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PRZEGLĄD NAPĘDÓW I PALIW STOSOWANYCH
W AUTOBUSACH MIEJSKICH
Komunikacja miejska jest podstawowym środkiem transportu w coraz bardziej
zatłoczonych miastach. Niestety źródło zasilania autobusów miejskich – silniki spalinowe,
powodują znaczącą emisję substancji szkodliwych spalin. Coraz więcej ich producentów
stara się opracowywać technologie, które przeciwdziałają nadmiernej emisji substancji
szkodliwych.
Artykuł stanowi przegląd dostępnych technologii napędu i zasilania autobusów
komunikacji miejskiej wykorzystujących alternatywne napędy i paliwa, funkcjonujących
na rynku oraz przewidywanych rozwiązań, które za parę lat najprawdopodobniej będą
szerzej oferowane.
Zmniejszanie bowiem emisji substancji szkodliwych z sektora transportu, który
odpowiadał za około 16% emisji CO2 z całej gospodarki w Polsce już w 2010 r., jest
istotną kwestią.

OVERVIEW OF DRIVES AND FUELS USED IN CITY BUSES
Public transport is the primary means of transport in an more and more crowded cities.
Unfortunately, power source of citi buses - internal combustion engines, causing
significant emissions pollutant from exhaust. More and more buses manufacturers are
trying to develop technologies that prevent excessive exhaust emissions.
The article is an overview of available drive technology and supply public buses using
alternative drives and fuels, operating on the market and the solutions envisaged, which in
a few years are likely to be more widely available.
Reducing fact, emissions from the transport sector, which accounted for about 16% of CO2
emissions from the whole economy in Poland as early as 2010., is an important issue.

Transport Samochodowy 1-2017

1. Wprowadzenie
Zanieczyszczenie powietrza, oraz coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące
emisji substancji szkodliwych spalin sprawiają, że tabor samochodowy w miastach, ale
także w ruchu zamiejskim znacząco się zmienia. W dużych arteriach miejskich, stężenia
szkodliwych substancji często przekraczają normy. Najlepszym tego przykładem jest
Kraków. W październiku ubiegłego roku po raz kolejny został ogłoszony alert
o przekroczeniu dopuszczalnych norm dla pyłu zawieszonego PM 10. W jednej ze stacji
pomiarowych o godzinie 10 odnotowano 61 µg/m3, a o 1 w nocy - 127 µg/m3. Natomiast
w Nowej Hucie o godzinie 9 odnotowano stężenie 50 µg/m3, a o 1 w nocy - 63 µg/m3.
Również w Warszawie były ogłaszane ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jak można było
przeczytać w komunikatach, na obszarze całego województwa mazowieckiego mogły być
przekroczone normy jakości powietrza dla stężenia benzo(a)pirenu, a w niektórych
miastach i gminach dla zawartości pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz dwutlenku
azotu.
Aby temu przeciwdziałać koncerny motoryzacyjne wprowadzają nowe rozwiązania
techniczne. W samochodach jedną z możliwości jest zastąpienie tradycyjnych flot
komunikacji miejskiej ich odpowiednikami o napędzie alternatywnym.
Kolejną metodą zmniejszania emisji szkodliwych substancji spalin do atmosfery są
działania polegające na ograniczaniu ruchu samochodów osobowych na rzecz
wykorzystywania komunikacji miejskiej przez m.in. zintensyfikowania działań
promujących i polepszających infrastrukturę komunikacji miejskiej.
2. Europejskie, homologacyjne wymagania dotyczące emisji substancji szkodliwych
spalin
Głównym elementem, który wpływa na konstrukcję autobusów oraz pozwala na ich
sprzedaż, są obecnie wymagania dotyczące zmniejszenia emisji drogowej spalin. Ze
względu na wymagania ekologiczne dąży się do jak największego zmniejszenia emisji
drogowej toksycznych składników spalin, a w szczególności zmniejszenia emisji tlenków
azotu – NOX, węglowodorów – THC, tlenków węgla – CO, oraz w szczególności emisji
drogowej cząstek stałych – PM i ich liczby – PN. Wymagania te są zapisane w normach
międzynarodowych oraz europejskich odnoszących się do poziomu emisji spalin
z pojazdów tzw. Euro V oraz EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), czyli dla
pojazdów szczególnie przyjaznych środowisku – obowiązujących od 2009 r.,
a wprowadzonych Dyrektywą 2005/55/WE z 28 września 2008 r. Od roku 2014
obowiązuje nowa norma Euro 6, określona w Regulacji nr 459/2012 oraz w normie
dotyczącej EEV. Wartości dopuszczalne składników zanieczyszczeń dla norm Euro 5,
EEV i Euro 6 dla autobusów miejskich zasilanych ON oraz CNG i LNG, podano w tabeli 1
[16].
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Tabela 1
Wartości dopuszczalne emisji zanieczyszczeń spalin dla pojazdów zasilanych ON oraz CNG
i LNG [16], [17]
Table 1
Limits of emission for vehicles powered Diesel and CNG and LNG [16], [17]
Rodzaj normy >
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Aby konwencjonalne silniki o zapłonie samoczynnym mogły spełnić narzucone normy
emisji spalin konieczne jest stosowanie reaktora SCR (ang. Selective Cathalytic
Reduction). Jego zasada działania polega na redukcji NOX zawartych w spalinach silnika
o zapłonie samoczynnym poprzez wykorzystanie amoniaku. Przemiana ta odbywa się przy
udziale nietoksycznego wodnego roztworu mocznika AdBlue®, jako źródła amoniaku.
Elektroniczny system zarządzania silnikiem dozuje roztwór mocznika-AdBlue®,
znajdujący się w oddzielnym zbiorniku, a następnie pod wysokim ciśnieniem wtryskuje go
bezpośrednio do reaktora katalitycznego, gdzie NOX reagują z amoniakiem i ulegają
redukcji. Dzięki zastosowaniu tej technologii zostaje zmniejszone zużycie paliwa o ok. 5%
[25], zmniejszona zostaje emisja tlenków azotu (NOX) i po dołączeniu filtra cząstek stałych
zostaje również zmniejszona ich emisja. Szacuje się, że na 100 km potrzebne jest ok. 1,7
dm3 AdBlue® (w przypadku pojazdów charakteryzujących się poziomem emisji Euro 5)
[26]. Zasadę działania układu SCR przedstawia rys. 1 [19].
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Rys. 1. Zasada funkcjonowania układu SCR wykorzystującego dodatek AdBlue: a) schemat
blokowy ogólny, b) zasada działania [19], [25], [26]
Fig. 1. Principle of operation SCR system that uses a additive AdBlue a) generaly block diagram, b)
principle of operation [19], [25], [26]

Konieczność stosowania skomplikowanych systemów dodatkowych, powodujących
zmniejszenie emisji poszczególnych substancji szkodliwych spalin powoduje, że znacząco
wzrastają koszty produkcji pojazdów spełniających restrykcyjne normy. Dlatego
producenci pojazdów dostrzegają zalety stosowania alternatywnych napędów pojazdów.
Również odbiorcy coraz chętniej skłaniają się do takich rozwiązań. Na terenie kraju jest
coraz więcej flot pojazdów autobusowych o napędzie alternatywnym.
3. Ekologiczna autobusowa flota miejska w kraju
Coraz więcej miast wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych ogłasza przetargi na
ekologiczne pojazdy, przeznaczone dla ZTM/MPK. Przykładów jest wiele. W tym roku
krakowski MPK ogłosił przetarg na zakup ekologicznej floty 107 autobusów za ponad 167
mln zł. Innym przykładem jest Jaworzno. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (PKM)
Jaworzno oraz polski producent Solaris Bus & Coach podpisały 5 października 2016 r.
umowę o wartości 35,2 mln zł na dostawę 16 autobusów elektrycznych. Ponadto we
wrześniu jaworznicka spółka rozstrzygnęła kolejny przetarg na dostawę sześciu autobusów
elektrycznych. Oznacza to, że w połowie przyszłego roku na trasy obsługiwane przez
firmę wyjadą łącznie 23 nowoczesne pojazdy elektryczne (jeden autobus elektryczny PKM
posiada już od wiosny 2015). W efekcie co trzeci autobus we flocie PKM będzie pojazdem
całkowicie bezemisyjnym [1].
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Dalszym przykładem jest Sosnowiec, który podpisał umowę z Solaris Bus & Coach
S.A. na dostawę 24 ekologicznych i w pełni niskopodłogowych autobusów. Wraz z nową
dostawą flota Solarisów w Sosnowcu przekroczy symboliczną liczbę 100 pojazdów.
Pierwsze nowe Urbino 12 wyjadą na ulice miasta na początku 2017 roku [2].
W innych miastach również zaczęto patrzeć na aspekty ekologiczne użytkowania
autobusów. Dla przykładu w Częstochowie zakupiono 40 nowoczesnych autobusów, które
zostały wyposażone w innowacyjny system napędowy, łączący technologię zasilania
sprężonym gazem ziemnym CNG i energią elektryczną (odzyskiwaną z hamowania przy
wykorzystaniu superkondensatorów umieszczonych na dachu autobusu). Takie
rozwiązanie pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w tym przypadku nawet o 850
ton rocznie [3].
4. Autobusy na sprężony gaz ziemny
Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, którego udział objętościowy zawiera
się w granicach od 90 do 98 % obj. Pozostałe składniki - to przede wszystkim etan, propan,
butan i azot. Gaz ziemny, wykorzystywany najczęściej w postaci sprężonej, cechuje się
małą gęstością energii. Pod ciśnieniem 17,7 MPa w temperaturze 21°C wynosi ona 7
kJ/cm3 (dla porównania dla benzyny wynosi 30 kJ/cm3). Porównanie właściwości
energetycznych i eksploatacyjnych gazu ziemnego z wybraną grupą paliw przedstawiono
w tabeli 2. Znacznie mniejsza gęstość paliw gazowych, a w konsekwencji mniejsza energia
uzyskiwana z jednostki objętości powoduje, że pojazd musi być specjalnie przystosowany
do zasilania gazowego. Natomiast efektywne wykorzystanie energii zawartej w paliwie
gazowym pociąga za sobą konieczność wprowadzania zmian w jednostce napędowej [13].
Tabela 2
Własności paliw konwencjonalnych i alternatywnych paliw gazowych
Table 2
The properties of conventional fuels and alternative gaseous fuels

W Polsce przeprowadzane były badania porównawcze autobusów zasilanych
sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz olejem napędowym (ON). Ich celem była ocena
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własności emisyjnych i zużycia paliwa autobusów komunikacji miejskiej zasilanych CNG
i olejem napędowym na trasie Niepołomice-Kraków [14].
Porównanie wyników zużycia paliwa i emisji drogowej zanieczyszczeń uzyskane
z badań autobusów zasilanych różnymi paliwami uwidacznia, że mniejsze wartości
zużycia paliwa oraz emisji drogowej tlenku węgla, węglowodorów oraz dwutlenku węgla
uzyskano dla pojazdu zasilanego olejem napędowym (rys. 2). Związkiem, którego emisja
drogowa była większa dla pojazdu zasilanego olejem napędowym w porównaniu do
pojazdu zasilanego gazem ziemnym, są tlenki azotu (rys. 3). Emisja drogowa tych
związków podczas badań była większa o 22% dla pojazdu zasilanego olejem napędowym
w stosunku do pojazdu zasilanego gazem ziemnym [14].
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Rys. 2. Wyniki zużycia paliwa i emisji drogowej zanieczyszczeń spalin uzyskane z badań: a) pojazd
zasilany CNG, b) pojazd zasilany olejem napędowym) [14]
Fig. 2. Results of fuel consumption and emission of exhaust pollutants obtained from the study:
a) a vehicle powered by CNG, b) a vehicle powered by diesel) [14]
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Rys. 3. Porównanie zużycia paliwa i emisji drogowej zanieczyszczeń uzyskane w badaniach [14]
Fig. 3. Comparison of fuel consumption and emission of pollutants obtained in studies [14]
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Z przeprowadzonych badań w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego wynikają
następujące wnioski [14]:
- zużycie paliwa (gazu ziemnego): 40,38 m3/100 km (pojazd zasilany CNG) oraz 28,2
dm3/100 km (pojazd zasilany olejem napędowym),
- drogowa emisja tlenku węgla: 25,06 g/km (pojazd zasilany gazem ziemnym) oraz 0,99
g/km (pojazd zasilany olejem napędowym) – zmniejszenie o 96%,
- drogowa emisja węglowodorów: 2,77 g/km (pojazd zasilany gazem ziemnym) oraz
1,34 g/km (pojazd zasilany olejem napędowym) – zmniejszenie o 52%,
- drogowa emisja tlenków azotu: 7,47 g/km (pojazd zasilany gazem ziemnym) oraz 9,11
g/km (pojazd zasilany olejem napędowym) – zwiększenie o 22%,
- drogowa emisja dwutlenku węgla: 1030 g/km (pojazd zasilany gazem ziemnym) oraz
748 g/km (pojazd zasilany olejem napędowym) – zmniejszenie o 27%.
Badania potwierdziły zasadność stosowania CNG jako paliwa silnikowego. W Polsce
próbuje się zwiększać „ekologiczność komunikacji miejskiej” poprzez wykorzystanie
m.in. autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG czy LNG [4]. Obecnie jest
eksploatowanych szereg (około 400) autobusów zasilanych CNG (m.in. Tychy, Rzeszów,
Tarnów, Przemyśl itd.). Prowadzone są także prace mające na celu przystosowanie
kolejnych autobusów do tego typu paliwa, przy czym głównym bodźcem przebudowy jest
zmniejszenie emisyjności, ale także nie zwiększenie kosztów transportu. Doświadczenia
eksploatacyjne przedsiębiorstw stosujących te rozwiązania wskazują, że jest to system
wymagający rozwoju stosowanej infrastruktury. Konieczna jest bowiem budowa nowej
infrastruktury związanej z tankowaniem CNG (kompresory sprężające gaz do ciśnienia
200-250 bar, osuszacze, zbiorniki wysokociśnieniowe). Szacuje się, że koszty inwestycji
są większe niż w przypadku stacji LPG. Brak wystarczającej liczby pojazdów
wykorzystujących CNG powoduje, że w Polsce, obecnie działała zaledwie 26
ogólnodostępnych stacji tankowania CNG i jest ok. 4 tys. pojazdów wykorzystujących to
paliwo [5].
5. Autobusy na biometan
Stosowanie biometanu jako paliwa do silników spalinowych pojazdów
samochodowych kategorii M i N, jest rozpowszechniane. Prekursorami w tej kwestii są
kraje skandynawskie w tym przede wszystkim Szwecja. W kraju tym, eksploatowanych
jest np. w centrach miast, wiele autobusów komunikacji miejskiej, napędzanych silnikami
zasilanymi oczyszczonym biogazem – biometanem. W samym tylko Sztokholmie
eksploatowanych było już w połowie 2012 roku, 259 tego typu autobusów [6], [7], [8].
Dzięki temu możliwy jest znaczący potencjał produkcji biogazu w Szwecji, z którego
uzyskuje się po oczyszczeniu biometan (tabela 3) i znaczący jest procent przeznaczenia
biogazu na paliwo do trakcyjnych silników spalinowych (rys. 4) [6], [7].
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Tabela 3
Porównanie potencjału i produkcji biogazu w kilku krajach Regionu Morza Bałtyckiego [9]
Table 3
Comparison of potential and production of biogas in several Baltic Sea Region countries [9]
Kraj
Niemcy
Polska
Szwecja

Całkowita
produkcja
PJ
176.41
4.10
4.57

Całkowity potencjał
(2010/2011)
PJ
414-432
52.3-115 (410.4)
50.4-61.2 (214.8)

Procentowe wykorzystanie
potencjału
%
40.8-42.6 (average value 41.7)
3.6-7.8 (average value 4.1)
7.5-9.1 (average value 6.2)

Rys. 4. Zużycie biogazu w Szwecji (2008) [9]
Fig. 4. Use of biogas in Sweden (2008) [9]

Dotychczasowe doświadczenia, głównie skandynawskie, wskazują, że sprężony
biometan może być stosowany relatywnie bez problemu do zasilania współczesnych
silników przystosowanych do zasilania sprężonym gazem ziemnym. Analizowany jest
przy tym np. wpływ siarkowodoru (H2S) na działanie reaktorów katalitycznych
stosowanych w silnikach zasilanych biometanem [6], [7].
Oczyszczony biogaz (biometan), podobnie jak gaz ziemny, może być wykorzystany do
zasilania trakcyjnych silników spalinowych w postaciach [7]:

sprężonego do ciśnienia nieznacznie większego od ciśnienia atmosferycznego – ten
sposób nie znajduje obecnie zastosowania, przede wszystkim z powodu małej gęstości
energetycznej przechowywanego paliwa ze względu na objętość i masę zbiornika
gazu,

sprężonego biogazu (biometanu) do ciśnienia około (20 ÷ 25) MPa, przechowywanego
w temperaturze otoczenia (analogicznie, jak w wypadku gazu ziemnego CNG),

skroplonego biogazu (biometanu), przechowywanego w temperaturze około -163ºC,
bez stosowania nadciśnienia (analogicznie, jak w wypadku płynnego gazu ziemnego
LNG),
Biogaz (biometan) może być stosowany do zasilania silników spalinowych
w następujących rozwiązaniach konstrukcyjnych [7]:

do zasilania silników o zapłonie iskrowym:
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dwupaliwowych na: paliwo ciekłe (benzynę) i gazowe – silnik może pracować na
benzynie lub na gazie, z tym iż na benzynie w fazie rozruchu silnika i – często – na
biegu jałowym,
 zasilanych gazem,

do zasilania silników o zapłonie samoczynnym:
 dwupaliwowych na: paliwo ciekłe (olej napędowy) i na gaz z zastosowaniem
dawki zapłonowej oleju napędowego,
 na gaz z zastosowaniem dawki zapłonowej oleju napędowego.
Najczęściej występującym rozwiązaniem np. w dużych silnikach jest zastosowanie
oczyszczonego biogazu do silników o zapłonie iskrowym. Najważniejszymi zmianami
konstrukcyjnymi silnika o zapłonie samoczynnym [10] na silnik o zapłonie iskrowym,
zasilany biometanem, jest: zastosowanie świecy zapłonowej w miejsce wtryskiwacza,
wyposażenie silnika w układ zapłonu, konstrukcyjne zmniejszenie stopnia sprężania,
zastosowanie przepustnicy w układzie dolotowym, zastosowanie specjalnych sterowników
procesów roboczych w silniku, przede wszystkim dawki paliwa i kąta wyprzedzenia
zapłonu, oraz zastosowanie w układzie wylotowym specjalnego reaktora katalitycznego
[10].
Na rysunkach od 5 do 8 przedstawiono przykładowo wyniki badań homologacyjnych
w teście ETC silników produkcji koncernu Scania. Te jednostki napędowe są stosowane
w autobusach użytkowanych w centrum Sztokholmu, a do ich zasilana służy biometan.
Badania homologacyjne wykonano dla dwóch standardów paliwa: GR i G23 [11].
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Rys. 5. Wyniki badań emisji jednostkowej
niemetalowych węglowodorów w teście ETC z
silników OC9 G02 260 i OC9 G03 300,
zasilanych paliwami GR i G23 wraz z limitem
emisji jednostkowej EEV [12]
Fig. 5. The test results emission of hydrocarbons
in non-metallic ETC test engine 260 OC9 G02
and G03 OC9 300, fueled GR and G23, together
with a limit emissions per unit EEV [12]
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Rys. 6. Wyniki badań emisji jednostkowej
metanu w teście ETC z silników OC9 G02 260
i OC9 G03 300, zasilanych paliwami GR i G23
wraz z limitem emisji jednostkowej EEV [12]
Fig. 6. The test results in the emission of
methane ETC engine test OC9 G02, G03 OC9
260 and 300, fueled GR and G23, together with
a limit emissions per unit EEV [12]
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Rys. 7. Wyniki badań emisji jednostkowej
tlenków azotu w teście ETC z silników
OC9 G02 260 i OC9 G03 300, zasilanych
paliwami GR i G23 wraz z limitem emisji
jednostkowej EEV [12]
Fig. 7. The results of the testing of emissions per
unit of nitrogen oxides in the ETC engine test
OC9 G02, G03 OC9 260 and 300, fueled GR and
G23, together with a limit emissions per unit EEV
[12]

Rys. 8. Wyniki badań emisji jednostkowej
cząstek stałych w teście ETC z silników
OC9 G02 260 i OC9 G03 300, zasilanych
paliwami GR i G23 wraz z limitem emisji
jednostkowej EEV [12]
Fig. 8. The test results emission of particulate
matter in the ETC engine test OC9 G02, G03
OC9 260 and 300, fueled GR and G23,
together with a limit emissions per unit EEV
[12]

Prowadzi się badania poznawcze emisji zanieczyszczeń z silników zasilanych
biometanem [11]. Prowadzone są również badania emisji zanieczyszczeń spalin z silników
zasilanych biometanem, gazem ziemnym w warunkach odpowiadających różnym
zastosowaniom np. dla jednostek napędowych maszyn roboczych [11].
6. Autobusy hybrydowe
Autobus hybrydowy, napędzany może być mniejszym od konwencjonalnego silnikiem
spalinowym oraz silnikiem elektrycznym bądź nimi obydwoma (rys. 9) [22]. Elektryczny
układ napędowy może funkcjonować m.in. w konfiguracji spalinowo-elektrycznej,
hybrydowej z ogniwami paliwowymi oraz elektrycznej zasilanej z akumulatorów lub przy
wykorzystaniu ultrakondensatorów (rys. 9, 10). Elektryczny układ napędowy może być
całkowicie oddzielony od silnika spalinowego. Niezależny montaż silnika spalinowego
eliminuje występowanie reakcyjnego momentu obrotowego. Efektem tego jest mniejsza
liczba drgań i emisji hałasu, co zapewnia znacznie wyższy poziom komfortu podróży dla
pasażerów (rys. 9) [19, 20, 21].
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Rys. 9. Schemat blokowy napędu hybrydowego Eaton Hybrid Electric System [19], [20]
Fig. 9. Block diagram of the hybrid Eaton Hybrid Electric System [19], [20]

Rys. 10. Rozmieszczenie w autobusie elementów układu hybrydowego spalinowo-elektrycznego
[18]
Fig. 10. Arrangement of the bus system components of a hybrid diesel-electric [18]

Aby uzyskać podwyższoną wydajność, bateria zasilająca silnik elektryczny pozwala na
pracę silnika spalinowego przy maksymalnej efektywności. Głównymi składnikami
hybrydowego układu napędowego są: silnik spalinowy (ICE), generator, akumulator
i silnik elektryczny. Do najczęściej stosowanych w pojazdach hybrydowych zalicza się
akumulatory kwasowo-ołowiowe lub niklowo-wodorkowe [22].
Istnieją różne rodzaje układów hybrydowych – równoległe, szeregowe i mieszane [22]:
– w odmianie równoległej autobusu hybrydowego, spalinowa jednostka napędowa
oraz silnik elektryczny współpracują z przekładnią przenoszenia napędu
niezależnie. Silnik elektryczny jest zaprojektowany w celu zapewnienia zasilania
podczas ruchu typu „stop-and-go”, natomiast przy dużych prędkościach jazdy
pojazd jest napędzany wyłącznie przez silnik spalinowy. Podczas przyspieszania,
pracuje zarówno silnik elektryczny, jak i spalinowa jednostka napędowa. Ponadto,
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podczas manewru hamowania, odzyskiwana jest energia wykorzystywana do
ładowania akumulatorów (rys. 11).

Rys.11. Schemat działania równoległego układu napędowego autobusu hybrydowego
Fig.11. Functional diagram parallel hybrid power transmission system of hybrid bus

–

w układzie szeregowym autobusu hybrydowego jedynym źródłem napędu jest
silnik elektryczny. W tym przypadku silnik spalinowy wewnętrznego spalania
(ICE) połączony jest z generatorem elektrycznym, który zamienia energię
wytworzoną przez jednostkę spalinową na energię elektryczną. Ta energia
elektryczna zasila natomiast silnik elektryczny, który napędza koła pojazdu.
Generator ładuje również akumulatory, które dodatkowo zapewniają zasilanie
silnika elektrycznego. Ponieważ ICE nie jest podłączony do kół, to może działać
maksymalnie efektywnie lub może zostać wyłączony na krótki czas – dzieje się tak
w przypadku, gdy akumulatory są wystarczająco naładowane, aby zasilać silnik
elektryczny (rys. 12).

Rys.12. Schemat działania szeregowego układu napędowego autobusu hybrydowego
Fig. 12. Functional diagram series hybrid power transmission system of hybrid bus

76

Przegląd napędów i paliw…

Na rys. 13 przedstawiono schemat działania układu hybrydowego równoległego
i szeregowego.

Rys. 13. Schemat działania autobusu hybrydowego rodzaju równoległego oraz szeregowego [23]
Fig. 13. Functional diegram hybrid system, paralel and sense system [23]

Autobusy hybrydowe mają wiele zalet w porównaniu do autobusów napędzanymi
konwencjonalnymi silnikami spalinowymi, charakteryzują się bowiem, chociażby
mniejszą emisją substancji szkodliwych spalin, zmniejszonym zużyciem paliwa,
zwiększoną efektywnością i charakteryzują się ponadto zmniejszonymi kosztami
utrzymania [22].
Szacuje się, że wykorzystanie autobusów o napędzie hybrydowym zmniejszy emisję
substancji szkodliwych spalin nawet o 75%, w porównaniu z autobusami zasilanymi
konwencjonalnymi jednostkami o zapłonie samoczynnym [22].
Badania ośrodków badawczych oraz przemysłu wskazują, że emisja drogowa cząstek
stałych (PM) z autobusów hybrydowych wyposażonych w filtry cząstek stałych jest prawie
90% mniejsza niż w przypadku emisji drogowej z konwencjonalnego autobusu z silnikiem
o zapłonie samoczynnym bez filtra cząstek stałych [22].
Z badań przeprowadzonych przez Northeast Advanced Vehicle Coalition (NAVC)
w celu oceny efektywności energetycznej i poziomów emisji spalinowo-elektrycznych
autobusów hybrydowych wynika, że emisja tlenków azotu (NOX) dla układu hybrydowego
jest od 30 do 40% mniejsza niż w przypadku konwencjonalnego pojazdu z silnikiem
o zapłonie samoczynnym [22].
Autobusy hybrydowe wyposażone w silnik elektryczny oraz jednostkę spalinową
o zapłonie samoczynnym charakteryzują się najmniejszą emisją drogową tlenku węgla
(CO) w porównaniu do autobusów zasilanych olejem napędowym, a nawet sprężonym
gazem ziemnym (CNG), jak wskazują badania opisane w [22].
Ocena wykonana przez Nowy Jork Transit (NYCT) wskazuje na zmniejszenie emisji
drogowej dla autobusów wyposażonych w napęd hybrydowy. Na poniższym rys. 14,
emisja drogowa z hybrydowego autobusu została porównana z emisją drogową
z konwencjonalnego autobusu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, wyposażonego w filtr
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cząstek stałych i porównywalnego autobusu zasilanego CNG i jak wynika z tego
porównania jest ona mniejsza [22].

Rys. 14. Porównanie emisji autobusu hybrydowego, zasilanego CNG oraz zasilanego
konwencjonalnym silnikiem o zapłonie samoczynnym z filtrem cząstek stałych [24]
Fig. 14. Comparison of emission hybrid bus, CNG-powered and conventional diesel
engine with a particulate filter [24]

6.1. Autobus hybrydowy z silnikiem o zapłonie iskrowym
Najogólniej autobus hybrydowy tego typu posiada silnik elektryczny, a jego główne
źródło energii stanowi małej wielkości silnik benzynowy. Przy braku energii elektrycznej,
silnik benzynowy umożliwia podróż. Energia pozyskiwana podczas jazdy autobusu zostaje
przekształcona w energię elektryczną, co umożliwia zwiększenie dystansu pokonywanego
przez pojazd. [15].
6.2. Autobus hybrydowy z silnikiem o zapłonie samoczynnym
Tego rodzaju autobus hybrydowy ma silnik elektryczny i mały silnik o zapłonie
samoczynnym jako jego główne źródło energii. Przy braku energii elektrycznej, silnik
spalinowy o zapłonie samoczynnym umożliwia kontynuowanie podróży. Energia
pozyskiwana podczas jazdy autobusu zostaje przekształcona w energię elektryczną w celu
zwiększenia dystansu pokonywanego przez pojazd [15].
6.3. Autobus hybrydowy z silnikiem zasilanym CNG
Ten z kolei autobus hybrydowy posiada silnik elektryczny oraz niewielkiej wielkości
silnik zasilany CNG jako jego główne źródło energii. Przy braku energii elektrycznej,
silnik zasilany CNG umożliwia jazdę, przy czym odzyskiwana jest energia zgromadzona
w akumulatorach, co umożliwia podróżowanie przy użyciu silnika elektrycznego [15].
6.4. Autobus hybrydowy z silnikiem zasilanym LPG
Ten autobus posiada silnik elektryczny i małej wielkości silnik zasilany LPG jako jego
główne źródło energii. Podczas braku energii elektrycznej, silnik spalinowy zasilany LPG
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umożliwia podróżowanie, przy czym pozyskiwana energia kinetyczna zamieniana jest na
energię elektryczną w celu wykorzystania dla potrzeb silnika elektrycznego i umożliwienia
podróży [15].
7. Autobusy elektryczne
Kolejnym etapem rozwoju napędu autobusów jest napęd w pełni elektryczny. Jest to
technologia obecnie cały czas rozwijana. Zasadniczą przeszkodą wpływającą na niezbyt
dużą obecną popularność tego typu autobusów, jest przede wszystkim ich ograniczony
zasięg.
Dlatego konstruktorzy pracują też cały czas nad zwiększeniem pojemności
akumulatorów oraz infrastrukturą ich ładowania.
Do zalet tego rodzaju autobusów można zaliczyć m.in. mniejsze zapotrzebowanie na
energię, co przedstawiono na to poniższym rys. 15.

Rys. 15. Zapotrzebowanie na energię w zależności od rodzaju napędu autobusu (cykl dzienny 350
km – SORT 2) [23]
Fig. 15. Demand for energy in accordance form type of drive (daily cycle 350 km – SORT 2) [23]

Energia niezbędna do ruchu autobusu z silnikiem o zapłonie samoczynnym jest prawie
dwukrotnie większa niż niezbędna w przypadku ruchu autobusu elektrycznego. Wynika to
ze sprawności ich jednostek napędowych.
Energia 100 kWh umożliwia pojazdowi elektrycznemu przejechanie największego
dystansu w porównaniu z równoważnym pojazdem z silnikiem o zapłonie samoczynnym
czy pojazdem hybrydowym (rys. 16).
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Rys. 16. Zasięg pojazdu przy wykorzystaniu 100 kWh energii [23]
Fig. 16. Driving range of vehicle using 100 kWh energy [23]

8. Autobusy wodorowe
Autobusy wodorowe dopiero zaczynają być popularyzowane. Ich główną zaletą jest
zdecydowanie większy zasięg niż w przypadku autobusów elektrycznych. Dzięki
praktycznie niekończącemu się źródłu zasilania, jakim jest wodór, autobusy
wykorzystujące ogniwa wodorowe, są jednym z głównych środków transportu miejskiego
czy nawet dalekiego zasięgu.
Główną zaletą paliwa wodorowego jest jego dostępność oraz stosunkowo dobre
właściwości w odniesieniu do innych paliw. Podstawowe parametry tego paliwa
przedstawia poniższa tabela 4.
Tabela 4
Właściwości wodoru, benzyny i metanu jako paliw silnikowych [28]
Table 4
Properties of hydrogen, petrol and methane as motor fuels [28]
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Zasadniczych metod produkcji wodoru jest kilka. Jedną z nich jest elektroliza wody. Jest to
jedna z najprostszych metod produkcji wodoru, polegająca na rozkładzie wody przy
oddziaływaniu prądu elektrycznego w celu otrzymania wodoru oraz tlenu [28].
Inną metodą, dzięki której możliwe jest wytwarzanie wodoru jest np. zgazowanie węgla.
Jest to metoda, która jako pierwsza służyła do produkcji gazów bogatych w wodór.
Gazyfikacja węgla polega na konwersji stałego materiału węglowego na gaz [28].
Jeszcze inną metodą produkcji wodoru, a zarazem najważniejszą z punktu widzenia
ochrony środowiska jest zagazowanie biomasy. Rozróżnia się trzy rodzaje biomasy,
z której można efektywnie produkować wodór [28]:
 biomasa zawierająca cukry proste i dicukry,
 biomasa skrobiowa,
 biomasa lignocelulozowa.
W wyniku zagazowania biomasy otrzymywany jest gaz, który stanowi mieszaninę
wodoru, tlenku węgla, ditlenku węgla, metanu i węglowodorów. Taki gaz jest poddawany
procesowi reformingu parowego, w wyniku którego powstaje gaz syntezowy służący do
produkcji wodoru [28].
Zaletą stosowania wodoru jako paliwa do zasilania silników spalinowych jest całkowite
wyeliminowanie emisji substancji szkodliwych spalin. Przegląd literatury pozwolił na
przytoczenie jednego z przykładów porównania emisji substancji szkodliwych
z autobusów zasilanych wodorem, CNG oraz ON (tab. 5).
Tabela 5
Emisja substancji szkodliwych z silników autobusów wykorzystujących ON, CNG i wodór [28].
Table 5
Emission of harmful substances from the engine buses used ON, CNG and hydrogen [28].

Praktycznym przykładem wykorzystania wodorowego zasilania autobusu jest nowy
produkt firmy Toyota. Producent planuje wprowadzić do użytku ponad 100 autobusów
Toyota FC Bus, przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio w 2020 roku [27].
Plany sprzedażowe marki mają zostać zwiększone w 2018 roku, aby przed
rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich osiągnąć liczbę 100 wodorowych autobusów,
przewożących pasażerów na regularnych trasach komunikacji miejskiej. Większość
nowych autobusów trafi do floty autobusowej tokijskiej metropolii [27].
81

Transport Samochodowy 1-2017

W autobusie został zastosowany system ogniw paliwowych Toyoty (Toyota Fuel Cell
System, TFCS1), który pierwotnie opracowany był z myślą o debiutującej w 2014 roku
Toyocie Mirai. Autobusy Toyota FC Bus przeszły wielokrotne testy drogowe, których
celem było sprawdzenie praktycznych aspektów ich użytkowania w systemie transportu
publicznego wielkiego miasta [27].
Toyota FC Bus dostarcza maksymalnie 9 kW mocy i 235 kWh energii, może być zatem
wykorzystywana jako źródło energii w sytuacjach kryzysowych, m.in. do zasilania miejsc
ewakuacji ludności czy centrów zarządzania kryzysowego [27]. W poniższej tabeli 6
zamieszczono najważniejsze parametry techniczne autobusu.
Tabela 6
Dane techniczne autobusu FC Bus [27]
Table 6
Technical data bus Bus FC [27]

Pojazd

Zestaw ogniw paliwowych

Silnik

Wysokociśnieniowe
zbiorniki wodoru

Akumulatory
System zasilania
zewnętrznych odbiorników
energii o wysokiej
pojemności

Długość / szerokość / wysokość

10 525 / 2 490 / 3 340 mm

Liczba miejsc (miejsca siedzące
+ stojące + kierowca)

77 (26+50+1)

Nazwa

Toyota FC Stack

Typ

Ogniwa paliwowe z elektrolitem
polimerowym

Moc maksymalna

114 kW × 2 zestawy (155 KM ×2)

Typ

Synchroniczny AC

Moc maksymalna

113 kW × 2 zestawy (154 KM × 2)

Maksymalny moment obrotowy

335 Nm× 2

Liczba zbiorników

10

Ciśnienie wodoru

70 MPa (około 700 barów)

Procentowe stężenie wagowe
Wewnętrzna pojemność
zbiorników
Typ

5,7%

Moc maksymalna

9 kW

Pojemność energetyczna

235 kWh

600 dm3
Niklowo-wodorkowy

9. Podsumowanie
Autobusy stanowią jeden z ważniejszych elementów komunikacji w miastach. Ich
odpowiednia liczba jest w stanie zapewnić płynny transport mieszkańcom. Aby poprawiać
mobilność oraz ograniczać emisję substancji szkodliwych spalin wymieniane są one na
nowe, coraz częściej wybiera się przy tym autobusy o napędzie alternatywnym. Niniejszy
przegląd rynku autobusów miejskich wskazuje, jakie są zasadnicze możliwości wyboru
autobusów o napędach alternatywnych i zasilaniu paliwami alternatywnymi. Na chwilę
obecną jest to na tyle duży wybór, że w każdym mieście w zależności od potrzeb będzie
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można użytkować odpowiedni pojazd. Największe znaczenie będą miały z pewnością
autobusy z silnikami zasilanymi CNG, LNG czy biometanem, autobusy w pełni
elektryczne i wykorzystujące ogniwa paliwowe - wodorowe.
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