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Резиме: Аутобуси на чисто електрични погон као нови концепт аутобуса за градски превоз
успешно се користе у многим градовима Европе, Азије и Америке. ЈКП ГСП ''Београд''
препознајући пре свега еколошке предности овог концепта од 1/9/2016.године има у
редовном саобраћају 5 чисто електричних аутобуса на новој градској линији ЕКО 1. У раду
ће бити представљени еколошки бенефити коришћења овог типа аутобуса са становишта
нулте емисије загађења на локалном нивоу и смањења емисије угљен диоксида на макро
нивоу.
Кључне речи: електрични аутобус, јавни градски превоз, екологија
Abstract: Buses on purely electric drive as a new concept for urban transport are used successfully
in many cities of Europe, Asia and America. JKP GSP '' Belgrade '' has recognized all the
environmental benefits of this concept. From 1/9/2016 in regular operation have 5 pure electric buses
on the new city line EKO 1. The paper will be presented the ecological benefits of using this type
of buses, from the point zero pollution emissions at the local level and reduce carbon dioxide
emissions at the macro level.
Keywords: Electric bus, public transportation, ecology
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1.

УВОД

ЈКП ГСП ’'Београд'' је носилац функције јавног превоза у Београду и највећи
оператер у Југоисточној Европи. У својим развојним плановима ЈКП ГСП “Београд“
посебну пажњу посвећује могућности примене концепта аутобуса на чисто
електрични погон (Е-буса) који би радили на еколошки најугроженијим
саобраћајницама. У претходном периоду акценат је био на праћењу трендова
развоја Е-буса, размени искустава са компанијама за јавни превоз и произвођачима
аутобуса а спроведено је и једно пробно тестирање.
Од 1. Септембра 2016.години
ЈКП ГСП ’'Београд’’, има у редовној
експлоатацији 5 соло (12м) аутобуса на чисто електрични погон на новој градској
линији ''ЕКО 1'' што представља први корак у дугорочној стратегији коришћења
аутобуса са електричним погоном. Ова возила имају стални тренд развоја и
унапређења што их чини све више конкурентним у поређењу са другим концептима
(дизел, КПГ). Треба истаћи значајно унапређење у смислу смањења масе возила што
се одражава на повећање капацитета возила (80-90 путника), што се приближава
капацитету стандардног аутобуса са дизел погоном (100-105 путника). Ово су
значајне претпоставке чиме се омогућава њихово коришћење на пре свега
централним линијама аутобуског подсистема у Београду.

2.

ЛИНИЈА ЕКО 1 ( ВУКОВ СПОМЕНИК-БЕЛВИЛ)

Нова Линија ЕКО 1 је планирана као дијаметрална линија која повезује леву и
десну обалу реке Саве тј. стари део Београда са Новим Београдом, пролазећи кроз
централну зону града. Дуж трасе лоцирано је више туристичких атракција (Дом
Народне скупштине, Стари двор, Црква Светог Марка...), административни центар
Београда, Правни факултет, Технички факултети, Тржни центри ''Ушће'' и ''Делта
сити'', Комбанк арена, Железничка станица ''Нови Београд'' . [1]
Увођење аутобуса на електрични погон је добар начин ''рехабилитације'' електро
система превоза на леву обалу Саве, обзиром да су до 1970. године у експлоатацији
биле 3 тролејбуске линије које су повезивали стари део града са Земуном и Новим
Београдом. У том смислу линија ЕКО 1 (Вуков споменик – Белвил) у потпуности
оправдава коришћење аутобуса на електрични погон обзиром да њена траса пролази
поред атрактивних локација и саобраћајним коридорима који на појединим
деоницама имају висок ниво арео загађења и буке.

Слика1. Бранкова улица
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Слика2. Народна скупштина
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Слика 3. Траса нове линије ЕКО 1

Средња дужина линије је 8.1 km. У смеру ''А'' линија има 14 стајалишта а у
смеру ''Б'' 18 стајалишта. Са 5 Е-бусева у раду планирани интервал (i) наиласка
возила износи 16 минута. Понуђени превозни капацитет на линији је око 408
места/час. [1]

3.

ИЗБОР КОНЦЕПТА АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН

Анализом искустава у експлоатацији аутобуса на електрични погон различитих
произвођача са различитим концептима
система пуњења и складиштења
електричне енергије, дошло се до решења да је за услове експлоатације у Београду
најприхватљивији ''пантографски'' систем брзог пуњења на терминусима и примена
система за складиштење електричне енергије помоћу суперкондензатора.
Предности пантографског
система пуњења






Прихватљиво време пуњења 510 минута
Могућност прикључења
пуњача на трамваску мрежу
DC) или јавну
дистрибутивну мрежу (AC)
Снага пуњача 150 kW
E.бус може да ради током
целог радног дана
(посебно важно у летњим
условима кад се користи
клима уређај и зими када се
користи грејање)

Предности складиштења електричне
енергије помоћу суперкондензатора
•
•

Принцип:Eлектро статички
Флексибилност при наглом
пуњењу и пражњењу
• Висока ефикасност 92-98%
• Прихватљива маса: 900 kg
• Температ. опсег : - 40 до +65
C.
• Брзо пуњење 5-10 минута
• Могућност прихватања
целокупне
ел. енергије у фази
рекуперације
• Дуг животни век: мин. 10
година
• Погодност рециклирања
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Aутобуси на електрични погон које ЈКП ГСП ''Београд'' има у експлоатцији су
произвођача ''Higer'', тип KLQ6125GEV3. Капацитет возила је минимално 80
путника, E-бус је опремљен са два вучна асихрона мотора Siemens IPV5135,
номиналне снаге 2x67 kW, систем за складиштење електричне енергије је помоћу
суперкондензатора произвођача AOWEI капацитета 20 kWh. Пуњачи за брзо
пуњење су снаге 150 kW. Пуњач на терминиусу ''Вуков споменик'' повезан је на
једносмерни напон (DC) из трамвајске контактне мреже а пуњач на терминусу
''Белвил'' на трофазни наизменични напон(АC) из јавне дистрибутивне мреже. Један
пуњач са спорим пуњењем снаге 40 kW постављен је у депоу где се врши одржавање
и паркирање Е-бусева. [2]

4.

Слика 4. Е-бус HIGER KLQ6125GEV3

Слика 5. Позиција суперкондезатора

Слика 6. Пуњач на пуњачком месту
''Вуков споменик''

Слика 7. Унутрашњост Е-буса

ЕКОЛОШКИ ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ АУТОБУСА НА ЕЛЕКТРИЧНИ
ПОГОН

Увођење аутобуса на чисто електрични погон у редовну експлоатацију на линији
ЕКО 1 у Београду, веома је интересантно за анализу еколошких ефеката у
поређењу са аутобусима који имају друге погонске системе (дизел, КПГ, хибриди...)
пре свега у погледу емисије штетних гасова: CO, NОx, CxHy, PM, емисије угљен
диоксида CO2, нивоа емитоване буке. Аутобуси на чисто електрични погон имају
значајне предности у односу на аутобусе који користе фосилна горива (дизел, КПГ,
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ЛПГ...) и то оправдава све већу њихову примену у систему јавног градског превоза
многих градова. [3]
4.1.

Нулта емисија загађења

За разлику од аутобуса са дизел или погоном на КПГ, аутобуси на чисто
електрични погон током рада немају емисију штетених гасова што их чини
еколошки најподобнијим за рад на пре свега централним градским линијама и
саобраћаницама са највећим фрекфенцијама возила, чиме се на најбољи начин
доприноси смањењу утицаја емисије штетених издувних гасова. Ефекте ''нулте
емисије'' коришћења аутобуса на електрични погон упоредићемо са аутобусима на
дизел погон. На основу досадашњег рада Е.аутобуса на линији ЕКО 1, можемо
усвојити да је њихова просечна потрошња електричне енергије између 1.0-1.1
kWh/km. Када би на линији ЕКО 1 радили аутобуси са дизел погоном њихова
потрошња дизел горива би била око 44 l/100 km. Ако усвојимо да је просечна
годишња пређена километража аутобуса 80.000 km, емисија штетених гасова дизел
аутобуса са различитим типовима погонских мотора према ЕУРО нормама је
представљена у табели бр.1 [3]
Табела 1. Емисија штетених издувних гасова од аутобуса са дизел погоном
Емисија
Емисија
Емисија
Емисија
дизел
дизел
дизел
дизел
аутобуса
аутобуса
аутобуса
аутобуса
Е.бус
(Еуро 3)
(Еуро 4)
(Еуро5/ЕЕV
(Еуро 6)
Загађујућа
материја

[kg/godišnjе]

[kg/godišnje]

[kg/godišnje]

[kg/godišnje]

0

274.6

196.1

196.1

196.1

0

86.3

60.1

32.4

17.0

0

653.9

457.7

261.5

52.3

0

13.1

2.6

2.6

1.3

[kg/godišnje]

CO
(угљен
моноксид)

CxHy
(угљо
водоници)

NOx
(азотни
оксиди)

PM
(микро
честице)

Вредности емисија штетених гасова приказаних у табели односе се само за један
аутобус. Ако знамо да су поједине деонице трасе линије ЕКО 1 ( Бранкова улица )
једне од најоптрећенијих са аутобусима за јавни превоз где часовне фрекфенције
достижу и број од преко 100 аутобуса на час, могуће је изказати укупну емисију
штетених гасова (табела бр.2) коју продукују аутобуси на годишњем нивоу на тој
деоници. [4]
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Табела 2 . Годишња емисија штетених издувних гасова од аутобуса са дизел погоном у
Бранковој улици (2015.година)
Ulica/Bulevar
Brankova

Linije
15,16,60,65,67,68,71,72,75,77, 84,95,704,706,707

Deonica
" od Brankovog mosta do Zelenog venca''

CO ( Kg)
CxHy (Kg)
NOx (Kg)
PM10 (Kg)
Ukupno ( Kg)

3.001
928
5.695
67
9.691

CO2 ( tona)

1.263

Аутобуси са дизел погоном проузрокују аеро загађење чији трошак изражен у новцу
се може квантификовати према директиви 33/2009/ЕС и представљен је у табели 3.
Табела 3. Трошкови емисије штетних гасова дизел аутобуса

Загађујућа
материја
CxHy
NOx
PM10
CO2,CO

Трошкови аеро
загађења [7]

[€/g]
0,001
0,0044
0,087
0,000035

Емисија штетених издувних гасова која потиче од аутобуса са дизел погоном и
осталих возила у централном градском подручју представљају значајне здравствене
ризике за становнике градова. У том смислу увођење еколошки чистих возила као
што су Е.аутобуси за јавни превоз је значајан допринос смањењу тог ризика.
4.2.

Емисија угљен диоксида CO2

Генерално посматрано угљен диоксид настаје приликом сваке реакције
сагоревања у природи. Код возила са моторима СУС тај процес је присутан током
читавог времена рада возила, тј сагоревања фосилног горива у мотору. Такође
приликом прераде сирове нафте у рафинеријама и приликом транспорта фосилног
горива до корисника ослободи се одређена количина угљен диоксида. Анализа која
обухвата све ове аспекте позната је у литератури као ''Well to Wheel'' ( од извора до
точка).
Анализа емисије угљен диоксида ''Well to Wheel'' (од извора до точка) је важна
ради сагледавања на глобалном нивоу и поређења нивоа емисије коју емитују
аутобуси са различитим системима погона укључујући и аутобусе на чисто
електрични погон. На слици бр.8, предсатвљен је ток електричне енергије од
производње до крајњег корисника (Е-бус). [3]
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Слика бр.8 Производња, пренос, дистрибуција и пуњење Е-аутобуса
Ако би анализирали емисију CO2 ''Well to Wheel'' (од извора до точка) на
примеру Србије, односно могућег масовнијег коришћења чисто електричних
аутобуса у системима градског превоза полазимо од чињенице да је производња
електричне енергије у термоелектрaнама заступљена са око 70% док остатак
производње потиче из хидроелектрана 30%. У табели бр.4 дата је производња
електричне енергије у Србији за 2013. годину.
Табела бр.4 Производња електричне енергије у Србији у 2013.г, извор [5]

Термо електране (ТЕ)
ТЕНТ
Произведена
електр.енергија
[GWh]
20.232·103
Потребна
количина угља
[t]
29152350

Костолац

Укупно (ТЕ)

6.472·103

26.704·103

8606211

37758561

Хидро
електране
(ХЕ)

Укупно
(ТЕ+ХЕ)

10.729·103

37.433·103

Коришћењем једначина за израчунавање емисије CO2, сагоревањем угља у
термоелектранама

mco2= mf * gc * 44/12
добијамо резултате који су приказани у табели бр. 5
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ЗНАЧАЈ УВОЂЕЊА АУТОБУСА НА ЧИСТО ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН У БЕОГРАДУ СА АСПЕКТА
СМАЊЕЊА ЕМИСИЈЕ ШТЕТНИХ ГАСОВА

Табела бр.5 Емисија CO2 која потиче од производње електричне енергије у Србији у 2013.г,
извор [5]

Укупно
(ТЕ)

Укупно
(ТЕ+ХЕ)

6.97·106

28.13·106

28.13·106

1077

1053

751.5

Термо електране (ТЕ)
Костолац

TEНT
Учешће угљеника
CO2 емисија
CO2
(станд.ем.факор )

[ kgC/kg
горива]

0.198

[t]

21.16·10

[g/kWh]

1046

0.221
6

Обзиром да је учешће производње електричне енергије из термо електрана 70 %,
релевантни стандардни емисиони фактор за CO2 је 751.5 g/kWh. Ако усвојимо да
је просечна потрошња аутобуса на електрични погон на линији ЕКО 1 у Београду
1.1 kWh/km, емисија CO2 ''Well to Wheel'' (од извора до точка) би износила 826.6
g/km.
У истим условима рада на линији ЕКО аутобус са дизел погоном који има
потрошњу од 44 L/100 km, имао би емисију CO2 ''Well to Wheel'' од 1393.1 g/km. Из
овог прорачуна се може закључити да је ниво емисије CO2 (''Well to Wheel'') за око
40% мањи код аутобуса на чисто електрични погон у поређењу са дизел аутобусом.
Нижи ниво емисије CO2 код аутобуса са електричним погоном на ширем плану
друштвене заједнице позитивно утиче на смањење ефеката стаклене баште,
настанка киселих киша које изазива прекомерна емисија CO2.
4.3.

Анализа нивоа емитоване буке

Аутобуси за градски превоз у градовима представљају значајан извор буке
посебно у централним градским зонама. Бука настаје као последица рада: погонског
агрегата, трансмисије, издувног система, пнеуматика, помоћних система на возилу.
Смањење нивоа емитоване буке од возила за јавни превоз је стални задатак који се
од органа управе градова постављају према компанијама које врше јавни превоз.

Слика бр.9 Ниво емитоване буке код аутобуса за градски превоз
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Увођење аутобуса на електрични погон је један од могућих начина смањења
буке. На слици бр.9 представљен је упоредни приказ емитоване буке од градских
аутобуса са различитим погонским системима. [6]
Ниво емитоване буке приказан је за возило које ''стоји'' и возило у покрету.
Вредности емитоване буке код аутобуса на чисто електрични погон може се
сматрати да је исти као код аутобуса са погоном на гориве ћелије односно
тролејбуса и који за случај када возило ''стоји'' износи 63dB. У поређењу са
аутобусом на дизел погон где ниво буке достиже ниво од 80dB јасно произилази да
возила на електро погон имају за 17dB нижи ниво емитоване буке. У случају да се
ниво емитоване буке мери за возило које је у покрету аутобуси на електро погон
достижу ниво од 69dB, што је за 8dB мање од аутобуса са дизел погоном.

5.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Увођење аутобуса на чисто електрични погон у систем јавног градског превоза
Београда представља значајан квалитативан помак посматрана у технолошком и
посебно еколошком смислу. Као најперспективнија технологија која доживљава
стални тренд развоја посебно система за складиштење електричне енергије и
система за брзо пуњење, намеће се као реална опција све већег учешћа овог
концепта градског аутобуса у будућности а тиме и значајно смањење емисије
штетених гасова на улицама Београда, што ће допринети побољшању квалитета
животне средине и смањењу трошкова које локална заједница издваја за отклањање
последица њеног нарушавања.
Анализа еколошких ефеката експлоатације првих пет аутобуса на електрични
погон у Београду су најбоља аргументација и подршка даљег развоја овог концепта
у Београду.

6.
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