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Wstęp
W dniu 15.06.2011 r. w siedzibie nie-

mieckiego przedsiębiorstwa komunikacji
miejskiej Bogestra w Bochum miała miej-
sce oficjalna prezentacja nowego autobu-
su Solaris Urbino 18 DIWAhybrid. Zastoso-
wano w nim równoległy układ hybrydowy
marki Voith.

Niezawodny, ekonomiczny i przyjazny
środowisku – nowy Urbino 18 DIWAhybrid
jest przykładem przyszłościowego pojazdu
dla komunikacji miejskiej. Powstał on we
współpracy wieloletnich partnerów oraz na
bazie znanych i cenionych produktów.
Niskopodłogowy autobus przegubowy
Solaris Urbino 18 jest obecny na ulicach więk-
szości polskich oraz wielu europejskich
miast. Jego nowy napęd hybrydowy firmy
Voith Turbo wykorzystuje sprawdzoną jakość
rozpowszechnionej na cały świat automa-
tycznej skrzynki biegów DIWA i wieloletnie
doświadczenie firmy w zakresie konstrukcji
elektrycznych układów napędowych.

Opis systemu DIWAhybrid
Napęd hybrydowy jest kombinacją róż-

nych rodzajów napędów i źródeł zasilania.
W tym przypadku są to silnik spalinowy (wy-
sokoprężny), automatyczna skrzynka bie-
gów, elektryczny silnik/generator i jednostka
przechowująca energię elektryczną układu.

Celem jest zwiększenie efektywności
energetycznej poprzez odzysk energii ha-
mowania, wykorzystanie zgromadzonej
energii kinetycznej do napędzania i w efek-
cie redukcja zużycia paliwa.

Zestawienie elementów
składowych systemu DIWAhybrid

System DIWAhybrid ma konstrukcję
w pełni równoległą, czego naturalną konse-
kwencją jest mechaniczne połączenie silni-
ka spalinowego i mostu napędowego.
Tworzą go następujące elementy składowe:
o sterownik E300.1 – nadzoruje działanie

systemu, decyduje o rozdziale mocy
w układzie napędowym i steruje zmianą
biegów w przekładni;

o program diagnostyczny ALADIN – słu-
ży do diagnozy systemu DIWAhybrid;

o kabel mocy (pomarańczowy) – służy do
przesyłania energii na drodze silnik/ge-
nerator – przetwornica – moduły CAP;

o kable sygnałowe – służą do przesyłania
sygnałów pomiędzy maszyną elek-
tryczną a przetwornicą (prędkość obro-
towa, temperatura);

o skrzynia załączająca – izoluje w przypad-
ku awarii lub uszkodzeń moduły CAP
(wysokie napięcie) od pozostałych ele-
mentów systemu. Skrzynia jest załącza-
na poprzez zapłon oraz przetwornicę;

o przetwornica Voith – przemienia w za-
leżności od zapotrzebowania prąd
zmienny elektrycznej maszyny asyn-
chronicznej na prąd stały dla modułów
CAP lub odwrotnie. Przejmuje również
zadania zarządzania energią;

o moduły CAP – kondensatory, służą do
magazynowania energii pozyskiwanej
w procesie hamowania lub jazdy wy-
biegiem;

o przełącznik klawiszowy E330 – służy
do wyboru biegów;

o DIWAhybrid – serce systemu, składa
się z konwencjonalnej skrzynki biegów
DIWA.5 i połączonej z nią elektrycznej
maszyny asynchronicznej pełniącej
funkcję silnika i generatora.
Na rys. 1 przedstawiono schematycz-

ne rozmieszczenie poszczególnych ele-
mentów składowych systemu w autobu-
sie miejskim.

Cały system DIWAhybrid współ-
pracuje z pozostałymi komponentami
w autobusie jak konwencjonalny na-
pęd z przekładnią DIWA.5. Wszystkie
dotychczasowe funkcje są nadal do-
stępne. Co więcej, w przypadku awa-
rii systemu hybrydowego, dalsza jaz-
da jest możliwa z wykorzystaniem sil-
nika spal inowego i  automatycznej
skrzynki biegów.

Fot. 1. Autobus Solaris Urbino 18 DIWAhybrid w siedzibie firmy Voith w Heidenheim
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Przyspieszanie
W zależności od stopnia naładowa-

nia kondensatorów podczas jazdy na
wszystkich biegach może zostać załą-
czona maszyna elektryczna pracująca
jako silnik asynchroniczny. W efekcie
podczas przyspieszania obydwa silni-
ki: spalinowy i elektryczny pracują
wspólnie. Wówczas moment obrotowy
diesla zostaje zmniejszony i załączony
moment silnika elektrycznego. Suma
obydwu momentów odpowiada chwilo-
wemu całkowitemu zapotrzebowaniu
pojazdu na moment obrotowy. Wartość
ta nie może być jednak wyższa niż mak-
symalny dopuszczalny moment obroto-
wy przekładni automatycznej, tzn. taka
jak w konwencjonalnym napędzie bez
maszyny elektrycznej.

Hamowanie
Podczas hamowania oraz jazdy wy-

biegiem (z wyłączeniem pierwszego bie-
gu) odzyskiwana energia jest magazyno-
wana w modułach CAP z czego wynika,
że głównie w ruchu miejskim lub w tere-
nie o zmiennym ukształtowaniu terenu
technologia hybrydowa przynosi znacz-
ne korzyści w redukcji zużycia paliwa.
Dla zwiększenia efektywności, hamowa-
nie z wykorzystaniem maszyny elektrycz-
nej ma pierwszeństwo w stosunku do re-
tardera i hamulców zasadniczych. Dopie-
ro w sytuacji, gdy żądany moment hamo-
wania przewyższa wartość z maszyny
elektrycznej lub gdy kondensatory są na-
ładowane, następuje załączenie retarde-
ra i hamulców roboczych.

Sterowanie układem hamowania od-
bywa się w sterowniku E300.1 przekładni
automatycznej. To on decyduje, który
w danym momencie system powinien być
załączony.

Konstrukcja dachowa
W zabudowie dachowej pojazdu

umieszczono wszystkie elementy jed-
nostki gromadzenia energii. Składa się
ona z modułów CAP, przetwornicy, ele-
mentów układu chłodzenia, ramy kon-
strukcyjnej i okablowania.

Miejsce lokalizacji systemu na dachu
zależy od konstrukcji karoserii autobusu
i jej wytrzymałości na obciążenie całej jed-
nostki wynoszące ok. 600 kg. Górna po-
krywa zabudowy dachowej chroniąca
system przed niekorzystnym wpływem
czynników atmosferycznych powinna być
szczelna a jednocześnie polakierowana
na biało, co pozytywnie wpływa na roz-
kład temperatury wewnątrz systemu.

Rys. 1. Rozmieszczenie elementów składowych systemu DIWAhybrid w autobusie
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Rys. 2. Schemat przepływu mocy w DIWAhybrid

Napięcie zasilające
Maksymalne napięcie DIWAhybrid wy-

nosi 750 V i jest całkowicie niezależne od
zasilania pozostałych elementów sieci po-
kładowej. Dodatkowo bezpieczeństwo za-
pewnia elektryczna skrzynka załączająca,
która w przypadku wystąpienia błędu od-
dziela od napędu wszystkie komponenty
wysokiego napięcia.

Moduły CAP (układ
magazynowania energii
elektrycznej)

Zastosowane moduły kondensatorów
cechują się bardzo dużą gęstością ener-
gii umożliwiającą szybkie i z wysoką
sprawnością magazynowanie odzyskiwa-
nej energii elektrycznej oraz równie efek-
tywne jej oddawanie.

Każdy moduł CAP jest zamkniętym
i samodzielnym układem magazynowania
energii. Całkowita pojemność systemu dla
napędu autobusu składa się z pięciu sze-
regowo połączonych modułów. Każdy od-
dzielny moduł jest objęty elektroniczną
kontrolą napięcia i temperatury.

Komunikacja CAN zapewnia przesy-
łanie danych temperatury, całkowitego
i jednostkowego napięcia (125 V). Szcze-
gólnie to ostatnie powinno być jednako-
we we wszystkich modułach. Rozbież-
ność wskazuje na awarię systemu i jest
zgłaszane przez przetwornicę kontrolu-
jącą wartości napięć. Nadzór umożliwia
wymianę pojedynczego modułu zanim
dojdzie do większych szkód.

Obudowa modułu wykonana z alumi-
nium, jest wodoszczelna wg IEC529-IP65
oraz bezobsługowa. Wszystkie połącze-
nia kablowe są również wodoszczelne.

Niewątpliwą zaletą kondensatorów jest
możliwość ich szybkiego ładowania oraz
rozładowywania z wysoką sprawnością.

Przetwornica napięcia Voith
Przetwornica jest chłodzona wodą

i w związku z tym jest połączona z in-
stalacją wodną systemu hybrydowego.
Spełnia następujące zadania:
o przetwornicy prądu zmiennego do wy-

sterowania maszyny elektrycznej,
o prostownika dla modułów CAP,
o komunikacji CAN poprzez dwa złącza

do przesyłania sygnałów,
o zasilania sterownika M300 przetwornicy,
o ochrony przeciwprzeciążeniowej prze-

twornicy poprzez kontrolę natężenia
prądu i temperatury,

o ochrony układu magazynowania ener-
gii poprzez kontrolę temperatury, natę-
żenia prądu i wartości napięcia,

o ochrony maszyny elektrycznej poprzez
kontrolę temperatury, natężenia prądu
i prędkości obrotowej,

o pomiaru prędkości obrotowej.
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Mechaniczne połączenie
DIWA.5 / maszyna elektryczna

Maszyna elektryczna jest połączona
na stałe z przekładnią DIWA.5 poprzez
dwustopniową czołową przekładnię zę-
batą. Całkowite przełożenie wynosi 2,95.

Elektryczna maszyna
asynchroniczna

W procesie hamowania maszyna elek-
tryczna zamienia energię kinetyczną, któ-
ra zwykle jest tracona w postaci ciepła
w układzie hamulcowym, na elektryczną
energię służącą do ładowania modułów
kondensatorów – pracuje wówczas jako
generator. Sprawność hamowania jest
taka sama jak przy retarderze w konwen-
cjonalnym pojeździe. W przypadku, gdy
moduły CAP są naładowane, energię ha-
mowania przejmuje retarder lub układ
hamulców zasadniczych.

Prędkość obrotowa generatora wyno-
si od 2400 do 6000 obr/min. Energia wyj-
ściowa z generatora jest zamieniana
w przetwornicy napięcia z AC na DC i wy-
korzystywana do ładowania kondensato-
rów. Maksymalna moc generatora wyno-
si 150 kW.

Podczas rozruchu lub przyspieszania
maszyna elektryczna zamienia energię
elektryczną zgromadzoną w modułach
CAP w energię mechaniczną dla napędu
pojazdu – pracuje wówczas jako silnik
asynchroniczny, który wspomaga silnik
spalinowy. W sytuacji, gdy moduły CAP

Fot.2. DIWAhybrid

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów systemu na dachu autobusu: 1 – aerodynamiczna górna
pokrywa zabudowy dachowej, 2 – elementy układu chłodzenia, 3 – moduły CAP, 4 – skrzynia
załączająca, 5 – rama konstrukcyjna, 6 – przetwornica Voith
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są rozładowane, energia mechaniczna dla
napędu pojazdu pochodzi wyłącznie z sil-
nika spalinowego.

Podsumowanie
Całkowity projekt wsparcia dotyczy

budowy 50 autobusów Solaris Urbino 18
DIWAhybrid. Tylko w tym roku zostało już
dostarczonych kilkanaście tych pojazdów
do różnych klientów – niemieckich ope-
ratorów komunikacji miejskiej. Stawia to
projekt DIWAhybrid w czołówce europej-
skich zastosowań hybrydowych. Za jego
wyborem przemawia szereg zalet, wśród
których do najważniejszych należy reduk-
cja zużycia paliwa. Zastosowanie silnika
asynchronicznego o mocy 150 kW pozwo-
liło na zabudowanie jako jednostki spali-
nowej silnika Cummins ISB6.7EV 250H,
który przy 6,7 l pojemności dostarcza
181 kW i spełnia normy EEV. Zmniejsze-
nie wymiarów silnika diesla powoduje, że
system DIWAhybrid powiększa masę au-
tobusu jedynie o 600 kg. Pasażerowie
otrzymują jednocześnie ilość miejsc rów-
noważną autobusowi z konwencjonalnym
napędem.

Pozostałe zalety wynikają bezpośred-
nio z cech charakterystycznych przekładni
automatycznej DIWA.5, do których należą:
znana i ceniona konstrukcja, kompakto-
wa budowa, przyjazność serwisowa oraz
ten sam program diagnostyczny ALADIN.

Czas pokaże, jaki wpływ na ogólną
ocenę efektywności ekonomicznej pojaz-
du wyposażonego w napęd hybrydowy
będzie miał tylko czynnik zużycia paliwa
a jaką rolę odegrają całkowite koszty eks-
ploatacji autobusu i elementów układu
hybrydowego.


