
I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 1171 
 

Grzegorz SZYSZKO, Barbara SYKUT, Konrad KOWALIK, Beata SPICH  

OKREŚLENIE WPŁYWU WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI  

AUTOBUSÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO  

NA JAKOŚĆ PRACY KIEROWCY I BEZPIECZEŃSTWO JAZDY  

 

W artykule omówiono różne  aspekty jakie wpływają na warunki pracy kierowcy i bezpieczeństwo pasażerów w różnych 

modelach autobusów komunikacji miejskiej. Wśród wielu elementów szczególną uwagę zwrócono na komfort i ergonomiczność 

kabiny kierowcy, oświetlenie oraz fotel prowadzącego pojazd. Po przeanalizowaniu kilku marek można wysnuć wnioski, 

na jakie elementy producenci powinni zwrócić uwagę w przypadku projektowania nowych pojazdów. Jednocześnie można 

stwierdzić, że niektóre z problemów można usunąć we własnym zakresie w prosty i ekonomiczny sposób. 

 

WSTĘP 

Korzystanie z autobusów komunikacji miejskiej stanowi bardzo 
popularny środek transportu. W 2014 roku na terenie miasta Lublin 
korzystanie z komunikacji miejskiej zadeklarowało 80 % mieszkań-
ców. Dane statystyczne na podstawie analizy wypadków w Polsce 
mówią o tym, że autobus jest dość bezpiecznym środkiem transpor-
tu. Najczęstszą przyczyną powodującą wypadki i incydenty z udzia-
łem autobusów jest błąd człowieka [1,13]. Producenci nowocze-
snych pojazdów wyposażają je w różne systemy, które mają na celu 
zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowników. Niestety nie zawsze 
są w stanie zapobiec wszystkim pomyłkom. Konieczna jest syste-
matyczna analiza budowy autobusów po to, by zarówno kierowcy 
pracowali w jak najbardziej optymalnych warunkach jak i pasażero-
wie i inni uczestniczy ruchu czuli się bezpieczni. 

W poniższym artykule przedstawiono aspekty wpływające 
na bezpieczną i ergonomiczną pracę kierowcy. Omówiono wybrane 
cechy autobusów nie starszych niż 7 lat, będących na wyposażeniu 
MPK Lublin tj: Solaris Urbino 12, Mercedes Conecto, Mercedes 
Citaro, Autosan M12LF, Autosan M09LE na podstawie badań prze-
prowadzonych w 2015 roku [17].  

 

 
Rys. 1 Solaris Urbino 12 [7] 

1. ELEMENTY MAJĄCE WPŁYW NA WYGODĘ  
I BEZPIECZEŃSTWO JAZDY 

Najważniejsze elementy mające wpływ na wygodę i bezpie-
czeństwo jazdy: 

1. Szyba przednia  
Szyba przednia stanowi jeden z najważniejszych elementów 

wpływający na bezpieczeństwo podczas przemieszczania się auto-
busu. Kierowcy zwracają uwagę, że nie powinna ona być dzielona 
ponieważ powoduje to umieszczenie dodatkowego słupka na łącze-
niu oraz umiejscowienie wycieraczek pionowo przy słupku. Rozwią-
zanie to znacznie ogranicza widoczność z przodu pojazdu. Dobrym 
rozwiązaniem jest zastosowanie dużej szyby panoramicznej z dale-
ko sięgającą częścią dolną. Kierowcy o niższym wzroście podkre-
ślali poprawę widoczności np. w mercedesach Conecto i Citaro. 
Innym problemem jest odbijanie się obrazu części pasażerskiej 
na szybie przedniej. Powodują to rozproszenie uwagi i wymaga 
znacznej koncentracji od kierowców. Problem jest eliminowany 
przez zmniejszenie siły oświetlenia w części przedniej przestrzeni 
pasażerskiej lub wstawienie dodatkowej szyby-przegrody między 
pasażerami, a szybą przednią.   
2. Oświetlenie wewnętrzne 

Na ogół kierowcy podkreślali dobre oświetlenie części pasażer-
skiej ,jednak w niektórych modelach zwracali uwagę na zbyt mocne 
oświetlenie powodujące odbicia na szybie przedniej. Dodatkowo 
w modelach autosanów za wadę kierowcy uznali zbyt silny wyświe-
tlacz LED informujący o trasie przejazdu i kolejnych przystankach. 
Wyświetlacz szczególnie przeszkadzał podczas jazdy w porze 
nocnej i dodatkowo brak jest możliwości regulacji jasności świece-
nia. Dobrym rozwiązaniem w mercedesie Conecto jest włączanie 
oświetlenia w przedniej części w przypadku otwarcia przednich 
drzwi pojazdu. W mercedesie Citaro zastosowano również dodat-
kową małą lampkę dla kierowcy oświetlającą rozkład jazdy- rozwią-
zanie chwalone przez kierowców. 
3. Oświetlenie zewnętrzne 

Użytkownicy pojazdów nie zauważyli problemów związanych 
z oświetleniem zewnętrznym pojazdów. Widoczność drogi przed 
pojazdem jest dobra zarówno w mieście, jak i na obszarze bez 
latarni ulicznych. Światła mają duży zasięg i pozwalają na odpo-
wiednio wczesną reakcją na sytuację panującą na drodze. Jako 
wadę w modelu Solaris należy uznać brak świateł dziennych, które 
we wszystkich modelach powinny być standardem. Dodatkowo 
światła dzienne w technologii LED pozwolą na zaoszczędzenie 
energii i przedłużą żywotność zastosowanych reflektorów. 
4. Kabina kierowcy  
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Kabina kierowcy ma szczególny wpływ na pracę osoby prowa-
dzącej pojazd. Nie może być zbyt mała, powinna być dobrze klima-
tyzowana i ogrzewana oraz powinna zapewniać doskonałą widocz-
ność. Według zdania kierowców najbardziej odpowiednie kabiny 
posiadają modele mercedesa. Są one odpowiednio przygotowane 
i nie sprawiają problemów w użytkowaniu. Najsłabszą kabiną kie-
rowcy dysponuje model autosan M09LE, określaną przez kierow-
ców jako „klaustrofobiczną” . Dodatkowym problemem w tym mode-
lu jest zbyt mała siła ogrzewania w okresie zimowym.  

5. Fotel kierowcy 
Elementem bezpośrednio wpływającym na pracę kierowcy jest 

fotel. Musi być wygodny i mieć możliwość regulacji wyprofilowania 
oparcia, umożliwiając maksymalne dopasowanie do kształtu ple-
ców. Kierowca autobusu miejskiego jest szczególnie narażony na 
występowanie bólu kręgosłupa spowodowanego wymuszoną pozy-
cją ciała przez długi  czas. Jako najbardziej odpowiedni kierowcy 
uznali fotel w modelu autosan M12LF, jednak w modelu M09LE fotel 
ocenili najsłabiej. Dobrym rozwiązaniem było zastosowanie opcji 
częściowego obrotu fotela wokół własnej osi, co ułatwiało zajmowa-
nie miejsca kierowcy. Fotel nie może być również zbyt miękki 
i powinien posiadać pneumatyczną regulację amortyzacji. Jako 
optymalne rozwiązanie wskazano fotel w modelu Citaro.  
6. Tablica rozdzielcza 

Na tablicy rozdzielczej znajdują się urządzenia sygnalizacyjne 
oraz sterownicze. Ważne jest dobre zaprojektowanie i ergonomicz-
ne rozmieszczenie wszystkich elementów. Istotnym jest możliwość 
regulacji tablicy wraz z ustawieniem położenia kierownicy. Brak 
możliwości takiej regulacji w modelu mercedes Conecto kierowcy 
ocenili bardzo słabo. W pozostałych modelach występowały nie-
wielkie uwagi w stosunku do rozmieszczenia przycisków i włączni-
ków jednak nie wywoływało to znacznych utrudnień  w pracy kie-
rowcy.   
7. Pedały  

Pedały w autobusie miejskim powinny posiadać odpowiedni 
zakres pracy nie męczący stóp ani mięśni podudzia. Wymuszona 
pozycja nogi przy nieodpowiednio umieszczonych dźwigniach może 
spowodować spadek precyzji w prowadzeniu pojazdu. Kierowcom 
najbardziej przypadły do gustu pedały podwieszane w modelu 
Citaro. Dodatkowo w modelach autosan zwrócono uwagę na zbyt 
czułe pedały hamulca, które wymagały od kierowcy bardzo delikat-
nego i dokładnego przykładania stopy. W modelu Solaris podkre-
ślono doskonałe zgranie retardera z hamulcem.  

8. Inne problemy 
Wśród innych problemów nurtujących kierowców  zwrócono 

uwagę na rozmieszczenie i budowę lusterek. Lusterka zewnętrzne 
kierowcy wymieniali jako wadę w modelu Conecto. Były one zbyt 
małe i nie panoramiczne co utrudniało obserwację pola wokół po-
jazdu. W innych modelach zwracano uwagę na umiejscowienie 
lusterek wewnętrznych na odpowiedniej wysokości. Czasami wy-
stępują one zbyt wysoko co powoduje dodatkowe bóle karku. 

Zestawienie ocen wymienionych elementów w poszczególnych 
modelach przedstawia tabela 1. 

Poniżej przedstawiono podsumowanie najważniejszych wad 
w omawianych modelach autobusów : 

Solaris Urbino 12 
Jedną z największych wad tego modelu jest ograniczona wi-

doczność podczas opadów atmosferycznych oraz po zmierzchu. Ich 
przyczyny to dzielona szyba czołowa oraz odbijanie się w niej 
oświetlenia przestrzeni pasażerskiej.  

Mercedes Conecto 
W Mercedesie Conecto większość kierowców jako największą 

wadę wymieniła brak możliwości ustawienia położenia pulpitu, a co 
za tym idzie, słaby dostęp do znajdujących się na nim przycisków 
oraz ograniczoną widoczność wskaźników.  

Mercedes Citaro 
Mercedes Citaro jest jedynym spośród omawianych autobu-

sów, który nie spotkał się z ani jedną negatywną opinią żadnego 

Tab. 1.  Zestawienie ocen wymienionych elementów w poszczególnych modelach. [opr. wł.] 

 Solaris Urbino 12 Mercedes Conecto Mercedes Citaro Autosan M12LF Autosan M09LE 

Szyba przednia Słaba,  
podział na dwie 

części 

Dobra Dobra Słaba, słabo wydajny 
nadmuch, 

Szyby boczne  za-
chlapywane błotem 

Dobra, 
wada - szerokie 
słupki boczne 

Oświetlenie we-
wnętrzne 

Dobre,  
brak możliwości wył 

lampy przedniej 

Dobre 
Ścianka między 

szybą a przestrzenią 
pasażerską 

Dobre Dobre, mocne odbi-
cia na przedniej 

szybie,  

Dobre  
brak możliwości wył 

lampy przedniej 

Oświetlenie  
Zewnętrzne 

Dobre, brak świateł 
dziennych LED 

Dobre Dobre Dobre Dobre 

Kabina kierowcy Dobra Bardzo dobra Bardzo dobra Dobra Słaba 
Bardzo mała 

Słabe ogrzewanie 

Fotel kierowcy Średni Dobry Bardzo dobry Bardzo dobry 
Funkcja obrotu fotela 

Bardzo słaby 

Tablica rozdzielcza Dobra Słaba 
Brak możliwości 

regulacji położenia 

Dobra Dobra Dobra 

Pedały Dobre 
B. dobre zgranie 

retardera z hamul-
cem głównym 

Dobre Dobre 
podwieszane 

Dobre 
Zbyt czuły hamulec 

Dobre 
Zbyt czuły hamulec 

Inne  Słabe lusterka bocz-
ne 

 Oddzielny zbiornik 
paliwa ogrzewanie i 

napęd 

Wibracje autobusu 
podczas pracy na 

postoju 
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elementu. Tylko niektórzy chcieliby, aby ilość dostępnego miejsca 
w kabinie była większa. Pojedyncze osoby życzyłyby sobie miejsca, 
gdzie mogłyby położyć plecak lub torbę. W innych modelach takie 
miejsce znajduje się w drzwiach kabiny, tutaj w drzwiach jest scho-
wany osprzęt do sterowania elektryczną szybą. 

Autosan M12LF 
Głównym problemem, z którym borykają się kierowcy prowa-

dzący Autosana M12LF jest ograniczenie widoczności przez trzy 
czynniki: silne brudzenie bocznych szyb podczas opadów, parowa-
nie szyby czołowej oraz odbijanie się od niej światła pochodzącego 
z wewnętrznych lamp autobusu oraz automatu biletowego i wyświe-
tlacza LCD, pokazującego trasę przejazdu.  

 

 
Rys. 2. Widok pulpitu Solaris Urbino 12 [6] 

 
Autosan M09LE 
Autosan M09LE to autobus, który według kierowców posiada 

najwięcej wad spośród omawianych modeli i trudno jest ocenić, 
która z nich jest największa. Pierwsza wada, związana z nadmier-
nymi wibracjami oraz hałasem, spotkała się już z próbami jej zwal-
czenia przez serwis, jednak nie przyniosły one żadnego rezultatu.  

Ostatnią z najczęściej wymienianych przez kierowców wad 
omawianego autobusu jest trudność w utrzymaniu optymalnej tem-
peratury w kabinie. Jest to spowodowane dużymi przestrzeniami 
pomiędzy jej ściankami a innymi elementami pojazdu. W niektórych 
egzemplarzach kierowcy zdecydowali się sami rozwiązać ten pro-
blem, na własną rękę montując w tych przestrzeniach zasłonki 
z grubego materiału oraz uszczelki. 

PODSUMOWANIE 

Jak możemy zauważyć  przedstawione wyżej problemy znacz-
nie obniżają komfort i bezpieczeństwo pracy  kierowców. Producen-
ci pojazdów powinni dążyć do tego, by je w całości wyeliminować. 
Niektóre z wymienionych wyżej problemów możne usunąć w już 
użytkowanych pojazdach za pomocą prostych rozwiązań np. za-
montowanie rolet ,przegród  lub ograniczenie oświetlenia w bezpo-
średnim sąsiedztwie kabiny kierowcy. 
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Analysis of selected elements affecting the comfort  
and safety of the city bus driver 

This article is intended to describe the various aspects 

that affect the working condition of drivers as well as pas-

senger safety in different types of city buses. Among many 

issues the particular attention was paid to the comfort and 

ergonomics of the cockpit, lighting and driver’s seat. Having 

analyzed several brands one can come to conclusions what 

elements should be taken into account  while designing new 

vehicles. One can also claimed that some of the problems can 

be easily solved in a simple and economical way. 
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