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The corporations came together to 
develop specific measures to expedite 
CNG mobility growth for both car and 
truck traffic as well as public transport 
in cities and municipalities. They also 
plan to grow the number of collaborative 
partners.

CNG  signifies “Compressed Natural Gas” 
and can be both natural gas or regenerative 
gas gained from green electricity. 
The signers thereby corroborate the 
objectives of the “Round Table for Natural 
Gas Mobility” initiated by the Federal 
Ministry of Economy in 2016, where 
representatives of vehicle manufacturers, 
the gas industry, filling stations operators 
as well as representatives of important 
retail customers, fleet operators and the 
public sector came together.

W ith their contr ibutions , the 
signer s ,  together with other vehicle 
m a n u f a c t u r e r s ,  w o r k s  t o w a r d s 
multiplying the CNG vehicle fleet in 
Germany tenfold to 1 million vehicles by 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moreover, the initiative aims to expedite 
the extension of the filling station 
network in Germany to increase it from 
900 locations today to 2,000 by 2025. 
On the basis of the EU directive 2014/94 
(the deployment of alternative fuels 
infrastructure), the expansion will also be 
promoted in other European countries.

“Due to its purview, Volkswagen Group 
recognises its considerable social responsible 
with regard to the energy revolution. Its 
short-term availability makes natural gas 
an important component of our overall 
strategy for eco-friendly mobility of the 
future. Owing to the addition of methane 
from renewable resources, the propellant 
can gradually become even greener. This 
makes it an important constituent of the 
energy revolution in the transport sector in 
the long run, too” − says Dr Ulrich Eichhorn, 
head of research and development at 
Volkswagen.

 
This approach is in line with the 

alternative fuel strategy of the European 
Union and the announcements made by 
the Federal Government in its recently-
passed climate protection plan 2050.

Source: Volkswagen AG

VOlksWaGEN GROUP TOGEThER WiTh OPERaTORs OF CNG FilliNG sTaTiONs aND 
Gas NETWORks haVE siGNED a jOiNT DEClaR aTiON OF iNTENT, COMMiTTiNG 

ThEMsElVEs TO ThE ExTENsiON OF CNG MObiliTy iN GERMaNy.   
OThER siGNaTORiEs TO ThE aGREEMENT aRE E.ON Gas MObil GMbh, GazPROM NGV 
EUROPE GMbh, GazU GMbh, ONTRas GasTRaNsPORT GMbh, OPEN GRiD EUROPE 
GMbh, PiTPOiNT b.V. aND TOTal DEUTsChlaND GMbh.

Companies collaborate  
        to extend CNG mobility  
                 in Germany
Goal: 1 million CNG Vehicles by 2025, 2000 CNG filling stations
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 EuRoPE 
Total already has a network of 450 natural gas fueling stations worldwide. The Group markets CNG in Germany, the Netherlands, belgium, Egypt, 

Pakistan and now in France. it opened its first lNG fueling station in 2015, in belgium, near the port of antwerp.
Targeting the transportation sector in Europe, Total will continue the deployment of a dense enough network to meet the needs of its customers. 

The Group plans to open more than 200 natural gas fueling stations, including 110 in France. The priorities will be accelerating growth in markets 
where Total is already active in natural gas fuel (Germany and the benelux countries) and further expansion in France, where demand is expected 
to grow in response to the requirements of the E.U. directive of October 22, 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure.

NGVGlobal

 GERMANy
The city bus lines of Delitzsch in Northern saxony will soon be 

operated exclusively by natural gas-powered vehicles following the 
investment by local bus company auto Webel in environmentally 
friendly technology, a move supported by the regional government 
with a grant of €60,000 (UsD 66k). The city has purchased three buses 
thus far, with more soon to be delivered.

in addition, the County administration, which is responsible for the 
local transport sector, is also planning to adopt the Delitzsch initiative 
as a pilot project for promotion to other cities and rural services. To this 
end, the agency donated €10,000 to support the marketing process. 
The bus company began testing the gas-powered buses in 2016 and 
concluded that this technology is reliable and can be integrated into 
the current fleet.

 DANMARK
Trafikselskabet Movia (Movia), a major Danish public transport 

agency serving Copenhagen and the surrounding district is deploying 
41 articulated MaN lion’s City Gl CNG buses on the new bRT line in the 
city’s north. since Movia does not itself own any vehicles, arriva will be 
operating the line on its behalf. With room for up to 150 passengers 
and five automatic sliding doors, the buses will help to speed up local 
public transport in Copenhagen as they run from herlev through the 
city centre to the airport. With more than 20 million passengers a year 
and up to 75,000 passengers a day, the ‘City line’ is the busiest line in 
the north of Denmark’s capital.

The 310 hP (228 kW) city buses are fuelled with biogas. This means 
that MaN’s lion’s City Gl a40 CNGs have extremely low-emissions, 
making them a climate-friendly and economical mobility solution for 
urban transport. arriva Danmark a/s, a 100% subsidiary of Deutsche 
bahn, currently operates almost 40% of Movia’s buses.

MAN Truck and Bus

 FRANCE
French multinational integrated oil and gas company Total officially 

inaugurated its 1st NG-fueling station in France, in Nantes. another 
15 stations will be opened this year, followed by an additional 10 per 
year. The aim is to create a network of 110 outlets − either Total or 
as24, the Group affiliate specialized in marketing fuel to truckers and 
transporters − supplying natural gas fuel in France.

“As part of the energy transition, natural gas could become the fuel of the 
future for road transportation. Total is a global gas player present across 
the value chain; we want to promote its development, especially for the 
truckers and transporters we serve. To support this aim, we are expanding 
our network of fueling stations retailing natural gas fuel.” − commented 
Momar Nguer, President, Total Marketing & services.

NGVGlobal
 SPAiN
Transportes haM, a company of haM Group added to its fleet 25 

new iVECO stralis NP powered by natural gas - the first heavy vehicle 
designed for long distances capable of achieving the same power as its 
diesel equivalent. The trucks are powered by an 8.7 liter Euro Vi iVECO 
Cursor 9 natural gas engine that develops 400 hp and a maximum 
torque of 1,700 Nm. 

The new stralis NP is also the first natural gas truck with 12-speed 
automatic transmission, thanks to the Eurotronic transmission, which 
guarantees a lower fuel consumption and greater comfort in driving. 
larger capacity fuel tanks increase the autonomy with the only lNG 
version, which reaches a record distance of 1,500 km. 

in an event that took place at the haM facilities in abrera (barcelona) 
last week, josé María Chamizo, Director of Gas Development at iVECO, 
delivered the vehicles to antonio Murugó, CEO of the haM Group. 

The choice of the new stralis NP, in the words of Toni Murugó, 
engineer of haM Group, is because “IVECO, with the Stralis NP, goes 
further in terms of alternative technology to diesel. We want vehicles 
with the best performance and respect for the environment, and NP is 
undoubtedly the best option on the market.” 

HAM Group, from Transportation3



 ThE NEThERLANDS
Dutch green energy provider PitPoint has officially opened the first 

public CNG/green gas (RNG) filling station in born, sittard-Geleen, in 
the southern part of The Netherlands. The municipality of sittard-
Geleen and postal-parcel company PostNl have been instrumental 
in pushing this project forward, the latter being the largest fuel 
purchaser and launching customer. 

PostNl has chosen to run a large part of its fleet on green gas.  
The reason: 75% CO2 reduction compared to the old diesel vehicles and 
very low emissions of particulates and soot. born PostNl is gradually 
replacing all 58 cars of the package depot’s fleet to renewable natural 
gas (green gas). The municipality is also committed to a sustainable 
future and is adopting natural gas fueled vehicles. Green gas is to 
be regarded as 100% sustainable thereby also increasing the use of 
renewable energy. The new PitPoint service station is the seventh CNG 
/ green gas filling station in the province of limburg. it is open 24 hours 
a day, 7 days a week for refueling.

PitPoint BV

 uSA
The Metropolitan Nashville airport authority (MNaa) recently 

rolled out 20 new CNG-powered shuttles to service parking lots at 
Nashville international airport (bNa) in the Us state of Tennessee. 
This conversion from petroleum-based fuels to cleaner burning CNG 
across the airport’s shuttle bus fleet is anticipated to reduce the bus 
fleet’s greenhouse gas emissions by approximately 14%.

“These new shuttles are attractive, safe and comfortable. Making 
sure these new shuttles were sustainable was a priority for our team. 
Compressed natural gas produces fewer emissions than other fuels and 
contains significantly less pollutants than gasoline. All in all, they will 
enhance the customer experience at BNA.” −  said Rob Wigington, MNaa 
president and CEO.

The 20 shuttles join the airport’s bNa Express Park 8 shuttles making 
all shuttles at bNa fueled with CNG. 

Metropolitan Nashville Airport Authority
 
 CANADA
Canadian company kraus Global ltd., a supplier of alternative fuel 

dispensing solutions, has introduced its next generation of CNG 
fueling dispensers. The new dispenser:  Optima™ features a new 
Pulse™ proprietary companion display and new MiCON NExTGEN 1.0™ 
electronic controller, enhancing station control and performance via 
its data and communication capabilities.

Company says the Optima is the result of three decades of 
CNG focused dispenser experience and feedback from the field. 
Recognizing a need for easily accessible data and configuration tools, 
Optima provides full access to error codes, software upgrades, and fill 
parameter set points either locally or remotely from the convenience 
of your smartphone, tablet, or laptop. Optima is currently being used 
by a number of CNG fuel providers, including alternative Vehicle 
services Group (aVsG), independent Fueling systems, love’s Trillium, 
Nopetro, Pacific Gas & Electric, Timco, Us GaiN, and others.

Kraus Global Ltd.

 MEXiCo
Gas Natural Fenosa (GNF) and Natgas have opened the first CNG 

refueling station in the central Mexican city of aguascalientes, part 
of a network of four stations that is intended to open in the state for 
an investment of 125 million pesos (UsD 6.75 million). This station 
is a part of a set of 18 CNG stations that are planned to commence 
operations in the region from next year. The stations that make up 

this expansion plan include four in the state of san luis Potosi, nine 
in Guanajuato and four more in aguascalientes, explained René 
sánchez, responsible for energy solutions and mobility at GNF. During 
the opening ceremony, sánchez reiterated the many benefits derived 
from using NGVs. For example, the conversion of 10,000 vehicles to 
CNG avoids the generation of 84,000 tons of CO2 into the atmosphere. 
GNF’s vision for 2020 is to achieve the construction of 52 CNG service 
stations, either their own or with strategic alliances, as in the case of 
Natgas.

NGVGlobal
 FiNLAND
Finnish lNG supplier Gasum is purchasing a first lNG-powered gas truck 

in Finland - truck for waste management in Turku. lNG has been available 
at a gas filling station at the Port of Turku since last autumn. The lNG-
powered scania G 340 la4x2MNa will transpor sewage sludge from the 
kakolanmäki wastewater treatment plant to the Topinoja biogas plant 
(distance 16 km, 5 - 6 times per day, 5d/ week). The new truck will replace 
the diesel-powered truck previously used for this purpose.

“The demand for gas trucks has increased considerably over the last year, 
and it looks like it will only continue to grow. Taking environmental matters 
into account is also a key factor in the transport industry”, says Product 
Manager Mika jukkara from scania suomi Oy.

Turku aims to become a carbon-neutral city by 2040, and wants to 
be involved in the promotion of the utilisation of new environmentally 
friendly practices in the Turku region. Turku is committed to promoting 
low-emission traffic. The lNG-powered trucks travelling between the 
kakolanmäki wastewater treatment plant and the Topinoja biogas plant 
are an important addition to the circular economy of Turku.

“It was an obvious choice to choose a vehicle powered by liquefied biogas for 
the urban conditions in Turku. This reduces not only the emissions released 
from the exhaust pipe but also the noise disturbance caused by the truck” - 
says logistics Manager jerkko jyläntö from Gasum.

The first lNG filling stations in Finland are located in Vuosaari in 
helsinki and in Turku. The next 2 stations will be opened in jyväskylä 
and Vantaa in 2017. Gasum will also adopt a second lNG-powered truck 
from iveco in late spring. it will be used to transport fertiliser from the 
Vehmaa biogas plant to local farmers.

City of Turku
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  Rynek  
  gazu płynnego 

LPG  
  w Polsce w 2016 roku

BRANżA GAzU PłYNNEGO LPG ODNOTOWAłA WzROST kONSUMPCJI W kRAJU W 2016 R. O 4,9% W STOSUNkU DO 2015 R. 
kONSUMPCJA LPG WYNIOSłA 2 355 TYS. TON, PODCzAS GDY ROk WCzEśNIEJ BYłO TO 2 245 TYS. TON. WSkAzANY POzIOM JEST 

POzYTYWNYM zASkOCzENIEM DLA WIELU FIRM, SzCzEGóLNIE MAJąC NA UWADzE SzEREG NIEkORzYSTNYCh LUB NIEPRECYzYJNYCh 
UREGULOWAń PRAWNYCh DLA BRANżY LPG W 2016 R. NALEżY JEDNAk ODNOTOWAć, żE OSIąGNIęTY POzIOM kONSUMPCJI BYł 
NIEzNACzNIE WYżSzY NIż W 2009 R, A WIęC WIELE LAT TEMU.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WyKRES 1
struktura segmentowa rynku lPG w Polsce w 2016 r. nie uległa zasad-

niczej zmianie w stosunku do 2015 r. Łączna sprzedaż autogazu wynio-
sła 1 790 tys. ton w 2016 r., co oznacza wzrost o 5,9%. 

 WyKRES 2,3,4
Na wykresach przedstawiono wielkość sprzedaży w segmencie 

autogazu, ilość stacji autogazu, ilość samochodów z instalacją lPG  
w latach 2012 - 2016. 
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osiągnięty poziom konsumpcji w segmencie autogazu był rezulta-
tem wielu czynników wpływających na zachowanie indywidualnych 
kierowców, w tym rozszerzenia oferty koncernów motoryzacyjnych  
o samochody fabrycznie wyposażone w instalację lPG oraz postępują-
cych zmian postrzegania lPG jako paliwa pełnowartościowego. 

Podstawową rolę odegrał również poziom cen detalicznych poszcze-
gólnych rodzajów paliw, jak również przyrost bezwzględny ilości pojaz-
dów samochodowych w naszym kraju. 

Na koniec 2016 r. łączna ilość punktów napełnienia pojazdów LPG 
wyniosła 5 390 szt., co oznacza spadek o 30 szt. w stosunku do 2015 r. 
W zdecydowanej większości spadek ten dotyczył małych niezależnych 
operatorów. Duże firmy paliwowe już od kilku lat traktują lPG jako 
pełnowartościowe paliwo w swojej ofercie produktowej, a po umoż-
liwieniu samoobsługi lPG jeszcze większą wagę przyznają temu pro-
duktowi. 

W 2016 r. kontynuowany był proces dostosowywania modułów auto-
gazowych do samoobsługi. Według dostępnych danych wyniki sprze-
daży na takich stacjach są wysoce satysfakcjonujące dla operatorów 
paliwowych. W stacjach koncernowych odnotowano większy wzrost 
sprzedaży lPG (sprzedaż dokonywana przez jedną stację), niż to ma 
miejsce w przypadku indywidualnych modułów. 

Według informacji z Ministerstwa Energii zawartych w raporcie  
krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, 
2016: „w Polsce nigdy nie powstał rządowy program wsparcia wykorzysta-
nia gazu płynnego LPG. Jedynym czynnikiem wsparcia jest niższa stawka 
akcyzy na gaz płynny LPG. O popularności tego paliwa zdecydowali konsu-
menci kierując się przede wszystkim jego niższą ceną w stosunku do paliw 
tradycyjnych. Zauważyć też trzeba, że rozwój infrastruktury do tankowa-
nia LPG następował samoczynnie, bez tworzenia specjalnych programów 
wsparcia i budowy odpowiedniej infrastruktury. Najpierw tworzyły się 
małe, niezależne (samodzielne) stacje gazu płynnego, a dopiero wraz ze 
wzrostem popularności tego paliwa koncernowe stacje paliw płynnych za-
częły je oferować użytkownikom”.

Średnioroczna sprzedaż LPG w 2016 r. na jednej stacji w Polsce wy-
niosła 332,1 tony, podczas gdy rok wcześniej było to 311,8 ton. W sto-
sunku do 2015 r. średnioroczna sprzedaż lPG na stacji wzrosła o 6,5%, 
co było wynikiem spadku ilości stacji o 30 szt. oraz wzrostu sprzedaży 
o 110 tys. ton. 

ogólna ilość pojazdów samochodowych zasilanych LPG na począt-
ku 2016 r. wyniosła 2 977 tys. szt., co oznaczało wzrost netto o 63 tys. 
szt. w stosunku do roku poprzedniego. 

Według analityków rynku samochodowego zainstalowano prawie 
110 tys. instalacji do lPG. Niedoszacowanie ilości instalacji wynika 
przede wszystkim z wciąż niedopracowanego systemu ewidencji  
pojazdów w zakresie rodzaju zużywanego paliwa do napędu. 

Pojazdy samochodowe z instalacją LPG stanowiły 14,6% wszyst-
kich pojazdów samochodowych, podczas gdy rok wcześniej było to 
14,8%. 

spadł udział pojazdów napędzanych benzyną z 56,4% do 55,5% r/r, co 
przełożyło się na niewielki spadek udziału samochodów z instalacją 
lPG z uwagi na hybrydowy charakter pojazdów w układzie benzyna/lPG. 

Wzrósł udział pojazdów z silnikami wysokoprężnymi z 28,9% w 2015r. 
do 29,9% w 2016 r. 

Uwzględniając pojemność silnika struktura samochodów osobo-
wych w zależności od rodzaju zużywanego paliwa w 2016 r. przedsta-
wia się następująco: 

· do 1399 cm3: lPG - 10,7%, benzyna - 85,8%, ON - 3,4% 
· 1400 - 1999 cm3: lPG -17,3%, benzyna - 37,3%, ON - 45,4% 

Warto zauważyć, że przybyło 57 szt. ciągników siodłowych napędza-
nych lPG, a łączna liczba samochodów ciężarowych o ładowności  
1 500 kg i więcej wraz z ciągnikami siodłowymi przekroczyła już 10 
300 szt. Nie uległa zasadniczej zmianie proporcja stosowanego paliwa  
w zależności od województwa. 

W najbliższych latach gaz płynny lPG nadal będzie bardzo istotnym 
paliwem alternatywnym w naszym kraju. Według danych z początku 
2016 r. w Polsce jeździło 7 765 szt. samochodów napędzanych energią 
elektryczną oraz 5 351 szt. z instalacją gazu ziemnego sprężonego (CNG). 

Niewiele zmieniła się struktura wiekowa parku samochodowego 
w Polsce. 

samochody w wieku 16-20 lat stanowiły 22,7% całości parku samo-
chodowego, a powyżej 31 lat 13,1%. samochody do 5 lat oraz 8-9 lat 
stanowiły po 6,3% wszystkich samochodów, podczas gdy samochody 
w przedziale 20-30 lat to 19,6% wszystkich samochodów. 

szansą dla rynku autogazu mogą być planowane zmiany prawne 
uwzględniające emisyjność użytkowanych pojazdów, a szczególnie 
wyeliminowanie patologicznych zjawisk związanych z samochodami 
napędzanymi olejem napędowym. 

Pomimo osiągniętego poziomu technologicznego w segmencie au-
togazu, istnieje szansa rozwoju chociażby w zastosowaniach lPG/Die-
sel, jakkolwiek gaz płynny nie został należycie uwzględniony w założe-
niach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej czy też tzw. pakiecie na rzecz 
czystego transportu. 

Pojawiające się tezy o rzekomym preferencyjnym traktowaniu tego 
produktu przez polski rząd były pozbawione podstaw biorąc pod uwa-
gę politykę fiskalną innych państw UE. 

z uwagi na znaczenie segmentu autogazu w naszym kraju oraz rze-
kome uprzywilejowanie tego produktu wobec benzyny na powyższym 
wykresie przedstawiono porównanie stawek akcyzy na lPG do akcyzy 
na benzynę we Włoszech, holandii, Polsce oraz w Niemczech w 2016 r. 

stosunek stawki akcyzy na lPG autogaz do stawki akcyzy na benzynę 
był w Polsce wyższy o 7,3% niż we Włoszech, gdzie jeździło 2,1 mln szt. 
pojazdów według stanu na koniec 2015 r. W holandii stawka akcyzy na 
lPG autogaz stanowiła 24,5% stawki akcyzy na benzynę, a w Niemczech 
tylko 15,5% stawki akcyzy na benzynę o zawartości siarki poniżej 10ppm. 

W najbliższych latach należy spodziewać się utrzymania tendencji 
wzrostowej w segmencie paliw gazowych, a więc gazu ziemnego oraz 
gazu płynnego.

Źródło: Raport Roczny POGP
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The mission of the company has always been focused on the 
"reliability" of the product, and they attain great meaning to the 
concept of "reliability": not only closely related to the product itself, 
that has to bear an excellent quality/price ratio, updating of the 
software and of the services.

All this "reliability" is the guideline for the 2017 line of products 
and services, born from an attentive listening to our Customers' 
requirements and to the market's demand.

  NEW PRoDuCT: a new ECU, 24 poles, AJ-400 ARIA 24. 
Great performances at an even more attractive price, to complete  
a "family" that proved to be successful and appreciated on the market.

  NEW SoFTWARE: a new software has been developed for this unit 
using a modern platform with the aim of easy and flexible future 
upgrades. The software is compatible and used for the full family  
of AJ-400 ARIA ECUs. One software means a lot of facilities: one manual, 
one training, and much better knowledge for easy and complete use of 
the performances to set the conversions.

  NEW CALibRATioN: not only the map calibration, but the new line 
calibration is available to all the family products, if needed. And with 
interchangeable management: shift from one to the other with the 
touch of a button!

  NEW oS: the new software runs perfectly on all WINDOWS 7,8,10 
... but not only. The news for 2017 is the availability of the software to 
operate even with ANDROID OS. In the second half of the year, when it 
will be available, a full pack of services will be offered to our Customers 
together with the software.

Reliability means also to be up-to-date and tuned up to the 
market at the right time with the right products: Autronic shows to 
be ready for the challenge.

www.autronic.it

aUTRONiC OF iTaly is aN aCTOR ON ThE MaRkET OF ElECTRONiC 
DEViCEs FOR lPG aND CNG CONVERsiONs siNCE MORE ThaN 20 

yEaRs. 

Reliable  
            and experienced  
            partnership for your  
           electronics

s p o n s o r e d  t e x t    |   T e k s t  s p o n s o r o w a n y
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LPG Market  
in Poland  
PoGP 2016 Report

IN 2016 ThE LIqUEFIED PETROLEUM MARkET (LPG) SECTOR REGISTERED A GROWTh OF TOTAL CONSUMPTION IN POLAND BY 4.9%, 
AS COMPARED WITh 2015. LPG CONSUMPTION AMOUNTED TO 2,355 ThOUSAND TONNES, WhILE A YEAR EARLIER IT WAS 2,245 

ThOUSAND TONNES. SUCh A LEVEL IS A POSITIVE SURPRISE FOR MANY COMPANIES, WhEN PARTICULARLY hAVING IN MIND A NUMBER 
OF DISADVANTAGEOUS OR IMPRECISE PROVISIONS OF LAW FOR ThE LPG SECTOR IN 2016. IT ShOULD BE NOTED ThAT ThE LEVEL  
OF CONSUMPTION AChIEVED WAS ONLY SLIGhTLY hIGhER ThAN ThAT IN 2009.

The segment structure of the lPG market in Poland in 2016 did not 
undergo a substantial change in comparison with 2015. it should be 
noted, however, that the share of the segment of gas used as car fuel 
increased by 1.1%, reaching the level of 76%, and the share of bottled gas 
segment was at the level of 12.1%. 

The sales of gas to fixed tanks (excluding the gas used as car fuel), for 
heating, amounted to 11.9% of the total sales in Poland. in the previous 
year, the share of the bottled gas segment was 1.1% higher than the 
share of gas in the fixed tanks segment, in the entire market. 

such result is due to another year of dropping sales of bottled gas, 
with simultaneous increase of gas sales to tanks. The total sales of gas 
used as car fuel amounted to 1,790 thousand tonnes in 2016, which 
marks a 5.9% growth on a year-on-year basis. 

Fig. 2, 3, and 4 contain sales figures in gas for the car fuel segment, 
a number of filling stations, and a number of vehicles with lPG 
installations in 2012-2016. The level of consumption achieved in the car 
fuel segment was a result of many factors that influence behavior of 
car owners, including understanding of the offer of car manufacturers 
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selling vehicles already equipped with lPG installations, as progressing 
changes in perception of lPG as quality fuel. a vital role was also played 
by the retail price level of oil-based fuels, as well as a substantial growth 
of the number of cars in Poland.

at the end of 2016, the total number of liquid gas (LPG) filling stations 
for cars amounted to 5,390, which is 30 less than in 2015. a vast majority 
of cases were the stations run by small independent (individual) 
operators. big fuel companies have been treating lPG as quality fuel 
in their product offer for few years now, and after allowing self-service 
for lPG filling, they attach even more attention to that product.  
in 2016, the process of adjusting liquid gas modules for self-service was 
continued. according to the available data, the results of sales at such 
filling stations are highly satisfactory for station operators.

at the stations run by fuel companies, the growth of LPG sales was 
higher (sales by more than one station), than in case of individual 
modules.

according to information from government sources: „in Poland  
a government support programme promoting the use of LPG was never 
developed. The only support provided is a lower rate of excise duty 
for LPG. Consumers decided about the popularity of that fuel, looking 
mainly at its lower price, in relation to traditional fuels. It should be 
noted, too, that the development of infrastructure for filling cars with 
LPG was spontaneous, without any special support programmes or 
construction of the infrastructure. Small independent (individual) liquid 
gas filling stations emerged first, and only when that fuel became more 
popular did the stations run by fuel companies began to offer that fuel 
to consumers”.*

The average annual sales of LPG per filling station in Poland 
amounted to 332.1 tonnes in 2016, while a year before it stood at 311.8 
tonnes. in comparison with 2015, the average annual sales of lPG per 
station increased by 6.5%, which was due to a reduction of the number 
of stations by 30, and sales increase by 100 thousand tonnes.

The total number of vehicles running on lPG amounted to 2,977 
thousand in early 2016, which meant a net growth by 63 thousand  
in comparison with the previous year.

according to the automotive market analysts, nearly 110 thousand 
LPG car fuel installations were fitted in cars. The underestimation of 
the number of installations results mainly from a vehicle registration 
system that was still far from perfect, dividing them according to the 
type of fuel used. Motor vehicles with lPG installations amounted to 
14.6% of all motor vehicles, a year before it was 14.8%. 

The share of vehicles running on petrol dropped from 56.4% to 55.5% 
year-on-year, which also was due to a slight reduction of the number of 
vehicles with lPG fuel installations, due to the hybrid nature of vehicles 
with dual fuel - petrol/lPG systems. The share of vehicles with diesel 
engines increased from 28.9% in 2015 to 29.9% in 2016.

Taking into account the CC (engine capacity), the structure of 
passenger cars depending on the type of fuel was as follows in 2016:

· below 1399 cm3: lPG – 10.7%, petrol – 85.8%, diesel fuel – 3.4%
· 1400 to 1999 cm3: lPG –17.3%, petrol – 37.3%, diesel fuel – 45.4%

it is worth noting that 57 tractor units running on LPG were 
added [in 2016] and the number of trucks that had the permissible 
payload of 1,500kg or more, tractor units included, exceeded 10,300.  

The proportions of fuels used in different provinces did not change 
substantially. in the coming years, lPG will continue as an important 
alternative fuel in Poland.

according to early 2016 data, Poland had 7,765 electric vehicles 
and 5,351 vehicles provided with compressed natural gas (CNG) 
installations. The age structure of the car fleet in Poland did not 
change much, with 22.7% of all cars being 16-20 year old, 13.1% of the 
cars are more than 31 years old. Cars that are less than 5 years old, as 
well as 8-9 years old cars both account for 6.3% of all cars, while the car 
age range of 20-30 years accounts for 19.6% of the total number of cars. 

an opportunity for the lPG fuel market may come from the planned 
changes in legislation, which take into account the emission levels of 
cars in use, and particularly aim at eliminating the irregularities in case 
of vehicles running on diesel fuel. 

Despite the technological progress made in the gas fuel segment, 
development opportunities exist, e.g. in the lPG/diesel applications.  
liquid gas has not been properly considered in the assumptions for the 
low emission economy, or in the so-called package for clean transport. 

The opinions concerning the alleged preferential treatment of liquid 
gas by Polish government were not justified, having in mind the fiscal 
policy of other EU Member states. 

Due to the importance of the segment of liquid gas used as fuel in 
Poland, as well as the alleged privileged position of that product in 
comparison with petrol, Fig. 5 shows the proportion of excise duty for 
lPG to excise duty for petrol in italy, holland, Poland, and Germany in 
2016. 

The proportion of excise duty for LPG used as car fuel to the excise 
duty for petrol in Poland is nearly 7,3% higher than in italy, where at 
the end of 2015 2,1 million vehicles were running on lPG. in holland, 
the excise duty rate for lPG used as car fuel amounted to 24.5% of the 
excise duty for petrol, while in Germany only 15.5% of the excise duty 
for petrol with sulphur content below 10ppm.

Source: POGP

* Cit. Ministerstwo Energii, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych, 2016.
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inżynierowie z Centralnego laboratorium Pomiarowo-badawczego 
PGNiG sa zaprojektowali mobilne stanowisko do legalizacji liczników na 
cysternach przewożących skroplony gaz ziemny (lNG). 

jak każdy licznik gazu, również przepływomierz masowy na cysternie 
musi być okresowo sprawdzany. Do tej pory jednak żadna polska firma 
nie miała odpowiedniego sprzętu, by taką legalizację przeprowadzić. 
Usługi takie w obecności przedstawiciela Urzędu Miar wykonywały 
firmy z Niemiec i Czech, przywożąc do Polski własny sprzęt tylko kilka 
razy w roku. Urządzenie stworzone przez polskich producentów 
według pomysłu ekspertów z PGNiG można w każdej niemal chwili 
przetransportować w dowolne miejsce w kraju, np. na parkingi firm 
zajmujących się transportem ciekłych gazów. 

„To jedno z innowacyjnych rozwiązań biznesowych wprowadzanych 
przez PGNiG. Widzimy duży potencjał w tzw. małym LNG, czyli dostawach 
skroplonego gazu do stacji regazyfikacyjnych wszędzie tam, gdzie nie może 
dotrzeć tradycyjna sieć, ale także w dostawach bezpośrednio do odbiorców 
biznesowych. Wcześniej takich legalizacji dokonywały tylko zagraniczne 
podmioty, teraz robi to także polska firma. Nasza oferta jest bardzo 
konkurencyjna i na pewno przyczyni się do rozwoju rynku LNG w Polsce, 
który ma dla nas strategiczne znaczenie” - powiedział Łukasz kroplewski, 
wiceprezes zarządu PGNiG sa ds. rozwoju. 

 

stanowisko legalizacyjne PGNiG może 
badać nie tylko liczniki na cysternach 
pr ze woż ąc ych l NG , a le t ak że na 
pojazdach transportujących wszystkie 
gazy skroplone, w tym m.in. ciekły azot, 
ciekły tlen, ciekły dwutlenek węgla i hel. 

ze względu na kształt oraz rodowód 
–  u r z ą d z e n i e  z a p r o j e k t o w a ł y  
i zbudowały polskie firmy – roboczo 
nazwano je „smokiem Wawelskim”. 
 

 
„Według naszych przewidywań rynek tzw. małego LNG będzie się rozwijał  
w taki sposób, aby można było rozliczać ładunki skroplonego gazu 
metodami pomiarów bezpośrednich poprzez wskazania przepływomierzy 
masowych umieszczanych bezpośrednio na cysternach. Dlatego konieczna 
jest okresowa legalizacja tych przepływomierzy nie tylko na cysternach, ale 
także w terminalach załadunkowych” – powiedział Grzegorz Rosłonek, 
dyrektor Centralnego laboratorium 

Pomiarowo-badawczego PGNiG, które zajmuje się także legalizacją 
zwykłych gazomierzy.

Pierwszą w Polsce legalizację przepływomierza kriogenicznego 
na cysternach w obecności przedstawicieli Urzędu Miar eksperci  
z PGNiG przeprowadzili pod koniec lutego br. chcą budować podobne, 
ale stacjonarne układy pomiarowe bezpośrednio przy stacjach 
regazyfikacyjnych i przy stacjach tankowania statków gazem lNG, czyli 
przy tzw.  stacjach bunkrowania. 

Źródło: Departament Public Relations PGNiG SA

P Ol skiE GóR NiC T WO NaF TOW E  
i GazOWNiCTWO sa jEsT PiERWszą 

POlską FiRMą, kTóRa MOżE lEGalizO-
Wać PRzEPŁyWOMiERzE Na CysTER-
NaCh PRzEWOżąCyCh Gaz skROPlONy. 
WszysTkO za sPRaWą sPECjalNEGO 
sTaNOWiska, kTóRE MOżNa TRaNs-
PORTOWać W DOWOlNE MiEjsCE  
W kRajU. PGNiG ChCE ROzWijać WŁa-
sNE UsŁUGi lEGalizaCyjNE, a zyskać 
MOżE CaŁy RyNEk TzW. MaŁEGO lNG.

PGNiG  
legalizuje cysterny z LNG





Volkswagen is also highlighting its spectrum of efficiency and 
electrification solutions all the way to further optimized battery-
powered propulsion as in the new e-Golf and the coming new MEb-
based electric vehicles exemplified by its series of i.D. concepts.

“Partially and fully electric drive systems form a key pillar of our drive 
system strategy. Our range of technology, especially that available for 
the Golf, now covers all customer preferences. The new 'Coasting  – Engine 
off ' micro hybrid system represents a low-cost level of electric-powered 
motoring on a 12-volt basis.” – said Friedrich Eichler, head of Volkswagen 
Powertrain Development

 CoASTiNG - ENGiNE oFF
in the new Golf Tsi blueMotion, which launches this summer, the 

system works in tandem with a model DQ200 DsG gearbox. in a speed 
range of up to 130 km/h (81 mph) it offers the driver hybrid-style 
characteristics: lift off the throttle, and the Golf can coast with the 
engine completely deactivated. The system reduces fuel consumption 
in practical use by up to 0.4 liters/100 km and compared to the current 
coasting function with the engine running by 0.2 liters/100 km.

This new Volkswagen system adds a compact lithium-ion battery to 
the 12-volt vehicle electrics, with the battery supplying the electric 
consumer units with power when coasting. a so-called Q-diode 
regulates the current flow between the lithium-ion and lead-acid 
batteries.

at the end of the coasting phase the Golf Tsi blueMotion’s engine,  
a highly efficient 1.5 Tsi Evo, is started in one of several different ways, 
depending on driving speed and situation: using the starter, using the 
clutches of the DsG gearbox or in combined fashion using starter and 
clutch.

 

 CNG AND LAMbDA SPLiT PRoCESS
Volkswagen has been represented in the marketplace with CNG 

engines since 2002. a special feature of the new three-cylinder 
turbocharged engine with a cubic capacity of 1.0 litre and high torque 
of 66 kW (90 Ps) that is being shown at the Vienna Motor symposium 
is its bivalent concept: it can be run on petrol or CNG. in gas-powered 
mode it works in a particularly low-emission manner – and that applies 
both to CO2 and NOx particulate emissions. 

The compact 1.0 TGi is a new engine specification for the small car 
class in the Volkswagen Group.

a key factor in its low emissions is the optimum conversion of the 
methane in the exhaust gas. in order to bring the catalytic converter 
quickly up to operating temperature and keep it there, Volkswagen has 
developed a lambda split process. 

During warm running and under low load two cylinders are fired using 
a rich mixture and one using a lean mixture. an important component 
of the technology here is the so-called lambda probe with no dew-
point end. Thanks to electric heating, it is able to take up its regulating 
function within no more than ten seconds of a cold start, even if the 
exhaust gas and exhaust system still contain certain amounts of 
condensation.

The activities promoting CNG drive systems go well beyond 
technical solutions. in addition to the Group’s extensive range of 
models, Volkswagen is also conducting an intensive dialogue with 
other market participants and political players. in collaboration with 
energy providers, the gas industry, other OEMs and federal government 
ministries, the company is driving forward activities that continue to 
make CNG known and attractive as a fuel.

AT ThE 38Th VIENNA MOTOR SYMPOSIUM VOLkSWAGEN IS INTRODUCING A NEW, MORE FUEL-EFFICIENT “COASTING - ENGINE OFF” 
MICRO hYBRID SYSTEM - WhICh ShUTS OFF ThE ENGINE COMPLETELY - AS WELL AS A NEW, COMPACT ThREE-CYLINDER NATURAL 

GAS ENGINE FOR ThE POLO.

New systems from 
Volkswagen 
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Volkswagen is thus pursuing 
ever y path leading to CO2-
neutral mobilit y. in addition 
to systematic optimization of the 
existing powertrains, alternative forms of drive 
system are being introduced into 
the portfolio. 

looked at overall, the 
fuels’ CO2 relevance is a key 
factor. in this regard, CNG in 
the form of e-gas is playing 
an increasingly important role.

 
“Due to its chemical composition, natural gas 

as a fuel already reduces CO2 emissions if it comes 
from fossil sources. If, however, it is produced in  
a sustainable way, for instance as biomethane 
from agricultural waste, then looked at from 
well-to-wheel it facilitates a form of mobility that 
produces appreciably less CO2. We use the term 
e-gas to describe synthetically produced CNG that 
is made out of water and CO2 from renewable 
power generation’s excess current. e-gas is ideal for 
making renewable power usable for the transport 
sector and for storing it. It is in practical terms  
a partner in the switch to renewable forms of energy.” 
– said Dr Wolfgang Demmelbauer-Ebner, head 
of Volkswagen Gasoline Engine Development. 

Source: greencarcongress.com, Volkswagen AG

17



One of the components in Crazy Diamond Performance’s upcoming 
CDP TorqueDrive (TD) engine, CDP’s new cylinder head has been 
engineered to incorporate higher airflow, strength and durability than 
the OEM unit. The CDP gaseous prep cylinder head includes ultra-high 
strength stainless steel valves, proprietary hardened valve seats and 
revised seals.

“The new materials that are now available help to improve performance, 
heat dissipation and have a high level of corrosion resistance. Our new 
cylinder head package will help fleets who have converted to an alternative 
fuel (Compressed Natural Gas, CNG or Liquefied Petroleum Gas, LPG) 
maintain a long service life and will provide better performance than the 
OEM cylinder head. The CDP cylinder head package is direct replacement for 
the OEM unit, meaning that a fleet operator could replace a non-hardened 
or failed unit with no modifications to the engine.” – said kevin Fern,  
Co-Founder of CDP.

CDP’s new cylinder head is manufactured from a high strength 
rotocast a356-T6 aluminum. 

(The a356-T6 alloy is a356 aluminum that has been heat-treated for 
increased hardness and other mechanical properties. alloy a356 is  
a 7si-0.3 Mg alloy with 0.2 Fe (max) and 0.10 zn (max). 

The T6 heat treatment is a solution-anneal heat treat followed by  
a 320 F aging.)

Part of the rotocast process involves rotating the cylinder head mold 
while cooling to ensure that no air pockets occur, ensuring granularity 
and reducing porosity.

“I’m confident that these cylinder heads, which have 8% greater airflow 
over stock, will significantly reduce the occurrence of valve seat recession, 
which is common when converting a gasoline based engine to an alternative 
fuel. The CDP cylinder head package will include high-strength chrome-
moly bolts and multilayer composite head gaskets. All of CDP’s engines will 
be equipped with this new cylinder head and allow our engines to perform 
efficiently and provide for high power than their competitive counterparts. 
CDP has also planned for a Compacted Graphite (CGI) version of its cylinder 
head for its up and coming severe duty 7.4L engine.” – kevin Fern added.

CDP will be releasing its new cylinder head for aftermarket use in the 
third quarter of 2017.

The Crazy Diamond Performance TorqueDrive series of engines – 
which leverages the GM ls engine architecture – provides a solution for 
the Class 4-6 truck market. 

increased airflow/combustion efficiencies allow the engine to have  
a smaller displacement but to retain or increase power at a lower speed.

Source: greencarcongress

CDP TEChNOLOGIES, ThE OEM SALES DIVISION OF CRAzY DIAMOND PERFORMANCE INC., WILL OFFER A NEW AFTERMARkET 
GASEOUS FUELS-PREPPED CYLINDER hEAD PACkAGE FOR GM 6.0L ENGINES. ThE NEW CDP CYLINDER hEAD WILL BE AVAILABLE 

FOR ThE POPULAR GM ENGINES ThAT hAVE BEEN, OR ARE SLATED TO BE, CONVERTED TO A GASEOUS ALTERNATIVE FUEL ENGINE.

NEW 
gaseous  
fuels  
aftermarket  
cylinder head  
package
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Our valve saver fluid is suitable for any range of valve saver system as 

fitted to many autogas converted cars available. So you never get it wrong 

when you want to top up with JLM valve saver fluid. Check our website 

for more information jlmlubricants.com

You may find it hard to believe, but you 
can use JLM for almost anything.

Autogas
Dedicated for the 

autogas driver
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 PRoPuLSioN SySTEMS AND ENERGy CARRiERS
GAS PoWERED VEhiCLES

Vehicles powered by gas (lNG, CNG, biogas or synthetic gas) use a very 
similar iCE to diesel powered vehicles. although the fuel’s energy content 
is lower, so is its carbon content, leading to an overall potential reduction 
in tank-to-wheel (TTW) CO2 emissions per km of 15%–20% compared to  
a diesel vehicle (not accounting for market penetration).

The use of natural gas as a transport fuel was presented as an 
important option in the future of heavy duty road freight transport 
in the EC’s 2016 strategy for low-Emission Mobility with the notion 
that lNG’s potential can be increased significantly if it is biomethane 
or synthetic methane. 

ThE FREIGhT TRANSPORT AND LOGISTICS INDUSTRY IS AN 
IMPORTANT DRIVER OF ECONOMIC GROWTh IN EUROPE. 

AS ThE MOST FLEXIBLE AND, IN MANY CASES, LEAST EXPENSIVE 
MODE OF TRANSPORT, ROAD FREIGhT IS BY FAR ThE MOST 
COMMONLY USED METhOD TO CARRY GOODS. AS SUCh, IT ALSO 
CARRIES A GREAT RESPONSIBILITY: TO PROVIDE TRANSPORT 
SERVICES FOR EUROPEAN CITIzENS AND INDUSTRY IN AN 
EFFICIENT, RELIABLE, SAFE AND SUSTAINABLE MANNER.    
ThIS REPORT’S AIM IS TO TAkE STOCk OF hOW EVOLVING 
TEChNOLOGIES AND TRENDS COULD ShAPE ThE USE OF 
COMMERCIAL VEhICLES IN ThE FUTURE, hOW ThEY MIGhT 
hELP ThE SECTOR MEET ThE EU’S AMBITIOUS CO2 EMISSIONS 
REDUCTION GOALS FOR 2050 AND hOW ThESE MEASURES 
MIGhT hAVE POSITIVE CROSS-OVER BENEFITS FOR IMPROVING 
ROAD SAFETY AND OPERATIONAL EFFICIENCY.

Commercial 
Vehicle of the Future - iRu Report
A roadmap towards fully sustainable truck operations

The Directive On alternative Fuels infrastructure requires Member 
states to set up a sufficiently dense network of refuelling points for 
alternative fuels (including lNG and compressed natural gas, CNG, by 
2025) along primary road networks. 

This supports the EC’s presentation of gas as a good alternative to 
diesel for heavy-duty vehicles in the long term. indeed, the deployment 
of adequate refuelling infrastructure throughout Europe by 2025 will 
facilitate the uptake of gas as an alternative fuel in road freight transport.

however, additional efforts will be required to further develop the use 
of bio- and synthetic gas if this alternative fuel is to reach its full potential. 

The NGVa has suggested uptake rates of over 20% by 2030 and over 40% 
by 2050.

although the use of natural gas as a transport fuel is positive from  
a vehicle emissions perspective, it remains a fossil fuel and one into which 
renewable energy sources would need to be gradually integrated. indeed, 
current EU Energy Policy has set clear targets for reducing dependence 
on fossil fuels. 

biomethane or synthetic methane, produced from renewable sources, 
are alternatives that should be promoted as the way forward, similarly to 
renewable alternatives for other energy sources. 

This is also highlighted by the EC strategy for low-Emission Mobility.
a second important issue is the need to avoid methane emissions 

during the well-to-tank phase. 

some studies (*) indicate that the advantages of natural gas as a vehicle 
fuel could be scaled down if methane emissions (which have a global 
warming potential up to 25 times higher than CO2) are not properly 
managed. This is one of the main-although manageable-issues facing the 
use of lNG in transport. The technology to address this is available.

another consideration, often cited by users, is vehicle performance. Gas 
powered engines currently on the market are generally not suitable for 
all mission types; they cannot yet deliver the same maximum power as 
diesel vehicles can.



i n t e r n a t i o n a l  l P G  &  C N G  &  l N G  m a g a z i n e

Current gas powered technology can deliver 400 horsepower. however, 
road freight transport operators require even higher horsepower 
and torque for trips close to the maximum allowed cargo mass or in 
mountainous regions. 

New engine developments (such as high-pressure direct injection, 
hPDi) will help overcome this problem in the very near future.

The most important strategic issue will be ensuring a sufficient supply 
and allocation of biomethane to replace fossil gas, which, like all fossil 
fuels, will eventually need to be phased out. 

by 2050, total energy demand by road freight transport will be around 92 
million tonnes of oil equivalent (Mtoe), according to the 2016 EC Transport 
& Energy Reference scenario. To put this in perspective, biomethane 
production in 2013 was around 1.1 Mtoe, and overall methane demand  
(all sectors) was 387 Mtoe. 

in order to address this issue, it should be seriously considered 
to substantially increase the allocation of the amount of available 
biomethane to use in road freight transport. synthetic methane also 
shows good potential in terms of integrating a more renewable energy 
source into gas-powered technology. in the short term, the focus should 
be on limiting well-to-tank emissions, in order to reap the overall CO2 
benefits of operating gas-powered goods vehicles.

although these are important challenges, gas-powered vehicles remain 
an important contributor to CO2 emissions reduction in the transport 
sector, including commercial road freight transport, and as such, they 
have the support of policy makers. based on the information provided 
by stakeholders and the available research, gas-powered vehicles are 
projected to contribute a 2% overall reduction in emissions by 2030 and 
4% by 2050 (depending on the market uptake of vehicles running on gas). 
Note that this does not include the well-to-tank reduction provided by 
using more blends of natural gas and renewable or synthetic methane.

 oPERATioNAL EFFiCiENCy
based on current knowledge, it is very difficult to pinpoint what the 

impact of developments in the  fields of propulsion systems and energy 
sources will have on operational efficiency. 

Diesel has the highest energy content and density, and it is unclear to 
what extent any alternative energy sources could replace it on a large 
scale in commercial road freight transport. it is also unclear to what extent 
a road freight transport and logistics operator could carry out the same 
range of activities using alternative fuel vehicles rather than diesel ones. 
it is noteworthy that some companies active in long haul have invested 
in dual propulsion solutions, such as diesel–gas or diesel–hybrid vehicles. 

There is also increasing interest in gas, but usually for lighter duty 
transports. 

Companies’ investments and operational decisions will continue 
to depend on elements such as the specific activities of road freight 
transport and logistics operators, developments in given technologies, 
price developments for fuels and vehicles, impacts on payload, the 
establishment of adequate refuelling infrastructure, vehicle depreciation 
and their contractual relationships with clients and intermediaries. 

One or more of these elements may have to be examined and/ or fine-
tuned in order to facilitate the use of alternative fuel vehicles further. 

Road freight transport and logistics operators must be in a position to 
make a sound cost-benefit analysis of their investments and operational 
decisions based on transparent information about the performance of 
the different available propulsion systems and energy carriers. 

it should be noted that current higher purchase prices for alternative 
fuel vehicles mean that road freight transport and logistics operators may 
not be able or may not want to make the necessary additional investment, 
despite the advantages of such vehicles: the higher investment comes 
up-front and the benefits will only be felt in the future. 

Different approaches  to spreading risk might ease this challenge, such 
as through commercial vehicle suppliers offering their clients alternative 
fuel commercial vehicles at a per-kilometer rate.

Market uptake will also depend strongly on the level and type of 
incentives provided for certain technologies/fuels. 

Political decision-makers at EU, national and even regional levels play 
a key role in enabling appropriate and sustainable incentive packages 
which can facilitate market uptake. 

These packages could contain further weight and length exemptions 
for safer, cleaner vehicles, as well as investment incentives for the uptake 
of safer, cleaner technology.

 SuMMARy FoR PRoPuLSioN SySTEMS AND ENERGy CARRiERS
in summary, the currently available propulsion systems and energy 

sources provide a number of CO2 emission reduction options, including 
increasing the efficiency of the iCE, the use of biofuels or the blending of 
biofuels with diesel, and the use of gas, hybridization or electrification. 

The two latter options may provide the largest potential for CO2 
reduction if a number of conditions are met. although they are currently 
in the early stages of development for long-haul heavy-duty use, they are 
being tested and political interest is being raised - this is important and 
should continue. 

From a TTW perspective, biofuels and gas also have significant CO2 

reduction potential. From a WTW perspective, the indirect land-use 
change, the primary source of biofuels and methane emissions for gas are 
some of the aspects which will have to be addressed. 

biofuels and gas are currently important potential alternatives to 
diesel, but they need to be developed further; they should certainly not 
be discarded. The potential for alternative technologies and fuels varies 
according to the usage profile of the hGV and its particular requirements 
for carrying out specific duties. 

Therefore, all options should be pursued, including improving the 
efficiency of the iCE. 

The important message is that further research into economically 
viable alternative energy sources for the long-distance, heavy duty cycle 
must continue and be encouraged.

 
* - iCCT (2015): “Assessment of Heavy-Duty Natural Gas Vehicle Emissions: 

Implications and Policy Recommendations”
* - lbsT et al (2014): “LNG as an alternative fuel for the operation  

of ships and heavy-duty vehicles”
* - Ricardo (2016): “The role of natural gas and biomethane  

in the transport sector”

Source: Transport & Mobility Leuven and IRU contribution
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Рынок 
сжиженного 
газа Польши  
в 2016 году

ПотРебление сжиженного углеводоРодного газа (суг) в Польше выРосло в ПРошлом году на 4,9% По отношению 
к 2015 г и достигло 2,355 млн т ПРотив 2, 245 млн т годом Ранее. Это оказалось ПРиятным сюРПРизом для многих 

участников Рынка, ПРинимая во внимание Ряд неблагоПРиятных или неоднозначно тРактуемых ноРмативно-
ПРавовых Постановлений, встуПивших в силу в ПРошлом году. следует отметить, что достигнутый уРовень 
ПотРебления незначительно ПРевысил Показатель 2009 r.

Количество пунктов заправки автогазом снизилось в прошлом году 
на 30 единиц, до 5390 по состоянию на конец 2016 г. Это произошло, 
в основном, за счет ухода с рынка мелких независимых владельцев 
заправок. 

Крупные розничные сети последние годы воспринимали автогаз 
как полноценное коммерческое топливо, а после разрешения 
самообслуживания на газовых заправках стали уделять сжиженному 
газу еще больше внимания и продолжили установку газовых 

модулей самообслуживания в прошлом году. Согласно имеющейся 
информации, результаты реализации автогаза через такие модули 
оказались вполне приемлемыми для владельцев станций. 

Рост продаж на заправках больших сетей превысил показатели 
реализации меньших по размеру компаний. 

Согласно правительственным источникам, „в Польше никогда не было 
государственной программы поддержки использования сжиженного 
газа. Единственным фактором поддержки рынка является более 
низкая ставка акциза. Потребители выбрали автогаз, руководствуясь, 
прежде всего, его более низкой ценой по сравнению с другими видами 
моторного топлива. Следует также отметить, что развитие 
инфраструктуры рынка автогаза осуществлялось участниками 
рынка самостоятельно, также в отсутствии специальных программ 
поддержки и строительства соответствующей инфраструктуры. 
Сначала возникли независимые заправки станции сжиженного газа,  
и по мере роста популярности автогаза, крупные розничные сети 
стали предлагать продукт”. (*)
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Среднегодовой объем продаж автогаза в пересчете на одну станцию 
вырос в Польше до 332,1 т в 2016 г., по сравнению с 311,8 т годом ранее. 
Реализация выросла на 6,5 %, благодаря уменьшению количества 
заправок и росту потребления автогаза на 100 тыс. т в прошлом году.

Общее количество транспортных средств, оборудованных ГБО, 
выросло в Польше на 63 тыс. единиц, до 2,977 млн машин по состоянию 
на начало 2016 г. 

По данным аналитиков автомобильного рынка, в прошлом году было 
установлено около 110 тыс. ГБО. Разница между оценками аналитиков 
и числом установок возникает из-за несовершенства системы 
регистрации транспортных средств по видам использования топлива. 

Так, доля транспорта на автогазе составила в прошлом году 14,6% по 
сравнению с 14,8% годом ранее. При этом доля машин, использующих 
бензин, сократилась до 55,5% против 56,4%. Это факт негативно 
повлиял и на количество машин с ГБО из-за того, что, как правило, 
машины имеют гибридный характер и могут использовать как газ, так 
и бензин. Доля дизельных транспортных средств выросла до 29,9%  
в 2016 г. против 28,9% годом ранее. 

Учитывая объем двигателя, структура легковых автомобилей  
в зависимости от используемого вида топлива в 2016 г. выглядела 
следующим образом:

· до 1399 см3: автогаз – 10,7%, бензин – 85,8%, дизель – 3,4 %
· 1400 – 1999 см3: автогаз – 17,3%, бензин – 37,3%, дизель – 45,4% 

Стоит отметить, что в прошлом году на 57 единиц выросло количество 
тракторов, оборудованных ГБО, а общее количество грузовых 
автомобилей грузоподъемностью 1,5 т и выше, включая трактора/
седельные тягачами, уже превысило 10300. Пропорция использования 
разных видов топлив примерно схожая во всех воеводствах. В 
ближайшие годы сжиженный газ останется важным альтернативным 
видом моторного топлива в Польше. 

Согласно данным на начало 2016 г., в Польше было 7765 
электрических машин и 5351 транспортных средств, работающих на 
компримированном природном газе. Возрастная структура автопарка 
в Польше не претерпела серьезных изменений в прошлом году. На 
автомобили в возрасте 16-20 лет приходится 22,7% от общего размера 
парка, а на машины старше 31 года − 13,1%. Автомобили до 5 лет и 8-9 
лет составляют по 6,3% от общего парка, а автомобили в возрасте 20-
30 лет - 19,6%. 

Потенциальной возможностью для рынка автогаза могут стать 
запланированные правовые изменения, касательно объемов эмиссии 
выхлопных газов, особенно по дизельным двигателям. Несмотря 
на достигнутый прогресс в сегменте ГБО, существует также шанс 
развития других топливных систем, например газ/дизель.

Сжиженный газ не был должным образом учтен в проектах по 
сокращению выбросов, или в так называемом пакете для чистого 
транспорта. Ожидания предполагаемого режима преференций для 
сжиженного нефтяного газа в области фискальной политики стран ЕС 
не оправдались. Учитывая важность рынка автогаза в Польше, а также 
предполагаемое предпочтение данного продукта по отношению к 
бензину, на диаграмме представлено соотношение ставок акцизов на 
СУГ и бензин в Италии, Голландии, Польше и Германии в 2016 г.

Соотношение ставок акцизов на автогаз и бензин в Польше почти 
на 13% выше, чем в Италии, в которой 2,1 млн. машин использовало 
автогаз по состоянию на конец 2015 г. В Голландии ставка акциза на 
автогаз составляет 43,6% от ставки акциза на бензин, а в Германии − 
27,6 % от ставки акциза на бензин с содержанием серы менее 10ppm.

Так же, как и в предыдущие годы, продолжилось снижение продаж 
газа в баллонах.

*  Цит. Ministerstwo Energii, Krajowe ramy polityki rozwoju  
infrastruktury paliw alternatywnych, 2016.
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 Co NALEży WiEDziEć NA JEGo TEMAT, by W NoWyM SEzoNiE 
CiESzyć Się NiEzAWoDNoŚCią AuTA z LPG?

W trakcie przeglądu jedną z pierwszych czynności jest sprawdzenie 
szczelności instalacji na połączeniach przewodów. zima to okres dużych 
wahań temperatury, co w połączeniu z ruchami nadwozia względem 
innych zespołów samochodu, w tym silnika, może mieć wpływ na stan 
połączeń w gazowym układzie zasilania. sprawdzenie szczelności instalacji 
to bardzo ważna czynność w ramach każdego przeglądu systemu lPG, 
a szczególnie po okresie zimowym. spośród dostępnych sposobów 
najczęściej praktykowanym jest użycie przenośnego urządzenia, zwanego 
detektorem nieszczelności, które je wykrywa i lokalizuje  za pomocą dźwięku 
i błyskających diod. 

„Po eksploatacji samochodu w jesienno-zimowych warunkach poszczególne 
elementy instalacji mogą ulec rozregulowaniu lub wręcz zniszczeniu. Przekłada 
się to na prawidłowe działanie systemu, w tym także wpływa na poziom spalania 
autogazu” – powiedział Marek bezubik, specjalista ds. Technicznych firmy aC 
s.a.

 WyMiANA FiLTRóW
Wyższe spalanie paliwa gazowego, odczuwalny spadek mocy przy 

przyspieszaniu, nierówna praca silnika, a nawet jego gaśnięcie podczas pracy 
na gazie może być efektem zaniedbania wymiany filtrów w terminie. To kolejny 
punkt, który należy wziąć pod uwagę w trakcie przeglądu auta po zimie.  
W popularnych instalacjach tzw. iV generacji, czyli z sekwencyjnym wtryskiem 
gazu, pod maską znajdują się dwa rodzaje filtrów. zarówno filtr fazy ciekłej, jak 
i filtr fazy lotnej zaleca się wymienić po przejechaniu 10 tys. km. 

„Filtry zabezpieczają silnik pojazdu przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, 
które dostały się wraz z paliwem do zbiornika w trakcie tankowania. Jeżeli 
zanieczyszczenia te nie zostaną w odpowiednim momencie zatrzymane, 
wówczas mogą uszkodzić silnik. Żaden kierowca nie chciałby narażać się na 
konieczność rezygnacji z majowego wyjazdu, wynikającą z zaniedbania i braku 
wymienionych w terminie komponentów” – dodał Marek bezubik.

 KALibRACJA iNSTALACJi LPG
Ostatnią czynnością w trakcie przeglądu powinna być regulacja instalacji 

gazowej. jest to najważniejsza część pozimowego przeglądu, ponieważ 
nieodpowiednio wyregulowana instalacja wygeneruje dodatkowe koszty 
zamiast spodziewanych oszczędności. samochód będzie zużywał znacznie 
więcej paliwa niż powinien. zapobiegnie temu kalibracja wykonana 
przy pomocy komputera podłączonego do samochodu. zapewni ona 
dodatkowo płynną jazdę, bez niedogodnych szarpnięć, które wpływają na 
bezpieczeństwo jazdy i komfort użytkowania samochodu.

Wymienione czynności w zupełności wystarczą, aby być pewnym 
sprawnego działania instalacji autogaz w pojeździe przed wiosennymi 
wyjazdami. Przez kolejne 10 tys. kilometrów kierowca może cieszyć 
się bezawaryjną jazdą, lecz przy okazji serwisowania auta z lPG warto 
sprawdzić również inne elementy eksploatacyjne. jakie?

 ŚWiECE zAPłoNoWE, PRzEWoDy WySoKiEGo 
NAPięCiA i WyMiANA oLEJu

silnik zasilany gazem pracuje w odmiennych warunkach niż w przypadku 
benzyny. Przede wszystkim dodatkowo obciąża układ zapłonowy i jest 
powodem krótszej żywotności świec zapłonowych. Świece zapłonowe są 
więc elementem, o który należy szczególnie zadbać, gdyż niesprawne mogą 
uniemożliwić odpalenie auta, krzyżując tym samym wyjazdowe plany.

Okresowej kontroli powinien zostać poddany także stan przewodów 
wysokiego napięcia. Nie ma szczegółowych wytycznych, jak często 
przewody powinny być kontrolowane, dobrze jest jednak dokonywać 
kontroli po prostu regularnie. Przy okazji wizyty w warsztacie należy 
sprawdzić, czy nie ma przebić prądu, czy gumowe osłony przewodów nie 
są sparciałe, popękane lub dziurawe. 

Oczywistą kwestią jest także terminowa wymiana oleju, który jest jednym 
z najważniejszych płynów, jakie znajdują się w samochodzie. Odpowiada 
za smarowanie jednostki napędowej, zmniejsza tarcie elementów silnika 
podczas pracy, utrzymuje go w czystości, pełni także funkcję chłodzenia go. 
„Przeważnie olej silnikowy wraz z filtrem wymienia się co ok. 10-20 tys. km lub 
co roku w czasie przeglądu, czyli podobnie jak w przypadku kontroli instalacji 
autogaz” –  dodaje Marek bezubik.

 WTRySKiWACzE i REDuKToR GAzu
Wśród komponentów sekwencyjnej instalacji gazowej, elementy typowo 

eksploatacyjne to wtryskiwacze oraz reduktor gazu. Pozostałe, takie jak 
butla, okablowanie czy sterownik w większości wypadków wystarczają 
na całe życie auta, gdyż nie są podatne na złą jakość gazu czy też zużycie 
wynikające z wielokrotnego rozruchu silnika. zatem wtryskiwacze oraz 
reduktory to poza filtrami paliwa jedyne podzespoły instalacji, których 
zużycie i konieczność wymiany nastąpią prędzej czy później, a kiedy – to 
zależy od warunków eksploatacji i jakości tych części. 

zużycie reduktora tylko w pewnym zakresie zależy od przebiegu – 
w dużej mierze od liczby cykli rozgrzewania i chłodzenia, które są 
odpowiedzialne za zmianę właściwości membran reduktora. 
Podobnie wtryskiwacze, które są w nieco większym stopniu 

ziMa TO TRUDNy OkREs, W kTóRyM ŚNiEG, MRóz i sól MOCNO DaŁy się WE zNaki NaszyM POjazDOM. NiE bEz zNaCzENia byŁa 
RóWNiEż jakOŚć PaliWa lPG DOsTęPNEGO Na sTaCjaCh. sERWis POziMOWy saMOChODU z iNsTalaCją GazOWą zWERyFikUjE jEGO 

sTaN TEChNiCzNy ORaz PRzyGOTUjE POjazD DO WiOsENNyCh i lETNiCh WyjazDóW. 

Przegląd auta  
            z LPG po zimie
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wrażliwe na przebieg, a mniej 
na liczbę rozruchów. 

„ Je ś l i  zdec ydujemy s ię 
na w y mianę reduk tora , 
pamiętajmy, że dobrze będzie 
zdec ydować się tak że na 
wymianę przewodów wodnych 
w układzie chłodzenia. Z czasem 
sztywnieją i mogą pękać, a to 
spowoduje wyciek płynu chłodzącego. Na skutek 
pęknięcia membrany, reduktor może ulec awarii. 
Objawy będą podobne jak przy zapchanych filtrach gazu, 
dodatkowo może być wyczuwalna woń gazu w kabinie 
auta i brak możliwości przełączenia zasilania benzynowego 
na gazowe” – powiedział bezubik. 

Gruntowny wiosenny przegląd auta powinien być tak 
samo oczywisty jak zmiana opon zimowych na letnie. stan 
nawierzchni dróg, sól drogowa, błoto, wilgoć, duże wahania 
temperatur – to wszystko sprawia, że po kilku zimowych 
miesiącach auto może być w znacznie gorszej kondycji 
niż jesienią. jeśli nie usuniemy skutków zimy w 
trakcie przeglądu wiosennego, musimy liczyć się  
z pogarszającym się stanem auta.

Źródło: AC S.A.
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The station is the first of GaiNN_iT, the national initiative for the 
creation of a network of refueling points and stores of liquefied natural 
gas (lNG) for maritime and road transport, a project that involves 
a total investment estimated at 1.27 billion euros (UsD 1.39b) in the 
period 2017-2022.

The structure of the station, initially made with a bay for lNG 
supply and one for CNG, has capacity for up to four bays with double 
dispensers, increasing the potential supply up to 500 vehicles per day. 
The lNG arrives at the filling station of Padua interport by road from 
Marseille or barcelona, using isO intermodal containers by rail from 
Rotterdam, in line with the principle of GaiNN4DEP of carbon footprint 
reduction and decongestion of road traffic.

attending the liquimet lNG station opening were antonio Nicotra – 
CEO liquimet; Mariarosa baroni – President NGV italia and NGV Global 
board member; Pierre lahutte – iVECO brand President and Oscar 
zabai – CEO autamarocchi.

Together with this station, there are now 11 lNG refueling stations 
across italy’s main transportation corridors.

“This Padua station is just the first step on a journey that will revolutionize 
heavy transport and, therefore, will have a huge positive impact on our 
health and the environment“ – underlined antonio Nicotra, President of 
liquimet.

The benefits of natural gas are a proven reality as evidenced by the 
New stralis NP as440s40T / P lNG. The iveco New stralis NP, equipped 
with 400 iveco Cursor 9 engine, Eurotronic gearbox and dual lNG tank 
capacity of 540 liters each, is the first natural gas vehicle designed for 
long distance missions able to guarantee up to 1500 km of autonomy.

The performance of the New stralis lNG, which allows for a reduction 
in NOx emissions of 32%, 99% PM and CO2 up to 95% when using 
biomethane (renewable natural gas, for which the New stralis Natural 
Power is already compatible), meets the requirements of autamarocchi, 
which saw iVECO as the ideal partner for sustainable transport.

Source: Liquimet, Iveco

LIqUIMET, AN ITALIAN SUBSIDIARY OF GASFIN GROUP, hAS OPENED ThE FIRST ITALIAN DEDICATED NATURAL GAS REFUELING STATION 
FOR LNG/CNG FUELED hEAVY VEhICLES AT ThE INTERPORTO DI PADOVA. SIMULTANEOUSLY, IVECO DELIVERED 20 NEW STRALIS 

NATURAL POWER (NP) TRACTORS TO AUTAMAROCChI, ThE FIRST BATCh OF ThE PROGRAM ThAT WILL LEAD TO FULL CONVERSION OF 
ThE FLEET TO NATURAL GAS FUEL.

Dedicated LNG/CNG Filling  
Station opens in Padua, italy



Jak się okazuje to powiedzenie sprawdza się także w motoryzacji,  
a dokładniej w branży LPG. Najnowszy reduktor firmy Tomasetto – model 
Nordic jest bratem legendarnej Alaski. Wizualnie ciężko zauważyć duże 
różnice, konstrukcyjnie to jednak zupełnie inny produkt.

zrezygnowano z dodatkowej, środkowej części korpusu, czego 
wynikiem jest zupełne odizolowanie płynu chłodniczego od gazu. 
Wyeliminowano tym samym ryzyko nieszczelności, niebezpiecznego  
w skutkach przedostania się LPG do układu chłodzenia oraz poprawiono 
termikę.

Firma Tomasetto zdecydowała się na zastosowanie kolanek wodnych 
zabezpieczonych dwoma o-ringami, a konstrukcja komory rozprężnej 
zapobiega przepompowywaniu na cut-off. Wydajność ciśnieniowa 
także wzrosła- Nordic obsługuje auta o mocy do 125 kW (170 kM).   

 
 
znormalizowana budowa, odporność na zanieczyszczenia, długa 
bezawaryjna praca, wykonanie z materiałów najwyższej jakości to jego 
największe atuty.  zintegrowany filtr i elektrozawór czynią go najlepszym 
wyborem w tej cenie.

NoRDiC  
► W PRoSToCiE SiłA !!!

REkOMENDUjE:

zapraszamy na naszą stronę:  WWW.aMaxlPG.Pl
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Jeszcze kilka lat temu przepisy Polskiego związku Motorowego (PzM) 
wyraźnie informowały o zakazie startu w rajdach samochodowych dla 
aut z zamontowaną butlą LPG. Do zawodów dopuszczane były więc 
samochody z instalacją autogaz, jednak konieczne było demontow-
anie zbiornika. zakaz ten dotyczył takich imprez samochodowych jak 
Sprint, Super Sprint oraz kJS, czyli konkursowa Jazda Samochodem,  
a także innych, bazujących na ogólnych przepisach kJS. Część osób jed-
nak nie wie, że sytuacja ta uległa zmianie w marcu 2012 roku, kiedy to 
przepisy zostały zmienione.

„Zakaz startu w zawodach dla aut wyposażonych w butle LPG praw-
dopodobnie związany był z krążącym mitem o wybuchu podczas zderzenia 
samochodów, co oczywiście nie jest prawdą. Co więcej, auta na gaz dosko-
nale sprawdzają się podczas zawodów samochodowych, czego potwierdze-
niem są osiągnięte przeze mnie wyniki w poprzednim sezonie rajdowym.  
W tym roku również dam gazu na LPG” – powiedział Marcin 
Dziewiątkowski, kierowca rajdowy STAG Rally Team, zdobywca II miejs-
ca w cyklu Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2016. 
 

 obALAMy MiTy o LPG
Potencjalne niebezpieczeństwo w trakcie kolizji samochodów to 

nie jedyny mit na temat aut z instalacjami LPG. Wielu kierowców jest 
również zdania, że po montażu systemu zostaje zmniejszona dynamika 
jazdy, co w przypadku rajdów samochodowych jest bardzo istotne. 

„Nie ma wątpliwości, że nieodpowiednio dobrane oraz zamontowane in-
stalacje gazowe powodują straty mocy silnika przy zasilaniu gazem LPG. 
Warto jednak wiedzieć, że jeżeli zdecydujemy się na instalację wyższej klasy, 
której montaż będzie miał miejsce w wyspecjalizowanym warsztacie, wów-
czas mamy gwarancję doskonałej dynamiki jazdy, analogicznie jak przy ben-
zynie czy oleju napędowym” – dodał Marcin Dziewiątkowski.

Warto wspomnieć, że chociaż PzM zniósł przepisy zakazujące 
dopuszczenia do zawodów aut wyposażonych w butlę LPG, niektóre 
kluby sportowe, w organizowanych przez siebie imprezach, wciąż 
dodają w regulaminie uzupełniającym zapis o konieczności demontażu 
butli. Mimo to, w związku ze wzrostem świadomości społeczeństwa na 
temat bezpieczeństwa systemów autogaz, zapisy te mają szansę zostać 
wyparte na stałe.

Źródło: AC S.A. 
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Rajdówka na LPG
RajDy saMOChODOWE zyskUją Na POPUlaRNOŚCi NiE TylkO WŚRóD kiEROWCóW, alE RóWNiEż żąDNyCh EMOCji kibiCóW.  

NiE WszysCy jEDNak WiEDzą, żE POsiaDaNiE aUTa z iNsTalaCją aUTOGaz NiE DyskWaliFikUjE z UDziaŁU W TyM WiDOWiskOWyM 
sPORCiE. 



The awards, which are held every two years as part of the Australian 
Automotive Aftermarket Exhibition, honour the most innovative 
products released within the past 24 months and are judged by a panel of 
experts from within the automotive industry, as well as representatives 
from relevant tertiary and professional associations.

having won the award in the Lubricants & Additives category at 
the 2015 ceremony for their E2 Electronic Valve Saver kit, Flashlube 
saw another win this year with their Catch Can Pro, which edged out  
a range of competitor nominations, including electrical and suspension 
products to be awarded the overall most innovative product in the 
Parts category, acknowledging the capabilities of the design to assist in 
minimising damage that stems from running a sensitive common-rail 
diesel engine.

Flashlube’s Catch Can Pro was designed as a response to environmental 
laws that prevent modern engines from releasing oil mist or engine 
blow by into the atmosphere, recirculating it back into the combustion 
chamber instead. Left alone, this process can lead to the build-up of  
a hard carbon substance which gradually forms around the walls of the 
vehicles EGR valve and inlet manifold and coats the intercooler in oil, 
commonly causing a severe loss of power and efficiency, and potentially 
expensive engine damage.

The Catch Can Pro effectively filters out and collects these combustion 
fumes via blow-by or condensation before it has the chance to reach 
and cause damage to engine components such as the EGR, delivering 

cleaner air to the engine, reducing carbon build up in the inlet manifold, 
preventing intercooler contamination and slowing the corrosion of 
turbo bearings.

Recognised for its compact size, large inlet and outlet ports and high 
grade reinforced polymer body (the same material used for most plastic 
parts in an engine compartment), the Catch Can Pro impressed the 
judges as the only design on the market to feature both pressure relief 
and vacuum relief safety valves, ensuring that installation of the unit 
won’t over-pressurise the engine, as well as its replaceable filter element 
and ability to handle a fuel flow of 250 litres per minute - well in excess of 
the 100 that it was designed for.

Recently developed vehicle specific fitting kits, designed for assisting 
with the correct installation of the Flashlube Catch Can Pro unit, were 
also included in the judging of the award. These kits, which come 
complete with the Catch Can Pro unit, also include any necessary vehicle 
specific parts for fitting, such as hose clamps and brackets, as well as OE 
manufactured, design protected hoses, which have been researched 
and designed by Flashlube’s team to be moulded to fit around the 
existing engine bay components of specific vehicle models.

After only a year on the market, the Flashlube Catch Can Pro has 
seen phenomenal success and the recognition that comes with the 
Australian Auto Aftermarket Innovation Award ensures that the coming 
12 months are set to see the product continue on its trailblazing path 
both in Australia and 80 countries abroad.

Source: flashlube.com/products

FlashlUbE WERE hONOURED TO RECEiVE ThE aUsTRaliaN aUTO aFTERMaRkET aWaRD  
FOR MOsT iNNOVaTiVE NEW PRODUCT FOR ThEiR CaTCh CaN PRO aT This yEaR’s aWaRDs 

CEREMONy.

Most innovative  
New Product Award
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saMOChODy Na bENzyNę, kTóRE PRzEz DŁUższy Czas NiE 
jEźDziŁy lUb saMOChODy Na Gaz, jak i MOTORyNki, Czy 

POjazDy zabyTkOWE bąDź iNNE POjazDy Na Gaz WykazUją 
TENDENCję DO zbiERaNia się WODy W PaliWiE. jEżEli WODa 
PRzEDOsTaNiE się DO zbiORNika POPRzEz ODPOWiETRzaNiE 
zbiORNika, WTEDy bęDziE zbiERać się Na jEGO DNiE, a sTaMTąD 
ChOćby PO kROPElCE bęDziE PRzEDOsTaWać się DO iNsTalaCji 
PaliWOWEj, TO MOżE TO DOPROWaDzić DO silNEj kOROzji,  
a W NajGORszyM WyPaDkU DO UszkODzENia silNika. jEżEli 
kOROzja jUż się zaCzęŁa, WTEDy jUż jEj się NiE zaTRzyMa. 
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 zaczynając od zbiornika przez pompy paliwowe, pomy wysokociśnieniowe 
i nawet wtryskiwacze mogą wystąpić szkody, których naprawa naprawdę jest 
kosztowna. Pomoc przynosi producent dodatków ERC, z siedzibą w buchholz, 
oferując produkt MPulser, który niezawodnie wzbogaca zawartość zbiorni-
ka i zapobiega wżeraniu się rdzy. skuteczność dodatku została udowodniona  
w wystarczającym stopniu w niezależnych testach, na przykład w laboratoriach 
tec4fuels.

 JAK WoDA PRzEDoSTAJE Się Do zbioRNiKA? 
Poprzez odpowietrzanie zbiornika zawsze przedostaje się do niego wilgotne 

powietrze, które skrapla się na ściankach. Ponieważ woda jest cięższa niż benzy-
na, dlatego osadza się ona na dnie zbiornika. jeżeli przedostanie się nawet tylko 
malutka kropla wody, na przykład w wyniku wstrząsu, do instalacji paliwowej, 
na krótko przed wyłączeniem silnika, wtedy korozja może dotknąć części, przez 
które płynie paliwo. jeżeli rdza zacznie się wżerać, to nie ma takiego środka,  
który by ją zatrzymał. 

Przynajmniej tak samo niebezpieczne jak dla przewodów doprowadzających 
i komponentów instalacji paliwowej zbieranie się wody jest niebezpieczne dla 
samego zbiornika. Na jego ściankach tworzy się rdza, która może prowadzić do 
wyżerania dziur bądź może przedostawać się pod postacią malutkich cząste-
czek do delikatnej instalacji i ją uszkodzić. 

Właśnie tu MPulser firmy ERC wkracza do akcji: przemienia on powstającą 
wodę w emulsję, która nie powoduje rdzewienia i może być bezpiecznie spalona 
wraz z benzyną w komorze spalania. Nawet długotrwałe osady w instalacji pali-
wowej nie powodują rdzewienia.

Test można w dość łatwy sposób przeprowadzić samodzielnie stosując proste 
środki: należy wziąć dwa pojemniki, napełnić je w jednej trzeciej wodą, w jednej 
trzeciej benzyną. Na jedną trzecią pojemnika oddziałuje powietrze. Następnie 
do jednego z pojemników dodać zgodnie z instrukcją MPulser i w obu pojem-
nikach umieścić odtłuszczony kawałek metalu. już po upływie jednego dnia  
w dolnej części zbiornika, w której znajduje się metalowa płytka, widać widocz-
ne oznaki rdzy. Taki test przeprowadzono w redakcji i potwierdzono wynik uzy-
skany przez producenta ERC: pojemnik z dodatkiem MPulser nie wykazywał żad-
nych oznak rdzewienia, podczas gdy metalowa część w zbiorniku bez MPulser 
wykazywała już po jednym dniu silne oznaki rdzy. 

Podobnie, jak w tym prostym eksperymencie MPulser działa w zbiorniku pa-
liwa. Rdza nie ma żadnych szans w instalacji paliwowej. Poza tym dodatek ten 
stabilizuje paliwo i zapobiega sklejaniu i wytrącaniu się, oczyszcza instalację  
paliwową oraz delikatne iniektory.

Producent ERC zaleca dozowanie MPulser zgodnie z instrukcją stoso-
wania, w przypadku użytkowania silników w wilgotnym otoczeniu oraz 
w w przypadku silników użytkowanych sezonowo, zwłaszcza po dłuższej 
przerwie w jeździe. Pozwoli to zapobiec szkodom w wyniku korozji oraz 
utrzymać w czystości instalację paliwową. Wprawdzie to samo obiecu-
ją również i inni producenci, jednak w praktyce wygląda to już trochę  
inaczej: testy wykonane z dodatkiem innego producenta, który obiecuje 
podobne działanie, były zaskakujące: środek nie chronił przed korozją,  
a już po jednym dniu metalowa płytka wykazywała silne oznaki rdzy,  
jakby nie użyto żadnego dodatku. 

Prawdziwą nowością w przypadku dodatku ERC MPulser jest jednak 
fakt, że woda na dnie zbiornika nie powoduje rdzewienia, a nawet naj-
mniejsze ilości wody są wiązane w emulsję, która może być bezpiecznie 
spalona w silniku, zanim spowoduje kosztowne szkody w instalacji pali-
wowej. Dlatego kierowcy samochodów na gaz, którzy prawie wyłącznie 
jeżdżą na gazie, dobrze zrobią, jeśli użyją MPulser w celu zapobiegnięcia 
powstawaniu rdzy. 

Źródło: Wolfgang Kroeger, ERC

Paliwo nie musi zawierać 
szkodliwej wody

W teście redakcyjnym już po jednym dniu widać było 
rdzę w pojemniku, do którego nie dodano MPulser. 

Autogas
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Our valve saver fluid is suitable for any range of valve saver system as 

fitted to many autogas converted cars available. So you never get it wrong 

when you want to top up with JLM valve saver fluid. Check our website 

for more information jlmlubricants.com

You may find it hard to believe, but you 
can use JLM for almost anything.
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LPG WoRLD by WLPGA
 SouTh KoREA
The south korean government announced it will put in place 200 alternative fuel stations for environmentally friendly vehicles around the nation by 

2025. The new facilities will accommodate autogas, hydrogen and electric vehicles and will also offer restaurants, rest stops and other amenities for 
customer convenience. 

The Ministry of land, infrastructure and Transport is planning a formal announcement, along with the National assembly and the ministries of 
Environment and Commerce, after holding discussions with legislators and preparing due revision bills.

The envisioned plan seeks to provide such business opportunities to private operators for the next 30 years, and locate the stations in highways and 
beltways across the country. Excess profits generated from the businesses will be reinvested into government-led fuel cell research projects, according to 
officials. To speed up the process, the government intends to submit related bills within the first half of the year and select private companies to operate 
the businesses next year. This is part of the plan to sharpen korea’s competitiveness and build infrastructure in the environmentally friendly vehicle 
industry. korea currently has about 2,700 autogas stations across the country. 

 uK
an lPG powered Tx2 Taxi will face a final round of assessment to prove 

its worth as a low-emission alternative to traditional diesel models. This 
vehicle has recently completed the penultimate stage of the approval 
process from Transport for london (Tfl), which included extensive 
technical and emission assessments at MiRa (transport technology park). 

if the programme succeeds it will provide the opportunity to re-power 
many of the city’s iconic black taxis from highly-polluting diesel vehicles 
to run on lPG in a bid to significantly reduce harmful NOx emissions and 
improve air quality.

The lPG powered taxi, operated by autogas limited, has now started 
its final 10,000 mile technology assessment with Tfl on the streets of 
london to recreate the same conditions and typical drive cycles it will 
eventually encounter when in–service.

Under the scheme, older Tx2 taxis will have their diesel engine replaced 
with a General Motors sourced, two-litre petrol engine with full autogas 
conversion. The engine mapping is designed to mimic the characteristics 
of the original diesel engine, providing complete familiarity for drivers, yet 
reducing harmful NOx emissions by 80% and particulate matter by 90%.

The final phase of Tfl’s testing will see the taxi run double-shifted around 
the clock, similar to that of many taxis in normal operation, only without 
carrying any fee paying passengers. Once the 10,000 mile assessment is 
completed, the vehicle will return to MiRa for final testing and approval 
before being made available to the capital’s cabbies.

 SPAiN  / PoRTuGAL
Fiat Group CEO for spain and Portugal, luca Parasacco, believes that 

autogas is “the best alternative fuel currently available on the market to 
reduce transport emissions.” The manager compared the properties of 
lPG with other mobility solutions such as the electric cars, which “will 
undoubtedly be of fundamental importance in the future, but still have 
to overcome important limitations in terms of  driving range, recharging 
accessibility or prices.” Parasacco, who is also vice chairman of the 
autogas Cluster (a spanish entity formed by lPG operators, vehicle and 
components manufacturers, and technology centres), explained that not 
only a more prominent role of autogas is needed to boost alternative fuel 
vehicles, but also a better treatment by the administrations at both the 
municipal and state levels. he said that governments give more support 
“to electric vehicles than to Autogas vehicles, when LPG has a potential that we 
consider much higher in the short term.” This attitude partly responds to the 
fact that there is a lot of ignorance about this technology, and exemplified  

 
the recent restrictions on traffic in Madrid to reduce pollution. “In the 
pollution episodes in Madrid the majority of users were unaware that Autogas 
vehicles could access the city centre, regardless of car plates, by having the ECO 
label of the DGT (Spanish General-Directorate of Traffic),” he recalled. in this 
sense, he is a defender of the need to provide support and effective public 
communication on the advantages of technologies such as autogas. 

Regarding the government’s aids to the purchase of autogas vehicles 
contemplated in the MOVEa Plan, he stated that these “are much lower 
than those for other alternative fuel vehicles.” The incentive plans adopted 
“have shown a lot of dynamism in the sector,” but their application must 
have “enough continuity”, for which it is necessary “to have enough funds 
covering a longer period of time and a larger number of vehicles subsidised,” 
he said. 

 MEXiCo
The Mexican Energy Regulatory Commission (CRE), in its Ordinary 

session of the Governing body, granted four fuel dispensing permits at 
vehicle service stations. Energetics Tepak, Gas Daniel, imperial Gas of 
axapusco and imperial Gas of the bajío received the permission to refuel 
autogas.

Tepak is located in the municipality of zapotlanejo, jalisco; Gas Daniel 
in saltillo, Coahuila; Gas imperial de axapusco in Metepec, hidalgo; and 
imperial Gas del bajío in Valle de santiago, Guanajuato, detailed luis 
Guillermo Pineda bernal, commissioner of the CRE.

according to the official, one of the main advantages of autogas is 
that its cost is almost 50% lower than diesel and gasoline. it also reduces 
carbon dioxide emissions by 15%, sulphur dioxide by 8.3% and suspended 
particulates by 63%. an lPG conversion kit costs about 15,700 pesos (832 
U.s. dollars) plus VaT and 38,000 pesos (2,000 U.s. dollars) for gas and 
diesel hybrids.

Moreover, the Coordinating secretary of the National Multifunctional 
Transport of the CNOP (National Confederation of Popular Organisations) 
of jalisco, Germán Mallorquín, reported that, due to the increase in prices 
of gasoline, fleet operators in jalisco and Nayarit are in talks to adopt 
autogas in their vehicles, especially in taxis.
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Przewód termoplastyczny CERTOOLS 
jest idealnym zamiennikiem tradycyjnie stosowanych  
w instalacjach LPG rurek miedzianych.
Klasa 1
Numer Homologacji: E8 67R-018220 

Cewka ze złączem AMP 
Rezystancja: 12Ω ± 5 %, Napięcie: 12V, Moc: 11W
Zakres temp. pracy: -20°OC do +120°°OC
Odporność izolacji drutu: + 200°O°C
Średnica drutu: ° 0,3
Cewki poddawane są kontroli pomiarowej LCR (RDC)

The CERTOOLS thermoplastic hose 
ideal counterpart of the traditional copper pipes  
in LPG systems.
Class 1
Approval: E8 67R-018220

The coil with AMP connector
Resistance: 12Ω ± 5%, Voltage: 12V, Power: 11W
Operating temp. range: -20°O°C to + 120°O°C
Wire insulation resistance: + 200°OC
Wire diameter: ° 0.3
The coils are subjected to LCR (RDC)  
measurement control

CERTOOLS:
POLAND 95-200 Pabianice, ul. Wspólna 23B tel.: +48 42 227 07 57 fax: +48 42 227 56 55

www.certools.pl   www.certools-usa.com   e-mail:certools@certools.pl
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bio lPG powstaje z dwóch typów surowców. Obecnie ok. 60% wytwarzanego bio lPG pochodzi z przeróbki odpadów i różnego rodzaju osadów, 
a 40% pozyskuje się z olejów roślinnych pochodzących z następujących roślin:   soja, rzepak, olejowiec gwinejski, znany pod potoczną nazwą palma 
olejowa, lnicznik siewny, jatrofa przeczyszczająca (olej nie nadaje się do spożycia dla ludzi). 

Wśród surowców wykorzystywanych do produkcji bio lPG analitycy wymieniają jeszcze m.in. kukurydzę, trzcinę cukrową oraz glicerynę. 
W 2007 r. zespół doktora Christiana hulteberga (biofuel solution ze szwecji) rozpoczął prace nad zastosowaniem gliceryny, głównego produktu ubocz-

nego przy produkcji biopaliw, do uzyskania bio lPG. Projekt o nazwie Green lPG był wspierany przez Europejską Organizację Gazu Płynnego (aEGPl),  
a także przez swedish Gas-Technical Centre. Naukowcy ukończyli fazę Proof-of-Concept, która zakończyła się produkcją niewielkich ilości bio lPG w celu 
potwierdzenia rezultatów. 

bio LPG 
biO lPG RóżNi się OD kONWENCjONalNEGO lPG jEDyNiE METODą PRODUkCji - ChEMiCzNiE jEsT TO Ta saMa sUbsTaNCja.  

TRaDyCyjNE lPG POWsTajE W WyNikU PROCEsóW RaFiNaCyjNyCh bąDź PODCzas POzyskiWaNia GazU ziEMNEGO. 

bio lPG jest wykorzystywane w tym samym zakresie co konwencjonal-
ne lPG, a więc do napędzania samochodów, w budownictwie mieszka-
niowym oraz w przemyśle (biznesie). 

Przy założeniu, że wykorzystywany będzie 100% bio lPG, możliwa jest 
redukcja emisji CO2 aż o 80%. W przypadku mieszanki 60/40 (60% – kon-
wencjonalne lPG, 40% - bio lPG) osiągalna jest redukcja emisji CO2 o 32%. 

bio lPG wpisuje się w ogólnoeuropejskie trendy zwiększania udziału 
źródeł odnawialnych w produkcji energii w gospodarce. jego wykorzy-
stanie jest zgodne z dokumentami unijnymi: 
► Dyrektywa Unijna dotycząca Energii Odnawialnej (2009/28/EC) – do 

2020 r. co najmniej 20% energii musi pochodzić ze źródeł odnawial-
nych. Dodatkowo we wszystkich państwach UE co najmniej 10% paliw 
w sektorze transportowym ma pochodzić z OzE.

► EC 2011 White Paper – wykorzystanie pojazdów napędzanych konwen-
cjonalnymi paliwami ma być stopniowo wycofywane do 2050 r.

► Cel dotyczący Emisji CO2 we Flocie samochodowej (2021 r.) – zmniejsze-
nie emisji dwutlenku węgla z poziomu 130 g/CO2/km do 95 g/CO2/km,

► strategia Energetyczna 2050 – redukcja emisji gazów cieplarnianych  
o 40% do 2030 r. oraz o 60% do 2040 r. (w odniesieniu do poziomu  
z 1990 r.).

 PRoDuCENCi bio LPG
Pierwsza na świecie fabryka produkująca bio lPG, zarządzana przez 

fińską firmę Neste, powstała w Rotterdamie. Produkcja bio lPG miała się 
rozpocząć pod koniec 2016 r. Wprowadzeniem na rynek oraz wyłączną 
dystrybucją paliwa zajęła się spółka shV Energy. Możliwości produkcyjne 
fabryki szacowane są na ok. 40 tys. ton rocznie.

zainteresowanie bio lPG wyraziła nie tylko holandia. brytyjski Departa-
ment Transportu zamieścił bio lPG w programie wykorzystania paliw ze 
źródeł odnawialnych w sektorze transportowym. 

Firma shV Energy prowadzi również rozmowy z organami prawodaw-
czymi i klientami biznesowymi w Niemczech, Francji, irlandii, skandynawii 
oraz w pozostałych państwach beneluksu.

biopropan, a więc jedna z części mieszaniny bio lPG, był tematem anali-
zy stworzonej dla Światowej Organizacji Gazu Płynnego. 

biopropan może być wytwarzany jako produkt docelowy, a także pod-
czas produkcji innych substancji (produkt uboczny). W praktyce może on 
zawierać niewielkie ilości butanu (lub izobutanu) oraz innych lekkich wę-
glowodorów. Uzyskiwanie biopropanu może przebiegać podczas proce-
sów chemicznych lub termicznych. jedyną powszechnie wykorzystywa-
ną komercyjnie metodą jego produkcji jest tzw. hydrogenation-derived  
renewable diesel (hDRD) za sprawą Neste Oil i dwóch amerykańskich 
firm – Dynamic Fuels i ConocoPhillips. 

brazylijski Petrobras również korzysta z podobnej metody (stosuje mie-
szaniny z olejami roślinnymi), jednak produktem finalnym nie jest czysty 
bio lPG. 

Firmy wykorzystujące metodę hDRD przyznają, że wiąże się ona z re-
dukcją emisji gazów cieplarnianych o ok. 40% w porównaniu z konwen-
cjonalnymi paliwami. Warto jednak dodać, że jednoznaczne określenie 
wpływu produkcji bio lPG na środowisko naturalne nie jest do końca 
możliwe ze względu na fakt, że przedsiębiorstwa nadal dążą do optymali-
zacji procesu produkcyjnego. 

Potencjalne różnice ekonomiczne i środowiskowe mogą wynikać z ilości 
energii niezbędnej do wytworzenia biopropanu, a także z rodzaju bioma-
sy użytej do produkcji. Największą przeszkodą w rynkowej ekspansji bio-
propanu jest koszt jego produkcji. 



Fabryki biopaliw są wrażliwe na wahania cenowe surowców, kosztów 
konstrukcyjnych i operacyjnych, a także wielkość ewentualnych subsy-
diów ze strony państwa. 

Fabryki Neste Oil przyznają, że produkcja biopaliw jest opłacalna tylko 
przy wykorzystaniu subsydiów. bez nich do przekroczenia break even po-
int potrzebna jest cena ropy naftowej na poziomie 140 UsD za baryłkę. 
Reasumując, koszt wytworzenia bio lPG metodą hDRD jest wyższy od 
uzyskiwania konwencjonalnych paliw, a także biopaliw pierwszej genera-
cji (wcześniejsze metody produkcji). 

ze względu na fakt, że z punktu widzenia technicznego, biopropan jest 
identyczny z propanem uzyskiwanym np. w procesie rafinacji ropy naf-
towej, nie ma żadnych przeciwskazań rynkowych, aby wykorzystywać go 
we wszystkich aplikacjach przeznaczonych do konwencjonalnego lPG. 

Nie ma konieczności zmiany systemów składowania, przewozu, butlo-
wania, dystrybucji i dostosowywania ich do bio lPG. analitycy przewi-
dują, że gdy bio lPG będzie powszechnie dostępne na rynku, stanie się 
produktem komplementarnym do konwencjonalnego gazu płynnego. 

bio lPG może być pozycjonowane na rynku zarówno jako czyste, zie-
lone źródło energii sprzedawane osobno, bądź też jako część mieszanki  
z tradycyjnym lPG. 

Druga opcja wydaje się bardziej sensowna z punktu widzenia opłacalno-
ści ekonomicznej – unika się konieczności zakupu oddzielnych zbiorników 
do przechowywania lPG i bio lPG. z drugiej strony warto mieć na uwadze 
możliwość, że prawodawcy krajowi będą dążyć do nakłaniania producen-
tów bio lPG do jego oddzielnego składowania, by udowodnić, że wspierają 
zieloną energię – podobnie czyni się w przypadku etanolu i biodiesla.

 bADANiA
Na świecie trwają intensywne prace R&D mające na celu znalezienie no-

wych metod produkcji biopaliw (nie tylko bio lPG) oraz modyfikacji już 
istniejących. 

Poziom zaawansowania tych prac jest oczywiście bardzo różny. jedną  
z ciekawszych technologii jest produkcja DME, czyli bioeteru dimetylo-
wego – gazu podobnego do propanu. DME może być zarówno produktem 
docelowym, jak i pośrednim do wytworzenia biopropanu. Wytwarzany 
jest głównie w wyniku dehydratacji metanolu. Na świecie rocznie produ-
kuje się jego ok. 5 mln ton. 

jako surowców do produkcji używa się biomasy, odpadów, drewna, 
produktów rolniczych, paliw kopalnianych, takich jak gaz i węgiel. 
liderem w uzyskiwaniu DME z węgla są obecnie Chiny, które w 2015 
r. wyprodukowały ok. 14 mln ton DME. 

DME może być mieszany z lPG w proporcjach 20% do celów domowych 
(ogrzewanie i gotowanie) oraz 25% - 30% do celów transportowych. 

W Chinach i korei Południowej takie mieszanki są już sprzedawane 
na rynku. Pojawiają się jednak problemy natury technicznej – mie-
szaniny tego typu mogą wywoływać negatywne reakcje z częściami 
gumowymi, a także PVC. zdaniem ekspertów, zalety DME są jednak 
niepodważalne. jest czysty, pozbawiony koloru, łatwy do upłynnienia 
pod umiarkowanych ciśnieniem (75 psi), idealny do transportowania. 
Wszystkie te cechy powodują, że upatruje się w nim alternatywy dla 
diesla (zachowuje się jak diesel i ma podobną do niego wartość ener-
getyczną). Chcąc wykorzystywać DME w silnikach diesla, potrzebne 
są jedynie niewielkie modyfikacje techniczne.

Dyskusje o DME trwają od kilku lat, jednak 2014 r. można uznać za 
przełomowy. W lutym asTM international, znana na całym świecie 
organizacja tworząca standardy techniczne, uznała DME jako paliwo. 
W sierpniu firma Oberon Fuels (producent DME) otrzymała od ame-
rykańskiej agencji Ochrony Środowiska zgodę na umieszczenie DME 
w standardach dla paliw odnawialnych. 

 PoDSuMoWANiE
bio lPG w najbliższej przyszłości może stać się ciekawym paliwem 

alternatywnym. 
Fakt, iż do jego produkcji wykorzystuje się odpady w różnej formie, 

wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. W najbliższych 
latach Unia Europejska będzie dążyć do stopniowej redukcji emisji 
dwutlenku węgla we wszystkich sektorach gospodarki – m.in. w mo-
toryzacji. 

bio lPG jest odpowiedzią na plany UE. Przeszkodą w jego komercyj-
nym wykorzystywaniu mogą być koszty produkcji. jednak przy odpo-
wiednim poziomie subsydiów ze strony państw członkowskich UE, jego 
wytwarzanie może być opłacalne, a gotowy produkt w postaci bio lPG 
atrakcyjny cenowo dla średniozamożnych mieszkańców Europy.

Źródło: Raport Roczny POGP
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z 4,3 mln samochodów napędzanych lPG, Turcja zajmuje pod tym 
względem pierwsze miejsce na świecie: 1 na każde 6 samochodów na 
gaz na świecie jeździ w Turcji. 

 STRuKTuRA SEKToRoWA TuRECKiEGo RyNKu LPG. 

Zródło: E. Polat, Driving Change. Turkish Autogas Market.

 KWESTiE PRAWNE 
Rynek lPG w Turcji regulowany jest zgodnie z zapisami Prawa o Rynku 

lPG oraz nowelizacji Prawa o Rynku Elektryczności. Posiadanie licencji 
jest obowiązkowe w zakresie dystrybucji lPG, jego transporcie, handlu 
autogazem, produkcji butli i innych pojemników do przechowywania 
lPG, napełniania, naprawiania oraz zarządzania zbiornikami z gazem 
płynnym. 

Osoby fizyczne lub prawne chcące wejść na rynek lPG w Turcji zobo-
wiązane są do aplikowania o licencję w EMRa (Energy Market Regula-
tory authority). konieczne jest posiadanie odpowiednich certyfikatów, 
pozwoleń i innych dokumentów pozwalających na stworzenie i funk-
cjonowanie jednostek obracających lPG. Warto dodać, że w Turcji po-
siadanie ubezpieczenia na podejmowanie czynności ujętych w licencji 
jest obowiązkowe. 

Podmioty, które chcą sprowadzać lPG z zagranicy powinny posiadać 
rafinerię lub licencję na dystrybucję. Dystrybutorzy mogą kupować 
lPG pochodzące z rafinerii lub poprzez import zagraniczny. Posiadacze  
licencji obejmujących przetwarzanie gazu płynnego mogą importować 
lPG pod warunkiem, że jest on wykorzystywany do produkcji petroche-
micznej. 

Należy dodać, że import gazu płynnego realizowany jest zgodnie ze 
specjalnymi warunkami celnymi.

 ChARAKTERySTyKA TuRECKiEGo RyNKu AuToGAzu 
Rynek autogazu w Turcji powstał w 1997 r., gdy lPG był wysoko doto-

wany przez rząd jako paliwo stosowane w gospodarstwach domowych. 
Przy rentowności 70% lPG znalazł odpowiednie środowisko wzrostu. 

był to wzrost znaczny i niekontrolowany – od 0 do ok. 1,5 mln ton  
w przeciągu 3 lat. 

Wówczas rząd turecki zmienił stopy podatkowe, co spowodowało 
gwałtowną podwyżkę cen autogazu. jednocześnie rozpoczęto bada-
nia dotyczące norm. Po wprowadzeniu wymaganych norm i przepisów 
w 2003 r. rozpoczął się stały wzrost rynku autogazu. Na koniec 2015 
r. osiągnął on wolumen sprzedaży 3,1 mln ton, a liczba samochodów 
napędzanych autogazem – 4,3 mln szt. 

Turecki rynek LPG
TURECki RyNEk lPG zajMUjE zNaCząCą POzyCję W EUROPiE. PRzy ŁąCzNyM zUżyCiU lPG W W ysOkOŚCi 4,2 MlN TON 

TURCja byŁa DRUGiM CO DO WiElkOŚCi RyNkiEM lPG W EUROPiE i EUR azji W 2015 R. biOR ąC POD UWaGę W yŁąCzNiE 
RyNEk aUTOGazU, jEGO POzyCja jEsT jEszCzE W yższa (liDER W EUROPiE i EUR azji). 

sektor 
transportowy 76%

sektor 
komunalny 20%

przemysł 4 %



W tabeli powyżej zaprezentowano udział w rynku autogazu najważ-
niejszych tureckich firm. 

P r o c e s  t w o r z e n i a  r y n k u  w i ą ż e  s i ę  z  z a i s t n i e n i e m 
o dp ow ie dnich w ar unków do je go roz woju.   
 aby zdecydować się na zmianę paliwa, jakim napędzany jest pojazd, 
klient potrzebuje odpowiedniej ceny, dobrego produktu i rozległej 
sieci stacji napełniania lPG. z drugiej strony firmy produkujące lPG 
potrzebują odpowiedniej liczby klientów, aby inwestować w dany 
sektor. Ten paradoks trudno przezwyciężyć, ale w Turcji to się udało. 
Cena jest najważniejszym czynnikiem stymulującym popyt na zmia-
nę paliwa w samochodach. aby klient zdecydował się na ten krok,  
powinien uzyskać korzyść ekonomiczną netto w wysokości co naj-
mniej 20-25%. 

Po wprowadzeniu norm w Turcji rząd ustalił wskaźnik cen gaz 
lPG-benzyna tak, że zmienił się on w zakresie 50-60% zapewniając  
korzyść ekonomiczną netto w wysokości 20-35%. 

Drugim po cenie warunkiem, który należy spełnić, jest jakość pro-
duktu. bardzo trudno przekonać klienta do stosowania produktu  
o niższej jakości, nawet jeśli daje on znaczącą korzyść ekonomiczną. 
W chwili wprowadzania produktu na rynek pojawiały się pewne pro-
blemy z jego stosowaniem, szczególnie w warunkach zimowych. 

jednak, m.in. dzięki wysiłkom firmy aygaz, lidera tureckiego rynku 
lPG, efektywność gazu płynnego jest obecnie taka sama jak benzyny 
przy niższym koszcie i niższych wskaźnikach emisji. 

Pierwszym krokiem było wprowadzenie na rynek produktu lPG 
zgodnego z normą EN 589 w 2001 r. Tym śladem poszły też inne firmy 
i w konsekwencji jakość produktu uległa istotnej poprawie.

Po trzech latach firma aygaz wprowadziła na rynek pierwszy pro-
dukt przeznaczony do stosowania w warunkach zimowych o wyższej 
zawartości propanu. W ten sposób problem zapłonu w zimne dni zo-
stał przezwyciężony. Wreszcie w 2009 r. aygaz wprowadził na rynek 
pierwszy produkt z dodatkami poprawiającymi sprawność silnika, 
zmniejszającymi zużycie paliwa i poprawiającymi wskaźniki emisji.  
W rezultacie zmieniło się postrzeganie autogazu przez konsumentów 
jako paliwa o niskiej sprawności.

Trzecim warunkiem jest zapewnienie konsumentom dostępu do 
odpowiedniej liczby stacji napełniania. Przy dużym popycie ze strony 
konsumentów firmy produkujące nie obawiały się inwestować w ten 
sektor. Obecnie dostępnych jest ponad 10 500 stacji w całym kraju, co 
stanowi 80% liczby stacji benzynowych.

Po spełnieniu opisanych warunków rynek autogazu można stworzyć 
w dowolnym kraju, jednak dla zapewnienia stałego wzrostu potrzeba 
czegoś więcej, w tym np. dobrej infrastruktury konwersji pojazdów. 
We wczesnych latach funkcjonowania branży konwersje wykony-
wano bez zachowania jakichkolwiek norm. Taka sytuacja napełniała 
potencjalnych klientów obawami i w konsekwencji popyt spadał.  
Po wybudowaniu sieci konwersji, w skład której weszło 1000 licen-
cjonowanych warsztatów, rozpoczął się stały wzrost rynku.

branża wydaje się przechodzić na wyższy poziom przede wszyst-
kim dzięki wsparciu ze strony producentów samochodów. Rynek 
autogazu jest w większości budowany na konwersji starych samo-
chodów na wczesnym etapie. Tak też było w Turcji. Gdy korzyści  
z takiego rozwiązania dostrzegła większość społeczeństwa, tą drogą 
poszli też właściciele nowych pojazdów. W tym czasie kluczową rolę 
w rozwoju branży odgrywało wsparcie ze strony OEM. Większość 
producentów samochodów wprowadziła do swojej oferty samocho-
dy z napędem gazowym montowanym fabrycznie lub przez warsz-
taty licencjonowane przez producentów. Dzięki temu posunięciu  
nie doszło do nasycenia rynku. Rynek rósł nie tylko dzięki prze-
kształcaniu starych samochodów, ale również dzięki dochodzeniu 
nowych.

spełnienie tych warunków w Turcji było gwarancją sukcesu. Nadal 
jednak istnieje przestrzeń na nowe posunięcia. Należy czynić wysiłki 
w celu przyjmowania nowych korzystnych przepisów, wprowadza-
nia nowych zachęt oraz próby rozwiązywania sytuacji problema-
tycznych – na przykład zakazu parkowania samochodów z napędem 
lPG w garażach podziemnych, co spowodowało spowolnienie wzro-
stu rynku autogazu w Turcji.

Źródło: Raport Roczny POGP

FiRMA uDziAł W TuRECKiM RyNKu AuToGAzu

ayGaz 25,31 %

OMV PETROl OFisi 14,03 %

shEll&TURCas 11,94 %

MilaNGaz 8,36 %

bP Gaz 5,92 %

iPRaGaz 5,07 %

TOTal 4,17 %
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i n t e r n a t i o n a l  l P G  &  C N G  &  l N G  m a g a z i n e

„Wiedza na temat właściwości LNG, możliwości jego wykorzystania, ale też jego zachowania w sytuacjach awaryjnych wciąż jest niewystarczająca, a waga 
tego zagadnienia rośnie ze względu na coraz większe znaczenie tego medium, m.in. w zasilaniu w czystą energię instalacji przemysłowych, ciężkiego transpor-
tu, gazyfikacji miast i osiedli.  Dlatego podejmujemy wszelkiego rodzaju działania edukacyjne, dzięki którym m.in. takie służby, jak straż pożarna i ratownicy 
będą w stanie skutecznie działać podczas zdarzeń z tego typu zagrożeniem.” − powiedział bogdan Rogaski, prezes barter sa.

Pożar LNG  
białostocki barter szkoli strażaków  

na wypadek zagrożeń 
WyCiEk skROPlONEGO lNG, POżaR i akCja RaTOWNiCza – z TakiM zaGROżENiEM MUsiEli zMiERzyć się sTRażaCy 

PODCzas PRakTyCzNEGO szkOlENia, zORGaNizOWaNEGO PRzEz sTRaż POżaRNą i biaŁOsTOCki baRTER sa. 

W ćwiczeniach przeprowadzonych na terenie Ośrodka komendy 
Wojewódzkiej Państwowej straży Pożarnej w Olsztynie wzięło udział 
40 strażaków. W ich organizację oprócz białostockiego barteru, który 
dostarczył cysternę  kriogeniczną i lNG, zaangażowali się też specja-
liści szkoły Głównej służby Pożarniczej oraz komendy Wojewódzkiej 
PsP w Olsztynie. 

Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie służb 
ratowniczych do działań w warunkach awaryjnych z cieczami krioge-
nicznymi. 

„W części teoretycznej przedstawialiśmy m.in. właściwości fizykoche-
miczne skroplonego gazu ziemnego LNG, w tym jego palność, a jest ona 
wysoka. Strażacy poznali też oznakowanie środków transportu przewo-
żących kriogeniczne gazy, a także procedury postępowania w przypadku 
różnego poziomu zagrożeń.” − powiedział andrzej leonczuk, kierownik 
działu rozwoju instalacji lNG

W podzielonej na etapy części praktycznej uczestnicy mieli oka-
zję poznać ciecze kriogeniczne, ich właściwości, a także odpor-
ność różnych materiałów na skrajnie niskie temperatury, które  
w przypadku lNG wynoszą minus 150 stopni.     

Ważnym elementem szkolenia był pokaz sprzętu − cysterny krioge-
nicznej, służącej do przewozu skroplonego gazu ziemnego oraz auto-
busu zasilanego lNG. 

kulminacyjnym i najbardziej efektowym etapem szkolenia był pokaz 
symulowanego wycieku oraz ćwiczenia taktyczne z gaszenia skroplo-
nego gazu ziemnego. 

„Celem tych praktycznych ćwiczeń było wskazanie potencjalnych miejsc 
zagrożenia, wynikających zarówno z niskich temperatur przewożonego 
gazu, jak i bardzo wysokich podczas pożaru” – dodał leonczuk. 

Podczas gaszenia wykorzystywano różne techniki i materiały gaśni-
cze, m.in. piany, proszki gaśnicze oraz dwutlenek węgla. 

„To było bardzo pouczające szkolenie, stanęliśmy oko w oko przed zupeł-
nie nowym wyzwaniem, jakim jest pożar LNG” − mówili uczestniczący  
w szkoleniu strażacy. „Wiedza, jak też umiejętności praktyczne, nabyte 
podczas tych ćwiczeń, na pewno pozwolą nam w przyszłości na podejmo-
wanie skutecznych działań podczas zdarzeń z tego typu zagrożeniem.” 

Źródło: Barter S.A.
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Autogas
Dedicated for the 

autogas driver

Our valve saver fluid is suitable for any range of valve saver system as 

fitted to many autogas converted cars available. So you never get it wrong 

when you want to top up with JLM valve saver fluid. Check our website 

for more information jlmlubricants.com

You may find it hard to believe, but you 
can use JLM for almost anything.



Conference & Exhibition
Palais des Congrès de Marrakech

EXHIBITION BROCHURE

Fuelling New Markets
www.worldlpgforum2017.com

Conference & Exhibition
Palais des Congrès de Marrakech

EXHIBITION BROCHURE

Fuelling New Markets
www.worldlpgforum2017.com

Conference & Exhibition
LISBON CONGRESS CENTER

www.aegpl2017.com #AEGPL2017



Country Pb95 Diesel LPG CNG[Euro/1kg]

Austria € 1.128 € 1.028 €0,670 € 0,982

belgium € 1.389 € 1.300 €0,440 € 0,942

bulgaria € 1.045 € 1.040 €0,470 € 0,767

Croatia € 1.266 € 1.171 €0,520 € 1,228

Cyprus € 1.188 € 1.198 - -

Czech Republic € 1.081 € 1.029 €0,520 € 0,901

Denmark € 1.544 € 1.302 €1,224 1,422 / m3

Estonia € 1.179 € 1.149 €0,560 € 0,729

Finland € 1.453 € 1.259 - -

France € 1.364 € 1.224 €0,750 € 1,245

Germany € 1.359 € 1.159 €0,550 € 1,095

Greece € 1.569 € 1.299 €0,820 € 0,870

hungary € 1.125 € 1.121 €0,680 € 1,070

ireland € 1.369 € 1.279 €0,620 € 0,958

italy € 1.574 € 1.418 €0,630 € 0,970

Latvia € 1.084 € 1.004 €0,540 € 0,960

Lithuania € 1.111 € 1.004 €0,500 € 0,955

Luxembourg € 1.157 € 0.956 €0,440 € 0,705

Netherlands € 1.310 € 1.180 €0,610 € 1,080

Poland € 1.639 € 1.269 €0,500 0,735/ m3

Portugal € 1.062 € 1.005 €0,600 0,961/ m3

Romania € 1.509 € 1.294 €0,510 € 0,730
Russia € 1.064 € 0.991 €0,285 0,190/ m3

Slovakia € 1.180 € 1.050 €0,580 € 1,081
Slovenia € 1.308 € 1.192 €0,660 € 0,980
Spain € 1.218 € 1.106 €0,620 € 0,885
Sweden € 1.423 € 1.416 €0,940 € 1,890

united Kingdom € 1.376 € 1.394 €0,740 € 1,337

Average € 1.290 € 1.174 €0,615 € 1,016 [only kg]
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Średnia 
detaliczna cena LPG 
w Polsce – 04.05.2017    wnp.pl

Miasto/ City
LPG 1L 95 1L

PLN EURO PLN EURO

białystok 2.11 (-1 gr) 0,50 4.68 (-4 gr) 1,11

bydgoszcz 2.17 (-1 gr) 0,51 4.67 (-3 gr) 1,11

Gdańsk 2.17 (-) 0,51 4.72 (-) 1,12

Gorzów Wlkp, 2.18 (-1 gr) 0,52 4.62 (-) 1,09

Katowice 2.06 (+1 gr) 0,49 4.61 (-4 gr) 1,09

Kielce 2.02 (-1 gr) 0,48 4.64 (-4 gr) 1,10

Kraków 2.07 (-3 gr) 0,49 4.60 (-3 gr) 1,09

Lublin 2.13 (+1 gr) 0,50 4.62 (-) 1,09

łódź 2.06 (-2 gr) 0,49 4.64 (-5 gr) 1,10

olsztyn 2.15 (-3 gr) 0,51 4.73 (-5 gr) 1,12

opole 2.07 (-3 gr) 0,49 4.70 (-6 gr) 1,11

Poznań 2.03 (-5 gr) 0,48 4.66 (-2 gr) 1,10

Rzeszów 2.06 (-2 gr) 0,49 4.68 (-3 gr) 1,11

Szczecin 2.08 (-4 gr) 0,49 4.55 (-17 gr) 1,08

Warszawa 2.22 (-7 gr) 0,53 4.70 (-6 gr) 1,11

Wrocław 2.08 (-12 gr) 0,49 4.59 (-4 gr) 1,09 da
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* różnica w cenie w porównaniu z poprzedzającym tygodniem
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Firenze Fiera Congress and 
Exhibition Center - Fortezza Da Basso

The 29th World LPG Forum & 2016 AEGPL Congress is being relocated  
from Istanbul to Florence, Italy.  

Join us during the week of 14th November 2016!

www.worldlpgforum-aegpl2016.com
#lpgflorence2016



www.autronic.it

ECU 24 pin connector 

▶ New software working with Android
▶ New software concept for calibration
▶ Reliable and always up-to-date
▶ Run together with advanced technology
▶ The best choice of ECU 

▶ Oprogramowanie na Androida
▶ Nowe rozwiązania kalibracji
▶ Zawsze aktualne oprogramowanie
▶ Najnowsza, zaawansowana technologia
▶ Najlepszy wybór dla ECU  

▶ Программное обеспечение на Андроид
▶ Новые решения калибровки
▶ Всегда актуальное программное обеспечение
▶ Новейшая, продвинутая технология
▶ Самый лучший выбор для электронного 
    блока управления (ECU)

New product

24-pinowe złącze ECU 
24-пиновое скрепление для электронного блока управления


