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Przedsiębiorstwo transportu publicznego Transportes Urbanos de Sevilla – 
TUSSAM – operuje flotą 237 autobusów z silnikami spełniającymi normy emisji 
spalin Euro III i Euro IV. Flota składa się z 150-ciu autobusów 12- metrowych oraz 
87 autobusów przegubowych marek: Renault, Iveco, Man oraz Scania.

(*) Wprowadzenie programu szkolenia kierowców w celu zapewnienia wydajnej jazdy, która pozwala na utrzymanie 
efektów XBEE w czasie oraz na zwiększenie oszczędności w zużyciu paliwa.

Pierwsza ocena w 2011r.

W marcu 2011 roku, po pierwszym 
udanym teście przeprowadzonym na 4 
autobusach, podjęto decyzje o 
zastosowaniu technologii XBEE do całej 
floty autobusów jeżdżącej na paliwie 
biodiesel B15.

Przedsiębiorstwo zaobserwowało 
redukcję zużycia paliwa o 1.78% w 12- 
metrowych autobusach oraz 0,97% w 
autobusach przegubowych.  Wynik 
obliczono na podstawie danych od 
marca 2011 do kwietnia 2012 i 
porównując je ze średnim spalaniem w 
latach 2009 i 2010.

Wzrost zużycia paliwa po 
zaprzestaniu stosowania XBEE

W 2012r. kiedy to firma postanowiła 
zaprzestać używania XBEE, zużycie 
paliwa wzrosło o 3.21% w porównaniu 
ze średnim spalaniem w 2011 roku. 
Obserwacja była podobna zarówno w 
12- metrowych autobusach  (+1.88%) 
jak i w autobusach przegubowych 
(+4.23%).
W czerwcu 2013 roku, ponownie 
zaczęto stosować XBEE i po półtora 
roku, mogliśmy zaobserwować 
redukcję paliwa o 2.91% porównując 
dane maj 2012/ czerwiec 2013 z 
danymi z okresu czerwiec 2013/ 
grudzień 2014.December 2014.

Biorąc pod uwagę roczne zużycie 
paliwa całej floty zarządzanej przez 
Tussam kształtującej się na poziomie 5 
milionów litrów paliwa, możemy 
stwierdzić, że redukcja spalania na 
poziomie 2.91% pozwana nam 
zaoszczędzić 132,000.00 euro netto po 
odliczeniu kosztów enzymatycznej 
technologii paliwowej XBEE.

Podczas stosowania XBEE, 
zweryfikowano również eliminacje 
wody oraz osadów zbierających się w 
zbiornikach paliwa. Co więcej, 
utrzymanie silników stało się tańsze.

Stały wzrost oszczędności

Po latach używania technologii XBEE, 
Tussam zaobserwowało stałą redukcję 
zużycia paliwa.

Średnia spalania w okresie w którym 
nie stosowano XBEE to 68.41 litrów/ 
100km. Porównanie na przestrzeni lat 
mówi samo za siebie:
· 2014 → - 2.06 %
· 2015 → - 2.40 %
· 2016 → - 3.57 %
· 2017 → - 5.82 %*
· 2018 → -14.42 %*
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Dyrektor techniczny firmy 
komentuje:

„Nie było potrzeby czyszczenia 
zbiorników paliwa. Dodatek 
wyeliminował obecność bakterii 
oraz pleśni. Poza tym nie było 
żadnego osadu w zbiornikach.

Średnie zużycie paliwa w 
autobusach napędzanych dieslem 
obniżyło się o 2.9% równomiernie 
w ciągu ostatnich trzech lat.

W 2015 roku średnie zużycie 
paliwa było o 3% niższe niż w 
latach 2009-2010, po pięciu latach 
oraz 200,000 km!”
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Dane szczegółowe z pomiarów floty TUSSAM:

Średnie zużycie paliwa:
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Lata Autobus 12m Autobus 18m 12 m % 18 m %
03/2009-02/2011 58.91 76.66
03/2011-04/2012 57.86 75.92 -1.78% -0.97%
05/2012-06/2013 58.95 79.13 1.88% 4.23%
07/2013-12/2013 59.63 78.38 1.15% -0.95%

2014 55.67 78.32 -6.64% -0.08%
2015 57.36 76.17 3.04% -2.75%
2016 57.45 74.49 0.16% -2.21%
2017 56.55 68.63 -1.57% -7.87%

01/2018-06/2018 52.68 64.40 -6.84% -6.16%

Lata Średnia %
03/2009-02/2011 67.79
03/2011-04/2012 66.89 -1.32%
05/2012-06/2013 69.04 3.21%
07/2013-12/2013 69.01 -0.05%

2014 67.00 -2.91%
2015 66.77 -0.34%
2016 65.97 -1.19%
2017 62.59 -5.12%

01/2018-06/2018 58.54 -6.47%


