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Streszczenie 
W artykule omówiono analizę porównawczą układów ogrzewania stosowanych w autobusach 

miejskich: klasycznego układu ogrzewania, wykorzystującego czynnik roboczy jako medium transpor-
tujące energię cieplną oraz rozwiązania alternatywnego, w którym zastosowano nagrzewnice elek-
tryczne. Omówiono również wady i zalety płynące z eliminacji dużej liczby elementów składowych 
dotychczasowego rozwiązania. W dalszej części artykułu wykonano analizę energetyczną opisywanych 
urządzeń, a także wyznaczono sprawności ogrzewania. 

WSTĘP 

W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska, ogrzewanie w pojazdach jest elemen-
tem obowiązkowym. Jednym z głównych czynników mających wpływ na obecny i przyszły 
rozwój środków transportu są m.in. zmiany klimatu. Z tego powodu bardzo duży nacisk skie-
rowany jest na wkład sektora transportowego w redukcję gazów cieplarnianych [1]. Chcąc 
zmniejszyć zużycie paliwa, a zarazem emisję CO2 w pojazdach transportu masowego, należy 
zwrócić uwagę na pobór energii przez wszystkie układy funkcjonalne pojazdu. W niniejszym 
artykule podjęto problem porównania układów ogrzewania stosowanych w autobusach o dłu-
gości 12 m, wykorzystujących elektryczne elementy grzewcze. W pierwszym rozwiązaniu 
zastosowano ogrzewanie wodne, w którym wykorzystano następujące elementy: objętość 
z elementami grzewczymi, konwektory oraz nagrzewnice. W drugim przypadku układ ogrze-
wania składa się wyłącznie z podzespołów elektrycznych. Pominięto wykorzystanie następu-
jących elementów: podgrzewacz konwektorowy, objętość z elementami grzewczymi oraz 
elementy pomocnicze, jak rurki do transportu gorącego czynnika roboczego. Oznacza to, że 
za pomocą elementów grzewczych podgrzewane będzie bezpośrednio powietrze we wnętrzu 
autobusu. Usunięcie wymienionych urządzeń pozwoliło zaoszczędzić miejsce w autobusie 
oraz zmniejszyć wagę całego pojazdu. Przypuszcza się, że mniejsza liczba elementów układu 
ogrzewania spowoduje obniżenie ceny proponowanego rozwiązania. 
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1. ELEMENTY OGRZEWANIA WODNEGO 

Rozmieszczenie zastosowanych elementów grzewczych we wnętrzu autobusu przedsta-
wiono na rys. 1. Układ ten składa się z objętości z grzałkami, trzech konwektorów: jednego 
o długości 2,9 m i dwóch o długości 1 m każdy oraz trzech nagrzewnic. 

 

 
Rys. 1. Rozmieszczenie elementów grzewczych w układzie ogrzewania wodnego [5] 

Objętość wypełniona płynem służy jako zasobnik czynnika roboczego do układu ogrze-
wania. Zazwyczaj jest on umieszczony w górnej części przedziału pasażerskiego. Element ten 
został wyposażony w grzałki do podgrzewania cieczy obiegowej. Łączna moc grzewcza wy-
korzystanych elementów wynosi 29,7 kW. Czynnik roboczy, który przepływa przez wszyst-
kie elementy układu grzewczego jest mieszaniną wody i płynu chłodniczego. Zastosowanie 
środka odpornego na zamarzanie w ujemnych temperaturach ma przeciwdziałać uszkodze-
niom elementów wchodzących w skład układu ogrzewania, podczas postoju autobusu w wa-
runkach zimowych, kiedy ogrzewanie jest nieużywane. 

Do ogrzewania miejsc stojących wykorzystano konwektory. Na rys. 2 przedstawiono wi-
dok przykładowego konwektora. Łączna długość wykorzystanych konwektorów to 4,9 m, 
natomiast jednostkowa moc grzewcza wynosi 0,71 kW/m. Z punktu widzenia konstruktora 
pojazdu elementy te stanowią wygodne rozwiązanie, gdyż mimo niewielkich wymiarów ofe-
rują dużą moc grzewczą, której wartość zależy od wybranego modelu. Dostępne są konwekto-
ry z pojedynczym i podwójnym przewodem prowadzącym ciecz grzewczą. Producent tego 
urządzenia oferuje warianty przeznaczone do montażu zarówno na ścianie, jak i w podłodze. 
Wydajność grzewcza jest regulowana wielkością strumienia i temperaturą przepływającej 
cieczy. Przez zastosowanie elementów sterujących systemem konwektorów, można stworzyć 
w pojeździe do czterech stref temperaturowych. Poza wymienionymi zaletami, opisywany 
układ cechuje niska waga oraz cicha praca. Ta ostatnia cecha pozwala zwiększyć komfort 
podróżowania. Opisywane urządzenie wykorzystuje zjawisko konwekcji, które polega na 
transporcie energii cieplnej przez unoszenie lżejszego, ciepłego powietrza do góry. W trakcie 
tego przemieszczania ciepłe powietrze miesza się z zimnym, na skutek czego następuje roz-
przestrzenianie ciepła w pojeździe. Rozkład temperatury w przekroju prostopadłym do kie-
runku przepływu cieczy w omawianym konwektorze przedstawiono na rys. 3. 
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Rys. 2. Widok przykładowego konwektora do montażu w pojazdach komunikacji miejskiej [3] 

 
Rys. 3. Rozkład temperatury w elementach konwektora [3] 

Nagrzewnica została stworzona z myślą o wykorzystaniu w różnego rodzaju pojazdach 
transportu masowego (rys. 4). Urządzenie to składa się z wymiennika ciepła oraz dwóch wen-
tylatorów bębnowych zamkniętych w obudowie. Moc grzewcza urządzenia może być regulo-
wana w zakresie od 2,4 do 7,2 kW, natomiast pobór prądu przez silnik napędzający wentyla-
tory wynosi od 60 do 120 W dla pojedynczej nagrzewnicy. Wszystkie elementy z tworzywa 
sztucznego są wykonane z Poliamidu PA6, wzmacnianego włóknem szklanym. Producent 
oferuje wiele wariantów nagrzewnic, różniących się konstrukcją wymienników ciepła, kształ-
tem obudowy, a także ukierunkowaniem kanałów wylotowych. Dużą zaletą tego urządzenia 
jest jego montaż pod siedziskami. Pozwala to zaoszczędzić miejsce przeznaczone dla pasaże-
rów pojazdu. Drugą zaletą takiego umiejscowienia nagrzewnicy jest łatwy dostęp w razie prac 
serwisowych. 

 
Rys. 4. Przykład nagrzewnicy do montażu w pojazdach komunikacji miejskiej [2] 

W urządzeniu tym zimne powietrze zasysane jest przez otwory w obudowie, a następnie 
przechodzi przez wymiennik ciepła woda-powietrze. Powietrze pobierane jest z przedziału 
pasażerskiego, jednak nim trafi do nagrzewnicy jest przepuszczane przez filtr piankowy, aby 
zapobiec zanieczyszczeniom wymiennika ciepła, co mogłoby spowodować zmniejszenie jego 
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skuteczności. Przepływ powietrza wymuszany jest przez dwa wentylatory. Wentylatory za-
stosowane w opisywanej nagrzewnicy umożliwiają dwustopniową regulację wielkości stru-
mienia powietrza. Jest to jeden z elementów sterowania układem ogrzewania w zależności od 
temperatury otoczenia. Inna metoda sterowania ogrzewaniem to zmiana temperatury lub natę-
żenia przepływu cieczy obiegowej w układzie. Jednak wadą zwiększenia intensywności na-
dmuchu jest głośniejsza praca urządzenia. Dane techniczne omawianej nagrzewnicy przed-
stawiono w tab. 1. 

Tab. 1. Dane techniczne analizowanej nagrzewnicy [2] 

Nastawa wentylatora 
Strumień 

nadmuchiwanego powietrza
[m3/godz.] 

Moc grzewcza 
dla temp. cieczy roboczej 

80°C [kW] 

Pobór 
mocy 
[W] 

Głośność
[dB] 

Pierwszy bieg 185 2,4 60 53 
Drugi bieg 385 7,2 120 68 

2. NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE 

W rozwiązaniu alternatywnym zakłada się wyeliminowanie cieczy roboczej, jako czynni-
ka transportującego energię wykorzystywaną do ogrzewania wnętrza pojazdu. Elementy do-
tychczasowego rozwiązania zostaną zastąpione czterema nagrzewnicami elektrycznymi. Przy-
jęte rozmieszczenie elementów grzewczych układu elektrycznego w autobusie przedstawiono 
na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Rozmieszczenie elementów grzewczych w układzie ogrzewania elektrycznego [5] 

Głównym elementem proponowanego układu ogrzewania są nagrzewnice elektryczne 
(rys. 6). Moc całkowita jednej nagrzewnicy to 3 kW. Zaprojektowano je z przeznaczeniem 
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ogrzewania wnętrz pojazdów komunikacji publicznej jak autobusy (hybrydowe, elektryczne), 
tramwaje i trolejbusy. Elementy grzewcze, dwa wentylatory wymuszające przepływ powie-
trza przez nagrzewnicę, zestaw czujników zabezpieczających przed przegrzaniem oraz listwy 
przyłączeniowe zamknięto w obudowie wykonanej z blachy nierdzewnej. Nagrzewnica ta 
przeznaczona jest do mocowania w pozycji poziomej lub pionowej w zależności od życzenia 
klienta. Zaletą omawianego urządzenia jest bezobsługowa eksploatacja. Na dolocie do wenty-
latorów zamontowano elementy zapobiegające dostaniu się ciał obcych do wentylatorów, co 
mogłoby skutkować ich uszkodzeniem. Strumień powietrza na wylocie jest rozdzielany przez 
kierownice na dwie jednakowe części. 

 
Rys. 6. Przykładowa nagrzewnica elektryczna [6] 

Do wytworzenia ciepła w opisywanej nagrzewnicy służą dwa zespoły grzałek o mocy 
1 kW i 2 kW. Istnieje możliwość wykorzystania tych zespołów oddzielnie lub obu jednocze-
śnie. Umożliwia to regulację mocy grzewczej. Nadmuch powietrza wytwarzany jest przez 
dwa wentylatory osiowe. Czujniki bezpieczeństwa w trakcie normalnej pracy mają zwarte 
styki, przez co możliwe jest zwarcie styczników załączających poszczególne grzałki. W takim 
przypadku prąd dopływa do elementów grzewczych. Gdy temperatura wewnątrz obudowy 
przekroczy 70°C, w czujniku bezpieczeństwa następuje rozwarcie styków, powodując rozłą-
czenie styczników załączających grzałki. Przyczyną wzrostu temperatury do wspomnianego 
poziomu może być zatrzymanie wentylatora lub zasłonięcie otworów wylotowych z nagrzew-
nicy. W tabeli 2 zestawiono podstawowe dane techniczne zastosowanej nagrzewnicy. 

Tab. 2. Dane techniczne analizowanej nagrzewnicy elektrycznej [5] 
Znamionowe napięcie grzewcze [VDC] 600  
Zmienność napięcia grzewczego [VDC] 420-850 

Znamionowa moc grzewcza 
1 kW, 2 kW, 3 kW (możliwość regulacji przez 

załączanie sekcji grzałek) 
Znamionowe napięcie sterowania [VDC] 24 
Zmienność napięcia sterowania [VDC] 16,8-30 
Wydajność wentylatorów max 360 m3/godz. 
Poziom hałasu max 58 dB 

Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem 
Zdolność łączeniowa czujników temperatury 5 A, 110 VDC 
Maksymalna temperatura powietrza na wylocie 90°C 

Separacja galwaniczna między obwodem grzewczym, a obudową (izolacja dwustopniowa) 
Napięcie probiercze izolacji 4 kV / 50 Hz / 1 min 
Stopień ochronny obudowy IP20 
Masa [kg] ok. 7,6 
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] 290 /310 /150  
Pozycja pracy pozioma lub pionowa 
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3. PORÓWNANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ  
DLA PORÓWNYWANYCH ROZWIĄZAŃ  

W tej części porównano moce grzewcze oraz pobór prądu przez omawiane układy grzew-
cze, a także obliczono ich sprawność grzewcza. W tabeli 3 zestawiono poszczególne parame-
try porównywanych układów. Analizując dane, można wyciągnąć wniosek: proponowane 
rozwiązanie pobiera znacznie mniej prądu niż rozwiązanie obecne. Jednak moc grzewcza tego 
układu także jest zdecydowanie mniejsza. Wydatek dmuchaw jest mniejszy w rozwiązaniu 
wykorzystującym ciecz obiegową. 

Tab. 3. Zestawienie parametrów porównywanych układów grzewczych [2, 3, 6, 7] 
 Rozwiązanie obecne Rozwiązanie proponowane 

Maks. moc grzewcza 

Konwektory: 
4,9 m × 0,71 kW/m = 3,479 kW 
Nagrzewnice: 3 × 7,2kW = 21,6 kW 
Suma: 25,079 kW 

Nagrzewnice: 4 × 3 kW = 12 kW
Suma: 12 kW 

Maks. wydatek dmuchaw 385 m3/h × 3 = 1155 m3/h 360 m3/h × 4 =1440 m3/h 

Maks. pobór prądu 

Bojler: 29,7 kW 
Dmuchawy w nagrzewnicach: 
3 × 0,12 kW = 0,36 kW 
Suma: 30,06 kW 

Nagrzewnice: 12 kW 
Dmuchawy w nagrzewnicach: 
0,48 kW 
Suma: 12,48 kW 

Sprawność grzewcza η = 25,079 kW/30,06 kW = 0,834 η = 9 kW/9,36 kW = 0,961 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona analiza wykazuje, że lepszym układem ogrzewania przeznaczonym do sto-
sowania w autobusach jest rozwiązanie proponowane. Rozwiązanie to zakłada zamianę układu 
składającego się z objętości z grzałkami, konwektorów oraz nagrzewnic na nagrzewnice elek-
tryczne. Nowe rozwiązanie pobiera znacznie mniej prądu (12,48 kW) niż rozwiązanie tradycyj-
ne (30,06 kW). Porównując moc grzewczą (odpowiednio 12 kW i 25,079 kW), również jest 
ona niższa w rozwiązaniu proponowanym. Bardziej wymiernym parametrem jest sprawność 
grzewcza. W przypadku nowej konfiguracji wynosi ona 96,1%, natomiast dotychczasowy 
układ cechuje sprawność grzewcza, wynosząca 83,4%. Przewaga elementów proponowanych 
nad obecnymi pod względem sprawności wynika z konstrukcji. W aktualnie stosowanym 
układzie ogrzewania w pierwszej kolejności podgrzewany jest czynnik roboczy w objętości, 
gdzie jest magazynowana. Podgrzany do zadanej temperatury czynnik jest następnie 
(w natężeniu zależnym od potrzeb) transportowany do konwektorów oraz nagrzewnic. Droga, 
jaką ciecz musi przebyć od objętości do grzejników jest długa, przez co generowane są straty 
ciepła, które są nieuniknione mimo stosowania izolacji. Straty ciepła występują również w 
zbiorniku magazynującym gorący czynnik roboczy. Dużą wadą w obecnym rozwiązaniu jest 
obecność cieczy, która jest nośnikiem energii. Z punktu widzenia komfortu podróżujących, 
również przewagę zyskuje nowe rozwiązanie, gdyż ciepłe powietrze nadmuchiwane jest 
z nagrzewnic niezwłocznie po ich uruchomieniu. Układ dotychczasowy przez obecność cie-
czy cechuje duża bezwładność cieplna, czyli musi minąć pewien czas od włączenia ogrzewa-
nia do momentu aż z nagrzewnic popłynie ciepłe powietrze, co jest równoznaczne 
z osiągnięciem odpowiednio wysokiej temperatury płynu w układzie. Oznacza to, że układ 
czysto elektryczny będzie sprzyjał zmniejszeniu energochłonności. Tego typu działania, któ-
rych celem jest zmniejszenie zużycia paliwa i emisji związków toksycznych spalin będą pro-
wadzone coraz bardziej intensywnie, aby wesprzeć producentów oferujących pojazdy energo-
oszczędne [4]. 
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COMPARATIVE ANALYSIS  
OF ELECTRIC-WATER AND ELECTRIC  

HEATING SYSTEMS FOR CITY BUS 

Abstract 
The article discusses an example comparative analysis of conventional heating system used in city 

buses, using a water as a medium for transporting heat and an alternative solution, which uses elec-
tric heaters. It also discusses the advantages and disadvantages resulting from the elimination of a 
large number of elements of existing solutions. Later in this article were performed energy analysis of 
described devices, and set the heating efficiency. 
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