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Autobus hvbrvdowv Scanii 
- nowa koncepcja autobusu miejskiego 

W ciqgu minionych dwoch tat, niemal techniczne ostatnich lat. KoncepcyjnaScania du j rozstaw osi, centralnie pdoione stano- 
wszyscy liczqcy sie producenci zaprezento- jest autobusem, ktory charakteryzuje sie wisko kierowcy ponad przedniq osiq, wydzie- 
wali nowe modele autobusow z napedem hy- zmniejszonqo 90% emisjqC0,. Podobniejak lona komora napedu na zwisie tylnym, p m  
brydowym. Na ogM byly to seryjnie produko- inne autobusy hybrydowe zuiywa o 25% strzen pasaierska pozbawiona nadkoli i alu- 
wane pojazdy, w ktorych po wigkszych tub mniejpaliwawporownaniuztradycyjnymiau- miniowa konstrukcja nadwozia to charakte 
mniejszych przerobkach zamontowano do- tobusami. Oczywiscie w przypadku produktu rystyczneelementywyhvarzanego na p o q t -  
datkowy silnik elektryczny, generator, baterie szwedzkiego koncernu, silnik spalinowy sta- ku tat 90. duliskiego midibusu DAB Service 
akumulatorow lub kondensatorow gromadzq- nowiqcy pierwotne irodlo energii moie by6 bus. Dlaczego jednak nie korzystac ze spraw- 
cych energie hamowania i uklady sterowania zasilany nie tylko olejem napedowym, lecz dzonych wzorow? 
mocq. Scania poszta o krok dale], pokazujqc takie etanolem. Prace nad nowym pojazdem Nowy autobus stylistycznie nawiqzuje do 
autobus koncepcyjny, Mory w zaloieniu kon- ttwaly 3 lata. Jego premiera miala miejsce pozostalych autobusow serii Omni. Jedyna 
struktorow spelnia niemal wszystkie wymaga w maju 2007 r. podczas kongresu UlTP w Hel- roinica jest widoczna, gdy patrzymy na po- 
nia stawiane przez przewoinikow obstugujq- sinkach. jazd z boku - rozstaw osi nowego autobusu 
cych linie miejskie. Nowy pojazd jest przyja- o dlugoSci 10.4 m wynosi 8,25 m. Dla porow- 
zny dla Srodowiska, tatwo dostepny i komfor- Nadwozie nania rozstaw osi w klasycznym dwunasto- 
towy dla pasaierow, zwrotny i tatwy do pro- Patrzqc na nowq Scanie, trudno oprzeC metrowymOmniC~jestmniejszyookdo2,5m. 
wadzeniadla kierowcy. Wjego konstrukcjiwy- si? wraieniu, i e  to w pewnym sensie powrot Pokrewienstwo do autobusow Omni wynika 
korzystano najnowoczesniejsze rozwiqzania do przesztosci. Krotkie misy przedni i tylny, takie z faktu zastosowania tych samych 
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Hybvdowa Scania spoSm :h mie autobusow wyroinia sic du@m mstawem osi 



czqSci (blisko 80%), jakie q stosowane w mc- 
delach OmniCity i Omnilink. 

Aluminiowe nadwozie nowej Scanii skla- 
da sig z czterech podstawowych modul6w: 
a) cz&i srodkowej przeznaczonej dla pasa- 

ierow; 
b) modutu czotowego zawierajqcego oS 

przedniq i Wine kierowcy: 
c) modulu tylnego obejmujqcego kierowanq 

oS tylnq, wydzielona szafq z elementami 
ukhdu napedowego; 

d) dach z zamontowanym elektiymym agre- 
gatem klimatyzacyjnym, kondensatorami 
eneraii i oocionalnie butlami CNG. 
~ ~ ~ r o j e ~ b w a n i u  nadwoziawykorrysta- Rysumk koncepcyjny nowego pojazdu 

no wszystkie atuty konstukcji aluminiowej, 
jakimi wniskawaga, Wc&i: naprawy i przede 
wszystkim molliwoSc recyklingu. 

W przedziaie pasaierskim zastosowano 
p h k q  i nish niemal na ca(ej dluge 
Sci autobwu. Pozbawione jakichkohviek pade- 
st6wwn@rzejestlatwe do Aiany araniacjife 
teli pasalerskich i utrzymania czyst0Sci. Dzip 
ki temu autobus moinalatwo przystosowa6do 
okreSlonyCh zadan. W typowo miejskim auto- 
buSie lub autobusie lotniskowym moina do 
minimum agraniczyi: liczbg miejscsiedzqcych, 
podczas gdy w autobusie obdugujqcym linie 
miejskie moina zamontowat maksymalna licz- 
bg foteli. Nie ma l e i  jakichkolwiek problemow 
z montaiem dodaWowych bagalnikow w au- 
tobusach obshgujqcych linie dojazdowe do 
m 6 w  lotniczvch. 

atutem jest zastosowanie nowoczesnego W@trze koncepc),.., vcaniipozwala dowolnie amniowac? wnetne 

Szemkie dm;, duia powierzchnia plaffgrm Zastosowanie krotkich zwis6w skutecznie chronip~edpnytarciami 
zloMizowanych w ich qsiedztwie pczwala 
na szybke wym~ane pasaierow 



1 sysremu pobor~ o p t  baz~,qcego na karcte 
bezstykowej. Dzigki przyjwi~ rakiej doncepcj., 
pojemnoSc aurobusu o aldgoSc 10.4 m .est 

I porownywalna z dzisiejszymi konstrukcjami 
dwunastometrowymi. Jak jut wspomniano, 
nadwozie koncepcyjnego autobusu jest tak 
skonstruowane, i e  moiliwy jest montai d d  
oo obvdwu stronach nadwozia. W ~olaczeniu , , 
zcentdnie usytuowanymstanowisk/em kerow- 
cy, koncepcyjna Scania moie by6 z powodze 
niem oferowanazarho w krdach o ruchu pra- 
wo- lub lewostronnym, jak i na lmiskach. 

Nadwozie wyroinia sig zastosowaniem 
krotkich misow, zarowno z przodu jak i z tylu. 
W miqzku z powyiszym we wnetrzu przestrze 
ni pasaierskiei nie maiadnvch m ode stow. Tvl- 

Zastosowanie dwoch osi skretnvch ulatwia D, -,,, . .- ,-,--. .?k ne kda sa s k r b n e  w p&&eniu ze skretem . . . . . . 
. - kMosi przkdniej. ~zigkitem;, autobus jestbar- 

dzomrotny, chociai posiadaduiy rozstaw mi. 
Obydwie osie skrgble umoiliwiajq precyzyjny 
podjazd pod przystanek. 0 ile w przypadku kla- 
sycznych autobusow dwunastometrowych, 
dlugosc phowymiarowei zatoki autobusowej . . 
powinna wynoii6 26 m, o tyle w przypadku 
nowej Scanii wystarczajqca;esr dlugoBC 22 m. 
Innqzaletq itrotk.cn m ~ d w  test znaczn e mnlel. 
sza mozliwosc p q r c l a  naroinikow pojazdu, 

komfori podroiy. Kolejnym wyroinikiem kon- 
cepcyjnej Scanii jest zastosowanie centralnie 
pdoionego stanowiska kierowcy Ulatwia to 
obserwacjg drogi i manewrowanie pojazdem. 
W autobusie zastosowano take now4 deskg 
rozdzielczawzorowana na kokDitach Continen- 
tal VDO i ~ct ia,  

Uklad naaedowv i Iezdnv I 

co jest najczgsciej wystgpujqcym uszkodze I nie; w ruchu miejskim. Dodatkowo niezalei- 

ne zawieszenie tylnej osi znacznie podnosi 

Charahte~cznyrn elernentern now4 Scani jest centralnie phbione stanowisko klerowcy 

Nowa deska rordrielcza wzorowana jest na podobnych produhtach VDO iActia 

w nowyh autobuHie;decydokano sig na 
zastosowanie szeregowego ukladu hybrydo- 
wego, w ktorym silnik spalinowy z generato- 
rem, nie ma mechanicznego poia,czenia z sil- 
nikiem elektrycznym. Caty uktad napedowy 
udab sie pomieSciC w wydzielonej przestrze 
ni pomigdzy kolami tylnego zawieszenia. Sto- 
sunkowo mata ingerencja do wngtrza prze- 
strzeni przeznaczonej dla pasaierow oraz 
dobra izolacja akustyczna wydzielonej komo- 
ry pornolily wydatnie zmniejszyi: poziom ha- 
lasu we wnetrzu autobusu. Zastosowanie 
komponentow o martej budowie w p m c z e  
niu z moiliwosciq ich niskiej zabudowy po- 
woduje, i e  wydzielona szafa nie zabiera ca- 
tej tylnej Sciany jak to mialo miejsce w auto- 
busie DAB Se~icebus. Ponad komorqsilnika 
zamontowano tylnq szybg, ktora doskonale 
doswietla wngtrze autobusu. 

Parametry silnika elektrycznego umoiliwi- 
iy osiqgni~ie doskonaiych przyspieszeli, co 
jest bardzo waine przy ruszaniu z przystanku. 



dowe Scanii, spelniajqce normy Eurc-5 i EEV 
stosowane obecnie w autobusach i samochw 
dach cieiarowych. Dzigki temu przyszli uiyt- 
kownicy pojazdu mogq z powodzeniem korzy- 
sta6 z szerokiej sieci serwisowej koncernu. 
Opcjonalne przewidywane jest takie zastosP 
wanie ognk paliiowych, zasilaniaz sieci tak- 
cyjnej lub silnika CNG. W takim wariancie na 
dachu zostanq dodatkowo zamontowane bu- 
tle magazynujw spreiony gazziemny. Oay- 
wi6cie wprowadzenie bardziej zaawansowa- 
nych technologii, takich jak ogniwa paliwowe, 
planowane jest nie szybciej n i i  za 1015 lat. 

Silnik spalinowy napflza generator Voith 
ELVO D M .  Energia elm wytwonona 
w generatorze lub pobrana z kondensatorow 
energii Supermps firmy Maxwell BOOSTCAW 
o pojemnosci 400 Wh, siuiy do napedu 
asynchronicznego silnika elektrycznego 
Voith TFM Motor o mocy ciqglej 150 kW, pli!e 
kazujemomentnapedowy 1830 Nm natyInq06. 

Jako akumulatory energii wykonystano, ZaStOSOWanie uiytkowe 
tak jak w przypadku MAN-a, wysokowydajne Od 2007 roku koncepcyjny autobus pod- 
kondensatory energii Supercaps, charaktery- dawany jest rozma'm testom eksploatacyj- 
zujqce sig diugq jwotnnSciq i duiq efektyw. nym. Przy opracowaniu nowej konstrukcji pny- 
nos. Szacuje sic, i e  iywotn& kondensa- jflo mien ie ,  aby +sze koszty zakupu byly 
tor6w W z i e  p o ~ n a z o k r e s 8 m  eksplo. szybko zredukowane poprzez niisre zuiycie~ 
atacji pojazdu. Z uwagi na nisQmaq konden- paI'm i niisze koszty napraw. Po fazie test&' 
sator6w, umieszczono je na dachu, w jego tyl- nastqpi optymalizacja oprogramowania steru-. 
nej cz&ci, nie obawiaja~ sie o pnekroczenie jqcego. Jak na razie Scania nie ujawnila, kiedy 
dopuszczalnych naciskbw na 6. Obok kon- autobus ten wejdziedo seryjnej produkcji. o b w  
densatorow na dachu zamontowano takie nie Scania opracowje konsmrkcie nowych 
agregat klimatyzacyjny nap~dzany eiektrycz- odmian o minej diugogci, w tym planuje M e  
nie oraz uklady reguiacji mocy. zbudowanie autobusu pietrowego na bazie opi- 

kuperacje energii hamowania. Jako pierwome liwy jest takie prrejazd autobusu p q  zasila- nie eksploatowane na ulicach Smkholmu. Caly 
iriKHo energii stosowany mole by6 dziewip niu W w i e  elektrycznym, np. pnez she+ projeM jest wspMnansowany przezSzwed&q 
ciolitrowy silnik DC9 o mocy 198 kW (270 KM) mchu pieszego. Agencje Energii i spMkg Vinnova. 

enetgii zlokalizowane na dachu afiI0b~su Pietrowa Scania, b r a  ma byd zbudowana wg nowej koncepcji 


