Grzegorz Pawlak

ZF Ecolife

skrzvnia biegOw dla nowoczesnego autobusu miejskiego
Czym kieruje, siE;i firmy transportu miejskiego decyduje,c siE;i na
zakup autobusu? Co jest wazne dla pasazer6w i dla mieszkanc6w miasta, w kt6rym dziata komunikacja miejska oraz jakie cechy decyduje, o tym, i:e autobus postrzegany jest jako nowoczesny pojazd spetniaje,cy wymagania rynku? Te pytania na pewno
zadali sobie konstruktorzy firmy ZF produkuje,cej m.in. zespoty do
budowy autobus6w miejskich. Nowa konstrukcja automatycznej
przektadni ZF Ecolife jest tego najlepszym dowodem.
Wymagania stawiane przez rynek autobusom miejskim nie
sa, latwe do spelnienia. Nowoczesny autobus rna bye przede
wszystkim ekonomiczny. Zui:ycie paliwa i zwie,zana z tym emisja dwutlenku WE;iQia musze, bye jak najmniejsze. Do minimum
powinna bye zredukowana emisja sktadnik6w toksycznych
spalin, ograniczanych normami Euro-5 i EEV. Ze wzgiE;idU na
coraz WiE;iksze wymagania stawiane przez lokalne wladze
i mieszkanc6w miast, niski poziom emitowanego hatasu jest
jednym z wai:niejszych czynnik6w w ocenie pojazdu. Przewoznicy miejscy de,ze, do ograniczenia liczby srodk6w transportu
przy jednoczesnym zwiE;ikszeniu liczby przewoi:onych pasai:er6w. To oczywiscie preferuje rozwie,zania, kt6re przyczyniaje,
siE;i do zwiE;ikszenia trwalosci pojazdu, w tym ukladu napE;idOwego i ukladu hamulcowego, kt6re w warunkach miejskich,
cechuje,cych siE;i zmiennymi obcie,i:eniami pojazdu, narai:one
sa, na uszkodzenie i szybkie zui:ycie. W nowoczesnym autobusie miejskim przeznaczonym do przewozu ponad stu pasai:er6w stosowane sq silniki, kt6rych moment obrotowy dochodzi nawet do 2000 Nm. To stawia bardzo wysokie wymagania
ukladowi przeniesienia napE;idu, w tym przede wszystkim skrzyni bieg6w. CzE;ista praca na biegu jalowym i zm iana obcie,i:enia od biegu jalowego do wysokiego w czasie ruszania z przystanku to stany sprzyjaje,ce zwiE;ikszonemu zui:yciu paliwa,
wiE;ikszej emisji i zwiE;ikszeniu natE;ii:enia hatasu.

Z punktu widzenia przewoznika bardzo dui:e znaczenie
majq taki:e koszty serwi su, naco wptywa CZE;iStotliwose planowych obslug oraz ich koszt jednostkowy. I wreszcie ostatni
wymieniony, ale wcale nie najmniej wai:ny czynnik to komfort
pracy kierowcy, z kt6rym bezposrednio wi qi:e siE;i bezpieczenstwo pasai:er6w. Kierowca, kt6rego w nadmiarze nie absorbuje kierowany przez niego pojazd swojq uwagE;i moi:e skoncentrowae na pasai:erach i sytuacji na drodze.
Czy to wszystkie wymagania, jakie moi:na postawie przed
nowoczesnq konstrukcje, autobusu miejskiego? Wydaje siE;i,
ie wymieniono jedne z wai:niejszych, ale na pewno niewyczerpana zostala cala lista i:yczen. Moina na przyklad dodae jeszcze ograniczenie do minimum drgan nadwozia i w rezultacie
halasu wewne,trz pojazdu.
Wspomniane wymagania odnosze, siE;i do catego autobusu - ale co z tego dotyczy skrzyni bieg6w? Odpowiedz, jakq
daje ZF jest zaskakujqca - na wszystkie wymienione czynniki
wplyw rna skrzynia bieg6w. Chcqc to udowodnie firma ZF wybrala stolicE;i Sardynii - Cagliri na miejsce test6w autobus6w
wyposai:onych w nowe, automatyczne skrzynie bieg6w
ZF Ecolife. Cagliari to r6wniei: miejsce, w kt6rym w szczeg61ny spos6b widoczna jest potrzeba dbatosci 0 srodowisko naturalne. Miasto potoi:one nad brzegiem morza jest miejscem,
kt6re upodobaly sobie flamingi, kt6rych koloniE;i moi:na podziwiae z perspektywy okolicznych wzg6rz.
Autobusy ui:yte w testach zostaly zakupione przez miejscowego przewoznika- firmE;i CTM Cagliari. Do pracy w trudnych
warunk6w terenowych, w jakich eksploatowane sq autobusy
komunikacji miejskiej w Cagliari (miasto potoi:one jest na kilku
wzniesieniach z licznymi wqskimi i krE;itymi ulicami) wybrano
autobusy Evobus Citaro 0530 N3 i przegubowe Solarisy Urbino
U18, kt6re firma CTM wprowadzita do eksploatacji w 2010 roku.

Cagliari - miasto polozone na wzg6rzach, w terenie bardzo wymagajqcym z punktu widzenia jazdy autobusu. Z obszarami objf?tymi szczeg6/nq
ochronq przyrody, takimi jak unika!ny rezerwat flaming6w, gdzie szczeg6/nego znaczenia nabierajq wymaganiazwiqzanez czystosciq spa/in i halasem
- miejsce testowych jazd autobus6w Solaris Urbina U18 oraz Evobus Citaro 0530 N3 wyposaionych w skrzynie bieg6w ZF EcoUfe
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So/aris Urbina U18 wyposa.Zony w skrzynif? bieg6w ZF EcoUfe z firmy CTM w czasie jazd testowych na ulicach Cagliari zaprezentowal wiele
swoich zalet, w tym duzq dynamikf? jazdy po stromych wzniesieniach miasta
Osiemnastometrowy Solaris Urbino U18 wyposai:ony jest w silnik OAF PR265 o mocy 265 kW,
a dwunastometrowy Evobus Citaro 0530 N3
nap~dza silnik Mercedesa OM926hl.A o mocy
21 o kW. Oczywiscie obydwa autobusy wyposai:one zostafy przez producent6w w nowq
sk rzyni~ bieg6w ZF Ecolife 6AP.
Pierwsze doswiadczenia CTM z nowymi autobusami Sq bardzo pozytywne. Firma, kt6ra
bardzo znaczqco odnowifa swojq flot~ liczqcq
273 auto busy (przed 17 maja 20 10 r. sredn i
wi ek autobusu w firmie CTM to 13,1 roku,

Testowany dwunastometrowy Evobus Citaro 0530 N3
ze skrzyniq bieg6w ZF EcoUfe to jeden ze 11 1 takich
autobus6w zakupionych przez firmf? CTM z Cagliari
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wariant6w skrzyni bieg6w ZF Ecoute dostosowane
do momentu obrotowego silnika {1]
Obok: Wolfgang Schilha- dyrektor odpowiedzialny za rozw6j uklad6w napfidowych do autobus6w podkres/a zalety
zwiqzane z ekonomicznymi aspektami stosowania nowej
skrzyni bieg6w ZF EcoUfe, eksponujqc korzysci wynikajEjce z mol.liwego ograniczenia zul.ycia paliwa oraz ochrony
srodowiska przed zanieczyszczeniem i halasem
a po zastqpieniu starych jednostek nowymi 2,9 roku) tylko
w pierwszych czterech miesiqcach 2011 roku dzi~ki wprowadzeniu nowego taboru zdolala zaoszcz~dzic 252 tys.
euro na kosztach paliwa. Autobusy z nowymi skrzyniami
bieg6w ZF Ecolife w por6wnaniu do starszych typ6w pojazd6w z przekladniami 6HP spalajq o 13,7% mniej paliwa

(autobusy dziesi~c iometrowe) oraz o 17,2% mniej (autobusy dwunastometrowe). Na tak duze r6znice znaczqco
wplywajq zastosowane w nowych pojazdach skrzynie bieg6w ZF Ecolife. Ograniczenie zuzycia paliwa jest jednym
z gl6wnych powod6w, dla kt6rego skrzynia ZF Ecolife
wzbudza tak duze zainteresowanie. Ecolife to od podstaw
lock-up

kierownica

turbina

pompa

pompa oleju

sprz(#gla

przetwornik mornentu obrotowego

retarder

przekladnie p/anetarne

G/6wnymi ukladami nowej skrzyni bieg6w ZF Ecolife SEj: sprzf?g/o hydrokinetyczne, retarder, trzy przekladnie p/anetarne ze sprzfiglami, bardzo
wydajny uklad chlodzenia oraz uklad sterowania z oprogramowaniem TopoDyn Ute
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Przeloienia skrzyni bieg6w ZF EcoLife [1 J
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zaprojektowana nowa skrzynia bi eg6w, kt6rej jeden
z piEilciu wariant6w mozna zastosowa6 w autobusie, biorqc pod uwagEil moment obrotowy silnika.
G!6wnymi uk!adami nowej skrzyni bieg6w ZF Ecolife sq
sprzEilglo hydrokinetyczne, retarder, trzy przek!adnie planetame, kt6re umozliwiajq uzyskanie szesciu prze!ozen, bardzo wydajny uk!ad ch!odzenia oraz uk!ad sterowania w oprogramowaniem TopoDyn Life.
Waznym uk!adem nowej skrzyni jest uk!ad ch!odzenia,
w sk!ad kt6rego wchodzq dwa wym ienniki ciep!a zintegrowane z obudowq oraz wym iennik ciep!a retardera. W!asciwe ch!odzenie oleju zapewnia zwiEilkszenie trwalosci elemeni6w skrzyni. Z badan wyni ka, ze obnizenie temperatury pracy o 10°C prowadzi prawie do dwukrotnego zwi~kszen ia
trwa!osci element6w skrzyni, pracujqcych pod duzym obciqzeniem. Przy temperaturze oleju na poziomie 100-1 05°C
trwalos6 skrzyni moze ulec zwi~kszeniu o 50% w stosunku
do wczesniejszych konstrukcji. Dla pracy w takich temperaturach wyd!uzono okres m iEildzy wymianam i olej u d o
180 tys. km. Konstruktorzy ZF prognozujq, ze po przebiegu
700 tys. km mechanicznemu uszkodzeniu ulec moze maksymalnie 10% wyprodukowanych skrzyn. Niezawodnos6
skrzyni zwiEilksza r6wniez liczba sprz~gie! s!uzqcych do za!qczania poszczeg61nych bieg6w. W skrzyni Ekolife jest ich
pi~6- o jed no mniej niz w dotychczasowych konstrukcjach.
R6wniez do minimum ograniczona zosta!a liczba uk!ad6w
zwiqzanych ze sterowaniem pracy skrzyni.
Przy ruszaniu autobusu nowa skrzynia pozwala na szybki wzrost momentu obrotowego przekazywanego na kola
nap~dowe , CO umozliwia ZWiEilkSzenie przyspieszenia pojazdu. Przy nizszych pr~dkosciach zalqcza siEil lock-up
(sprz~g!o cierne). Firma ZF dopracowa!a uk!ad pracy biegu jalowego (Automatic Idle Shift - AIS), kt6ry umozliwia
mniejszy poslizg tu rbiny w stosunku do kola zamachowego silnika, a to pozwala na obnizenie zuzycia paliwa. Ograniczone zostaly drgania ca!ego uk!adu oraz ha!as. Retarder ma moe hamowania w i~kszq o 40% w por6wnaniu
z retarderem skrzyni ZF Ecomat, co korzystnie wp!ywa na
bezpieczenstwo przewozonych pasazer6w [2].
Duze korzysci zwiqzane z ograniczeniem zuzycia paliwa, a co za tym idzie redukcjq emisji C0 2 wynikajq z optymalizacji trybu pracy skrzyni bieg6w, kt6ry dostosowywany jest p!ynnie do warunk6w jazdy. Zadanie to spe!nia opracowane przez firmEil ZF oprogramowanie TopoDyn Life stanowiqce software sterownika skrzyni bieg6w.
Wszystkie te cechy nowej skrzyni bieg6w ZF zosta!y
zaprezentowane w ramach test6w autobus6w w Cagliari.
Testy te pokazaly zalety nowej skrzyni i bardzo duzy wplyw
jej konstrukcji na parametry uzytkowe nowoczesnego
autobusu miejskiego.

Jazj a - zal~czony kxk-up i trzy przekladme planetame

Pracf! skrzyni ZF EcoUfe mozna sledzic w czasie jazdy autobusu dzif!ki oprogramowaniu, zademonstrowanemu w czasie test6w autobus6w w Cagliari
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Andrea Codecasa prezentuje mozliwosci skrzyni ZF EcoUfe oraz jej oprogramowania
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