Du-ma acasa, Otokar, fara gaze spre trotuar
Cornel Stan,

...fara pic de motorina, fara cablu, fara sina! Cat de vizionar era autobuzul electric construit si prezentat in mai
1898 in Berlin, exact la 5 ani dupa ce Rudolph Diesel isi patentase celebrul motor cu ardere interna!
In articolul trecut am promis sa revin la transportul in comun din Bucuresti, daca va exista interes pentru el.
Pentru articol adica, pentru transport nu lipseste. Interesul a fost foarte convingator. Asadar, asteptam la
Bucuresti acum 400 si apoi inca 400 de autobuze turcesti Otokar cu motoare Diesel, fie ele si moderne, in timp
ce marile metropole die Europa si din lume au declarat razboi vehiculelor cu motoare Diesel, fiind pe cale sa le
ostracizeze din centrele urbane, din cauza densitatii extrem de periculoase a gazelor poluante.
Nu e vorba numai despre automobile, ci, in special, de mijloacele de transport in comun, din care autobuzele cu
motoare Diesel sunt pe cale sa fie radical eliminate!

Primul

autobuz cu motor electric si baterie din lume, construit si prezentat la Berlin in mai 1898
Autobuzele cu motoare Diesel vor fi in scurt timp radical eliminate din reteaua de transport in comun din marile
metropole din Europa si din lume!
Radical eliminate, nu este, totusi exageratS Shenzen, un oras in China, cine a auzit de elC Ce ne intereseaza pe
noi acum ChinaS Shenzen are 13 milioane de locuitori, impreuna cu Hong Kong, care il margineste si de care
ati auzit, sunt 19 milioane! Pana in decembrie 2017, toate autobuzele cu motoare termice din oras au fost
inlocuite cu autobuze cu propulsie electrica si baterii: 14 mii de autobuze electrice!
In Hamburg, Germania, pana in 2030, adica in urmatorii 12 ani, TOATE autobuzele cu motoare Diesel vor fi
inlocuite cu autobuze electrice.
In acest caz putem face si o comparatie veridica: Bucuresti si Hamburg au acelasi numar de locuitori, acelasi
trafic si aceeasi poluare. Hamburg are 1000 de autobuze, Bucurestiul 1300. Bucurestiul innoieste, asadar, in
aceeasi perioada, cam acelasi parc de vehicule cu autobuze propulsate cu motoare Diesel!
Stiu, harburile actuale trebuie sa fie inlocuite repede, eficient, in limite permise de poluare si ieftin. Planul de
viitor al edililor bucuresteni prevede, intr-adevar, si introducerea a 40 de autobuze electrice, 100 de troleibuze si
a 100 de tramvaie noi (alta pacoste a secolului XXI).
Am mentionat in articolele trecute faptul ca motoarele Diesel vor avea un mare viitor, in pofida incercarilor
actuale de anihilare, si sunt destul de sigur de asta. Dar in centrele urbane, in care aerul este absolut infestat, nu
mai au ce cauta nici motoarele Diesel, nici cele cu benzina, singurul sistem de propulsie fara emisii locale este
cel electric.
Dar pe frigul asta din Bucuresti, cum vor merge autobuzele cu baterii, vor avea si incalzireL La Hamburg a fost
in toata aceasta saptamana la fel de frig ca in Bucuresti, Hamburg e oricum mult mai la nord.
Exemplele pot fi continuate cu multe alte orase, dupa Shenzen si Hamburg, tendinta de electrificare a
autobuzelor din metropole este insa si mai clara din alta perspectiva: MAN, care ofera toata gama de autobuze
urbane, cu motoare Diesel, cu gaz metan si hibride, va produce incepand din 2030 variante electrice in proportie

de 60%. Mercedes, care are in programul Citaro o paleta similara de sisteme de propulsie, va ajunge in 2030 la o
proportie de 70% vehicule electrice! In China au fost inscrise in circulatie, numai in 2016, peste 115 mii de
asemenea autobuze.
Ce are Mercedes cu ChinaC Ceva senzational!
Acum cateva zile, chinezul Li Shufu, seful concernului de automobile chinezesc Geely, cu 80.000 de angajati, a
devenit actionar majoritar la Mercedes, cumparand dintr-o lovitura 9,7% din actiunile companiei. Acelasi Li
Shufu este actionar principal la Volvo, care din 2019 nu va mai produce nici un sistem de propulsie
neelectrificat intr-o forma sau alta, hibrid, plug-in sau numai electric. Pe Mercedes Li a pus ochii dupa ce marca
de lux a prezentat, in 2017, o adevarata cohorta de prototipuri de modele fascinante, electrificate.
Chinezul Li Shufu are nevoie de Mercedes pe functia de cal troian, care sa deschida poarta lumii pentru armata
lui de vehicule electrice.
Prognoza pentru continentul nostru este, oricum, clara: in 2030, in cele mai multe mari orase europene vor
circula 70% autobuze electrice. Stiti cand este 2030E Exact peste 12 ani. Un timp foarte, foarte scurt pentru o
asemenea dezvoltare tehnica si infrastructurala.
Dar pana la urma tramvaiul nu e tot electric, de ce trebuie sa fie acum fara fir si fara sineS Sa innoim, mai bine,
tramvaiele/
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cu tramvaie in Bucuresti
Incalceala de fire din intersectiile cu tramvaie va este binecunoscuta. Desele defectiuni, la fel. Sinele
tramvaielor acapareaza o suprafata imensa din carosabil, de obicei neutilizabila pentru alte vehicule. Un
dezavantaj major pentru fluenta traficului apare in intersectii. Fara tramvaie se pot construi sensuri giratorii mai
mari sau mai mici, eliminand semafoarele. Sinele tramvaiului taie intersectiile direct, in afara cazurilor in care
giratoriile sunt extrem de largi. Intersectiile au semafoare pentru masini, si separat, pentru tramvaie.
Blocaje, degringolada, nervi. Tramvaiele produc vibratii in fundamentele cladirilor, care pot provoca fisuri, si in
peretii acestora, care conduc la zgomot. Cunosc destule sali de concerte pe langa care trec asemenea monstri de
fier antediluvieni. De pe scena plutesc unde linistite de Mozart, prin pereti bubuieli amenintatoare de apocalipsa.
Contactele captatorilor cu cablurile produc mult prea des scantei, care afecteaza susceptibilitatea
electromagnetica a calculatoarelor din birouri sau a aparatelor din spitale. Pericolul de accidente cu asemenea
vehicule este foarte ridicat, masa imensa a unui tramvai pe sine metalice care permit glisajul fiind mult mai greu
de franat decat un autobuz. Aceste argumente pot fi gasite in numeroase studii. Pe de alta parte, se argumenteaza
ca un tramvai poate fi tinut in functiune 30-50 de ani, un autobuz numai 8-12. Dar sa nu uitam ca un tramvai
costa acum intre 1,5 si 4 milioane de euro, deci cam de 10 ori cat un autobuz.
Am toata lauda pentru edilii Constantei si ai Brasovului, care au eliminat foarte decis tramvaiele din trafic. Au
aparut intersectii si giratorii frumoase, au disparut multe semafoare, traficul a devenit mai fluid si mai putin
zgomotos. Cei care cunosc situatia inainte si dupa imi vor da dreptate.
Dar sa revenim la Bucuresti. Perspectiva autobuzelor electrice urbane, lungi de 12-18,6 metri, pentru 95-120 de
pasageri, cu piste proprii prin orase, care pot fi insa calcate pentru viraje sau in cazuri de urgenta este foarte
promitatoare. Alimentarea cu energie electrica la statiile terminus, in zece minute, cu pantografe coborate din
stalpi spre bateriile de pe acoperis este o solutie eficienta si curata.
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electric urban cu incarcarea bateriei de pe acoperis cu pantograf din exterior (invers decat la tramvai)
Toate bune si frumoase, daca un asemenea autobuz electric n-ar costa de 3 ori mai mult decat unul din
Otokarele abia achizitionate de Bucuresti. In plus, infrastructura pentru alimentare, care la Diesel nu constituie o
problema.
Cum ajungem de la autobuzele cu Diesel Euro 6 la cele cu motoare electrice si bateriiÃŽ IncetN Nu, mai
degraba sistematic: exista atat etape intermediare, cat si platforme modulare.
Mai multe companii, cu serii mai mari Mercedes si MAN, ofera acelasi tip de autobuz cu diferite sisteme de
propulsie: hibrid diesel-electric, gaz natural, biogaz, hibrizi gaz-electric. Hibrid inseamna ca motorul cu piston,
fie cu motorina, gaz, sau biogaz lucreaza doar ca generator de curent la bord, pentru motoarele electrice de
propulsie, care, mai nou sunt integrate in roti. Generatorul poate actiona afara din centrul orasului, energia fiind
stocata in baterie, din care motoarele electrice se alimenteaza in centru, unde generatorul este in repaus, pentru a

nu emite gaze.
Pare sofisticatS Se poate si mai simplu: din depozitele de gunoi de la marginea Bucurestiului se poate obtine
biogaz, rafinabil in metan, care poate alimenta autobuze cu motoare cu piston, transformate, in general, tot din
motoare de serie Diesel, pentru functionarea cu gaz. E adevarat, in acest caz avem ceva emisii in centru, dar cu
mult mai reduse decat in cazul unui motor Diesel, chiar cu Euro 6. La functionarea cu gaz problema emisiei de
oxizi de azot practic nu se mai pune. Iar emisia de dioxid de carbon este practic reciclata in natura: deseuri
menajere organice - biogaz - ardere - gaze de evacuare cu bioxid de carbon pentru fotosinteza noilor plante, din
care vor rezulta noile deseuri menajere. Si aceste solutii sunt oferite de fabricantii mentionati, dar nu numai de
ei.
Sa nu uit pilele de combustie cu hidrogen, ca imediat ma incolteste vreun cititor atotstiutor. Nici macar nu mai
sunt teorii: atat Mercedes, cat si Toyota ofera autobuze urbane cu propulsie electrica si alimentare de energie la
bord cu pile de combustie pe baza de hidrogen. Toyota Sora, de exemplu, are la bord rezervoare in care sunt
stocati 600 de litri de hidrogen la o presiune de 700 de bari. Sa-l lasam prin FerentariA Ati auzit de bomba cu
hidrogenB Bun. Sa zicem ca baietii de la service ar garanta etanseitatea supapelor si garniturilor pe multi ani
inainte. Dar hidrogenul de unde il luamÃŽ In cel mai bun caz, tot din biogaz. Din cel fabricat la marginea
orasului. Adica ne-am scarpina la urechea stanga cu mana dreapta, pe dupa freza! Costurile, mai mari decat daca
am folosi doar baterii. Nu-i mai simplu sa stocam biogazul direct la bord, pentru un motor care lucreaza ca
generator de curent, cand autobuzul nu circula prin centru, asa cum am mentionat mai sus/
Permiteti sa va impartasesc un vis, asa, ca inginer: as cumpara niste autobuze MAN cu motoare Diesel Euro 6,
dar si cateva pe biogaz, pe baza acelorasi motoare cu compresia ceva mai redusa si cu sistemele de aprindere ca
acelea pe benzina. Si as mai lua si cateva electrice, autobuzul ramane in fond, acelasi.
Le probam un an-doi, prin comparatie, inainte sa luam ceva cu toptanul. Cu acelasi furnizor si acelasi autobuz
de baza avem avantajul ca ne putem utila atelierele de reparatii si service in mod rational si ne putem scoli
personalul cu maxima eficienta. Imi mai permiteti un visD Daca tot ar fi cu MAN, pe baza personalului nostru
calificat si a experientei capatate in utilizarea autobuzelor, poate am putea reinnoda vechile si fructuoasele
traditii cu ROMAN.
Ce bine ne-ar prinde o noua fabrica ROMAN la Brasov, pentru autobuze cu gaz, hibride sau electrice, si, de ce
nu, si pentru camioane cu aceleasi sisteme de propulsie, de care este nevoie pentru transportul marfurilor prin
orase!
Si daca, revenind la transportul urban, ajungem pana la urma la exclusiv electric, experienta acumulata pe
parcurs tot ne-ar prinde bine. Daca tot am avea reactoarele de biogaz de la depozitele de gunoi de la marginea
Bucurestiului, am putea sa lasam acolo si motoarele pe gaz pe care nu le mai folosim in autobuzele devenite
electrice cu baterie. Motoare ca fier vechiN Nu. Le punem sa genereze curentul de care au nevoie vehiculele
electrice, pe care le incarcam chiar acolo. In fond, nu e ideea mea. In Polonia se deruleaza actualmente un
program de cercetare si dezvoltare a unui asemenea sistem. Aviz Ministerului Roman al Cercetarii si Inovarii.
Autobuze urbane cu Diesel care are Euro 6, asta suna pe moment bine. Perspectiva electrica e scumpa, insa
inevitabila.
Vorba bunicilor:
Suntem prea saraci ca sa cumparam lucruri ieftine.

