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ANALIZA USZKODZEŃ UKŁADÓW BEZPIECZEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE  

AUTOBUSÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO  

W LUBLINIE W LATACH 2010-2015 

 

W artykule zaprezentowano uszkodzenia wybranych układów bezpieczeństwa pojazdów komunikacji miejskiej. Skupiono 

się na uszkodzeniach w układzie kierowniczym. Dane pozyskano z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. 

Badaną grupę pojazdów stanowiły autobusy komunikacji miejskiej takie jak: Solaris Urbino 12, Mercedes Benz, Autosan San-

City 9LE oraz Autosan Sancity 12LF. Celem prowadzonych badań było określenie jak często ulega awarii analizowany układ. 

 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo nie składa się z pojedynczych działań. Pod 
pojęciem tym kryje się kompleksowy, integralny system bezpie-
czeństwa, który obejmuje wszystkie fazy bezpieczeństwa pojazdów, 
od bezpiecznej jazdy, poprzez bezpieczeństwo w obliczu niebezpie-
czeństwa i ochronę w razie wypadku, aż po zmniejszenie jego 
skutków, co stanowi konsekwentne urzeczywistnienie wyobrażeń o 
bezpieczeństwie. System obejmuje ponadto wiele innych działań, 
takich jak szkolenia kierowców, odpowiedzialną obsługę pojazdu 
oraz stosowanie sprawdzonych oryginalnych części zamiennych [1, 
2]. Ponadto wpływ na bezpieczeństwo świadczonych usług trans-
portowych ma stan techniczny pojazdów oraz niezawodność syste-
mów bezpieczeństwa. Problematyka bezpieczeństwa transportu jest 
zainteresowaniem wielu badaczy uwzględniających różne jego 
aspekty, bezpieczeństwo układów hamulcowych [3, 4, 5, 6], ukła-
dów kierowniczych [7, 8] i inne [9, 10]. 

1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POJAZDÓW 
TABORU MPK LUBLIN 

1.1. Solaris Urbino 12 

Solaris Urbino 12 to autobus miejski o długości 12 metrów, któ-
ry zaprojektowany został przez polskich konstruktorów, a do jego 
budowy wykorzystywane są podzespoły innych producentów  
w dużej części pochodzących z Niemiec. Autobus jest w 80% klejo-
ny. Produkcję rozpoczęto w rodzimej fabryce w Bolechowie koło 
Poznania w 1999 r. Produkcję pierwszej generacji zakończono w 
2002 r. II-gą generację rozpoczęto wytwarzać rok wcześniej i za-
kończono w 2005 r. Od razu przystąpiono do wdrążenia produkcji 
autobusu III generacji. Na przestrzeni lat można zobaczyć niewiele 
różnic  w produkowanych modelach. Autobusy na całej długości 
posiadają niską podłogę. Większa szerokość wpłynęła korzystnie na 
poszerzenie przejścia między siedzeniami, dzięki czemu między 
drzwiami można przemieszczać wózki dziecięce czy też inwalidzkie 
[11]. 

1.2. Autosan Sancity 9LE  

Autosan SanCity 9LE to pojazd w 60% niskopodłogowy klasy 
midi, który jest produkowany w Sanockiej fabryce Autosana. Model 
tego pojazdu uzyskał homologację w drugim kwartale 2009 r. Przy 

homologacji wprowadzono do obiegu drugą nazwę M09LE SanCity. 
Pod koniec 2010 r. pojazd przeszedł gruntowne zmiany, a mianowi-
cie zastosowano nowy wzór ściany czołowej i tylnej oraz zmieniono 
oznaczenie modelu na SanCity 9LE. Celem tych zmian była unifika-
cja stylistyki z większymi autobusami serii Autosan SanCity 12Lx. 
Pojazdy eksploatowane przez MPK posiadają drzwi w układzie 1-2-
0. Wyposażone są w klimatyzację całego pojazdu (kabiny kierowcy i 
przestrzeni pasażerskiej) oraz instalację gaśniczą komory silnika. 
Autobus o długości 8,55 m to pierwszy tej klasy pojazd eksploato-
wany w barwach MPK Lublin. Pojazd może zabrać jednorazowo 17 
osób siedzących i 43 stojące [11]. 

1.3. Autosan Sancity 12LF 

Autosan Sancity 12LF - niskopodłogowy (Low Floor) autobus 
miejski klasy maxi, które są produkowane seryjnie od 2010 roku 
przez firmę Autosan w Sanoku. Prototyp modelu Autosan Sancity 
12LF o wewnętrznym oznaczeniu fabryki Autosan M12LF, który 
początkowo miał nosić nazwę handlową Autosan M12LF Sancity, 
powstał w pierwszej połowie 2010 roku na bazie opracowanego 
wcześniej modelu niskowejściowego Autosan M12LE Sancity. 
Konstrukcja pojazdu oparta jest na kratownicowej ramie 
przestrzennej współpracującej ze szkieletem nadwozia wykonanym 
z rur o przekroju kwadratowym i prostokątnym łączonych za 
pomocą spawania. Cały szkielet nadwozia budowany jest ze stali o 
podwyższonej odporności na korozję. Boczne poszycie zewnętrzne 
wykonane jest z blachy aluminiowej i tworzyw sztucznych klejonych 
do szkieletu. Ściany - przednia, tylna i dach, wykonane są z tworzyw 
sztucznych, natomiast klapy boczne z aluminium. Do napędu 
początkowo zastosowano silnik Iveco 78 EEV o mocy maksymalnej 
213 kW (290 KM) osiąganej przy 2000 obr./min. i maksymalnym 
momencie obrotowym 1100 Nm przy 1080 obr./min. Jednostka 
napędowa współpracuje z automatycznymi skrzyniami biegów Voith 
Diwa5. Zastosowany został również system elektronicznego 
sterowania pracą zawieszenia ECAS, który umożliwia wykonanie 
przyklęku. Instalacja elektryczna oparta jest o szynę CAN, zaś 
wszystkimi funkcjami steruje komputer pokładowy KIBES 32 [11]. 

1.4. Mercedes-Benz 

Mercedes-Benz znany także jako Conecto, tę nazwę zyskał 
jednak dopiero w 2002 roku. Jest to średniopodłogowy autobus 
stworzony dla miast i linii podmiejskich. Ze względu na wysokość 
podłogi we wnętrzu jest jeden stopień wejściowy. Od początku 
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rodzina Conecto jest produkowana w fabryce Mercedes-Benz w 
Turcji. Jest to rodzina autobusów stworzona głównie  
z przeznaczeniem dla Turcji oraz państw Europy Wschodniej. Od 
2007 roku są dostępne w sprzedaży autobusy nowej generacji 
Conecto, które mają 100% niskiej podłogi i klimatyzację. Mają one 
oznaczenie "Mercedes-Benz 628". Dostępne są dwie wersje tego 
modelu, obie mają seryjne tylne drzwi, w których podłoga jest niska 
dzięki zastosowaniu silnika wieżowego. Model krótki może pomie-
ścić pasażerów na 26 miejscach siedzących i 68 stojących  
w autobusie przegubowym (Conecto G) liczby te wynoszą odpo-
wiednio 41 i 107. Najwięcej tego typu pojazdów w Polsce zakupiło 
MPK Lublin [11]. 

2. RODZAJE USZKODZEŃ UKŁADÓW  
BEZPIECZEŃSTWA 

W dziedzinie komunikacji miejskiej niezawodność stanowi 
ważne kryterium przydatności eksploatacyjnej autobusów [12]. W 
artykule przedstawiono wyniki analizy uszkodzeń układów odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, które wystąpiły w 
okresie sześciu lat w pojazdach komunikacji miejskiej. Układy te 
podzielono na trzy grupy wg klasyfikacji stosowanej badanym 
przedsiębiorstwie komunikacji zbiorowej.  

2.1. Układ hamulcowy do którego zaliczono: 

– bębny, klocki, szczęki i tarcze hamulcowe; 
– okładziny szczęk hamulcowych, 
– główny zawór hamulcowy; 
– siłownik hamulca mostu; 
– siodło hamulca; 
– zawór hamulca ręcznego; 
– system ABS. 

2.2. Układ kierowniczy składający się z: 

– kolumna kierownicza; 
– pompa wspomagania układu kierowniczego 
– drążek podłużny układu kierowniczego; 
– końcówka drążka układu kierowniczego; 
– filtr oleju w układzie wspomagania kierowniczego; 
– wkład filtra układu kierowniczego.  

2.3. Zawieszenie w skład którego wchodzą: 

– amortyzatory; 
– sworzeń amortyzatora mostu; 
– gumy amortyzatora mostu; 
– tuleja sworznia; 
– wieszak stabilizatora; 
– drążek stabilizatora [13]. 

3. ANALIZA LICZBY USZKODZEŃ UKŁADÓW 
BIEZPIECZEŃSTWA 

Niniejszy artykuł prezentuje analizę uszkodzeń układu kierow-
niczego autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego 
w Lublinie w latach 2010-2015 r. Hydrauliczne wspomaganie układu 
kierowniczego w autobusach i samochodach ciężarowych jest 
rozwiązaniem powszechnie stosowanym [7]. Zastosowanie wspo-
magania kierownicy przyczyniło się do poprawy komfortu i bezpie-
czeństwa jazdy w pojazdach [8]. 

Badaną grupę pojazdów podzielono na dwie grupy. Pierwszą 
grupę stanowią pojazdy eksploatowane w przedsiębiorstwie od 
2010 roku natomiast w drugiej od 2012 roku. Analizie poddano 
wybrane marki pojazdów MPK, takie jak Solaris Urbino 12- 20 sztuk, 

Mercedes Benz 628 Conecto LF – 22 sztuki, Autosan Sancity 9LE -  
20 sztuk oraz Autosan Sancity 12LF – 42 sztuki. 

 

 
Rys. 1. Zestawienie uszkodzeń układu kierowniczego autobusu 
Merceedes-Benz 628 Conecto LF [14] 
 

 
Rys. 2. Zestawienie uszkodzeń układu kierowniczego autobusu 
Solaris Urbino 12 [14] 
 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono wykresy obrazujące liczbę 
uszkodzeń układu kierowniczego dla dwóch marek pojazdów Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. Jak wynika z 
rysunków z upływem lat liczba uszkodzeń wzrasta. Dla Merceedes-
Benz 628 Conecto LF pierwsze dwa lata użytkowanie wykazały 
znikoma liczbę awarii układu kierowniczego dla analizowanych 22 
pojazdów. Znaczny wzrost nastąpił od 2012 roku i wynosił 63. W 
kolejnych trzech latach wzrost liczby awarii wynosił kolejno 11, 25 i 
35. Liczebność badanej grupy w przypadku Solarisa Urbino 12 
wynosiła 20 sztuk. Największy wzrost nastąpił miedzy 2012 i 2013 r. 
(67). Można zauważyć, że w ten wzrost równy jest liczbie awarii  
z 2011 roku. W kolejnych latach użytkowania ilość awarii ma cha-
rakter rosnący ( 2013 r. – 153, 2014 r. – 172, 2015 r. 203). W 2015 
roku liczba awarii jest największa. Można zauważyć, że dla tego 
roku przypada około 10 awarii na pojazd.  
 

 
Rys. 3. Zestawienie uszkodzeń układu kierowniczego autobusu 
Autosan Sancity M12LF [14] 
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Rys. 4. Zestawienie uszkodzeń układu kierowniczego autobusu 
Autosan Sancity 9LE [14] 

 
Analizując rysunki 3-4 należy stwierdzić, że w zestawieniu awa-

rii układów bezpieczeństwa autobusów Autosan Sancity M12LF 
(rys. 3) sumaryczna liczba awarii miedzy 2012 a 2015 wzrosła 
ponad dwukrotnie, czyli dla Autosan Sancity 9LE o 73, natomiast 
dla Autosan Sancity M12LF wzrosła o 115. Największą liczbą awarii 
w obu przypadkach zaobserwowano w 2015 roku (223, 87). Rozpa-
trując liczbę awarii dla Autosan Sancity 9LE największy wzrost 
wystąpił między pierwszym a drugim rokiem eksploatacji i wynosił 
30. Dla kolejnych lat wyniósł 24 i 19. Liczebność badanej grupy w 
przypadku Autosan Sancity M12LF wynosiła 42 pojazdy. Wykres nr 
3 obrazuje tendencję wzrostową. Największy wzrost nastąpił między 
2012 a 2013 rokiem (53), w kolejnych latach wynosił 26 (miedzy 
2013 a 2014 rokiem) i 36 (miedzy 2014 a 2015 rokiem). W 2015 
roku przypadało około pięć awarii na jeden pojazd.  

PODSUMOWANIE 

Artykuł przedstawia analizę liczby awarii układów bezpieczeń-
stwa w pojazdach komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie. W analizie uwzględ-
niono układ kierowniczy dla wybranych typów autobusów. Z wyko-
nanej analizy wynika, że liczba awarii dla badanej grupy pojazdów 
ma charakter wzrostowy.  
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Analysis of safety systems damage on the example of buses 
urban Municipal Transport Company in Lublin in the years 

2010-2015 

The article presents some damage of safety systems on 

public transport vehicles. The article focused on the steering 

system damages. The data were obtained from the Municipal 

Transport Company in Lublin. The test vehicle group were 

public buses such as: Solaris Urbino 12, Mercedes Benz, 

Autosan Sancity 9LE and Autosan Sancity 12LF. The aim of 

this study was to determine how often are failures of the ana-

lyzed system. 
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