Zbigniew Rusak

ooswiadczenia zeksploatacji Solaris Urbina Hybrid
Pierwszy autobus hybrydowy Solaris
Urbina zaprezentowano podczas 61 targ6w
IAA w Hanowerze w 2006 roku. Od tego
czasu do przewoznik6w z Niemiec, Polski,
Francji i Szwajcarii trafilo 11 egzemplarzy
tego typu pojazd6w, w tym 4 pierwszej generacji, kt6re sq eksploatowane w dziesi~
ciu miastach, m.in. w Dreznie, Lipsku, Sochum, Bremie, Hanowerze, Monachium,
Strasburgu, Lenzburgu i Poznaniu. Przejechaly one lqcznie blisko p61 miliona km.
Pierwsze doswiadczenia eksploatacyjne
pozwalajq wyciqgnqc wnioski, ze przyjmowane szacunki, co do zmniejszonego zuzycia paliwa, zywotnosci podstawowych
podzespo!6w i ograniczenia pracochlonnosci obslug i napraw okazaly si~ prawidlowe. Dzis mozna powiedziec, ze hybrydowy Urbina jest w pelni dojrzalq konstrukcjq.
Jednak jej wprowadzenie na szerszq skal~
zalezne jest od jasnej i klarownej polityki
proekologicznej panstwa i poszczeg61nych
samorzqd6w.

1. Dwie generacje
hybrydowego Urbino
Pierwsza generacja hybrydowego Urbina, mimo ze wykorzystywala wiele element6w seryjnego pojazdu, powstala niemal od
podstaw. Wynikalo to z faktu przyj~cia zupelnie innej koncepcji nap~?dU. W pierwszej
generacji zesp61 nap~dowy zostal zabudowany w przednim czlonie. Wszystkie elementy ukladu nap~?dowego wraz z osprz~?
tem silnika umieszczono w specjalnej

obudowi e, zlokalizowanej naprzeciwko
srodkowych drzwi, natomiast bateria ukladu rekuperacji oraz elementy sterujqce
pracq silnik6w elektrycznych zlokalizowano na dachu pojazdu pierwszego czlonu.
Szafa o dui:ych gabarytach stanowila istotne ograniczenie moi:liwosci aranzacji wn~?
trza pierwszego czlonu. lnnym mankamentem usytuowania zespolu nap~?dowego
pomi~?dzy osiami byla koniecznosc stosowania bardzo dobrej izolacji termicznej
i akustycznej. Z drugiej strony przyczepa
autobusu posiadala niemal calkowicie
plaskq podlog~? i umoi:liwiala stosowanie
dowolnego ukladu siedzen. Hybrydowy
Solaris pierwszej generacji przystosowany
by! do przewozu 131 pasazer6w, w tym 50
na miejscach siedzqcych. 14 miejsc bylo
dost~?pnych bezposrednio z poziomu niskiej podlogi. Obnizenie pojemnosci w por6wnaniu ze standardowym autobusem
przegubowym nie wynikalo jedynie ze
zmiany aranzacji wn~?trza, lecz bylo determinowane utrzymaniem maksymalnych
nacisk6w na poszczeg61ne osie.
Autobus zostal wyposai:ony w uklad hybrydowy EPDRIVE 50 firmy Allison, w sklad
kt6rego wchodzi silnik spalinowy Cummins,
zesp61 przekladni i silnik6w elektrycznych
EV DRIVE oraz uk~ad rekuperacji energii.
Nap~d EV, wai:qcy 464 kg, sklada z dw6ch
asynchronicznych silnik6w elektrycznych
o mocy 75 kW kai:dy, dw6ch synchronicznych sprz~?giel oraz trzystopniowej przekladni planetarnej. Wyb6r tego typu nap~du
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by! nieprzypadkowy. Nap~?d EPDrive zostal
zabudowany w blisko 1850 autobusach na
calym swiecie, kt6re przejechaly lqcznie
199 min km. Wielkosc ta potwierdza fakt,
ze rozwiqzanie to nie jest rozwiqzaniem prototypowym. W ciqgu calej eksploatacji nie
zanotowano powazniejszych problem6w
technicznych, a nawet w najstarszych autobusach do dzis nie nastqpila koniecznosc
wymiany baterii.
W pojezdzie pierwszej generacji pierwotnym zr6dlem energii by! silnik Euro-4
Cumm ins ISLe4 o pojemnosci 8,9 litra,
mocy 250 kW (340 KM) i maksymalnym
momencie obrotowym 1500 Nm osiqganym przy 1200 obr/min. W odr6i:nieniu od
standardowego silnika, jednostka ta posiada zmienione oprogramowanie modulu sterujqcego ECM oraz specjalny zestaw
adaptacyjny do wsp6lpracy z ukladem
EVDRIVE.
Podczas hamowania, gdy silniki elektryczne zaczynajq pracowac jako prqdnice,
nadmiar energii przekazywany jest do baterii pelniqcych funkcj~? akumulatora energii. Baterie niklowo-wodorkowe Ni-MH
o wadze 41 0 kg zamontowane zostaly na
dachu pojazdu w przedniej jego CZ~?Sci.
Poniewai: bateria ladowana jest podczas
normalnej eksploatacji pojazdu w ruchu
drogowym, nie wymaga doladowywania
z zewn~?trznych zr6del energii. Okres eksploatacji kompletu baterii szacowany jest na
6 lat i jest zalezny od techniki jazdy (liczba
cykli ladowanie/rozladowanie). Bezposrednio
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z bateriq powiqzany jest przeksztaltnik
DPIM, czyli Dual Power Inverter Module
skladajqcy sit7 z dw6ch modu/6w przetwornic AC/DC - DC/AC. Waga przeksztaltnika
wynosi okolo 91 kg. Zapewnienie odpowiednich warunk6w termicznych gwarantuje uklad chlodzenia olejowego.
W dwa lata po premierze pierwszej generacji, Solaris Bus & Coach zaprezentowal kolejnq generacj~ autobusu hybrydowego. W dalszym ciqgu w ukladzie przeniesienia mocy uzywany jest napt7d EPDrive firmy Allison. Podstawowq zmianq bylo
zastosowanie mniejszego silnika spalinowego. Tym razem pierwotne trod/a energii
stanowiq silniki Cummins ISBe5 250B o pojemnosci 6,7 dm3 i mocy 178 kW (245 KM).
Bardziej zwarte wymiary nowej jednostki
napt7dowej umozliwily jej montaz w szafie
na zwisie tylnym, jak to ma miejsce w autobusach z klasycznym napt7dem. Napt7d
EVDrive zamocowano w miejscu automatycznej skrzyni bieg6w. Przeniesienie
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silnika do tylnego czlonu umozliwilo lepsze
rozlozenie agregat6w na dachu pojazdu,
a tym samym lepsze rozlozenie cit7i.aru na
poszczeg61ne osie. Ma to szczeg61ne znaczenie w przypadku pojazd6w wyposazonych w klimatyzacjt7 przestrzeni pasazerskiej. Przeksztaltnik mocy DPIM wraz z ukladem chlodzqcym zamontowano bezposrednio ponad silnikiem. z kalei baterie
Ni-MH przeznaczone do rekuperacji energii hamowania zamontowano ponad srodkawq osiq, w pierwszym czlonie pojazdu.
Lokalizacjt7 chlodnicy baterii pozostawiono
bez zmian. Z uwagi na znaczne rozrzucenie agregat6w na ca/ej dlugosci pojazdu,
ponad pasem nadokiennym wzdluz niemal
calego dachu, poprowadzono niskq oslon'7 maskujqCq. Optymalizacja konstrukcji
spowodowala, i.e dopuszczalna masa calkowita Urbino Hybrid jest tylko o 300 kg
wyzsza od klasycznego Urbino 18 napt7dzanego silnikiem Euro-5. Dzi~k i temu
autobus hybrydowy moze przewiezc

jednorazowo az 144 pasazer6w. To o 11
niz w przypadku pierwszej generacji. Dodatkowo, umieszczenie jednostki nap~dowej na zwisie tylnym znacznie poprawilo podatnosc obslugowq pojazdu i dost~p do jego podzespol6w.

wi~cej

2. Pierwsze doswiadczenia
z eksploatacj" autobusow
hybrydowych
Niemal wszystkie egzemplarze autobus6w hybryd owych pierwszej generacji trafily do miast niemieckich i sq eksploatowane przez DVB Drezno, LVG Lipsk
i BOGESTRA Bochum. Jeden z autobus6w
obsluguje szwajcarskie miasto Lenzburg
i jest wlasnosciq prywatnego przewoznika
Eurobus z siedzibq w Windisch. Do czerwca 2009 roku przejechaly one 307 200 km.
Poniewaz wszystkie autobusy hybrydowe
eksploatowane Sq w p rzedsi~bi orstwach,
kt6re na co dzien eksploatujq takze
przegubowe Solarisy z nap~dem Diesla,
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W autabusie pierwszej generacji silnik wraz z hybrydawym napf?dem
E" Drive zabudawana pami~dzy osiami pierwszega czlanu

Wautabusie drugiej generacji pierwatnym zr6dlem energii jest silnik
spalinawy Cummins ISBe4 a pajemnasci 6,7 dm3 umieszczany z tylu

lo a

Por6wnanie rozmieszczenia poszczeg61nych komponent6w na dachach poszczeg6/nych pojazd6w

mozliwe by!o sprawdzenie uzyskiwanych
oszcz~dnosci w warunkach normalnej eksploatacji. Wedlug pomiar6w przeprowadzonych w Dreznie i w Lipsku w autobusie hybrydowym pierwszej generacji zanotowano o 14,9% mniejsze zuzycie paliwa. Oczywiscie osiqgni~cie takiego efektu by!o mozliwe po przeszkoleniu kierowc6w i zmianie
ich techniki jazdy.
0 wiele lepsze wyniki zanotowano
w przypadku autobus6w drugiej generacji.
Od maja 2008 roku, 8 autobus6w pokona!o dystans 183 700 km. Pierwszy Solaris
Urbino 18 Hybrid drugiej generacji oddano do eksploatacji 27 maja 2008 roku

w Bremer Strassenbahn AG. Zakup tego
autobusu zostal zrealizowany w ramach
projek1u COM PRO polegajqcego na zwi ~k
szeniu udzialu ekologicznych pojazd6w
w publicznej komunikacji miejskiej, wsp6!finansowanego z srodk6w Unii Europejskiej. 11 lipca 2008 hybrydowy Solaris trafil takze do stolicy Dolnej Saksonii- Hanoweru. Tutaj wsparcia w zakupie nowego
pojazdu udzielily wladze samorzqdowe.
Komunikacyjna sp6!ka Ostra Hannoverische
Verkehsbetriebe AG z!ozy!a zam6wienie
na kolejny autobus tego typu. Dwa hybrydowe Solarisy sq eksploatowane takze w Bawarii . Jeden z nich trafil do Munchner
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Verkehrsgesellschaft mbH (MW) , a drugi
do prywatnego przewozn ik a Josef
Ettenhuber GmbH z Glonn-Schlacht.
W listopadzie ub.r. pierwszy hybrydowy aulobus trafil w r~ce polskiego przewoznika.
Zakupilo go poznanskie MPK.
Na bazie danych przekazanych przez
poszczeg61nych przewoznik6w stwierdzono, ze autobus ten charakteryzuje s i ~ nizszym zuzyciem paliwa o okolo 11 %,
w przypadku kierowania nim przez kierowc6w bez doswiadczenia. Po przeszkoleniu kierowc6w zuzycie paliwa spad!o do
poziomu 21 ,5%. Wielkosci te potwierdzily
firmy Fraunhofer lnstitut Dresden i TUV

SOD Auto CZ s.r.o., kt6re przeprowadzily
badania w cyklu SORT. Przy sredniej pr~d
kosci test6w na poziomie 17 km/h zui:ycie paliwa Urbino 18 Hybrid ksztaltowalo
si~ na poziomie 47,81/100 km. Przy wzroscie sredniej pr~dkosci testu do 27 km/h
zui:ycie paliwa wynioslo 43,2 1/1 00 km.
Wi elkosci te sa, mniejsze odpowiednio
o 14,6 i 11 l/ 100 km nii: w przypadku
Solarisa Urbina nap~dzanego silnikiem
OAF o mocy 290 KM.
Podobne testy przeprowadzil zesp61
Politechniki Poznanskiej pod kierownictwem prof. Merkisza, por6wnuja,c zui:ycie
paliwa autobusu hybrydowego i autobusu Diesla na linii 76. Badania przeprowadzono w dzien roboczy i w sobot~. Srednia pr~dkosc eksploatacyjna dla poszczeg61nych dni wynosila odpowiednio 16,8
i 19,2 km/h. W przypadku w i ~kszego obcia,i:enia w dzien roboczy, zui:ycie paliwa
w autobusie hyb rydowym wyn ioslo
42,5 1/100 km. W sobot~ przy mniejszych
przewozach i wi ~kszej pr~dkosci zui:ycie
spadlo do 39,3 1/100 km. Dla por6wnania
auto bus z silnikiem Diesla zui:yl w tych samych warunkach odpowiednio 51,2 oraz
45 1/100 km. Oznacza to oszcz~dnosc na
poziomie od 14 do 18%. Wynik ostateczny zalei:ny jest od liczby zatrzyman i obciqi:enia pojazdu.
Poznanskie MPK dokonalo analizy zui:ycia paliwa na trzech liniach 51 , 74 i 76.
Sa, to mocno obciqi:one linie la,cza,ce olbrzymie osiedla mieszkaniowe na p61nocy
z centrum i dzielnicami poloi:onymi we
wschodniej i poludniowej cz~sci miasta.
lch parametry techniczne, obcia,i:enie oraz
os zcz~dnosci w zui:yciu paliwa zestawiono w tabeli 1.
Jak widac z danych zawartych w tabeli 1
n ajwi ~ k szy wplyw na zmniejszenie zui:ycia
paliwa autobusu hybrydowego ma liczba
zatrzyman. Wyniki MPK odbiegaja, od wynik6w badan przeprowadzo nych przez
Politechnik~ Poznanska,, ale wplyw na to
mialy nast~puja,ce czynniki:
badania przeprowadzone przez MPK
obejmowaly znacznie wi~ksza, grup~ ,
w tym kierowc6w, kt6rzy nie byli przeszkoleni z zasad prowadzenia autobus
hybrydowego;
, MPK zakupilo autobus, w kt6rym zastosowano system automatycznego zamykania drzwi za pomoca, fotokom6rki.
Poniewai: pasai:erowie nie sa, do tego
jeszcze przyzwyczajeni, cz~sto blokowali zamkni~cie drzwi, zwlaszcza przy
dui:ym napelnieniu. Powodowalo
to dlui:szy post6j na przystanku i prac~
silnika na biegu jalowym.
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Testy eksploatacyjne na ulicach Poznania

Obok mniejszego zui:ycia paliwa, do
innych efekt6w zwia,zanych z wprowadzeniem do eksploatacji autobus6w hybrydowych nalei:y zaliczyc:
":J zm niejszona, o 13,3% emisj~ tlenk6w
azotu NOx, o 25 ,3% emisj~ C0 2 ,
o 3 1,2% emisj~ w~ g lowo dor 6w,
o 56 ,4% em isj~ CO i o 78% em i sj~
cza,stek stalych;
0 mniejsza, o ponad polow~ emisj~ halasu;

:J zwi~kszo n a, i:ywo tnosc okladzi n
i tarcz hamulcowych, z uwagi na hamowanie przy wsp61udziale silnika
elektryc znego . Badan ia w MPK
potwierdzily, i:e wydlui:y si~ eksplo.atacja tarcz hamulcowych z 200 do
350 tys. km ;
:J dwa razy rzadsza, wymian~ oleju silnikowego nii: w tradycyjnych autobusach z silnikiem Diesla.

Tab. 1. Parametry technlczne, obci~tenie oraz oszcz~;dnosci w zutyciu paliwa na t rzech mocno obci~tonych

poznaflskich liniach autobusowych

Dzienne srednia oszczednost
Nr Dtugost Predkost
Liczba
lin II
linII komunlka- przystankow obcl~ienie w zuiyciu paliwa w po[km]
cyjna i sygnalizacji [pasj dobeJ rownanlu z sllnlklem
[km)
swietlnych
Diesla Euro-5 [%)
51
74
76

12,69
14.57
17.04

19,5
19,9
23.8

45
59
57

4333
3818
4321

12,18
14.06
13.5

oszczednost[%)
max
min.
14.5
16,2
15.5

0

10,07
12.20
10.50

logi
Podsumowanie
Czy zatem wprowadzenie autobus6w
hybrydowych jest juz oplacalne? Wedlug
analiz niemieckich przewoznik6w, zwi~k
szony koszt zakupu autobusu hybrydowego wah a si~ na poziomie 171 tys. euro. Przy
zalozeniu eksploatacji , przez co najmniej
10 Iat i przejechaniu w tym czasie 600 tys. km,
oszcz~dnosci z tytulu zuzycia paliwa zamkna, si~ kwota, 13 6710 euro. W tym samym czasie nalezy liczyc si~ ze wzrostem
koszt6w wymiany niekt6rych komponent6w
na poziomie 6,3 tys. euro. Jak widac do zbilansowania pozostaje kwota 40 590 euro.
Nowa dyrektywa unijna nakazuja,ca wprowadzanie do eksploatacji pojazd6w jak najmniej
oddzialywuja,cych na srodowisko naturalne
zapewne poprawi sytuacj~. Oszcz~dno
sci w podatkach za korzystanie ze srodowiska powinny wyniesc okolo 18 770 euro.
Pokazuje to, ze po dziesi~ciu latach niezbilansowana kwota to 20 820 euro. Ewentualne zbilansowanie tej kwoty moze nasta,pic w kolejnych latach eksploatacji.
Nalezy jednak podkreslic, ze wielkosci te b~da, si~ caly czas zmieniac w zaleznosci od ceny paliwa. Jak na razie wi~k
szosc przewoznik6w do tematu autobusu
hybrydowego podchodzi bardzo ostroznie.

Dynamiczny rozw6j tego typu pojazd6w
nasta,pi wraz z rozszerzeniem zastosowan
nap~d6w hybrydovtych do lekkich pojazd6w dystrybucyjnych, czy autobus6w turystycznych, co powinno spowodowac
spadek cen komponent6w. Obecnie na
pewno przydaloby si~ wsparcie panstwa,

So/aris Urbino 18 Hybrid II dla BSAG Brema

jak to ma miejsce w USA. Podob- :
wsparcie w Polsce pod koniec lat 9:
spowodowalo gwaltowne zaintereso\',::.nie przewoznik6w taborem niskopoo-:gowym. Oby podobny zabieg m6gl p:zwolic na szersze wprowadzenie au~;;
bus6w hybrydowych.

