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Rosnące z roku na rok potrzeby w za-
kresie przewozu towarów i osób, mają
wpływ na zwiększoną emisję CO2 do at-
mosfery. Przyrost pracy przewozowej
w krajach uprzemysłowionych wzrasta
w postępie geometrycznym. O ile w 1950 r.
po drogach świata poruszało się 80 mln
pojazdów, które emitowały 70 mln ton
CO2 rocznie, o tyle 50 lat później liczba
pojazdów wzrosła ponad 11 razy, a emi-
sja CO2 czternastokrotnie. Szacuje się, że
w 2050 roku na świecie zarejestrowanych
będzie 2 mld pojazdów, a z ich rur wyde-
chowych wyleci do atmosfery od 2 do
3 Gt CO2. Nic więc dziwnego, że więk-
szość producentów prowadzi prace ma-
jące na celu zmniejszenie energochłon-
ności swoich pojazdów. Obok zmniejsze-
nia zużycia paliwa poszukiwane są także
rozwiązania mające na celu przystosowa-
nie pojazdów samochodowych do zasi-
lania nowymi paliwami, które są bardziej
przyjazne dla środowiska.

Koncern Daimler AG od wielu lat pro-
wadzi prace rozwojowe mające na celu
drastyczne ograniczenie paliwa przez po-
jazdy użytkowe. Obecnie w ofercie han-
dlowej koncernu jest 16 typów autobu-
sów i samochodów ciężarowych z napę-
dem hybrydowym, CNG i zasilanych

ogniwami paliwowymi. Wiele z nich,
sprzedawanych głównie na rynku ame-
rykańskim, znajduje się w eksploatacji już
od kilku lat. Przykładem może być ame-
rykański Orion VII Hybrid, którego od
2002 roku sprzedano 1500 egzemplarzy.
Dzięki konsekwentnej polityce pro-ekolo-
gicznej od 1990 r., Daimler zmniejszył
w swoich pojazdach emisję NOx i czą-
stek stałych blisko o 90%.

1. Przesłanki wprowadzenia
autobusów hybrydowych do
produkcji

Pojazdy hybrydowe to jeden z wielu
projektów Daimlera, które mają na celu
obniżenie emisji szkodliwych substancji
do atmosfery. Obok rozwijania napędów
hybrydowych, stale prowadzone są pra-
ce nad wykorzystaniem paliw alternatyw-
nych. Jak na razie najpopularniejszym
paliwem alternatywnym jest sprężony gaz
ziemny. Autobusy napędzane tym pali-
wem eksploatowane są głównie w Euro-
pie, Australii, Tajlandii, Brazylii i w USA.
Łącznie na całym świecie eksploatowa-
nych jest ponad 900 autobusów gazo-
wych Mercedes i Orion. Mercedes Citaro
CNG jest autobusem spełniającym
normę czystości spalin EEV (Enhanced

Environmentally Friendly Vehicle). Innym
paliwem, wykorzystywanym w seryjnych
pojazdach użytkowych powstających
w fabryce Mercedesa jest biodiesel. Do
dziś, bramy fabryk koncernu opuściło bli-
sko 600 pojazdów wykorzystujących do
napędu tego typu paliwo.

Obok sprężonego gazu ziemnego
CNG i biodiesela, rozważane jest wpro-
wadzenie takich paliw, jak odwodnione
oleje roślinne (HVO) czy paliwa z bioma-
sy BTL (biomass-to-liquid). Ich zaletą,
obok niskiej emisji, są parametry fizycz-
ne i chemiczne zbliżone do tradycyjnego
oleju napędowego. Wspólnie z austriac-
kim koncernem paliwowym OMV, zosta-
nie przeprowadzony test eksploatacyjny
autobusu SSB-Stuttgat, napędzanego
paliwem HVO. Daimler nie przewiduje
wprowadzenia wodoru, jako paliwa spa-
lanego w silniku. Cały czas rozwija jed-
nak prace na zastosowaniem ogniw pali-
wowych, w których w wyniku procesu
hydrolizy wytwarzana jest energia elek-
tryczna. Aby proces ten mógł być reali-
zowany, w pojeździe muszą być zamon-
towane zbiorniki ze sprężonym wodorem.

W pracach rozwojowych nie zapomi-
na się także nad doskonaleniem tradycyj-
nych elementów, wśród których należy
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Fot. 1. Rodzina autobusów hybrydowych wytwarzanych przez poszczególnych producentów koncernu Daimler AG. (fot. Daimler AG)
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wymienić optymalizację układu napędo-
wego i poprawę aerodynamiki nadwozia.
W wyniku tych działań prowadzonych na
przestrzeni piętnastu lat, jedna ciężarów-
ka zużywa o 2 tys. litrów paliwa mniej.
Przekłada się to na mniejszą o 5 ton emi-
sję CO2 w przeliczeniu na jeden pojazd
użytkowy.

Główną przesłanką rozpoczęcia prac
nad autobusami hybrydowymi było mniej-
sze zużycie paliwa i bardziej efektywne
wykorzystanie energii. Początkowo kon-
strukcje te były odpowiedzią na kryzys pa-
liwowy związany z ograniczeniem wydo-
bycia ropy przez kraje arabskie. Teraz,
gdy we wszystkich krajach uprzemysło-
wionych prowadzone są działania mają-
ce na celu ograniczenie efektu cieplarnia-
nego, pojazdy zużywające 20-30% mniej
paliwa, stanowią ciekawą propozycję
w polityce ochrony środowiska. Wpływ na
dynamiczny rozwój tych konstrukcji
w ostatnich latach miały rosnące ceny pa-
liwa oraz większa żywotność i efektyw-
ność kondensatorów energii, a także ich
niższa cena oraz wprowadzenie na rynek
nowoczesnych, niemal bezobsługowych,
mikroprocesorowych układów sterowania
mocy. Nie bez znaczenia jest także fakt,
że wprowadzenie nowoczesnych autobu-
sów hybrydowych nie wymaga jakichkol-
wiek zmian w użytkowanej przez prze-
woźników infrastrukturze warsztatowej.

2. Autobusy hybrydowe w
historii koncernu

Daimler AG ma blisko czterdziestolet-
nie doświadczenie w zastosowaniu napę-
dów hybrydowych w autobusach. Pierw-
szy taki pojazd został zaprezentowany
w 1969 roku. Był to miejski autobus
OE 302. Kolejnymi pojazdami tego typu
były autobusy przegubowe OE 305 G
oraz duobusy OE 305 GTD i OE 405 GTD.
Łącznie Daimler AG dostarczył 200 takich
pojazdów do stolicy Ekwadoru – Quito
oraz 50 do Stuttgartu i Esslingen. Pod
koniec lat 90. na bazie popularnego au-
tobusu niskopodłogowego O 405N zbu-
dowano autobus O 405 NUH z napędem
diesel-elektrycznym, bateriami i silnikami
trakcyjnymi zabudowanymi w piastach
kół. Należy także wspomnieć o minibu-
sie Cito, z aluminiowym nadwoziem, pro-
dukowanym seryjnie w Mannheim w la-
tach 1999-2003, w którym również wyko-
rzystano napęd spalinowo-elektryczny.

W 2003 roku, podczas Kongresu UITP
w Madrycie Mercedes-Benz po raz pierw-
szy pokazał autobus niskopodłogowy
Citaro Fuell Cels, wyposażony w ogniwa

Fot. 2. Jeden z pierwszych autobusów diesel-elektrycznych OE 305 (fot. Daimler AG)

Fot. 3. Niskopodłogowy duobus Mercedes-Benz O 405 GNTD na ulicach Stuttgartu

Fot. 4. Minibus Mercedes-Benz Cito z napędem diesel-elektrycznym
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paliwowe i nieemitujący jakichkolwiek
spalin. Obecnie w eksploatacji znajduje
się 36 takich autobusów, w tym 20 zre-
alizowanych w ramach projektu europej-
skiego CUTE. Poza dziesięcioma miasta-
mi europejskimi autobusy takie eksplo-
atowane są także w Perth i Pekinie.
Autobusy te od 2004 roku przejechały
2 mln km w czasie 125 tys. godzin. Jed-
nak jak na razie na technologię tą trzeba
będzie poczekać do czasu drastyczne-
go obniżenia cen ogniw paliwowych oraz
rozbudowy infrastruktury związanej
z dystrybucją sprężonego wodoru.

3. Bariery wprowadzenia na
rynek autobusów
hybrydowych

Podstawową barierą wprowadzenia
na rynek autobusów hybrydowych jest
cena zakupu takiego pojazdu. Z uwagi
na małą skalę produkcji i znaczne za-
awansowanie technologiczne, ich cena
jest o 30-50% wyższa niż autobusu z na-
pędem klasycznym. W Europie jest to
znacznie większy problem niż w USA
i Japonii, gdyż jak na razie pojazdy hy-
brydowe produkowane są w pojedyn-
czych egzemplarzach, w związku z czym
w cenie zawarty jest także zwrot kosztów
projektu, poniesiony przez producenta.
Jak długo trzeba będzie czekać na zwrot
wyższych kosztów, dzięki mniejszemu zu-
życiu paliwa, dziś trudno powiedzieć,
z uwagi na fakt, że eksploatacja autobu-
sów tego typu trwa zbyt krótko. Oczywi-
ście, aby określić dokładnie różnice po-
między autobusami z napędem Diesla
i autobusami hybrydowymi należy spraw-
dzić także żywotność poszczególnych

komponentów i koszty ich ewentualnej
wymiany. Do tego dochodzi jeszcze spra-
wa niezawodności, gdyż każdy pojazd
musi przewoźnikowi przynosić wymierne
efekty ekonomiczne. Dlatego tak ważne
są doświadczenia z eksploatacji większej
liczby pojazdów niż jednego pojazdu te-
stowego, sprawdzanego niemal w warun-
kach klinicznych.

Powodzenie technologii hybrydowej
w USA i Japonii wynika głównie z olbrzy-
mich subsydiów ze strony państwa.
W Stanach zarówno władze federalne, jak
i stanowe pokrywają różnicę ceny pomię-
dzy autobusem hybrydowym, a autobu-
sem z silnikiem Diesla. W Japonii skraca
się czas amortyzacji pojazdów hybrydo-
wych o 30%, tak aby przewoźnik mógł
odliczyć większe koszty w początkowym
okresie eksploatacji.

W Europie, zarówno Komisja Europej-
ska, jak i rządy poszczególnych państw
ograniczają się do dofinansowania ma-
łych projektów. Jak na razie nikt nie myśli
na stworzeniem systemu publicznych
subwencji, zachęcających przewoźników
do inwestowania w ten typ taboru.

Zwiększenie skali produkcji to nie tyl-
ko zachęcenie przewoźników do kupo-
wania, lecz także rozszerzenie gamy ofe-
rowanych pojazdów hybrydowych. Oczy-
wiście myśląc o tym, nie można zapomi-
nać o różnorodności konstrukcyjnej po-
jazdów. W każdym przypadku jest różna
przestrzeń umożliwiająca zabudowę ge-
neratora lub przekładni, inne położenie
silnika czy umieszczenie osi napędowej
oraz różna przestrzeń na zamontowanie
baterii. Dlatego do każdego przypad-
ku konstruktorzy muszą podchodzić

indywidualnie, co zwiększa koszty po-
szczególnych projektów. Tylko tak szero-
kie zastosowanie technologii hybrydowej
gwarantuje osiągnięcie odpowiedniej ska-
li produkcji, która w konsekwencji powin-
na prowadzić do obniżenia cen.

Inną barierą wprowadzenia napędów
hybrydowych w pojazdach jest mniejsza
pojemność, co ma bezpośredni wpływ na
większy jednostkowy koszt paskm. Na-
leży jednak przewidywać, że z roku na
rok masa dodatkowych elementów mon-
towanych w pojazdach będzie maleć,
przy zachowaniu tej samej pojemności
energetycznej.

Ostatnim z dyskusyjnych elementów
jest rzeczywisty pomiar emisji. Dzisiejsze
cykle badawcze były przygotowywane
pod kątem silników pracujących w zmien-
nych obciążeniach i zmiennym zakresie
prędkości obrotowych. W napędach
hybrydowych, silnik spalinowy pracuje
w bardzo wąskim zakresie obrotów, a do-
datkowo podczas postoju i ruszania może
się wyłączać. Dlatego też ważnym tema-
tem jest wyznaczenie nowych metod po-
miaru emisji uwzględniających powyższą
specyfikę tak, aby jednoznacznie zakwa-
lifikować dany pojazd do określonej kla-
sy czystości spalin. Jak na razie prace
takie są najbardziej zaawansowane
w Japonii. Innym problemem jest także
harmonizacja przepisów dotyczących
ochrony środowiska. Zrównanie wyma-
gań odnośnie emisji pojazdów użytko-
wych na wszystkich kontynentach oraz
ujednolicenie procedur pomiarowych
i homologacyjnych pozwoliłoby na przy-
gotowanie konstrukcji bardziej uniwersal-
nych, przyspieszyłoby tempo prac rozwo-
jowych oraz zmniejszyłoby koszty badań.

4. Przegląd konstrukcji
Obecnie Daimler AG oferuje swoim

klientom zarówno autobusy, jak i samo-
chody ciężarowe z napędem hybrydo-
wym. Z racji uwarunkowań związanych
z ochroną środowiska, w pierwszej fazie
koncern skupił się na wykorzystaniu na-
pędów alternatywnych w transporcie krót-
kiego zasięgu. Dlatego w obydwu seg-
mentach dominują pojazdy eksploatowa-
ne w miastach, a więc niskowejściowe
i niskopodłogowe autobusy miejskie oraz
małe ciężarówki dystrybucyjne i specjal-
ne pojazdy komunalne. W pojazdach cię-
żarowych stosowany jest głównie układ
równoległy, gdzie silnik spalinowy jest
mechanicznie powiązany z przekładnią
elektryczną, która podczas ruszania
wzmacnia moment przekazywany przez

Fot. 5. Mercedes-Benz Citaro na ulicach Perth (fot. Daimler AG)
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silnik spalinowy. Za przyjęciem tej tech-
nologii przemawiają koszty, niezawod-
ność i parametry techniczne. W układzie
tym dodatkowy silnik elektryczny monto-
wany jest pomiędzy sprzęgłem, a trady-
cyjną mechaniczną skrzynią biegów.
Dzięki zwartej budowie, nie trzeba wpro-
wadzać istotnych zmian w konstrukcji ty-
powego podwozia. Dodatkowo, w przy-
padku awarii silnika elektrycznego,
pojazd może dojechać do celu tylko i wy-
łącznie wykorzystując silnik spalinowy,
co ma istotne znaczenie dla pojazdów
operujących w znacznym oddaleniu od
bazy. Układ taki rozważany jest także do
zastosowania w autobusach turystycznych.

Zupełnie inną technologię wybrano
w przypadku autobusów i to zarówno tych
oferowanych w USA i w Japonii, jak rów-
nież tych, które zaczynają być oferowa-
ne w Europie. Podstawą dla autobusów
miejskich jest układ szeregowy, którego
podstawową zaletą jest brak mechanicz-
nego połączenia pomiędzy silnikiem spa-
linowym i generatorem, a osią napędową.
Wśród innych zalet należy wymienić moż-
liwość zastosowania funkcji „silnik stop”
umożliwiających podjazd pod przystanek
i odjazd z niego przy całkowicie wyłączo-
nym silniku spalinowym, bez jakiejkolwiek
emisji i zupełnie cichobieżnie. Zespół na-
pędowy jest zamontowany w pojeździe
całkowicie niezależnie, co ma szczegól-
ne znaczenie w autobusach niskopdło-
gowych z ograniczoną liczbą miejsca na
poszczególne instalacje. W autobusach
wykorzystano baterie litowo-jonowe,
z uwagi na ich pojemność energetyczną
i potencjalne możliwości rozwoju. W ukła-
dzie równoległym istnieje również możli-
wość szybkiego zaadaptowania pojazdu
do innego pierwotnego źródła energii.
Silnik spalinowy może być zastąpiony, np.
ogniwami paliwowymi, których technolo-
gia cały czas jest rozwijana.

Najwięcej pojazdów hybrydowych
sprzedano do tej pory w USA. Liderem
w produkcji autobusów hybrydowych jest
amerykański Orion, który sprzedał ponad
1,5 tys. autobusów tego typu. Amerykań-
ski rynek pojazdów hybrydowych cały
czas się rozwija, gdyż obecnie realizowa-
ne są kontrakty na dostawę ponad 100
samochodów ciężarowych Freightliner
oraz 1,5 tys. autobusów szkolnych
Thomas Built Buses. W Japonii, lokalni
przewoźnicy, eksploatują ponad 200 au-
tobusów Mitsubishi Fuso Aero Star Eco
Hybrid i lekkich ciężarówek Canter Eco
Hybrid. Jak na razie dokonania na rynku
europejskim są znacznie skromniejsze.

Fot. 6. Choć z zewnątrz Orion VII HybriDrive nie wyróżnia się oryginalną stylistyką, to wewnątrz
zabudowano w nim bardzo nowoczesne rozwiązania. Na dachu widoczne pokrywy kryjące
baterie litowo-jonowe (fot. Daimler AG)

Fot. 7. Charakterystycznym elementem Oriona, jest umieszczenie na ścianie tylnej dodatko-
wego wlotu powietrza chłodzącego elektroniczne układy sterowania mocy

Fot. 8. Przyjęte założenie zabudowy klasycz-
nej osi hipoidalnej spowodowało, że zajęcie
miejsca w tylnej części pojazdu wymaga po-
konania dwóch stopni

W ubiegłym roku pierwsze 10 hybrydo-
wych ciężarówek Mitsubishi Canter Eco
trafiło na rynek brytyjski. W bieżącym roku
rusza sprzedaż przegubowego autobusu
Mercedes-Benz Citaro Hybrid i lekkiej cię-
żarówki Atego. Pierwsze egzemplarze
tego ostatniego modelu zostały sprzeda-
ne m.in. przewoźnikom z Niemiec, Fran-
cji i Czech.

4.1. Orion VII HybriDrive
Amerykański Orion, należący do kon-

cernu Daimler AG to lider w produkcji au-
tobusów hybrydowych na świecie. Pierw-
sze seryjne egzemplarze autobusów hy-
brydowych opuściły bramy fabryki w Ori-
skany w stanie Nowy Jork w 2003 roku.
W ciągu pięciu lat sprzedano ponad
1,5 tys. autobusów tego typu. Orion wy-
grał wiele spektakularnych przetargów
w USA i Kanadzie, m.in. dla Nowego
Jorku i San Francisco. Wszystkie te auto-
busy pokonują rocznie blisko 50 mln km.
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W Orionie VII HybriDrive zastoso-
wano szeregowy układ hybrydowy.
Generator napędzany jest poprzecz-
nie ułożonym silnikiem spalinowym
o pojemności 5,9 dm3 i mocy maksy-
malnej 191 kW (260 KM). Silnik elek-
tryczny o mocy 184 kW (250 KM) za-
montowano tuż za hipoidalną osią
tylną. Przez krótki okres czasu moc
szczytowa silnika elektrycznego może
osiągnąć nawet 184 kW (320 KM).
Eksploatacja autobusów tego typu po-
kazała, że Orion VII HybriDrive charak-
teryzuje się niższym zużyciem paliwa
na poziomie 20-25% w porównaniu
pojazdem tego samego typu, napę-
dzanym silnikiem Diesla. Dzięki temu
każdy z autobusów emituje o 90%
mniej cząstek stałych, 40% NOx i 30%
CO. Na przestrzeni całego okresu eks-
ploatacji  każdy hybrydowy Orion
oszczędza 75 tys. litrów paliwa oraz
emituje 4 tony NOx i 195 ton CO2
mniej niż jego klasyczny odpowiednik.

Nie można pominąć także lepszych
parametrów trakcyjnych. Na bazie do-
świadczeń z Nowego Jorku stwierdzo-
no, że autobusy hybrydowe, dzięki bez-
stopniowemu przekazywaniu mocy
przyspieszają szybciej, a jazda prze-
biega płynnie bez jakichkolwiek szarp-
nięć, jakie powstają przy zmianie bie-
gów. Obok oszczędności związanych
z mniejszym zużyciem paliwa, dodat-
kową wartością autobusów hybrydo-
wych jest dwukrotnie dłuższa żywot-
ność okładzin hamulcowych i znaczne
wydłużenie okresów międzyobsługo-
wych zarówno silnika spalinowego, jak
i silników elektrycznych.

4.2. Autobus szkolny Thomas Built
Buses Hybrid C2

W bieżącym roku Thomas Built
Buses rozpocznie dostawy 1,5 tys. au-
tobusów szkolnych wyposażonych
w napęd hybrydowy. Konstrukcja bazu-
jąca na podwoziu ciężarówki Freightli-
ner, wyróżnia się charakterystyczną, wy-
stającą poza obrys pojazdu, komorą sil-
nika. W pojeździe zastosowano układ
równoległy, montując dodatkowy gene-
rator i silnik elektryczny pomiędzy sprzę-
gło, a automatyczną skrzynię biegów.
Było to możliwe dzięki zastosowaniu
kompaktowej czterocylindrowej jed-
nostki MBE 904 o pojemności 4,8 dm3

i mocy 142 kW. Ponieważ konstrukcja
autobusu bazuje na ramowym podwo-
ziu, baterie litowo-jonowe wbudowano
pod podłogą pojazdu.

4.3. Mitsubishi Fuso Aero Star Eco
Hybrid

Japoński producent Mitsubishi Fuso
rozpoczął produkcję seryjną autobusów
hybrydowych w 2004 roku. Od czterech
lat pięć autobusów Aero HEV eksploato-
wanych jest w trzech japońskich mia-
stach. Każdy z pojazdów przejechał bez
żadnych problemów eksploatacyjnych
ponad 150 tys. km.

Architektura układu napędowego jest
taka sama jak w amerykańskim Orionie.
Pierwotnym źródłem napędu jest silnik
spalinowy, umiejscowiony poprzecznie
na zwisie tylnym, pracujący non-stop
w najbardziej optymalnym zakresie pręd-
kości obrotowych, napędzając generator,
który zasila dwa asynchroniczne silniki
trakcyjne. Moment napędowy z obydwu

silników poprzez skrzynię sumującą prze-
kazywany jest na tylny most portalowy
z oponami super-single. Baterie litowo-jo-
nowe, gromadzące energię odzyskiwaną
podczas hamowania umieszczono na
dachu pojazdu.

Pod koniec 2007 roku Mitsubishi Fuso
zaprezentowało drugą generację japoń-
skiego autobusu hybrydowego: Aero Star
Eco Hybrid. W układzie napędowym zasto-
sowano znacznie mniejszą jednostkę na-
pędową – czterocylindrowy silnik 4M50T
o pojemności 4,9 dm3 i mocy 132 kW
(180 KM). Dzięki kompaktowemu układo-
wi napędowemu zyskano dodatkową prze-
strzeń we wnętrzu pojazdu, jak również
obniżono masę własną pojazdu, co po-
zwoliło dodatkowo zmniejszyć zużycie
paliwa. Podobnie jak w Aero HEV, moment

Fot. 9. Autobus szkolny Thomas Built Buses serii C2 z równoległym układem hybrydowym

Fot. 10. Mitsubishi Fuso Aero Star Eco Hybrid
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napędowy wytwarzany był przez dwa asyn-
chroniczne silniki o mocy 79 kW każdy.

Podczas postoju przed światłami sy-
gnalizacji ulicznej lub na przystankach,
silnik Diesla jest automatycznie wyłącza-
ny. Ponowne włączenie silnika spalinowe-
go następuje po osiągnięciu 25 km/h. Aby
zapewnić prawidłową pracę wszystkich
agregatów przy wyłączonym silniku,
w pojeździe zastosowano napędy drzwio-
we, pompę wspomagania układu kierow-
niczego, kompresor powietrza i agregat
klimatyzacji napędzane elektrycznie.

Niskowejściowy autobus o długości
10,5 m oferowany jest w dwóch wersjach:
miejskiej o rozstawie osi 4800 mm i podmiej-
skiej o 500 mm dłuższej. Pojemność auto-
busu bez względu na wersję wynosi 65 osób.

Mitsubishi Fuso przedstawił pierwszy
miejski autobus z napędem elektrycz-
nym pod koniec 1973 roku. Na począt-
ku lat 90. firma pokazała pierwsze egzem-
plarze pojazdów z funkcją odzysku ener-
gii hamowania.

4.4.  Mercedes-Benz Citaro G BlueTec
Hybrid

Hybrydowy Citaro to najnowszy pro-
dukt koncernu Daimler AG. W pojeździe
wykorzystano wiele elementów wzornictwa
zastosowanych wcześniej w modelu
czteroosiowego autobusu Citaro CapaCity.
Premiera nowego pojazdu miała miejsce
podczas specjalnego pokazu w Stuttgar-
cie. Tak jak poprzednio, autobus wyposa-
żono w układ szeregowy umożliwiający
przejazd na krótkich odcinkach przy cał-
kowicie wyłączonym silniku spalinowym.

Fot. 11. Dzięki poprzecznie umieszczonemu silnikowi, wymiary komory silnika zostały ograni-
czone do niezbędnego minimum

Pomimo portalowej tylnej osi, także w Mitsu-
bishi trzeba pokonać dwa niskie stopnie, aby
zająć miejsce w tylnej części pojazdu.

Fot. 14. Rysunek koncepcyjny nowego pojazdu

Fot. 13. Przegubowy Citaro G BlueTec Hybrid to najnowszy produkt fabryki z Manheim
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Kolejną zaletą tego rozwiązania jest do-
wolna możliwość rozmieszczenia tych
agregatów w pojeździe poza komorą sil-
nika. Wprowadzenie elektrycznych silni-
ków trakcyjnych, umożliwiło wyelimino-
wanie z pojazdu automatycznej skrzyni
biegów. Pozwoliło to na zmniejszenie
masy pojazdu i umożliwiło montaż bate-
rii. Obecnie masa własna hybrydowego
Citaro jest o tonę wyższa w porównaniu
z autobusem przegubowym z klasycz-
nym napędem. Według specjalistów
w kolejnych generacjach różnica ta po-
winna się zmniejszać.

Nadmiar energii magazynowany jest
w bezobsługowych bateriach litowo-jono-
wych, umieszczonych na dachu autobu-
su. Energia gromadzona w bateriach nie
pochodzi jedynie z generatora, lecz tak-
że pozyskiwana jest podczas hamowa-
nia w procesie rekuperacji energii. Koła
napędzane są czterema silnikami elek-
trycznymi, zamontowanymi bezpośrednio
w piastach kół środkowej i tylnej osi.

Fot.15. Schemat rozmieszczenia podstawowych podzespołów w pojeździe (Fot. Daimler AG)

Komora czterocylindrowego silnika zlokalizowana w tylnej części
pojazdu – widok z tyłu

Układ silnik spalinowy-generator – widok z boku. (fot. Daimler AG)

Elementy układu elektrycznego zlokalizowane na dachu w tylnej części
pojazdu. Na zdjęciu widoczny układ chłodzenia oraz moduł sterowni-
ków mocy (fot. Daimler AG)

Elementy układu elektrycznego zlokalizowane na dachu tuż przy prze-
gubie. Widoczne są: kompresor klimatyzacji, moduł sterowników mocy,
alternator dla potrzeb 24-woltowej instalacji elektrycznej i moduł zasi-
lania pompy wspomagania układu kierowniczego (fot. Daimler AG)

Pierwotnym źródłem energii jest czte-
rocylindrowy silnik spalinowy OM 924
LA o pojemności 4,8 dm3 i mocy 160 kW
(218 KM) napędzający generator prądu
o mocy 160 kW. Zastosowanie tak małe-
go silnika umożliwiło zmniejszenie masy
jednostki napędowej z 1000 kg do 450 kg.
Silnik nie wykorzystywany bezpośrednio
do napędu kół pracuje w najbardziej

optymalnym zakresie prędkości obroto-
wych pod względem zużycia paliwa
i emisji szkodliwych cząstek do atmosfe-
ry. Cały dodatkowy osprzęt, jak kompre-
sor klimatyzacji, pompa wspomagania
przekładni kierowniczej i sprężarka po-
wietrza napędzane są elektrycznie. Dzię-
ki temu, urządzenia te pobierają tyle ener-
gii, ile w danym momencie potrzebują.
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Łączna moc wyjściowa silników elektrycz-
nych wynosi 320 kW, co jest wystarcza-
jące dla autobusu przegubowego. Odpo-
wiedni rozdział mocy i pobór energii re-
gulowany jest przez mikroprocesorowy
sterownik mocy, który umożliwia pokona-
nie blisko połowy dystansu tylko i wyłącz-
nie na napędzie elektrycznym.

Szacuje się, że w zależności od para-
metrów ruchowych Citaro G BlueTec Hy-
brid będzie zużywał od 20 do 30% mniej
paliwa. W warunkach niemieckich, dodat-
kowe koszty związane z zakupem auto-
busu hybrydowego, stanowiącego 30%
ceny autobusu z napędem Diesla, będą
się amortyzować w ciągu sześciu lat.
W bieżącym roku pierwsze egzemplarze
autobusu hybrydowego zostaną podda-
ne testom w normalnych warunkach eks-
ploatacyjnych, natomiast produkcja se-
ryjna pojazdu ruszy w 2009 roku. Nowy
autobus hybrydowy będzie platformą do
nowego pojazdu zero-emmision, napę-
dzanego ogniwami paliwowymi. Dzięki
modułowej budowie, niemal wszystkie
komponenty pozostaną takie same, a je-
dynie silnik spalinowy zostanie zastąpio-
ny ogniwem paliwowym.

4.5. Mercedes-Benz Citaro Fuel Cells
Autobusy hybrydowe to etap pośred-

ni przejścia od autobusów z silnikami spa-
lania wewnętrznego do autobusów bez-
emisyjnych napędzanych ogniwami pali-
wowymi. Pierwszy autobus zasilany wo-
dorem, niemiecki koncern zaprezentował
w 1997 roku. Był to Nebus (New Electric
Bus) – niskopodłogowy autobus miejski
zbudowany na bazie Mercedes O405N.
Sześć lat później podczas Kongresu UITP
w Madrycie pokazano autobus napędza-
ny ogniwami paliwowymi przy wykorzy-
staniu nadwozia popularnego autobusu
Citaro. W ramach projektu współfinanso-
wanego przez UE przekazano na okres
dwóch lat 20 autobusów tego typu do
dziesięciu miast europejskich, gdzie te-
stowano także różne metody pozyskiwa-
nia wodoru. Obok tego projektu, kolejne
6 Citaro Fuel Cells trafiło m.in. do Chin
i do Australii. Na eksploatację kolejnych
egzemplarzy tych nowoczesnych pojaz-
dów zdecydował się ponownie Hamburg
i Amsterdam. Jak do tej pory wszystkie
pojazdy przejechały łącznie 2 mln km
i 125 tys. wozogodzin. Wskaźnik nieza-
wodności waha się w granicach 90-95%.
Codzienna praca w normalnych warun-
kach eksploatacyjnych potwierdziła wy-
soką efektywność nowego rozwiązania.
Obecnie doświadczenia zdobyte zarówno

Fot. 18. Dzięki kompaktowym rozmiarom układu silnik-generator z wnętrza pojazdu zniknęła
charakterystyczna obudowa wieży

w ramach tego projektu, jak i podczas
budowy i pierwszych prób hybrydowego
Citaro umożliwiły rozpoczęcie prac nad
autobusem bezemisyjnym drugiej gene-
racji, ze zbiornikami wodoru zamontowa-
nymi na dachu.

5. Zastosowanie napędów
hybrydowych w pojazdach
dalekobieżnych

Generalnie charakter jazdy miejskiej
z częstymi przyspieszeniami i hamowa-
niami predysponuje napędy hybrydowe
do stosowania w autobusach miejskich,

pojazdach komunalnych i dystrybucyj-
nych. Jednak w zależności od topografii
terenu napędy hybrydowe mogą być tak-
że stosowane w pojazdach przeznaczo-
nych do obsługi dalekich tras. Według
wstępnych analiz, oszczędność paliwa
w takim przypadku będzie się wahać od
4 do 6%. Jest to niewiele w porównaniu
z pojazdami miejskimi, jednak biorąc pod
uwagę wielkość paliwa zużywaną przez
te pojazdy, oszczędności te miałyby bez-
pośrednie przełożenie na ochronę środo-
wiska naturalnego, znacznie większą niż
w przypadku pojazdów eksploatowanych
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wyłącznie w miastach. Na razie, barierą wprowadzenia napę-
dów hybrydowych w samochodach ciężarowych i autobusach
turystycznych, obok ceny jest zmniejszenie ładowności oraz
ograniczona przestrzeń, zwłaszcza w ciągnikach siodłowych.
Mimo tego, Daimler AG zamierza przystąpić do prób w niedale-
kiej przyszłości.

Podsumowanie
Większość specjalistów uważa, że napędy hybrydowe mają

przed sobą wielki potencjał rozwojowy. Wynika to z faktu, że
pojazdy hybrydowe mogą być budowane na bazie pojazdów
znajdujących się obecnie w produkcji seryjnej bez większych
ingerencji w konstrukcję nadwozia. Oszczędności w zakresie
zużycia paliwa, cicha jazda dzięki silnikom elektrycznym, moż-
liwość pokonania krótkich dystansów przy wyłączonym silniku
spalinowym i mniejsze negatywne oddziaływanie na środowi-
sko naturalne to korzyści osiągane już dziś. Do tej pory główną
barierą była niska żywotność i duża masa baterii gromadzą-
cych energię. Wraz z wprowadzeniem na rynek baterii litowo-
jonowych, charakteryzujących się wysoką gęstością energe-
tyczną oraz dużą liczbą cykli ładowanie/rozładowanie problem
ten wydaje się być rozwiązany. Jednak ostateczne wnioski bę-
dzie można wyciągnąć w wyniku ich eksploatacji w dłuższym
horyzoncie czasowym.

Biorąc pod uwagę rosnące ceny paliwa, a także spadek cen
komponentów układu hybrydowego, w wyniku ich coraz szer-
szego zastosowania, na pewno obok ekologicznych, zaistnieją
także ekonomiczne przesłanki coraz szerszego stosowania tych
konstrukcji.

Fot. 22. Jeden z wodorowych Citaro zbudowanych w ramach projektu CUTE

Nebus – protoplasta dzisiejszych autobusów wodorowych
(fot. Daimler AG)


