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Analiza awaryjności wybranych autobusów 
komunikacji miejskiej MPK Lublin
Piotr Saran, Daniel Pieniak, Andrzej Niewczas, Grzegorz Bartnik

Celem pracy była ocena niezawodności autobusów Mercedes - Benz 0405 N oraz Jelcz M121M eksploatowanych w Miejskim Przedsię-
biorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. W ramach badań własnych wykonano porównawczą analizę niezawodności obydwu marek auto-
busów. Podstawę do wyznaczenia wybranych wskaźników niezawodności stanowiły dane o awaryjności pojazdów. Zamieszczone w ar-
tykule wyniki oparto o dane eksploatacyjne z dwóch lat tj. 2009 – 2010r. Wykazano, że w praktyce eksploatacyjnej pojazdy marki Jelcz 
M121M wykazują lepsze właściwości eksploatacyjne niż pojazdy marki Mercedes - Benz 405N.

Słowa kluczowe: niezawodność autobusów miejskich, komunikacja miejska.

Wstęp
Komunikacja miejska opiera się na eks-
ploatacji pojazdów wieloosobowych ta-
kich jak autobusy, trolejbusy i tramwaje. 
Zaletą komunikacji miejskiej jest ogólno-
dostępność przejawiająca się stosunko-
wo tanim dostępem dla przeciętnego pa-
sażera, systemem stałych tras oraz stałym 
rozkładem jazdy, który charakteryzuje się 
znaczną częstotliwością kursowania [1]. 
Domeną komunikacji miejskiej powin-
na być niezawodność przejawiająca się 
w niskiej awaryjności pojazdów użytko-
wanych przez MPK, także w okresie gdy 
pojazdy te są eksploatowane przez długi 
czas. Sytuacja na rynku przewozów pa-
sażerów w ramach komunikacji miejskiej 
wymusza eksploatację na niektórych 
trasach autobusów przez kilkanaście lat 
a nawet dłużej. 

Wzrost roli transportu samochodo-
wego w ostatnich latach w Polsce spo-
wodował wprowadzenie do eksploatacji 
znacznej wielu typów pojazdów, często 
używanych, które nie były dotąd eks-
ploatowane w kraju. Procesy starzenia 
fi zycznego, zdarzenia losowe, właściwe 
dla regionu warunki eksploatacji oraz 
sposób użytkowania pojazdów wpływają 
na trwałoś oraz niezawodność pojazdu. 
W związku z powyższym miejskie przed-
siębiorstwa transportowe powinny stale 
monitorować stan techniczny, który jest 
podstawą do wyznaczenia podstawo-
wych wskaźników i charakterystyk nieza-
wodności. Ma to znaczenie z punktu wi-
dzenia zapewniania bieżącej gotowości 
systemu komunikacji zbiorowej w mie-
ście, a także z punktu widzenia planowa-
nych inwestycji w pozyskiwaniu nowych 
autobusów [1].

Funkcjonowanie i organizacja MPK 
Lublin wynika z umowy na świadczenie 
usług komunikacji miejskiej, którą Gmina 
Lublin podpisała z MPK Lublin 1 grudnia 
2009 r. Rozdziela ona wyraźnie funkcję 
przewoźnika od organizatora transportu 
miejskiego, którym obecnie jest Zarząd 
Transportu Miejskiego (ZTM) w Lublinie. 
W ramach zmian jakie nastąpiły w wyni-
ku podpisania tej umowy rola MPK Lublin 
ograniczona została do przewożenia pa-
sażerów. Zmieniły się również zasady fi -
nansowania przedsiębiorstwa. W związku 
z tym, że dochody ze sprzedaży biletów 
komunikacji miejskiej trafi ają bezpośred-
nio do budżetu gminy, spółka nie otrzy-
muje dofi nansowania z gminy Lublin. 
Źródłem przychodów MPK jest wynagro-
dzenie za wykonane przewozy na liniach 
w komunikacji autobusowej i trolejbu-
sowej oraz za usługi wspomagające [4]. 
Nie wykonanie zaplanowanej pracy prze-
wozowej skutkuje brakiem płatności na 
rzecz MPK oraz w niektórych przypadkach 
karami. Konsekwencje te są ponoszone 
w przypadku nie wykonania pracy prze-
wozowej „z winy przewoźnika”, w zakresie 
tego kryterium mieszczą się niewykona-
nia powodowane awariami skutkującymi 
przestojami na trasie kursowania lub ko-
niecznością zjazdu do zajezdni.

Charakterystyka autobusów poddanych 
analizie
Jelcz M121M to model autobusu wprowa-
dzony do oferty Jelczańskich Zakładów 
Samochodowych w 1995 roku. Autobus 
ten jest wersją rozwojową Jelcza 120M. 
Jest to autobus w części niskopodłogowy. 
Autobus wyposażony jest w miejsca stoją-
ce i siedzące. 

Mercedes-Benz 405N jest dwunasto-
metrowym, dwuosiowym, niskopodłogo-
wym autobus miejskim. Szkielet nadwozia 
wykonany jest ze spawanych profi li stalo-
wych. Autobus wyposażony jest w miejsca 
stojące i siedzące [3]. Więcej danych w tym 
zakresie przedstawiono w tabeli 1 [2].

Badania awaryjności
Ocena niezawodności dwóch rodzajów 
autobusów Jelcz M121M i Mercedes-Benz 
405N została oparta na analizie awarii po-
wodujących utracone kursy pojazdów. Ba-
daniom zostało poddanych 82 autobusy 
obydwu marek, 66 typu Jelcz M121M oraz 
16 typu Mercedes-Benz 405N. Autobusy 
poddane badaniom były w 13 i 14 roku 
eksploatacji. Badania pojazdów przepro-
wadzone zostały w naturalnych warun-
kach ich eksploatacji w okresie dwóch lat 
2009-2010. W trakcie badań informacje 
o przebiegu eksploatacji były rejestro-
wane w kartach użytkowania pojazdów 
oraz w kartach uszkodzeń i napraw po-
jazdów. W przedmiotowym opracowaniu 
zwrócono szczególną uwagę na awarie 
autobusów powodujące przestoje na wy-
znaczonej trasie i utratę zaplanowanych 
kursów z winy przewoźnika MPK Lublin. 
Utrata kursów jest istotna dla przewoźni-
ka ponieważ skutkuje niezapłaceniem za 
te kursy przez Zarząd Transportu Miejskie-
go w Lublinie i niekiedy dodatkową kara 
fi nansową dla przewoźnika.

Opracowane dane posłużyły do wy-
znaczenia wybranych charakterystyk 
i parametrów niezawodności badanych 
pojazdów. W oparciu o liczność awarii 
powodujących utratę kursu określono 
przebiegi funkcji zawodności. Zawodność 
obliczono jako proporcję liczności awarii 
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powodujących utratę kursów do liczności 
awarii nie powodujących utraty kursów, 
wg poniższego równania:

A

UK

N
NQ = (1)

 

gdzie: 
Q – zawodność polegająca na utracie 
kursów, 
NUK – liczność awarii powodujących utra-
tę kursów w jednostce czasu, 
NA – liczność awarii nie powodujących 
utraty kursów w jednostce czasu.

Określono średnią pracochłonność 
opisaną licznością kursów koniecznych 
do usunięcia usterki na trasie przejazdu 
autobusu  i przywrócenia autobusu do 
kursowania [1]. Ponadto, obliczono średni 
czas miedzy uszkodzeniami, gdzie wzięto 
pod uwagę wszystkie awarie, także te nie 
powodujące utraty kursów, wykorzystano 
następujące równanie:
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gdzie: 
MTBF -  średni czas miedzy uszkodzeniami, 
D – awarie, które spowodowały utratę 
kursu, 
N – liczność pojazdów, 
T – analizowany okres eksploatacji

Trzeba zaznaczyć, że odrębnym pro-
blemem są awarie skutkujące zjazdem 
do zajezdni, ta część danych nie była 
analizowana.

Wyniki badań awaryjności autobusów
W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe 
dane o badanej populacji, uwzględnio-
no liczność pojazdów obydwu badanych 
marek, sumę wszystkich awarii powo-
dujących przestoje na trasie przejazdu 
badanych autobusów. Przedstawiono 
również dane o awaryjności uwzględ-
niające niewykonanie kursów w ujęciu 
procentowym.

Populacja pojazdów Jelcz M121M 
jest ponad czterokrotnie liczniejsza od 
MB405N, natomiast liczność wszystkich 
awarii tych pierwszych jest tylko dwu-
krotnie wyższa. Udział awarii pojazdów 
MB405N powodujących utratę kursów 
jest wyższy o ok. 5% od pojazdów Jelcz 
MB121M.

Na rysunku 1 przedstawiono zawod-
ność, obliczoną zgodnie z równaniem (1), 
badanych autobusów w zależności od 
okresu roku kalendarzowego. Przebieg 

Tab. 1. Zestawienie danych technicznych badanych autobusów
OGÓLNE

1 Marka Jelcz Mercedes-Benz

2 Typ M121M 405N

3 Klasa MAXI MAXI

4 Rodzaj paliwa Olej napędowy Olej napędowy

LICZNOŚĆ MIEJSC

5 Siedzących 32 36

6 Stojących 68 68

7 Razem 100 104

DRZWI

8 Liczba 3 3

9 Układ 2-2-2 2-2-2

10 Otwieranie Do wewnątrz (skrzydłowe)
Do wewnątrz pierwsze i trzecie, drugie 
odskoczne (skrzydłowe)

MASA

11 Własna 10240 [kg] 10900 [kg]

12 Całkowita 17500 [kg] 18000 [kg]

SILNIK

13 Producent MAN Mercedes-Benz

14 Typ silnika D0826 LUH 12 OM 447 HLA H/2

15 Pojemność skokowa 6871[cm3] 11967[cm3]

16 Liczba cylindrów 6 6

17
Moc maksymalna 
przy obr./min

162 kW/ 220 KM 
przy 2400 obr./ min

184 kW/ 250 KM 
przy 2200 obr./ min

18
Moment maksymalny
przy obr./ min

850 Nm 
przy 1600 obr./ min

1100 Nm 
przy 1000 obr./min

19 Usytuowanie Wzdłuż, leżący tylny
Tylne, wzdłużne, poziome, 
asymetryczne

SKRZYNIA BIEGÓW

20 Marka ZF ZF

21 Typ 4 HP-500 4 HP-500

22 Sterowanie Automatyczna Automatyczna

UKŁAD HAMULCOWY

23 Rodzaj Bębnowy Bębnowy

24 Układ uruchamiający Pneumatyczny Pneumatyczny

WYMIARY

25 Długość 11 965 mm 11 865 mm

26 Szerokość 2 500 mm 2 500 mm

27 Wysokość 3 021 mm 2 933 mm

28 Promień zawracania 22 500 mm 21 950 mm

29 Rozstaw osi I-II 6 100 mm 5 875 mm

30
Stopni/ wysokość podłogi 
w I drzwiach

-/ 370 mm -/ 340 mm

31
Stopni/ wysokość podłogi 
w II drzwiach

-/ 370 mm -/ 340 mm

32
Stopni/ wysokość podłogi 
w III drzwiach

2/ 936 mm 1/ 635 mm

OPONY

33 Liczba 6 6

34 Rozmiar 270/70 R22,5 275/70 R22,5

ZBIORNIK PALIWA

35 Pojemność 250 dm3 304 dm3

36 Średnie zużycie paliwa 37,1 dm3 44,5 dm3
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krzywych zawodności dla obydwu grup 
autobusów jest zaskakująco zbliżony. Wi-
doczny jest wzrost zawodności w okresie 
lipca, listopada oraz grudnia w przypadku 
pojazdów MB405N. 

W ogólnej liczności awarii badanych 
pojazdów dominowały awarie podzespo-
łów tj: układ pneumatyczny – 720 awarii, 
instalacja elektryczna – 385 awarii, układ 
pneumatyczny – 276, drzwi – 265 awarii, 
układ hamulcowy – 190 awarii, układ na-
pędowy (silnik) – 126 awarii, układ napę-
dowy (skrzynia biegów) – 86 awarii. Odno-
towana również 116 kolizji. 

Z punktu widzenia przewoźnika jest 
ważna przyczyna powstania awarii, waż-
niejsze jest pracochłonność rozumiana 
jako czas przywrócenia do kursowania 
przez pogotowie techniczne.

Na wykresach 2 i 3 przedstawiono sta-
tystyki opisowe danych o utraconych 
kursach w trakcie przestoju na trasie. Dla 
autobusów Jelcz M121M średni czas przy-
wrócenia do kursowania wynosił poniżej 
0,5 kursu, wartości maksymalne mieściły 
się w zakresie od 2 do 5 kursów, najczę-
ściej były to 2 kursy. Średnia dla autobu-
sów MB405N wynosiła powyżej 0,5 kursu, 
wartości maksymalne mieściły się w zakre-
sie od 2 do 12 kursów. Czas przywrócenia 
do kursowania pojazdów MB405N był 
dłuższy a strata przewoźnika była wyższa.

Analizę uzupełniono obliczeniami śred-
niego czasu między awariami autobusów - 
MTBF, wykorzystano równanie (2). Uzyska-
no wartość tego parametru dla pojazdów 
Jelcz M121M równą 0,69 miesiąca, dla po-
jazdów MB405N równą 1,79 miesiąca.

Wnioski
Jak wynika z rezultatów przeprowadzo-
nych badań eksploatacyjnych, wartości 
wskaźników i charakterystyk niezawodno-

ści dla poszczególnych grup pojazdów są 
zróżnicowane. Analizując uzyskane warto-
ści wskaźników stwierdzono:
1. Pojazd MB405N charakteryzował się 

wyższą awaryjnością, udział awarii 
MB405N powodujących utratę kursy 
jest nieznacznie wyższy.

2. Rozkład zawodności obydwu grup 
autobusów jest zbliżony. Oznacza to 
podobny udział awarii powodujących 
utratę kursów w analizowanym okresie 
czasu.

3. Najwięcej awarii badanych pojazdów 
występowało w okresie jesiennym: 
październik, listopad, grudzień oraz 
w miesiącu letnim  lipcu. Co mogło być 
spowodowane działaniem środowi-
ska wywierającym wpływ na warunki 
eksploatacji.

4. Pracochłonność korzystniej przedsta-
wia się dla autobusów Jelcz M121M, 
jest ponad dwukrotnie niższa niż dla 
pojazdów marki Mercedes-Benz.

5. Najbardziej miarodajną wielkością wy-
daje się parametr czasu miedzy napra-
wami. Dla populacji pojazdów MB405N 
uzyskano wartość MTBF=0,69 miesiąca, 
natomiast dla pojazdu Jelcz M121M 
uzyskano wartość MTBF=1,79 miesiąca.

Tab. 2. Zestawienie podstawowych danych 
awaryjności pojazdów Jelcz M121M i Mercedes-
Benz 405N 

Typ pojazdu
Jelcz 

M121M

Mercedes-
-Benz 
405N

Liczność badanych 
pojazdów

66 16

Suma wszystkich awarii 2150 1132

Awarie powodujące 
utratę kursu (%)

19,8% 25,1%

Awarie niepowodujące 
utraty kursu (%)

80,2% 74,9%

Rys. 1. Porównanie proporcji utraconych kursów pojazdów marki Mercedes-Benz 405N i Jelcz M121M w ciągu dwóch lat eksploatacji w po-
szczególnych miesiącach
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6. Autobusy typu Jelcz M121M charak-
teryzują się lepszymi właściwościami 
eksploatacji od porównywanych auto-
busów Mrecedes-Benz 405N w analizo-
wanym okresie eksploatacji.

7. W obu badanych pojazdach największa 
liczność awarii związana jest z układem 
neumatycznym i elektrycznym.
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Failure analysis of selected buses 
from the municipal communication 

MPK Lublin

The aim of this paper was to evaluate the 
reliability of two buses namely Mercedes - 
Benz 0405 N and Jelcz M121M, which are 
utilised by Municipal Transport Company in 
Lublin. In the course of own research  a com-
parative reliability analysis of both branches 
of vehicles was performed. The selected in-
dicators of reliability were determined based 
on the failure database of vehicles.  The data 
in the paper is based on the operating data 
for the following years: 2009-2010. It has 
been established that  Jelcz M121M vehicles 
branch indicates better reliability properties 
in the operating conditions than Mercedes - 
Benz 405N branch.

Keywords: reliability of urban buses, ur-
ban pasenger transport.

 
Rys. 2. Statystyki utraconych kursów (pracochłonności) koniecznych dla przywrócenia po-
jazdów Jelcz M121M do kursowania

Rys. 3. Statystyki utraconych kursów (pracochłonności) koniecznych dla przywrócenia po-
jazdów MB405N do kursowania
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