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PROTOTYP AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO AMZ KUTNO.  

WERYFIKACJA REALIZACJI  ZAŁOŻEŃ. WSTĘPNA OCENA KONSTRUKCJI 

 

W artykule omówiony został prototyp autobusu o napędzie elektrycznym AMZ Kutno w aspekcie weryfikacji realizacji przy-

jętych założeń. Omówiono koncepcję zasilania pojazdu. Zweryfikowano dobór silnika elektrycznego. Przedstawiono dane tech-

niczne pakietu akumulatorów. Wskazano miejsce ich zamontowania w pojeździe. Dokonano weryfikacji założeń odnośnie pakietu 

akumulatorów. Omówiono parametry i sposób doboru superkondensatorów. Przedstawiono powody niezainstalowania super-

kondensatorów w autobusie. Oceniono konstrukcję podwozia i nadwozia pojazdu. 

 

WSTĘP 

Prototyp autobusu elektrycznego AMZ Kutno powstał w ramach 
projektu realizowanego przez powołane w tym celu konsorcjum: firmy 
AMZ Kutno i Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politech-
niki Łódzkiej. W projekcie uczestniczyli jako podwykonawcy: ENIKA 
Łódź w zakresie mikroprocesorowego osprzętu sterującego i opro-
gramowania silnika oraz BMZ Gliwice z zadaniem wykonania połą-
czeń poszczególnych ogniw w pakiety akumulatorów i zapewnienie 
ich pracy pod nadzorem zaawansowanego układu zarządzającego 
(Battery Management System). 

 

 
Rys. 1. Autobus elektryczny AMZ Kutno 

 
We wstępnych założeniach przyjęto następujące parametry au-

tobusu: 
– masą całkowita mc = 18 000 kg,  
– masą własna mw = 11 500 kg, 
– długością s – ok. 9 m, 
– prędkością V= 50 km/h, 
– przewidywanym zasięgiem S = 250 ÷ 350 km. 

Do napędu zastosowano silnik elektryczny napędzający poprzez 
przekładnię główną i mechanizm różnicowy koła tylne pojazdu. Moc 
silnika dobrano tak, ażeby zapewnić odpowiednie parametry trak-
cyjne w przypadku zastosowania tego samego układu napędowego 
w przewidywanym do produkcji autobusie o długości 12 m.  

Nowoczesny układ napędowy winien umożliwiać odzysk (reku-
perację) energii podczas hamowania pojazdu. Z tego powodu opra-
cowano koncepcję układu napędowego zasilanego z dwóch źródeł 
energii [5]. Oprócz akumulatorów przewidziano dodatkowo zastoso-
wanie baterii superkondensatorów. W celu weryfikacji powyższej 
koncepcji stworzony został model numeryczny układu napędowego, 
przy pomocy którego przeprowadzono symulację pracy układu. Wy-
niki symulacji przedstawiono w formie  wykresów na rysunku 2.  

Ruch pojazdu realizowany jest poprzez cztery charaktery-
styczne cykle jazdy:  
1. ruszanie z miejsca i przyspieszanie, 
2. jazda ustalona, 
3. hamowanie, 
4. postój. 

Pierwszy z wykresów zawiera zależność prędkości obrotowej sil-
nika w czasie, dla kolejno zadanych cykli. Krzywe w kolorze fioleto-
wym i żółtym oznaczają odpowiednio prędkości obrotowe zadane dla 
cyklu i wykonane przez układ. 

Drugi z wykresów przedstawia krzywe poboru prądu w czasie 
trwania kolejnych cykli z akumulatora  I-ak (kolor żółty) oraz super-
kondensatora I-kond (kolor fioletowy). 

Na trzecim wykresie naniesiono zmiany napięcia na akumulato-
rze U-aku (kolor żółty) oraz superkondensatorze U-kond (kolor fiole-
towy). 

 

 
Rys. 2. Symulacja cyklu jazdy [5] 

 
Podczas ruszania i przyspieszania prąd pobierany jest w pierw-

szej kolejności z superkondensatora i szybko rośnie, aż do całkowi-
tego rozładowaniu superkondensatora. Po rozładowaniu superkon-
densatora rozpoczyna się pobór prądu z akumulatora. Pojazd dalej 
przyspiesza więc wartość natężenia prądu I-ak rośnie. 
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Po zakończeniu przyspieszania (stan jazdy ustalonej) natężenie 
prądu z akumulatora I-ak gwałtownie spada i w czasie jazdy ustalonej 
utrzymuje się na stałym poziomie. Superkondensator został „całko-
wicie” rozładowany podczas przyspieszania (w zakresie napięcio-
wym pracy superkondensatorów, który przyjmowany jest na poziomie 
0,3-1 wartości napięcia znamionowego [2,6].) 

Podczas hamowania prąd z akumulatora nie jest pobierany. Na-
stępuje intensywne ładowanie suprkondensatora (natężenie prądu I-
kond przyjęło wartości ujemne). Rośnie napięcie superkondensatora 
U-kond. Podczas tego cyklu superkondensator nie zostaje całkowicie 
naładowany. 

W czasie postoju następuje pobór prądu z akumulatora w celu 
doładowania superkondensatora do określonego poziomu oraz wy-
równanie napięć akumulatora i superkondensatora. 

1. SILNIK WRAZ Z UKŁADEM PRZENIESIENIA NAPĘDU.  
KONSTRUKCJA PODWOZIA 

Do napędu pojazdu zastosowano chłodzony cieczą, kanadyjski 
silnik LSM280 typu PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) 
o mocy 155 kW, napięciu 600 V i masie 350 kg. Zgodnie z założe-
niami napęd przekazywany jest poprzez przekładnię główną na koła 
tylne. Parametry układu napędowego dobrano w taki sposób, ażeby 
silnik typowo miejskiego pojazdu poruszającego się z prędkością do 
50 km/h, pracował przez większość czasu eksploatacji w pierwszej 
strefie regulacji. Oznacza to, że w zakresie prędkości obrotowej od 0 
do 1200 obr./min. osiągany jest stały moment obrotowy 1400 Nm. 
Drugi zakres regulacji tzw. strefa stałej mocy wykorzystywany jest 
sporadycznie [4]. 

Zastosowanie silnika o dużej mocy i odpowiednio wysokim mo-
mencie obrotowym zapewnia zdecydowanie dobre przyspieszenie 
pojazdu, bezproblemowe pokonywanie wzniesień, krawężników oraz 
pozwala na rozwijanie prędkości nawet do 90 km/h. (Prędkość ta 
uznana została za zbyt wysoką. 

Zdecydowano o ograniczeniu jej do 70 km/h.) Powyższe po-
zwala na stwierdzenie, że zastosowany w pojeździe 8,5 metrowym 
silnik, sprawdzi się w zakresie oferowanych parametrów także w po-
jeździe o długości 12 m. 

Z uwagi na centralne położenie silnika i usytuowanie za nim fa-
lownika (rysunek 3 i 4) konieczna była nowa konstrukcja podwozia 
(rysunek 5). Tylną część podwozia stanowi tzw. „ogon”, zaprojekto-
wany jako podpora zdolna do przeniesienia obciążenia w postaci sil-
nika i falownika. Takie rozmieszczenie elementów układu napędo-
wego spowodowało rezygnację z typowego dla autobusów rozwiąza-
nia konstrukcyjnego w postaci tzw. „wieży”, w której montowany jest 
osprzęt silnika, umiejscawianej z tyłu  po lewej stronie pojazdu. 

Podczas doboru jednostki napędowej rozważano zastosowanie 
silnika bezszczotkowego typu BLDC. Brak dostępnego na rynku sil-
nika odpowiednio dużej mocy przesądził o odrzuceniu tego typu roz-
wiązania. Z tego samego powodu odrzucono koncepcję napędu za 
pomocą dwóch silników w kołach pojazdu. Dodatkowym argumentem 
był brak na rynku sprawdzonego i niezawodnego elektronicznego 
układu mechanizmu różnicowego. 

2. BATERIE AKUMULATORÓW I ICH ROZMIESZCZENIE 

Wskutek niezwykle ostrożnych założeń przyjęto, że do pokona-
nia dystansu S = 250 km zapotrzebowanie na ilość energii w akumu-
latorach wyniesie ok. 230 kWh, przy napięciu U  rzędu  576 V. Usta-
lono, że źródło energii napędu autobusu stanowić będzie 7 pakietów 
akumulatorów łączonych równolegle. 

 
Rys. 3. Widok tyłu autobusu. Falownik w środkowej części rysunku. 
Niewidoczny silnik umieszczony centralnie przed falownikiem. Po bo-
kach osprzęt silnika 

 

 
Rys. 4. Widok tyłu autobusu. Centralnie umieszczony silnik. W górnej 
części rysunku widoczny fragment falownika 

 

 
Rys. 5. Podwozie autobusu [1] 

 
Pojedynczy pakiet baterii trakcyjnych (rysunek 6) składa się z 26 

modułów po 6 ogniw litowo-jonowych firmy Samsung typu LiPF6 po-
łączonych w szereg: 
– napięcie nominalne ogniwa: 3,75 V,  
– sumaryczna liczba ognik w pakiecie: 26*6= 156 ogniw  
– napięcie nominalne pakietu: 156 ogniw* 3,75 V= 585 V, 
– pojemność pakietu: 60 Ah. 
– energia w pakiecie: 60 Ah* 585 V = 35100 Wh = 36,1 kWh, 
– energia w 7 pakietach 7* 35,1 kWh= 245,7 kWh,  
– maksymalny prąd rozładowania/ładowania: do 7C, 
– masa 7 pakietów: ok. 2100 kg. 
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Rys. 6. Pojedynczy pakiet baterii wraz z systemem BMS  

 

 
Rys. 7. Pięć pakietów akumulatorów rozmieszczonych na dachu au-
tobusu 

 
Na dachu autobusu zostało umieszczonych 5 pakietów baterii 

(rysunek 7). Zamontowanie dodatkowego, znaczącego co do wielko-
ści obciążenia na dachu pojazdu było możliwe dzięki odpowiedniej 
konstrukcji szkieletu dachu. Szkielet w porównaniu, do standardowej 
konstrukcji dachu autobusu został wzmocniony o dodatkowe ele-
menty kratownicy. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej 
sztywności zastosowano zastrzały boczne. Elementy szkieletu dachu 
pojazdu przedstawiono na rysunku 8 i 9. 

 

 
Rys. 8. Model szkieletu dachu [1] 

 
Jakkolwiek konstrukcję szkieletu zaprojektowano w taki sposób, 

ażeby możliwe było przeniesienie obciążenia rzędu 2500 kg, to nie-
wielka długość prototypu (8,5 m) zdeterminowała możliwość zamon-
towania tylko określonej liczby pakietów baterii. Pozostałe dwa pa-
kiety baterii planowano zabudować w przedniej, dolnej części nad-
wozia. Zaistniałe trudności rozruchowo-eksploatacyjne części pakie-
tów baterii spowodowały, że nie zostały one zamontowane. Ostatecz-
nie pojazd wyposażono w 5 pakietów baterii o łącznej energii 175,5 
kWh, co nie pozostało bez wpływu na jego zasięg. 

Podczas wstępnych testów eksploatacyjnych autobus bez ko-
nieczności ładowania akumulatorów i z wykorzystaniem energii do-
starczanej wskutek rekuperacji osiągał przebiegi rzędu 200 km, przy 
czym po zakończeniu jazd akumulatory nie wykazywały całkowitego 
rozładowania. 

 

 
Rys. 9. Wzmocnienia dachu [1] 

 
Umiejscowienie dodatkowego, dużego obciążenia w postaci pa-

kietów baterii na dachu musiało spowodować przesunięcie w górę 
środka ciężkości pojazdu. W konsekwencji mogło mieć to wpływ na 
własności trakcyjne, prowadzenie i stabilność boczną autobusu. Pod-
czas jazd testowych nie zauważono żadnych niepokojących objawów 
w tym zakresie. Ostatecznie poprawność konstrukcji potwierdzono 
podczas badań homologacyjnych. 

Umieszczenie pakietów baterii na dachu pojazdu należy uznać 
za trafne, także z punktu widzenia szeroko pojętego bezpieczeństwa, 
w przypadku możliwego pożaru wskutek zwarcia w ogniwach, czy też 
zagrożenia spowodowanego niemożliwą do wykluczenia eksplozją 
baterii akumulatorów. 

3. SUPERKONDENSATORY 

Zgodnie z koncepcją zasilania pojazdu z dwóch źródeł energii 
ostatecznie zaproponowano wykorzystanie  superkondensatorów 
BMOD0063 Maxwell o pojemności 63 F, napięciu 125 V oraz masie 
60,5 kg połączonych w baterię [3]. Pakiet baterii to cztery superkon-
densatory połączone szeregowo o pojemności C=15.75 F i napięciu 
U=500 V. Producent kondensatorów zaleca ich pracę w zakresie od 
½ napięcia znamionowego (250 V) do napięcia znamionowego (500 
V). Taki zakres napięć gwarantuje długotrwałą bezawaryjną pracę 
układu.  

Ilość energii zgromadzona w baterii superkondensatorów wyra-
żona jest równaniem: 

𝐸 =
1

2
𝐶𝑉2  [J;Ws] (1) 

gdzie: 
– C – pojemność kondensatora [F], 
– V – napięcie [V]. 

 
Z zależności (1) wynika, że maksymalna ilość zgromadzonej 

energii w baterii superkondensatorów wyniesie Emax=0,55 kWh. Jed-
nocześnie zalecana przez producenta minimalna wartość napięcia, 
do jakiej możliwe jest jego rozładowanie, oznacza że w baterii pozo-
stanie część energii, która nie zostanie wykorzystana. Ilość tej energii 
obliczona dla połowy napięcia wynosi Emin=0,1367 KWh. 

 

   𝐸 =
𝑚𝑉2

2
=

18000×13,92

2
= 1739[𝑘𝐽] =

0,483[𝑘𝑊ℎ] 
      (2) 
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W konsekwencji energia efektywnie wykorzystana stanowi war-

tość 0,55-0,1367=0,413 kWh. 
Zapotrzebowanie na energię superkondensatorów wyliczono z 

uproszczonej zależności: 
gdzie: 

– m – masa autobusu [kg], 
– V – prędkość [m/s], 
z czego wynika, że ilość energii zgromadzonej w superkondensato-
rach jest niewystarczająca. 

(W równaniu (2) nie uwzględniono sprawności przetworzenia 
energii mechanicznej w elektryczną oraz współczynnika mas wirują-
cych, jako że wartość iloczynu tych wielkości jest bliska 1.) 

Bateria superkondensatorów została wstępnie zamontowana w 
komorze silnika autobusu.  

Niestety nie zdecydowano się na jej podłączenie. Jako argu-
mentu użyto stwierdzenia, że podczas próbnych jazd prąd rekupera-
cji wyniósł tylko 40 A, zatem nie występuje zagrożenie przyjęcia przez 
akumulatory w bardzo krótkim czasie dużego ładunku elektrycznego, 
zwłaszcza że zastosowane akumulatory mogą być ładowane prądem 
o wartości nawet 7 C.  Za rzeczywisty powód należy uznać skompli-
kowaną i pracochłonną ingerencję w już istniejące i działające opro-
gramowanie falownika. Zintegrowanie układu sterowania z układem 
superkondensatorów, w celu zapewnienia sprawnego przełączania 
zasilania pomiędzy dwoma różnymi źródłami energii w określonych 
warunkach i czasie, stanowiłoby nie lada wyzwanie. 

Ostatecznie superkondensatory zostały zdemontowane. 

PODSUMOWANIE 

 Zastosowany układ napędowy o dużej mocy i odpowiednio wy-
sokim momencie obrotowym zapewnia dobre parametry jezdne po-
jazdu. 

Konstrukcja układu napędowego pozwala na odzysk energii, co 
jest niezmiernie istotne z punktu widzenia ekologii. 

Zmiany konstrukcyjne tylnej części podwozia umożliwiły przenie-
sienie obciążenia w postaci silnika i falownika. 

Pomimo przesunięcia środka ciężkości do góry wskutek zainsta-
lowania pakietu akumulatorów na dachu pojazdu, dzięki zastosowa-
niu dodatkowych wzmocnień dachu uzyskano należytą sztywność 
nadwozia i stabilność poprzeczną nadwozia. 

Poprawność konstrukcji potwierdzono badaniami homologacyj-
nymi. 

Montaż dodatkowych pakietów akumulatorów pozwoliłby na 
istotne zwiększenie zasięgu autobusu. 

Rezygnacja z układu superkondensatorów upraszcza układ ste-
rowania, ale ich zastosowanie w kontekście długowiecznej eksploat-
acji akumulatorów, może mieć istotny wpływ na ich rzeczywistą trwa-
łość, zwłaszcza że w praktyce prąd rekuperacji osiąga znacznie więk-
sze wartości niż 40 A (badania autora). 
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The prototype of electric bus AMZ Kutno. Verification of as-
sumption. Preliminary assessment of construction 

The article discussed a prototype bus with electric drive 

AMZ Kutno in terms of verification of implementation of the 

adopted assumptions. Explained the concept vehicle power. 

Verified selection electric motor. The technical data of the bat-

tery pack. Indicated the place they are installed in the vehicle. 

Verified of assumptions regarding the battery pack. Discussed 

the parameters and method of selecting supercapacitors.  The 

reasons for which supercapacitors are not installed on the bus 

was showed. Rated construction vehicle chassis and body. 
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