
W Warszawie jeździ już wiele autobusów elektrycznych, więc teraz czas na bezemisyjne pojazdy 
komunalne. Tę epokową zmianę z pewnością przyspieszy zimowy test śmieciarki Ekocel Medium X4 
na w pełni elektrycznym podwoziu Volvo FE Electric. Uzyskane wyniki pozwalają traktować 
unikatowy pojazd jako „dojrzałe" rozwiązanie gotowe do zastąpienia przynajmniej częśd 
wykorzystywanych śmieciarek spalinowych. 

V
olvo Trucks Polska wiąże duże na

dzieje z pojazdami elektryczny

mi, a szczególnie w zastosowa

niach komunalnych, gdzie moż

na osiągnąć bardzo korzystne efekty 

ekologiczne i ekonomiczne. Nie są one 

bezpodstawne, ponieważ w połowie 

ub. roku zaprezentowała śmieciarkę ba

zującą na Volvo FE Electric, która spełnia 

wszystkie kluczowe założenia i tym sa

mym zachęca firmę do coraz śmielszych 

działań w kierunku rozwoju i populary

zacji samochodów ciężarowych zasila

nych akumulatorowo. Wyjątkowy po

jazd ma rozstaw osi 3900 mm. Do je

go napędu zastosowano dwa silniki elek

tryczne o łącznej mocy stałej/szczyto

wej 330 kW (449 KM)/400 kW (544 KM) 

i maksymalnym momencie obrotowym 

wynoszącym 800 Nm, które współpra

cują z dwubiegową przekładnią sumu

jąca-redukcyjną. Jeden silnik jest na sta

łe połączony z reduktorem i pracuje ca

ły czas, natomiast drugi włącza się przy 

większym zapotrzebowaniu na moc. Gdy 

dochodzi do pełnego obciążenia, skrzynia 

zmienia mu przełożenie na wyższe. Takie 

Zastosowane silniki elektryczne są jednakowe i zostały umieszczone 
pośrodku podwozia między podłużnicami ramy. Z przodu widać 
jedną z dwóch sprężarek elektrycznych zasilających układ hamulcowy 
i zawieszenie pneumatyczne. 

Centralne miejsce pod kabiną zajmują dwa tradycyjne akumulatory, 
wpięte w 24-voltową instalację podwozia. Przed nimi znajduje się 
chłodnica do optymalizacji warunków pracy elektroniki i baterii 
trakcyjnych, by wydłużyć ich trwałość. 
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pojazdy komunalne 

Pracownicy MPO Warszawa nie kryli zadowolenia z możliwości 
przetestowania elektrycznej śmieciarki. Zgodnie zwracali uwagę 

Wnętrze jest przestronne i wygodne nawet dla środkowego pomocnika, 
który ma pełnowymiarowy fotel i może łatwo dostać się do niego po 
stopniu na tunelu silnika. 

na bardzo dobrą dynamikę pojazdu i wyjątkową ciszę w kabinie, która 
ułatwia rozmowę i ogranicza zmęczenie. Na zdjęciu od lewej: Dariusz 
Chmura - ładowacz, Kamil Pokrzywnicki - kierowca, ładowacz oraz 
Mateusz Chmura - kierowca, ładowacz. 

rozwiązanie optymalizuje zużycie energii 

przy napędzaniu pojazdu i polepsza jej 

odzysk w trakcie hamowania. Napęd ze 

skrzyni biegów jest przekazywany na stan

dardowy tylny most o przełożeniu 5,29. 

O funkcjonalności pojazdu elektrycz

nego decyduje zasięg, choć w przypad

ku śmieciarki równie ważna jest ilość pra

cy, jaką można wykonać na jednym ła

dowaniu. Mając to na uwadze Volvo 

Trucks Polska wyposażyło swoje „demo" 

w 4 baterie trakcyjne zamontowane po 

obu stronach ramy, o łącznej pojemności 

265 kWh. Z tego do wykorzystania jest 

211 kWh, ponieważ reszta została za

rezerwowana na optymalizację warun

ków temperaturowych pracy baterii, aby 

maksymalnie wydłużyć ich żywotność. 

Oznacza to, że latem są one chłodzone, 

a zimą podgrzewane. Uzupełnianie ener

gii może odbywać się na kilka sposobów. 

Najprostszym jest podłączenie pojazdu 

do typowego gniazda siłowego i łado

wanie prądem zmiennym o mocy 22 kW, 

ale zajmuje to ok. 11 h. Takie gniazdo jest 

jednak na wyposażeniu praktycznie każ

dej bazy transportowej czy sortowni od

padów, więc nie wymaga
„ 

dodatkowych 

nakładów inwestycyjnych, chyba że naraz 

miałoby ładować się kilka śmieciarek elek

trycznych. Zdecydowanie bardziej wydaj

nym rozwiązaniem jest ładowanie prą

dem stałym o mocy 1 50 kW, przy wyko

rzysta ni u ładowarki stacjonarnej - wów

czas trwa mniej niż 2 h. Wiąże się ono 

niestety z dość znacznymi kosztami, ale 

warto je ponieść, by w znaczący sposób 

zwiększyć dostępność posiadanej flo

ty „elektryków". 

Po licznych prezentacjach śmieciar

ka na podwoziu Volvo FE Electric została 
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skierowana na testy do różnych 

firm komunalnych, by spraw

dzić jej funkcjonalność w rze

czywistych warunkach eksplo

atacji. W tym gronie nie mo

gło zabraknąć . Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

w Warszawie, w którym test 

przypadł na przełom roku, do

kładnie od 22 grudnia 2021 r. 

do 13 stycznia br. Odbywał się 

więc przy niskich temperatu

rach, w tym ujemnych, co spra

wia, że osiągnięte wyniki są 

najbardziej miarodajne w oce

Baterie trakcyjne wykorzystują całą dostępną przestrzeń 
po zewnętrznej stronie ramy między kolami. Pozwalają 
na zmagazynowanie łącznie 265 kWh energii, z czego 
do wykorzystania jest 211 kWh. 

nie możliwości pojazdu i jed

nocześnie pozwalają przypusz

czać, że w okresie letnim bę

dą jeszcze korzystniejsze. Przez 

pierwszą połowę testu śmie

ciarka była ładowana z gniaz

da siłowego i wykorzystywa

na na jednej, porannej zmia

nie. - U nas ta zmiana jest cięż
sza, ponieważ rano jeździ się 
po Warszawie znacznie łatwiej 
niż podczas popołudniowe
go szczytu. Trzeba więc obsłu
żyć więcej ądresów, w dodat
ku bardziej oddalonych od sie

Na tablicy przyrządów warto obserwować nie tylko stan 
naładowania akumulatorów trakcyjnych i zasięg, ale 
przede wszystkim wskaźnik przepływu energii zastępujący 
obrotomierz. Pokazuje on, kiedy i jak intensywnie energia 
elektryczna jest wykorzystywana bądź odzyskiwana. 

bie i z utrudnionym dostępem. 
Pokonywaliśmy 70-80 km, odbiera
jąc średnio ok. 8 ton odpadów. Na ko
niec zmiany, po wyładunku odpa
dów w sortowni i powrocie do bazy 
(ok. 25 km) poziom naładowania aku
mulatorów sięgał 35-40% - opowia

da Kamil Pokrzywnicki, kierowca i łado

wacz w MPO Warszawa. - W drugiej po
łowie testów zaczęliśmy korzystać z tzw. 
szybkiej ładowarki. Uzupełnianie energii 

od ok. 40 do 7 00% zajmowało nieca
łe 7,5 godziny. Śmieciarka mogla więc 
dość szybko rozpocząć pracę na dru
giej zmianie, a ponieważ jest ona lżej
sza, pojazd wracał do bazy z zapasem na
wet ponad 50% energii. Nie zawsze jed

nak praca odbywała się według tego sa

mego schematu, co wynika z różnej ilości 

odpadów_ do odebrania w danym dniu.

- Podczas testu zdarzało się również tak,
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