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Environmental and economic aspects of operation  

of various configurations of urban bus drive systems 
 

The conditions of the drive systems installed in urban buses make the drive system operate in a substantially 

changing ranges of power, rotational speed and drive performance. In addition, frequent braking causes 

irreversible conversion of kinetic energy into heat, and also contributes to increasing the amount of harmful 

exhaust gases emitted by the vehicles. Due to this operating characteristic of urban busses manufacturers are 

looking for new drive system configurations, allowing for the reduction of the negative impact of urban transport 

on the environment. In addition to the emissions of harmful components of exhaust gases an important factor in 

the assessment of drive systems, including internal combustion engines is the energy consumption - or fuel 

consumption. This article provides an overview of environmental and economic aspects of the operation of 

public transport vehicles in urban areas. The analysis includes conventional drives, units powered by alternative 

fuels and electric buses. 
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Ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji różnych konfiguracji napędów 

autobusów miejskich 
 

Warunki pracy układów napędowych montowanych w autobusach miejskich powodują, że zespół napędowy 

pracuje w znacznym zakresie zmian mocy, prędkości obrotowej oraz sprawności napędu. Dodatkowo częste 

hamowania powodują nieodwracalną zamianę energii kinetycznej na ciepło, a także przyczyniają się do wzrostu 

ilości szkodliwych składników gazów wylotowych emitowanych przez pojazdy. Z uwagi na taką charakterystykę 

pracy producenci autobusów miejskich poszukują nowych konfiguracji napędów, pozwalających na ograniczenie 

negatywnego wpływu transportu miejskiego na środowisko naturalne. Poza emisją szkodliwych składników 

gazów wylotowych ważnym czynnikiem oceny napędów, w tym silników spalinowych, jest zużycie energii – 

paliwa. Niniejszy artykuł zawiera zestawienie ekologicznych i ekonomicznych aspektów eksploatacji pojazdów 

komunikacji zbiorowej w aglomeracjach miejskich. Analiza obejmuje napędy konwencjonalne, jednostki zasilane 

paliwami alternatywnymi oraz autobusy elektryczne. 

Słowa kluczowe: autobusy, zużycie paliwa, napędy alternatywne  

 

1. Wprowadzenie 

Rozwój motoryzacji pod koniec XX i na po-

czątku XXI wieku wykazał, że postęp techniczny w 

dziedzinie pojazdów użytkowych i autobusów jest 

szybszy i bardziej widoczny niż w dziedzinie po-

jazdów osobowych. Doskonalenie konstrukcji au-

tobusów, zwiększenie ich zdolności przewozowych 

i uniwersalności prowadzą do tego, że zachowają 

one dominującą rolę w transporcie również w odle-

głej przyszłości. Zauważalny jest jednak rosnący 

negatywny wpływ działalności człowieka na śro-

dowisko naturalne. Stąd ciągle dąży się do poprawy 

własności ekologicznych środków transportu. 

Obecnie większość eksploatowanych autobusów 

miejskich wyposażona jest w silnik o zapłonie 

samoczynnym [6]. Jest on najbardziej niekorzyst-

nym pod względem własności ekologicznych roz-

wiązaniem. Trwają zatem prace nad unowocześnia-

niem taboru spółek obsługujących transport miej-

ski. Kluczowym rozwiązaniem proponowanym 

obecnie jest napęd elektryczny. W rozwiązaniu tym 

energia niezbędna do napędu autobusu przechowy-

wana jest w akumulatorach elektrochemicznych. 

Poza szeregiem zalet ekologicznych, ich główną 

wadą jest fakt, że musza być one relatywnie duże i 

ciężkie aby zapewnić takie same zdolności przewo-

zowe jak autobus zasilany olejem napędowym [7]. 

Poza stosowaniem napędu elektrycznego, innym 

rozwiązaniem, które może pozytywnie wpłynąć na 

wskaźniki ekologiczne napędu jest stosowanie 

paliw alternatywnych. Zalicza się do nich węglo-

wodorowe paliwa gazowe przede wszystkim sprę-

żony (CNG) lub skroplony (LNG) gaz ziemny. W 

porównaniu do ciekłych frakcji ropy naftowej pali-

wa gazowe pod ciśnieniem atmosferycznym cechu-

ją się małymi wartościami jednostkowej energii w 

stosunku objętościowym [6]. Z tego względu są one 

przechowywane pod wysokim ciśnieniem lub w 

 

Article citation info:  
FUĆ P. et al. Environmental and economic aspects of operation of various configurations of urban bus drive systems. Combustion Engines. 

2015, 162(3), 810-815. ISSN 2300-9896. 

810



 

 
 

 

        

 

obniżonej temperaturze. Zasilanie paliwem gazo-

wym wymaga zastosowania silnika o zapłonie 

iskrowym. Niniejsza publikacja stanowi porówna-

nie aspektów ekologicznych i ekonomicznych róż-

nych rozwiązań napędów stosowanych w autobu-

sach miejskich o długości 18 m. 

 

2. Badane obiekty i wyniki badań 

Do badan użyto 18-metrowych, 3-osiowych 

przegubowych autobusów miejskich. Badane auto-

busy różniły się zastosowanymi rodzajami układów 

napędowych. Pierwszy z nich był wyposażony w 

konwencjonalny układ napędowy (silnik o ZS), 

kolejny zasilany był gazem CNG, natomiast trzeci z 

autobusów wyposażony był w napęd elektryczny. 

Autobusy cechowały się zbliżonymi wartościami 

maksymalnych mocy i momentu obrotowego (tab. 

1). 

 
Tab. 1. Charakterystyka pojazdów wykorzystanych  

w badaniach [3,4] 

Parametr 

Pojazd 

zasilany 

ON 

Pojazd 

zasilany 

CNG 

Pojazd 

elektryczny 

Typ silnika 
DAF 

PR265 

Cummins 

ISLG 320 

TSA TMF 

35-44-4- 

Rodzaj zapłonu ZS ZI - 

Objętość sko-

kowa [dm3] 
9,2 8,9 - 

Liczba cylin-

drów 
6 6 - 

Moc silnika 

[kW] 
266 239 240 

Maksymalny 

moment obro-

towy 

[N·m]/[obr/min] 

1450/ 

1100–

1710 

1356/1300 2100 

Norma emisji 

spalin 

Euro V-

EEV 

EuroV-

EEV 
- 

Układ oczysz-

czania spalin 
SCR/DPF TWC - 

Masa pojazdu 

[kg] 
24 000 24 000 18 800 

 

W celu porównania emisji składników toksycz-

nych spalin autobusów wykonano badania w rze-

czywistych warunkach eksploatacji przy użyciu 

aparatury typu PEMS (Portable Emission Measu-

rement Systems). Dokonano także pomiaru emisji 

dwutlenku węgla uznawanego za czynnik szkodli-

wy. Badania przeprowadzono na podstawie testów 

SORT (Standardised On–Road Tests) opracowa-

nych przez UITP (International Association of 

Public Transport). Zostały one przeprowadzone na 

lotnisku w Bednarach koło Poznania [5]. Poza tym 

autobusy badano na trasach miejskich – w Rzeszo-

wie i w Poznaniu. Na podstawie wyników emisji 

węglowych związków szkodliwych  obliczono 

przebiegowe zużycie paliwa autobusów przy użyciu 

metody bilansu węgla. Uśrednione wyniki badań 

emisji przedstawiono w tab. 2. 

Tab. 2. Emisja drogowa CO, HC, NOx i CO2 oraz zużycie 

paliwa badanych autobusów 

 
Napęd konwen-

cjonalny 

Zasilanie 

CNG 

CO [g/km] 17,6 13,7 

HC [g/km] 4 33 

NOx [g/km] 16,7 7,9 

CO2 

[kg/km] 
2 1,1 

Zużycie 

paliwa  

78,0 

[dm3/100km] 

62,6 

[m3/100km] 

 

3. Porównanie parametrów ekonomicz-

nych wybranych rozwiązań autobusów 

 
3.1. Koszty zakupu taboru 

Producenci autobusów komunikacji miejskiej 

nie podają cen do wiadomości publicznej. Jedynym 

sposobem oszacowania kosztów zakupu są wyniki 

publicznych przetargów przeprowadzonych na 

terenie Polski. W niniejszej pracy skupiono się na 

zamówieniach publicznych z okresu ostatnich 5 lat. 

Brano pod uwagę tylko finalne oferty, co umożli-

wia przeprowadzenie możliwie rzetelnej kalkulacji. 

W tabelach 3, 4 i 5 zestawiono przykładowe warto-

ści przetargowe do poszczególnych typów autobu-

sów. Szacunkowe ceny autobusów podano z zao-

krągleniem do 10 000zł. Przedstawiono wyniki dla 

trzech najczęściej eksploatowanych klas autobu-

sów: MIDI, MAXI i MEGA. Pierwsza z klas to 

pojazdy o długości 9-10,5 m, autobusy klasy MAXI 

cechują się długością w przedziale 11-13 m, MEGA 

zaś, to pojazdy o długości 15-24 m. 

 
Tab. 3. Zestawienie kosztów zakupu autobusów klasy 

MIDI [12] 

Lp. 
Miasto 

zamawiające 
Napęd  

Cena 1 szt 

autobusu 

netto  

[mln zł] 

Rok 

ogłoszenia  

przetargu 

1. Inowrocław ZS 0,67 2013 

2. Ciechanów ZS 1,52 2014 

3. Ostrołęka EV 1,60 2014 

 

 
Tab. 4. Zestawienie kosztów zakupu autobusów klasy 

MAXI [12] 

 

Lp. 
Miasto 

zamawiające 
Napęd 

Cena 1 szt 

autobusu 

netto  

[mln zł] 

Rok 

ogłoszenia  

przetargu 

1. Toruń ZS 1,00 2013 

2. Starachowice ZS 0, 90 2010 

3. Częstochowa ZS 0, 81  2014 

4. Jaworzno EV 2,09  2014 

5. Warszawa EV 2,20 2014 

6.  Gdynia CNG 1,42  2014 

7. Warszawa ZS 0,85 2015 
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Tab. 5. Zestawienie kosztów zakupu autobusów klasy 

MEGA [12] 

Lp. 
Miasto 

zamawiające 
Napęd  

Cena 1 szt 

autobusu 

netto  

[mln zł] 

Rok 

ogłoszenia  

przetargu 

1. Lublin  ZS 1,46 2011 

2. Warszawa ZS 1,24 2015 

3. Gdańsk ZS 1,07 2011 

 

Z powyższych danych można przyjąć średnie 

ceny autobusów miejskich w różnych konfigura-

cjach. Z uwagi na dostępność danych nie wszystkie 

z możliwości mogą być realnie podane. Nie są 

dostępne dane dotyczące cen autobusów MIDI i 

MEGA zasilanych CNG. Podobna sytuacja jest dla 

autobusu elektrycznego klasy MEGA. Ceny tych 

konfiguracji oszacowano na podstawie proporcji i 

zależności pomiędzy cenami poszczególnych auto-

busów tej samej klasy, ale z różnymi układami 

napędowymi, np. dla klasy MIDI, pojazd wyposa-

żony w silnik ZS to koszt około 600 tys. zł, autobus 

elektryczny – około 1,6 mln zł. Wynika z tego, że 

autobus elektryczny jest 2,6 krotnie droższy w 

zakupie niż autobus z napędem konwencjonalnym. 

Dla klasy MAXI pojazd wyposażony w silnik ZS 

kosztuje około 900 tys. zł, a elektryczny około 2,15 

mln zł. Założono zatem, że elektryczny autobus 

klasy MEGA powinien kosztować około 2,5 krotnie 

więcej niż autobus z napędem konwencjonalnym, 

co daje koszt ok. 3,65 mln zł. Podobnie oszacowa-

no ceny autobusów zasilanych CNG. Kalkulację 

cen autobusów przedstawiono zbiorczo w tabeli 6.  

 
Tab. 6. Zestawienie szacunkowych kosztów zakupu 

autobusu w zależności od typu napędu. Kolorem zielo-

nym oznaczono ceny pochodzące z oszacowań. 

 

Koszt zakupu autobusu 

[mln zł] 

EV ZS CNG 

MIDI 1,60  0,60  1,07  

MAXI 2,15  0,89  1,42  

MEGA 3,65  1,46  2,89  

 

3.2. Koszty eksploatacji autobusów 
Transport miejski jest bardzo ważnym zagad-

nieniem związanym z funkcjonowaniem i rozbu-

dową miast. Mimo tego, iż przynosi realne zyski 

przedsiębiorstwom komunikacyjnym wiąże się 

również z wieloma kosztami. Istnieje wiele różnych 

efektów zewnętrznych, których wielkość często jest 

trudna do oszacowania. Przez koszty transportu 

rozumie się koszty ponoszone przez przedsiębior-

stwo na transport osób lub ładunków [8]. Koszty, w 

odróżnieniu od nakładów i wydatków, mają postać 

precyzyjnie skalkulowanej wielkości, związanej z 

konkretną produkcją wykonaną w danym czasie i 

warunkach. Koszty zewnętrzne transportu są usta-

lane poza systemem księgowości przedsiębiorstwa 

transportowego i zgodnie z przepisami podatko-

wymi nie stanowią kosztów uzyskania przychodu 

tego przedsiębiorstwa. Kosztami zewnętrznymi 

transportu są wszelkie koszty zużycia środków 

służących do wytworzenia usługi transportowej, 

które nie są ponoszone przez kupującego i wytwór-

cę usługi, ale przez podmiot trzeci, czyli ogół spo-

łeczeństwa. Zaliczane są do nich zatem koszty 

związane z negatywnymi dla środowiska naturalne-

go i życia człowieka skutkami działalności trans-

portu, tj. zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, 

emisja hałasu oraz wypadki transportowe. Do kosz-

tów zewnętrznych zalicza się także przepełnienie 

sieci komunikacyjnej [8]. Wynikiem tego zjawiska 

jest wydłużenie czasu podróży wszystkich z niej 

korzystających. Oprócz tego, że już samo wydłuże-

nie czasu jest bezpośrednim kosztem procesu trans-

portowego, często wiążą się z nim inne koszty 

spowodowane chociażby wzrostem zużycia paliwa 

na biegu jałowym podczas postoju. Koszt kongestii 

zależny jest od miejsca w którym występuje, miasta 

lub gęstości zaludnienia i może być nawet dziesię-

ciokrotnie większy na drogach miejskich niż na 

drogach wiejskich. Aby rozwiązać problem oceny 

warunków ruchu autobusu miejskiego stosuje się 

badania w rzeczywistych warunkach ruchu. Na ich 

podstawie można określić realną ilość zużytego 

paliwa, łącznie z tą zużytą podczas postoju i pracy 

silnika na biegu jałowym. Dzięki dokładnemu opi-

saniu zakresów pracy jednostek napędowych auto-

busów komunikacji miejskiej możliwe jest również 

oszacowanie kosztu przejazdu odniesionego do 100 

km.  

W celu oszacowania kosztów paliwa autobusu 

miejskiego porównano przebiegowe zużycie paliwa 

oraz średni koszt jednostki objętości paliwa. Koszty 

energii, oleju napędowego oraz CNG zależą od 

bardzo wielu czynników, m.in. lokalizacji, wielko-

ści zamówień, umowy pomiędzy dostawcą a od-

biorcą. Średnią cenę 1 dm
3
 oleju napędowego przy-

jęto na podstawie cen w województwie wielkopol-

skim z dnia 10.04.2015 i wynosiła ona 4,70 zł za 

dm
3 

[9]. Podobną metodykę zastosowano dla ceny 

gazu CNG i przyjęto wartość 3,30 zł za m
3 

[10] 

Koszt 1 kWh energii przyjęto na podstawie cen w 

województwie wielkopolskim. Wynosi on 0,50 

zł/kWh [11]. 

Wyniki przebiegowego zużycia paliwa dla po-

jazdu z napędem konwencjonalnym (ok. 78 dm
3
 na 

100 km) pozwalają oszacować, że koszt przejecha-

nia 100 km takim autobusem wynosi około 367 zł. 

Na podstawie otrzymanego przebiegowego zużycia 

paliwa dla pojazdu napędzanego CNG, wynoszące-

go 62,60 m
3
/100 km obliczono, że koszt przejecha-

nia 100 km wyniósłby około 207 zł. W przypadku 

autobusu z napędem elektrycznym średnie zużycie 

energii określono, jako 3,1 kWh/km. Koszt 

przejechania 100 km wynosi zatem ok. 155 zł. 
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Rys. 1. Średni koszt przejechania 100 km w zależności 

od wybranego napędu autobusu miejskiego 

 

Obliczony koszt nie może być traktowany jako 

realny koszt przejechania kilometra trasy przez 

autobus. Aby mieć realny pogląd należałoby po-

równać tak zwany wozokilometr [2]. Jest to stoso-

wana zwyczajowo w transporcie kołowym jednost-

ka miary długości drogi wykonanej przez środki 

transportu w określonym czasie, odpowiadająca 

kilometrowi. Jednostka ta wykorzystywana jest w 

działaniach statystycznych (w tym w zestawieniach 

danych eksploatacyjnych całych rozkładów jazdy w 

transporcie pasażerskim, często z dodatkowym 

podziałem: na typy taboru, jednostki terytorialne), 

ekonomicznych, a także dla potrzeb planowania. 

Niekiedy używa się jej jako punkt odniesienia dla 

innych wyliczeń dotyczących przewozu osób i 

towarów, zwłaszcza kosztowych, bądź składowa 

ich algorytmów. Wyróżnia się następujące rodzaje 

wozokilometrów: handlowe, dojazdowe oraz tech-

niczne. Przewoźnicy dla własnych potrzeb rozli-

czeń kształtują również inne podziały wozokilome-

trów, definiując je np.: jako planowane, wykonane 

itp., stosując przy tym tzw. wskaźnik realizacji, 

będący stosunkiem wozokilometrów faktycznie 

zrealizowanych do zleconych (planowanych do 

realizacji) [2]. 

Zakładając jednak, że porównywane autobusy 

eksploatowane będą w tym samym przedsiębior-

stwie komunikacyjnym do porównania parametrów 

ekologicznych, eksploatacyjnych oraz użytkowych 

wskaźników eksploatacyjnych można pominąć 

koszty stałe i zysk przedsiębiorstwa, a skupić się 

wyłącznie na wielkości zależnej od zastosowanego 

układu napędowego. 

 

3.3. Koszty inwestycji w infrastrukturę 
Poza kosztem zakupu taboru oraz eksploatacji 

niezwykle istotnym jest koszt związany z infra-

strukturą konieczną do wykorzystania danego typu 

autobusu miejskiego. W zależności od wybranego 

napędu ostateczna kwota kosztu inwestycji może 

znacząco się różnić.  

Zakładając jednak przypadek, że przedsiębior-

stwo obsługujące przewozy autobusami z konwen-

cjonalnym układem napędowym wykorzystującym 

silnik o ZS planuje rozszerzyć flotę o nowe, ekolo-

giczne pojazdy możliwe jest przeprowadzenie pew-

nych kalkulacji. I tak, gdy wybrane zostaną autobu-

sy zasilane CNG, to należy wziąć pod uwagę moż-

liwość tankowania gazu. Koszt utworzenia dodat-

kowej stacji paliw można szacunkowo określić na 

500 000 zł [10]. Największe zróżnicowanie kosz-

tów dotyczy autobusów elektrycznych. W zależno-

ści od wybranej strategii ładowania akumulatorów 

konieczne jest wykonanie kompatybilnej infrastruk-

tury. Najdroższym z rozwiązań jest strategia zakła-

dające ładowanie indukcyjne. Wymaga ona przy-

stosowania istniejących przystanków do nowych 

rozwiązań co wiąże się z dużym kosztem. System 

ładowania umieszczony jest pod powierzchnią 

drogi. Autobusy ładowane indukcyjnie wyposażone 

są w stosunkowo małe akumulatory, co pozwala na 

zmniejszenie masy autobusu, ale niesie za sobą 

konieczność stworzenia wielu punktów ładowania. 

Drugim pod względem kosztochłonności jest zasi-

lanie pantografowe. Autobus elektryczny w przeci-

wieństwie do trolejbusu nie może być ciągle zasila-

ny z sieci. Do wykorzystania sieci pantografowej 

konieczne jest zastosowanie zewnętrznych ładowa-

rek. Tańszym rozwiązaniem jest ładowanie akumu-

latorów autobusu za pomocą przyłączy elektrycz-

nych. Rozwiązanie to nie wymaga znaczących 

zmian w infrastrukturze istniejących linii. Punkty 

ładowania akumulatorów można zlokalizować w 

zajezdniach i na pętlach. Dodatkowo możliwe jest 

ich wykorzystanie do ładowania innych pojazdów 

(np. osobowych samochodów elektrycznych typu 

plug-in). Po przeprowadzeniu stosownych analiz 

możliwe jest rozmieszczenie stacji ładowania z 

uwzględnieniem istniejącej infrastruktury elektroe-

nergetycznej. Istnieje wiele typów ładowarek sto-

sowanych w takim rozwiązaniu. Możliwy jest wy-

bór tańszych jednostek ładujących o małej mocy, 

lub tzw. ładowarek szybkich, co jednak wiąże się z 

relatywnie wyższym kosztem. 

W rozważaniu pominięto koszty utworzenia 

wiat przystankowych i pętli, ponieważ będą one 

jednakowe dla wszystkich rozwiązań.  

 

3.4. Rentowność inwestycji 
W pracy przedstawiono bardzo zróżnicowane 

koszty związane z eksploatacją autobusów miej-

skich. Przykładowo, autobusy z napędem konwen-

cjonalnym cechują się zdecydowanie najmniejszym 

kosztem zakupu, jednak sama eksploatacja (przed-

stawiona jako koszt pokonania 100 km) jest naj-

droższa. Przeciwna sytuacja występuje w przypad-

ku autobusów elektrycznych. Przeprowadzono 

zatem symulację rentowności przedsięwzięcia. 

Przeanalizowano, jak zmieni się koszt całkowity 

inwestycji w odniesieniu do czasu eksploatacji 

pojazdu. Do przeprowadzenia symulacji (rys. 2) 

wybrano autobusy miejskie klasy MAXI, a więc o 

długości około 12 metrów. Są to obecnie najczę-

ściej eksploatowane w aglomeracjach miejskich 

jednostki, dzięki czemu możliwe było otrzymanie 

wyników 7 postępowań przetargowych. Przyjęto 

następujące koszty zakupu autobusów: napęd kon-
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wencjonalny – 0,89 mln zł, autobus zasilany CNG – 

1,42 mln zł, autobus elektryczny – 2,15 mln zł. 

Kwoty te przyjęto jako wartości początkowe przy 

symulacji. Kolejno oszacowano koszt przejechania 

100 km. Dla autobusu z napędem konwencjonal-

nym przyjęto 330 zł, dla autobusu zasilanego CNG 

– 186 zł, dla autobusu elektrycznego zaś 143 zł.  

Na podstawie przeprowadzonej symulacji, zau-

ważyć można dwa charakterystyczne punkty prze-

cięcia osi, które mówią o zrównaniu się kosztów 

eksploatacji kolejno dla autobusu zasilanego CNG 

oraz elektrycznego z kosztem eksploatacji autobusu 

z konwencjonalnym układem napędowym. Miejsca 

te oznaczono żółtymi strzałkami (rys. 3). Zakłada 

się, że autobus jeżdżący na linii miejskiej pokonuje 

dziennie około 250 km. Rocznie wartość ta wynosi 

około 75 000 km. Zatem zrównanie kosztów eks-

ploatacji autobusu z napędem konwencjonalnym i 

zasilanego CNG, uwzględniając koszt zakupu na-

stępujące po przejechaniu około 370 000 km. Wią-

że się to z upływem niecałych 5 lat. W przypadku 

autobusu elektrycznego, gdzie różnica w koszcie 

zakupu jednostki jest zdecydowanie większa, okres 

ten wydłuża się do około 9 lat.  

Wykorzystanie do zasilania CNG wymusza za-

stosowanie silnika o ZI i pracę na mieszance zbli-

żonej do stechiometrycznej ze względu na trójfunk-

cyjny reaktor katalityczny w układzie wylotowym. 

Spalanie gazu ziemnego zwiększa emisję węglo-

wodorów na skutek niedoskonałości procesu spala-

nia. Bardzo korzystnie wypada za to emisja tlenków 

azotu, których limity są jednym z głównym pro-

blemów w dzisiejszych silnikach o ZS i wymagają 

specjalizowanych pozasilnikowych układów 

oczyszczania spalin. Zmniejsza się także ilość emi-

towanego dwutlenku węgla, który uznawany jest za 

przyczynianie się do ocieplenia klimatu.  

Autobus elektryczny nie emituje spalin w czasie 

jazdy, przez co można uznać go za pojazd bezemi-

syjny. Należałoby jednak uwzględnić wytworzenie 

energii elektrycznej. W Polsce uzyskiwana jest ona 

głównie na skutek spalania węgla powodując emi-

sję składników toksycznych spalin. Zaletą jest rów-

nież ograniczenie hałasu towarzyszącego jeździe. 

Brak silnika spalinowego sprawia, że pochodzi on 

jedynie od oporów aerodynamicznych i toczenia.  

 

4. Wnioski 
Trwają poszukiwania rozwiązania układu napę-

dowego, który zastąpi silnik o ZS przy niezmienio-

nych parametrach znamionowych i przy ogranicze-

niu emisji substancji szkodliwych z układu wylo-

towego. Przeprowadzone wcześniej badania dowo-

dzą, ze nie da się jednoznacznie wybrać najlepsze-

go rozwiązania spośród prezentowanych, jednak 

pod względem ekologicznym prezentują się one 

bardziej korzystnie niż autobus z konwencjonalnym 

układem napędowym. Przeprowadzona analiza 

kosztowa wykazała, ze większa cena zakupu auto-

busu elektrycznego i CNG zwraca się po odpo-

wiednio 8 i 5 latach. Upowszechnienie i rozwój 

akumulatorów elektrochemicznych może spowo-

dować skrócenie tego czasu.  

W dalszych pracach wskazane byłoby wzięcie 

pod uwagę również innych rozwiązań komunikacji 

miejskiej (autobusy z napędem hybrydowym, tro-

lejbusy). Rozwiązania takie wiążą się jednak z dużą 

ingerencją w istniejącą infrastrukturę (budowa 

trakcji). 

 

 

 

 

Rys. 2. Zależność kosztów eksploatacji autobusów z różnymi rodzajami układów napędowych od przejechanego dystansu 
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

CNG  Compressed Natural Gas/sprężony gaz 

ziemny 

PEMS Portable Emission Measurement Systems  

SORT Standardised On–Road Tests/znormal-

izowane testy drogowe 

UITP  International Association of Public Trans-

port/międzynarodowa organizacja trans-

port publicznego 

CO tlenek węgla 

HC węglowodory 

NOx  tlenki azotu 

CO2 dwutlenek węgla 

ZS zapłon samoczynny 

ZI zapłon iskrowy 

EV  Electric Vehicle/pojazd elektryczny 

EEV Enhanced Environmental friendly Vehicle/ 

pojazd o zmniejszonej szkodliwości dla 

środowiska 
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