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Wplyw warunkow jazdy na emisyjnosc hybrydowego 
i konwencjonalnego autobusu miejskiego firmy Solaris 

Wprowadzenie 
Obecnie w centrum zagadnien kon- 

strukcji pojazdow znajdujq sig, opr6cz 
komfortu oraz bezpieczenstwa, rowniei 
problemy miqzane z ograniczeniem zu- 
j c i a  paliwa [I, 41 i emisji spalin [2, 121. 
Dzigki przedsigwzigciu odpowiednich 
srodkow udalo sie w ciqgu ostatnich lat 
zmniejszyk emisjg z poziomu norm 
Euro-1 do Eurod, co oznacza redukcjg 
zanieczyszczen o wigcej n i i  90% [9). 

Coraz wigkszq uwagg zwraca sig na 
pomiw emisji zanieczyszaen, szczeg61- 
nie w przypadku silnik6w pojazd6w cigi- 
kich, w nieustalonych warunkach pracy. 
Bardziej poiqdane sq rzeczywiste warun- 
ki ruchu drogowego n i i  testy niestacjo- 
narne. Dzigki znacznemu romojowi tech- 
nik pomiarowych stab sie to moiliwe [2, 
5-81, Rozw6j ten byt takie ukierunkowa- 
ny na pomiar bardzo malych stgzen za- 
nieczyszczen w spalinach [3, 10). Dys- 
ponujqc rnobilnq aparaturq do pomiaru 
emisyjnosci pojazdow w warunkach dro- 
gowych, w lnstytucie Silnik6w Spalino- 
wych i Transportu Politechniki Poznan- 
skiej, w porozumieniu z Miejskim Przed- 
sigbiorstwern Komunikacyjnym w Pozna- 
niu orazfirmq Solaris Bus - producentem 
autobus6w - z Bolechowa, wykonano 
badania emisyjnosci w testach drogo- 
wych dwoch autobusow miejskich: z na- 
pgdem hybrydowym i konwencjonalnym. 

Metodyka badan emisyjnoSci 
spalin 

Pomiary emisyjnosci autobusow hy- 
brydowego i konwencjonalnego (tab. 1) 
w warunkach drogowych przeprowadzo- 
no w ruchu miejskim Poznania (rys. 1). 
Badan dokonano podczas jazdy autobu- 
sow na linii 67 w godzinach porannych 
i pdudniowych. Wa~nkitakdobrano, aby 
istniata moiliwost jak najwigkszego od- 
wzorowania rzeczywistych warunkow ru- 
chu: obciafenie linii autobusowej 76 bylo 
zgodne ze srednim obciafeniem linii po- 
znanskich. Badania prowadzono pod- 
czas dw6ch dni (piqtek, sobota), charak- 
terystycznych (odpowiednio) dla bardzo 

duiej (malej) liczby przewoionych pasa- 
ierow i duiego (sredniego) natqienia ru- 
chu drogowego. ObieMami badan byly 
autobusy Solaris: jeden egzemplarzwypo- 
saiony w silnik hybrydowy (Hybrid H18), 
natomiast drugi w nap@ konwencjonal- 
ny. Autobusy (rys. 2) dobrano nazasadzie 
podobielistwa (autobusy osiemnastome 
trowe, liczba przewoionych osob), a jed- 
noczeinie tak, aby istniala mozliwo66 po- 
r6wnaniatunkcjonalnoSci i ekologicznoSci 
w warunkach rzeczyviistych (silniki auto- 
busow spelnialy normg toksycznosci spa- 
lin Euro-5). 

Badaniawykonano, p o m j q c  kilka- 
krotnie przejazdy na wyznaczonej trasie 

Tab. 1. Dane techniane au 
Parametr 

(Poznan, 0s. Sobieskiego - 0s. Dgbina). 
Czas przejazdu autobusow podczas du- 
iego natgienia ruchu miejskiego (piqtek) 
jest zbliiony do siebie i jest rownoczeSnie 
wigkszy o okdo 1010-1 5% od czasu sobot- 
niego przejazdu. Charakterystyka dlugo- 
sci trasy byla porownywalna dla wszyst- 
kich przejazdow. Nieznaczne roinice 
wynikaly z tego, i e  trasa powrotna prze- 
biegaia na pewnym odcinku innq ulicq 
(z powodu odcinkow jednokierunkowych 
- numery parzyste przejazdow). 

Do pomiarow stgienia miqzkow tok- 
sycznych wykorzystano mobilny analiza- 
tor do badan toksycznosci SEMTECH 
DS [9, 161 firmy SENSORS (rys. 2). 

Norma rdaa Eum-:, Eurc-S 
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Rys. 1. Odcinek pomiarowy drogi (z zaznaczonymi gh5wnymi ulicami pnejazdu) wykorzystany 
do badania emisyjnosci auiobusow 



Umoiliwiat on pomlary zu jc ia  paliwa, 
steien~a zwiqzkow szkodliwych, oraz 
masowego natgienia spalin. Gazy spa- 
llnowe wprowadzane do analizatora za 
pomoq sondy pomiarowej utrzymujqcej 
temperature 191 0C byly filtrowane z czq- 
stek slatych (w przypadku silnikow ZS) 
i nastepowat pomiar stgienia wgglowo- 
dorow w analizatorze ptomieniowo- 
jonizacyjnym. Nastgpnie spaliny zostaty 
schtodzone do temperatuly 4% i kolej- 
no dokonano pomiarow: stgienia tlen- 
k6w azotu (metodq niedyspersyjnq z wy- 
korzystaniem promieniowania ultrafiole- 
towego umoiliwiajqcej jednoczesny po- 
miar tlenku azotu i dwutlenku azotu), 
tlenku wggla, dwutlenku wegla (metodq 
niedyspersyjnq z wykorzystaniem pro- 
mieniowania podczerwonego) oraz tle- 
nu (analizatorem elektrochemicznym). 
Z systernu diagnostycznego pojazdu 
oraz sygnatu lokalizacji GPS istnieje moi- 
IiwoSC przesytu danych bezposrednio do 
jednostki centralnej analizatora. 

Wyniki badan emisji spalin i ich 
analiza 

Wykorzystujqc mobilny system po- 
miarow zwiqzkow szkodliwych, dokona- 
no pomiaru emisji sekundowej CO, HC, 
NO,, CO, w spalinach orazzmiany pred- 
kosci obrotowej silnika i momentu obro- 
towego - parametrow odczytanych z sys 
temu diagnostycznego pojazdow (CAN 
SAE 51939) i wykorzystywanych do obli- 
czenia emisji odniesionej do energii jed- 
nostkowej silnika. Rejestracja poioienia 
geograficznego (z wykorzystaniem sys- 
temu GPS) umoiliwita wizualizacje prze- 
jazd6w oraz obliczenie dtugosci trasy. 
Przyktadowe dane rejestrowane podczas Rys. 2. Widok aparatury (ucqdzenie Serntech DS do pomiaruzwiqk6w toksycznych) zarnon- 
przejazdu pokazano na lys. 3. towanejpodczas badair w autobusie: a) hybrydowym, b) konwencjonalnyrn 

Sterownik pojazdu z napedem hybry- 
d o w m  charaktewzowat sig wtasciwo- 
~ciqb~raniczaniabrzeniesiinia napedu natomiast dla matego natqienia ruchu autobusu hybrydowego i duiego nateie- 
z silnika spalinowego podczas ruszania (sobota) wart066 ta byla mniejsza 0 10% nia ruchu (piqtek) wynosita0,003 gIkWh, 
pojazdu 1 w czasie przyspieszania do 
osiqgnigcia predkosci 5 kmlh byt wyko- 
rzystywany silnik elektryczny, a silnik 

I spalinowy pracowat na biegu jatowym 
1 (mniejsza emisjazwiqk6w szkodliwych 
! do atmosfery). 
I Dla pojazdu hybrydowego, wartosci 

emisji jednostkowej tlenku wegla podczas 
poszczegolnych przejazdow charaktery- 
zowaty sig niewielkimi rozrzutami wyni- 
kow pomiarowych, natomiast dla autobu- 
su z napgdem konwencjonalnym byty 
wigksze (rys. 4). Wart& Sredniaemisji dla 
autobusu hybrydowego i duiego natgie 
nia ruchu (piqtek) wynosiia 1,39 gIkWh, 

i wynosita 1.26 g/kWh. Dla autobusu 
z napflem konwencjonalnym otrzyma- 
no nastepujqce wartoSci (odpowiednio): 
3,3 i 3,2 gkWh. Emisjajednostkowa tlen- 
ku weglaazotu dlaautobusu hybrydowe 
go jest ponad dwukrotnie mniejsza n i i  dla 
autobusu konwencjonalnego. 

Wartosci emisji jednostkowej wgglo- 
wodorow podczas poszczeg6lnych prze- 
jazdow charakteryzowaty sie znacznie 
wiekszymi rozrzutami wynikow pomiaro- 
wych dla pojazdu hybrydowego (ale 
mniejszymi wartosciami emisji) n i i  
dla autobusu z napedem konwencjonal- 
nym (rys. 5). WartosC srednia emisji dla 

natomiast dla matego natgienia ruchu 
(sobota) wartoS6 ta byta mniejsza o 50% 
i wynosita 0,0015 @kwh. Dla autobusu 
z napgdem konwencjonalnym otrzyma- 
no nastgpujqce wartosci (odpowiednio): 
0,004 i 0,006 g/kWh. Emisja jednostko- 
wa weglowodorow dla autobusu hybry- 
dowego jest okdo dwukrotnie mniejsza 
n i i  dla autobusu konwencjonalnego. 

Wartosci emisji jednostkowej tlenkow 
azotu podczas poszczeg6lnych przejaz- 
dow charakteryzowaly sig matymi rozrzu- 
tami wynikow pomiarowych zarowno dla 
pojazdu hybrydowego i dla autobusu 
z napgdem konwencjonalnym (rys. 6). 



. .  . 
zu&at o 20% mniej paliwanii auiobus 
konwencjonalny. 

Uzyskane wartosci przeliczono na 

Wartosci zu j c i a  paliwa (okreslone 
w dmsltest) podczas poszczeg6lnych 
przejazdow charaktetyzowaly sig niewiel- 
kimi rozrzutami wynikow pomiarowych 
dla pojazdu hybrydowego i wigkszymi 
dla autobusu z napgdem konwencjonal- 
nym (rys. 7). WartoSc srednia zuzytego 
paliwa dla autobusu hybrydowego i du- 
tego natgienia ruchu (piqtek) wynosila 
6,7 dm3, natomiast dla matego natgie- 

wartoicl przeblegowego zuiycia paliwa 1 lokreilone w dml l00  kml; charaktery- 

! 

I zowatv sie one nieznacznvmi roznuta- 

nia ruchu (sobota) wartosC ta byta mniej- 
sza o 5% i wynosita 6,3 dm3. Dla auto- 
busu z napgdem konwencjonalnym t 

otrzymano nastgpujqce wartosci (odpo- 
wiednio): 8,3 i 7,3 dm3. Autobus hybry- 
dowv D O ~ C Z ~ S  ~oiedvnczeqo przeiazdu i 

Rys. 3. Przykiad rejestracji pomiaru (naniesiona emisja C02 na droge przejazdu podL--- -a- 
dari ernisyjnoSci). Oznaczenia kolodw: zielony - autobus z napedem hybrydoylm, czenvony 
- autobus z napedem konwencjonalnym 

WartoSc srednia emisji dla autobusu hy- konwencjonalnym otrzymano nastgpu- 
brydowego i duiego natgienia ruchu jqce w a r t o h i  (odpowiednio): 3,8 
(piqtek) wynosita 8,3 g/kWh, natomiast i 3,2 g/kWh. Emisja jednostkowa wgglo- 
dlamalego nateienia mchu (sobota) war- wodorow dla autobusu hybrydowego 
to66 ta byta mniejsza o 5% i wynosita jest ponad dwukrotnie wigksza n i i  dla 
7,9 g1kWh. Dla autobusu z napgdem autobusu konwencjonalnego. 

I mi v&ik&w pomiarowych dla pojazdu 1 
hybrydowego i znacznie wiqkszymi dla 
autobusu z napgdem konwencjonalnym I 

p (rys. 8). WartoSC srednia przebiegowe- 
go zuzycla paliwa dla autobusu hybry- 1 dowego i duiego natgienia ruchu (piq 
tek) wynosita 41,2 dm31100 km, nato- 
miast dla matego nateienia ruchu (so- 
bota) wartosC ta byta mniejsza o okoh 
10% i wynosita 38,6 dm311 00 km. Dla au- 
tobusu z napgdem konwencjonalnym 
otrzymano nastgpujqce wartosci (odpo- 
wiednio): 50,3 i 44,l dm31100 km. 
Dla autobusu hybrydowego Srednie 
przebiegowe zuiycie paliwa byb mniej- 
sze o 20% w porownaniu z autobusem 
konwencjonalnym. 

Rys. 4. Porownanie emisji jednostkowej tlenku wegla podczas bad& autobusu hybrydowego i konwencjonalnego: a) wszystkie przejazw, 
b) wartosci usrednione z zmaczonq niepewnoSciq pomian, 
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Rys. 8. Pomwnanie przebiegowego zuiycia paliwa podczas badah drogowych dla autobusu hybrydowego i konwencjonalnego: a) wszyskie 
przejaz*, b) wartoici uirednione z zmaczonq niepewndciq porniaru 
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Rys. 9. Porownanie ernisj drogowej dwutlenku wqgla podczas badafi drogowych dla autobusu hybrydowego i konwencjonalnego: a) w v t -  
hie przejazw, b) W c i  usrednione z zaznaczonq niepewnkciq porniaru 

Zmierzone wartosci drogowej emisji 
dwutlenku wegla (okreslone w glkm) 
charakteryzowaly sig rozrzutami wyni- 
kow pomiarowych zbliionymi do wyni- 
kow pomiaru zuiycia paliwa zarowno dla 
pojazdu hybrydowego i dla autobusu 
z napedem konwencjonalnym (rys. 9). 
WartoSC srednia przebiegowego zuiycia 
paliwa dla autobusu hybrydowego i du- 
iego nateienia ruchu (piqtek) wynosita 
41,2 dm3IlOO km, natomiast dla matego 
natgienia ruchu (sobota) wartosc ta 
byla mniejsza o okdo 10% i wynosik 
38,6 dm3llOO km. Dla autobusu z na- 
pedem konwencjonalnym otrzymano 
nastepujqce wartosci (odpowiednio): 
50,3 i 44,l dm31100 km. Dla autobusu 

hybrydowego srednie przebiegowe zuiy- 
cie paliwa byb mniejsze o 20% w por6w- 
naniu z autobusem konwencjonalnym. 

Porownanie emisyjnoSci 
silnikow 

Wykorzystujqc poprzednio skomento- 
wane wyniki, porownano emisyjnosc au- 
tobusow w rzeczywistych warunkach ru- 
chu w zakresie duiego (piqtek) i malego 
(sobota) nateienia ruchu drogowego. Po- 
rownania dokonano zarowno w odniesie- 
niu do emisji drogowej (ocena polegala 
na porownaniu emisyjnosci badanych 
autobusow i zuiycia paliwa w stosunku 
do pnebytej drogi) oraz do emisji jednost- 
kowej (ocenie polegaia masa danego 

zwiqku szkodliwego w stosunku do ener- 
gii jakq zuzyto podczas kaidego bada- 
nia). Uzyskano nastepujqce wyniki emi- 
sji dla autobusu hybrydowego w stosun- 
ku do autobusu konwencjonalnego (dla 
emisji drogowej, rys. 10): 
O duie natqienie ruchu (badania prze- 

prowadzone w piqtek): 
- CO zmniejszenie o 65%, 
- HC zmniejszenie o 24%, 
- NO, zwiekszenie o 8096, 
- CO, zmniejszenie o 18%, 
- zuiycie paliwa - zmniejszenie 

0 18%, 
O mate nateienie ruchu (badania prze 

prowadzone w sobotg): 
- CO zmniejszenie o 63%, 
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