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AUTOBUSÓW  KOMUNIKACJI  MIEJSKIEJ 

Słowa kluczowe 
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Streszczenie 

Celem pracy było porównanie niezawodności autobusów komunikacji 
miejskiej na przykładzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto 
LF w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Uwzględniono 
wskaźniki niezawodności silnika oraz wybranych układów konstrukcyjnych  
o największej liczbie uszkodzeń. Wykazano, Ŝe w praktyce eksploatacyjnej wy-
stępują nieznaczne róŜnice niezawodności pomiędzy współcześnie produkowa-
nymi autobusami znanych firm.  

Wprowadzenie 

W dziedzinie komunikacji miejskiej niezawodność stanowi waŜne kryte-
rium przydatności eksploatacyjnej autobusów. W związku z powyŜszym przed-
siębiorstwo transportowe (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne) powinno 
zapewnić stały monitoring uszkodzeń i niesprawności uŜytkowanego taboru. 
Jest to bardzo waŜne z punktu widzenia zapewnienia bieŜącej gotowości całego 
systemu komunikacji zbiorowej w mieście, ale równieŜ z punktu widzenia pla-
nowanych zakupów nowych autobusów. Wprowadzenie nowych typów pojaz-
dów pociąga za sobą konieczność poznania właściwości eksploatacyjnych tych 
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pojazdów. Jest to konieczne nie tylko do oceny przydatności poszczególnych 
typów pojazdów czy określenia ich kosztów eksploatacji, ale równieŜ do okre-
ślenia ich części zapasowych czy teŜ obsady obsługi technicznej [2]. Problema-
tyce badań niezawodności autobusów poświęcono wiele prac badawczych,  
w tym m.in. [1–4].  

1. Przebieg badań 

Do oceny niezawodności wybrano dwa rodzaje autobusów: Solaris Urbino 
12 oraz Mercedes-Benz 628 Conecto LF. Analizowane autobusy naleŜą do klasy 
pojazdów typu Maxi i były eksploatowane w podobnych warunkach.  

Badaniom poddano 22 autobusy typu Mercedes-Benz oraz 20 autobusów 
typu Solaris Urbino 12. Wszystkie autobusy były obserwowane od pierwszego 
dnia eksploatacji i miały podobny przebieg drogowy. Badania prowadzone były 
w naturalnych warunkach eksploatacji, w okresie trzech lat kalendarzowych 
(2008–2010) w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie.  

Ocena niezawodności układów i podzespołów autobusu jest najczęściej 
ukierunkowana na wytypowanie elementów o najgorszych wskaźnikach nieza-
wodności [1]. Analizą objęto uszkodzenia następujących układów: silnik, układ 
elektryczny oraz układ pneumatyczny. Uszkodzenia rejestrowano w okresie 
czasu kalendarzowego od 1 do 36 miesiąca. Odpowiadało to eksploatacyjnym 
przebiegom równym odpowiednio 210 tys. km dla autobusów marki Solaris  
i 150 tys. km autobusów marki Mercedes oraz obserwowanemu czasowi ich 
uŜytkowania odpowiednio 36 i 20 miesięcy. Obliczono podstawowe wskaźniki 
niezawodnościowe wg wzorów [6]: 
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gdzie: 
R*(t) – prawdopodobieństwo poprawnej pracy do uszkodzenia, 
n(t)  – liczba obiektów, które w ustalonym przebiegu eksploatacyjnym  

  nie uszkodziły się, 
N  – liczba badanych obiektów. 
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gdzie: 
f *(t)   – intensywność uszkodzeń, 
n(t) >> 1  – liczba obiektów, które w ustalonym przebiegu eksploata- 

   cyjnym < 0, t > nie uszkodziły się, 
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( )ttn ∆+  – liczba obiektów, które w przedziale przebiegu < 0, t + ∆t >  
  nie uszkodziły się, 

N  – liczba badanych obiektów, 
∆t   – długość przebiegu eksploatacyjnego, w którym obiekt jest  

  badany. 
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gdzie: 

( )t∗λ   – intensywność uszkodzeń, 
n(t) >> 1  – liczba obiektów, które w ustalonym przebiegu eksploata- 

  cyjnym < 0, t > nie uszkodziły się, 
( )ttn ∆+   – liczba obiektów, które w przedziale przebiegu < 0, t + ∆t >  

  nie uszkodziły się, 
∆t   – długość przebiegu eksploatacyjnego, w którym obiekt jest  

  badany. 
 

Tabela 1. Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne badanych autobusów 
 

 Solaris Urbino 12 Mercedes-Benz 628 Conecto 
LF 

Klasa  MAXI MAXI 
Moc silnika [kW] 188 210 
Maks. moment obrotowy [Nm] 1 050 1 100 
Wymiary:  
Długość [mm] 12 000 11 950 
Szerokość [mm] 2 550 2 550 
Wysokość [mm] 2 850 3 076 
Promień zawracania [mm] 21 400 21 950 
Rozstaw osi [mm] 5 900 5 845 
Masa własna [kg] 10 900 10 860 
Całkowita masa maks. [kg] 18 000 18 000 
Liczba miejsc: 
Siedzących  29 27 
Stojących  74 78 

2. Wyniki obliczeń niezawodności autobusów 

Wskaźniki niezawodności układu pneumatycznego autobusów Solaris 
Urbino 12 i Mercedes-Benz Conecto pokazano na rysunku 1.  
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Rys. 1. Skumulowana funkcja niezawodności układu pneumatycznego w autobusach Solaris 
Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF 

 
Niezawodność układu pneumatycznego w autobusach obu marek w całym 

analizowanym przebiegu pojazdów maleje. Spadek wartości skumulowanej funk-
cji R*(t) jest początkowo nieznaczny w przedziale przebiegu od 0–70 tys. km dla 
obu typów autobusów, a od ok. 60 tys. km niezawodność autobusów Mercedes 
maleje znacznie szybciej niŜ autobusów marki Solaris. Przy przebiegu 150 tys. km 
niezawodność autobusu Solaris jest o prawie 8% wyŜsza od niezawodności  auto-
busów marki Mercedes-Benz.  

Niezawodność układu elektrycznego jest najniŜsza spośród wszystkich ana-
lizowanych układów. W początkowym okresie obserwacji uszkodzeń w autobu-
sach Mercedes-Benz największy wpływ na obniŜenie niezawodności pojazdu 
mają uszkodzenia powodujące niezdatność układu elektrycznego. Niezawod-
ność układu elektrycznego w funkcji przebiegu jest wyŜsza w przypadku anali-
zowanych autobusów typu Solaris Urbino 12. Przy przebiegu od ok. 40 tys. km 
do 140 tys. km róŜnica niezawodności pomiędzy autobusami marki Mercedes  
i Solaris w początkowym okresie rośnie, aby następnie znów osiągnąć prawie 
równy poziom.  W ostatnim przedziale niezawodność  autobusów marki Solaris 
wynosi 41%, a Mercedes Benz 65%. 
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Rys. 2. Skumulowana funkcja niezawodności układu elektrycznego w autobusach Solaris Urbino 
12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF 

 
Wyniki analizy niezawodnościowej silnika dla poszczególnych przedziałów 

przedstawiono na rysunku 3. Warto zauwaŜyć, Ŝe liczba usterek silnika w obu 
typach autobusów jest stała i róŜni się nieznacznie w analizowanych przedzia-
łach przebiegów. Przy ok. 130 tys. km niezawodność ta spada o ok. 2% w kaŜ-
dym następnym przedziale. 

 

 
 

Rys. 3. Skumulowana funkcja niezawodności silnika w autobusach Solaris Urbino 12 i Mercedes-
Benz 628 Conecto LF 
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Obok funkcji niezawodności analizowano intensywność uszkodzeń oraz 
gęstość prawdopodobieństwa uszkodzeń. Stwierdzono, Ŝe w obu typach autobu-
sów  intensywność uszkodzeń wzrasta wraz z przebiegiem pojazdu, przy czym 
wyŜsze wartości występują dla autobusu Solaris Urbino 12 (od 0,0000005 1/km 
do 0,00002 1/km) niŜ dla autobusów Mercedes-Benz (od 0,0000012 1/km do 
0,0000061 1/km). Gęstość prawdopodobieństwa uszkodzeń w pierwszym okre-
sie eksploatacji (0–100 tys. km) jest wyŜsza dla autobusów marki Mercedes 
(0,0000052 1/km), a w drugim (100–210 tys. km) dla autobusów marki Solaris 
(0,0000044 1/km).  

Podsumowanie 

  1. W warunkach przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe autobusy typu 
Solaris Urbino 12 charakteryzują się wyŜszym poziomem niezawodności 
eksploatacyjnej od porównywanych autobusów typu Mercedes-Benz 628 
Conecto LF. 

  2. W obu badanych pojazdach największa liczba uszkodzeń jest związana  
z układem elektrycznym. Zawodność tego układu jest najwyŜsza spośród 
wszystkich analizowanych układów.  

  3. Niezawodność układu pneumatycznego jest wyŜsza w przypadku analizo-
wanych autobusów marki Solaris. Przy przebiegu 150 tys. km niezawod-
ność ta jest o prawie 8% wyŜsza od niezawodności  autobusów marki Mer-
cedes-Benz. Podobna sytuacja występuje przy analizowanym układzie elek-
trycznym.  

  4. Intensywność uszkodzeń wzrasta wraz z przebiegiem pojazdu w obu anali-
zowanych przypadkach.  

  5. Wykazano, Ŝe w badanym przedsiębiorstwie eksploatacyjnym występują 
nieznaczne róŜnice niezawodnościowe pomiędzy analizowanym pojazdami. 
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Recenzent: 

Jan SZYBKA 
 

Evaluation of operational reliability of city transport buses 

Key words  
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Summary 

The purpose of this paper is to present reliability comparison of city trans-
port buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 
Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. Reliability rate of the 
engine and some of the construction systems with the highest number of defects 
were considered. As demonstrated below, small reliability differences occur in 
practice maintenance between these days produced buses in well-known compa-
nies.  
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