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1. Wstęp

Każda działalność człowieka powinna być prowadzona 
z  uwzględnieniem jej efektywności, czyli wielkości uzyskane-
go efektu działania w porównaniu do poniesionych nakładów. 
Również w przypadku działalności prowadzonej przez przed-
siębiorców, poprawa efektywności była, jest i będzie brana pod 
uwagę, a  jednym z  głównych celów przedsiębiorstw kolejo-
wych jest podnoszenie efektywności energetycznej, czyli uzy-
skiwanie coraz mniejszych wartości jednostkowego zużycia 
energii. Osiąganie tego celu było zasadniczo realizowane przez 
redukcję ilości zużywanej energii elektrycznej lub oleju napę-
dowego jako paliwa do przewiezienia tego samego ładunku, 
jednak w  ostatnich latach ponoszone koszty zakupu energii 
w coraz większym stopniu należy zwiększyć o koszty środowi-
skowe, wynikające z emisji zanieczyszczeń generowanych pod-
czas wytwarzania energii. Z  tego powodu w kolejnym etapie 
„ewolucji” kolejnictwa na świecie, jednym z kroków jest uzyski-
wanie energii na cele trakcyjne ze źródeł o coraz niższej emisji 
zanieczyszczeń, aż do osiągnięcia etapu „emisji zerowej”.

2. Przepisy i cele UE dotyczące emisji spalin

Przy dopuszczaniu do eksploatacji pojazdów kolejowych 
zgodnych z Technicznymi Specy* kacjami Interoperacyjności 
(TSI), wymagania w zakresie emisji spalin są zawarte w roz-
porządzeniu Komisji (UE) nr 1302/2014 [8], czyli TSI LOC&PAS, 

w punkcie 4.2.8.3. „Napęd wysokoprężny i inne systemy na-
pędu z  silnikami cieplnymi”: 1) Silniki wysokoprężne mu-
szą być zgodne z  prawodawstwem Unii dotyczącym spa-
lin (skład, wartości graniczne). Obecnie stosowanym doku-
mentem normatywnym w  tym zakresie jest rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/1628 [10]. 
W przypadku dopuszczania do eksploatacji pojazdów, któ-
re nie są zgodne z TSI, zastosowanie ma pkt 6.2.1.2. „Emisje 
spalin”, zamieszczony w  Tabeli B. (…) Wymagania krajowe, 

których spełnienie jest niezbędne do uzyskania zezwolenia na 

wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego (z wyjątkiem po-

jazdu szynowo-drogowego), do którego nie stosuje się wyma-

gań TSI w przypadkach w nich określonych (…) listy Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) z dnia 05.11.2021 r. [3]. 
Według tego punktu, poziom zanieczyszczeń emitowanych 
przez silniki spalinowe powinien być zgodny z  przepisami 
określonymi w:

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 
2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników 
spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń gazowych i  cząstek stałych przez te silniki (Dz.U. 
poz. 588), § 4 [9].
karcie UIC 623-1: (2020.02) Homologacja silników spali-
nowych pojazdów napędowych [13] (karta anulowana 
i zastąpiona przez dokument «international railway so-
lution» IRS 60623-1:2019.09),
karcie UIC 623-2: (2020.02) Badania homologacyj-
ne silników spalinowych pojazdów napędowych [14] 
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(karta anulowana i  zastąpiona przez dokument IRS 
60623-2:2019.09),
karcie UIC 623-3: (2003.12) Badania seryjne i warunki od-
bioru silników spalinowych pojazdów napędowych [15],
karcie UIC 624: (2020.02) Badanie emisji spalin trakcyj-
nych silników spalinowych [16] (karta anulowana i  za-
stąpiona przez dokument IRS 60624:2019.09).

Dodatkowo, Unia Europejska wzywa kraje Unii do zła-
godzenia postępujących zmian klimatycznych i dążenia do 
neutralności klimatycznej. Ma temu służyć między innymi 
przyjęty w dniu 14 lipca 2021 r. plan o nazwie Fit for 55 [2], 
który jest częścią pakietu działań mających na celu dostoso-
wanie polityki Unii Europejskiej w zakresie klimatu, energii, 
użytkowania gruntów, transportu i podatków, do zmniejsze-
nia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 
2030 (w stosunku do poziomu z roku 1990), a w dalszej per-
spektywie, osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Kolej już pełni swoją rolę w tym założeniu i jest jedynym 
środkiem transportu, który zmniejszył emisję [17] w  ra-
mach Strategii Środowiskowej UIC/CER na rok 2030 i kolej-
ne lata, wiodący członkowie UIC zobowiązali się do zmniej-
szenia emisji o 30% do 2030 r., a z przedłożonych danych 
rocznych wynika, że cel ten już został osiągnięty. Udało się 
to uzyskać dzięki połączeniu środków zwiększających efek-
tywność energetyczną oraz ciągłemu zwiększaniu długości 
tras zelektry* kowanych.

3. Statystyka taboru spalinowego

Według zestawienia statystycznego [11], opracowane-
go przez Urząd Transportu Kolejowego ilość taboru spali-
nowego eksploatowanego przez przewoźników pasażer-
skich i  towarowych w  latach 2011−2019 kształtowała  się 
w sposób przedstawiony na rysunkach 1−4.

Na podstawie uzyskanych danych widać, że w przypad-
ku przewoźników pasażerskich, lokomotywy zasilane olejem 
napędowym w latach 2011−2019 zastąpiono jedno- lub wie-
loczłonowymi spalinowymi zespołami trakcyjnymi. W przy-
padku przewoźników towarowych nastąpił nieznaczny, pię-
cioprocentowy spadek liczby lokomotyw spalinowych przy 
jednoczesnym wzroście liczby lokomotyw elektrycznych. 
Zastąpienie pociągów pasażerskich, zestawionych z  wago-
nów i  lokomotywy spalinowej, nowocześniejszymi i  efek-
tywniejszymi spalinowymi zespołami trakcyjnymi a  loko-
motyw spalinowych pojazdami elektrycznymi w  ruchu to-
warowym, spowodowało w Polsce obniżenie w poprzedniej 
dekadzie zużycia oleju napędowego jako paliwa trakcyjne-
go w  kolejnictwie. Urząd Transportu Kolejowego udostęp-
nił również plany inwestycyjne przewoźników pasażerskich 
i towarowych dotyczące taboru na lata 2022−2030 [6], które 
zaprezentowano w tablicach 1−4.

Według tych danych można stwierdzić, że przewoźnicy 
pasażerscy planują zakup i  modernizację pojazdów nieelek-
trycznych w ilości około 18% w stosunku do liczby pojazdów 

Rys. 1. Liczba lokomotyw w dyspozycji 
przewoźników pasażerskich w latach 

2011−2019; opracowano na podstawie [11]

Rys. 2. Liczba zespołów trakcyjnych 
w dyspozycji przewoźników pasażerskich 

w latach 2011−2019; opracowano na 
podstawie [11]
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Rys. 3. Liczba wagonów silnikowych 
w dyspozycji przewoźników pasażerskich 

w latach 2011−2019; opracowano na 
podstawie [11]

Rys. 4. Liczba lokomotyw w dyspozycji 
przewoźników towarowych w latach 

2011−2019; opracowano na podstawie [11]

Tablica 1
Plany inwestycyjne przewoźników pasażerskich w latach 2022−2025

Plany inwestycyjne przewoźników pasażerskich Zakup nowych pojazdów Modernizacja posiadanych pojazdów

elektryczne zespoły trakcyjne 138 38

elektryczne piętrowe zespoły trakcyjne 10 0

spalinowe zespoły trakcyjne 2 0

dwunapędowe (elektryczno-spalinowe) zespoły trakcyjne 9 0

lokomotywy elektryczne 60 30

lokomotywy spalinowe 0 13

suma wszystkich pojazdów 219 81

suma pojazdów nieelektrycznych 11 13

Opracowanie własne na podstawie [6].

Tablica 2
Plany inwestycyjne przewoźników towarowych w latach 2022−2025

Plany inwestycyjne 

przewoźników towarowych

Zakup nowych 

pojazdów

Zakup używanych 

pojazdów

Odnowienie 

posiadanych pojazdów

Modernizacja 

posiadanych pojazdów

lokomotywy elektryczne 14 5 3 60

lokomotywy spalinowe 7 7 19 33

suma wszystkich pojazdów 21 12 22 93

Opracowanie własne na podstawie [6].
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czysto elektrycznych, czyli że plany inwestycyjne dotyczą-
ce taboru są ukierunkowane na trakcję elektryczną. Natomiast 
w przypadku przewoźników towarowych, ilość planowanych 
zakupów i modernizacji pojazdów spalinowych jest mniejsza 
od liczby pojazdów elektrycznych tylko o 15−20%.

4. Inwestycje infrastrukturalne – 
elektry( kacja linii kolejowych

W ramach rozwoju transportu kolejowego w  zakre-
sie ograniczania zużycia paliwa w postaci oleju napędowe-
go, podstawową ścieżką postępowania jest zabudowa sieci 
trakcyjnej na liniach dotychczas niezelektry* kowanych, dla 
których ta inwestycja będzie opłacalna. W polskiej sieci ko-
lejowej, ostatnie i przyszłe lata zaowocują elektry* kacją mię-
dzy innymi następujących odcinków linii kolejowych [5]:
1) w  ramach Krajowego Programu Kolejowego (łącznie 

około 590 km) linie:
Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia, o długości 
około 170 km,
Krotoszyn – Leszno – Głogów (lista rezerwowa KPK, 
w ramach koncepcji CPK), długość około 115 km,
Ełk – Korsze, długość około 100 km,
Lublin – Stalowa Wola, długość około 95 km (już ze-
lektry* kowana),
Ocice – Rzeszów, długość około 65 km (już zelektry-
* kowana),
Piła – Krzyż (lista rezerwowa KPK), długość około 60 km,

Węgliniec – Zgorzelec, długość około 25 km (już ze-
lektry* kowana),
Tomaszów Mazowiecki – Opoczno, długość około 
25 km;

2) w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej linia:
Gdańsk Wrzeszcz – Rębiechowo (rys. 5), długość 
około 20 km.

Rys. 5. Elektry* kacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej [7]

Dodatkowym wyzwaniem w ramach elektry* kacji linii ko-
lejowej jest dostarczenie do sieci „zielonej energii”, czyli wy-
twarzanej ze źródeł odnawialnych takich jak woda, wiatr, bio-
masa lub słońce. Etap ten, wykorzystujący na przykład farmy 
wiatrowe oraz instalacje fotowoltaiczne, już teraz zapewnia 

Tablica 3
Plany inwestycyjne przewoźników pasażerskich w latach 2026−2030

Plany inwestycyjne przewoźników pasażerskich Zakup nowych pojazdów Modernizacja posiadanych pojazdów

elektryczne zespoły trakcyjne 41 6

elektryczne piętrowe zespoły trakcyjne 15 0

elektryczne zespoły trakcyjne dużych prędkości 23 0

wodorowe zespoły trakcyjne 12 0

dwunapędowe (elektryczno-spalinowe) zespoły trakcyjne 30 0

suma wszystkich pojazdów 121 6

suma pojazdów nieelektrycznych 42 0

Opracowanie własne na podstawie [6].

Tablica 4
Plany inwestycyjne przewoźników towarowych w latach 2026−2030

Plany inwestycyjne 

przewoźników towarowych

zakup nowych 

pojazdów

zakup używanych 

pojazdów

odnowienie 

posiadanych pojazdów

modernizacja 

posiadanych pojazdów

lokomotywy elektryczne 28  0 0  100

lokomotywy spalinowe 25 1 8 69

suma wszystkich pojazdów 53 1 8 169

Opracowanie własne na podstawie [6].
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zerową emisję na niektórych obszarach w  krajach europej-
skich lub nawet na całej sieci kolejowej w danym państwie.

5. Innowacje taborowe

Nie zawsze jednak ocena celowości elektry* kacji za-
kończy się pozytywnym wnioskiem o opłacalności elektry-
* kacji danej linii kolejowej. Wówczas, do prowadzenia ru-
chu kolejowego posłużą pojazdy z  autonomicznym sys-
temem zasilania układów napędowych jak znany i  rozpo-
wszechniony napęd spalinowy oraz alternatywny, rozwija-
ny w  ostatnim czasie napęd wodorowy i  akumulatorowy. 
W  dalszej części artykułu zaprezentowano przykładowe 
pojazdy trakcyjne, których wyposażenie techniczne i para-
metry eksploatacyjne są ukierunkowane na redukowanie 
zużycia oleju napędowego i emisji zanieczyszczeń.

Lokomotywa 207E, Rail Polska Sp. z o.o.

Odpowiedzią polskiej branży kolejowej na dość zaawan-
sowany wiek oraz liczbę eksploatowanych lokomotyw spa-
linowych i  postępującą elektry* kację linii kolejowych, jest 
propozycja * rmy Rail Polska Sp. z  o.o., która zmodernizo-
wała lokomotywę spalinową M62 (ST44), zastępując silnik 
spalinowy napędem elektrycznym zasilanym z sieci trakcyj-
nej 3 kV. Uzyskana w ten sposób lokomotywa elektryczna, 
oznaczona typem 207E, przedstawiona na rysunku 6, uzy-
skała dopuszczenie do użytkowania w  Polsce i  rozpoczę-
ła codzienną eksploatację w marcu 2019 roku. W kolejnym 
roku dopuszczenie do eksploatacji uzyskała druga lokomo-
tywa 207E, a w styczniu 2021 r. brytyjska * rma Beacon za-
warła umowę na zakup dziesięciu egzemplarzy. 

Rys. 6. Zmodernizowana lokomotywa elektryczna typu 207E [4]

Lokomotywa Vectron Dual Mode, SIEMENS Mobility

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przewoźników ko-
lejowych, którzy planują przewóz ładunków z wykorzysta-
niem zarówno linii zelektry* kowanych, jak i pozbawionych 
sieci trakcyjnej, od pewnego czasu udostępniono lokomo-
tywę Vectron Dual Mode * rmy SIEMENS, która oprócz na-
pędu elektrycznego zasilanego z  pantografów, posiada 
również napęd spalinowy, wykorzystujący między inny-
mi silnik spalinowy o mocy 2400 kW, zasilany paliwem ze 

zbiornika o pojemności 2700 l. Lokomotywa, o masie 90 t, 
w czasie ruszania może obsługiwać składy wagonowe z siłą 
pociągową 300 kN i  poruszać  się z  prędkością 160  km/h. 
W  lipcu 2021 r. producent podpisał umowę na dostawę 
30 lokomotyw Vectron Dual Mode.

Zespół trakcyjny 36WEh, NEWAG S.A.

Firma NEWAG S.A. opracowała i  wprowadziła do użyt-
kowania pierwszy polskiej produkcji, dwunapędowy (ang. 
bi-mode) pojazd szynowy, który oprócz napędu elektrycz-
nego (tryb E) ma również napęd spalinowy (tryb S). Jest to 
przedstawiony na rysunku 7 elektryczno-spalinowy zespół 
trakcyjny ESZT (ang. EDMU – Electric-Diesel Multiple Unit) 
typu 36WEh, tj. pojazd 3-członowy, o maksymalnej prędko-
ści eksploatacyjnej 160 km/h (E) lub 120 km/h (S), przyspie-
szeniu ≥ 1,1 m/s² (E) lub ≥ 0,4 m/s² (S), mocy znamionowej 
1600 kW i układzie osi Bo’2’2’Bo’.

Rys. 7. Elektryczno-spalinowy zespół trakcyjny typu 36WEh [fot. autor]

Według stanu na październik 2021 r., w  Zachodniopo-
morskim Zakładzie spółki Polregio eksploatowane są 4 pojaz-
dy 36WEh (docelowo będzie użytkowane 7 pojazdów). Kole-
je Dolnośląskie eksploatują 2 pojazdy z zamówionych 6 sztuk, 
natomiast Łódzka Kolej Aglomeracyjna zamówiła 3 pojazdy.

Zespół trakcyjny typu 802, HITACHI

Równorzędny napęd elektryczny i  spalinowy stosowany 
jest również w pięcioczłonowych zespołach trakcyjnych (ESZT) 
typu 802 produkcji HITACHI, które obsługują ruch dalekobież-
ny z  Londynu do stacji Penzance. Obecnie zelektry* kowano 
tylko 85 km linii (tj. 17%) i w związku z tym większość trasy po-
ciąg musi pokonać wykorzystując napęd spalinowy. Właściciel 
pojazdu oraz producent planują zastąpić jeden z trzech silni-
ków spalinowych zestawem akumulatorów (rys. 8), które łado-
wane z sieci trakcyjnej i podczas hamowania, umożliwią zao-
szczędzenie powyżej 20% oleju napędowego na tej trasie. Tym 
samym pojazd będzie posiadał trzy źródła zasilania napędu 
trakcyjnego, stając się pojazdem trójnapędowym (ang. tri-mo-

de – ESBZT), którego napęd akumulatorowy będzie wykorzy-
stywany głównie w czasie postojów na stacjach, aby zmniej-
szyć poziom hałasu i emisji zanieczyszczeń w mieście. 
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Zespół trakcyjny Coradia Polyvalent, ALSTOM

W wyniku zwiększającej  się konieczności całkowitej eli-
minacji oleju napędowego jako paliwa zasilającego pojaz-
dy kolejowe, przy jednoczesnym zapewnieniu przewozu pa-
sażerów i ładunków na trasach częściowo niezelektry* kowa-
nych, widoczny jest dynamiczny rozwój pojazdów o alterna-
tywnej do spalinowej (wykorzystującej olej napędowy) tech-
nologii napędu, tj. napędów trakcyjnych zasilanych wodo-
rem lub energią magazynowaną w akumulatorach.

Przykładem pojazdu dwunapędowego do przewo-
zów pasażerów jest 4-członowy wodorowo-elektryczny ze-
spół trakcyjny (HEZT, ang. HEMU – hydrogen-electric multi-

ple unit) Coradia Polyvalent * rmy ALSTOM. Wykorzystując 
napęd wodorowy, pojazd można eksploatować na odcin-
kach niezelektry* kowanych przez 600 km z  prędkością 
maksymalną 160 km/h. Pojazd, o długości 72 m i układzie 
osi Bo’2’2’2’Bo’, będzie poddany badaniom dopuszczenio-
wym w  2023 roku, aby w  2025 roku wejść do regularnej 
eksploatacji w 4 regionach Francji: Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est i Occitanie.

Zespół trakcyjny Akku, STADLER

Pojazdem dwunapędowym o  napędzie elektrycznym 
i  akumulatorowym może być natomiast testowany przez 
3 lata (od 2018 roku) 3-członowy zespół trakcyjny (BEZT – 
akumulatorowo-elektryczny zespół trakcyjny, ang. BEMU 
– battery-electric multiple unit) Akku * rmy STADLER, które-
go akumulatorowy zasięg wynosi 185 km, a prędkość mak-
symalna 160 km/h. Pierwsze zamówienie na pojazdy Akku 
(z 2019 r.) dotyczy 55 pojazdów 2-członowych, przeznaczo-
nych do eksploatacji w  regionie Schleswig-Holstein (DE), 
a rozpoczęcie eksploatacji pierwszych 5 sztuk przewidywa-
ne jest pod koniec 2022 roku.

Zespół trakcyjny Coradia iLint, ALSTOM

Za pierwszy na świecie pociąg pasażerski, którego na-
pęd trakcyjny oparto na technologii wodorowej uwa-
ża się zespół trakcyjny (HZT – wodorowy zespół trakcyjny, 

ang. HMU – hydrogen multiple unit) Coradia iLint produk-
cji ALSTOM, pokazany na rysunku 9. Dwuczłonowa wer-
sja pojazdu o  zasięgu 1000 km i  prędkości maksymalnej 
140 km/h została już sprawdzona w normalnej eksploata-
cji, między innymi w  trakcie półtorarocznego użytkowa-
nia na terenie Niemiec, gdzie dwa pojazdy osiągnęły prze-
bieg 180 000 km (próby te zaowocowały zamówieniem na 
14 pojazdów, z dostawą od 2022 r.), a także w trakcie prób 
funkcjonalnych w Holandii (10-cio dniowe próby w marcu 
2020 r.) i Austrii (od września do listopada 2020 r.). W czerw-
cu 2021 r. pojazd zaprezentowano także polskiej publicz-
ności na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa 
w Żmigrodzie, a we wrześniu na targach TRAKO 2021.

Rys. 9. Wodorowy zespół trakcyjny Coradia iLint [fot. autor]

Zespół trakcyjny Mireo Plus H, SIEMENS Mobility

Innym pojazdem o napędzie w 100% wodorowym jest 
zespół trakcyjny (HZT) Mireo Plus H * rmy SIEMENS. Projekt 
tego pojazdu zakłada, że zasięg użytkowania pojazdu bez 
konieczności uzupełniania paliwa wodorowego będzie wy-
nosić 600 km dla wariantu 2-członowego i 1000 km w wa-
riancie 3-członowym. Pojazd ten, którego wizualizację 

Rys. 8. Trójnapędowy pociąg 
akumulatorowy intercity; 
opracowanie własne na 

podstawie [19]
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przedstawiono na rysunku 10, będzie miał przyspieszenie 
1,1 m/s² oraz prędkość maksymalną 160 km/h.

Rys. 10. Wodorowy zespół trakcyjny Mireo Plus H * rmy SIEMENS [18]

Roczna eksploatacja próbna pojazdu rozpocznie  się 
w  2024 roku, pomiędzy niemieckimi miastami Tübingen, 
Horb oraz Pforzheim, a zastąpienie używanego na tej tra-
sie pojazdu spalinowego, z  planowanym przebiegiem 
120 000 km, umożliwi zredukowanie CO2 o około 330 ton.

Lokomotywa SM42-6Dn, PESA Bydgoszcz S.A.

Podczas targów TRAKO 2021 * rma PESA Bydgoszcz S.A. 
po raz pierwszy zaprezentowała publiczności lokomotywę 
o  napędzie wodorowym (rys. 11). Ponieważ lokomotywa 
powstała w wyniku modernizacji licznej serii lokomotywy 
SM42, otrzymała oznaczenie SM42-6Dn i  stała  się pierw-
szym pojazdem szynowym polskiej produkcji z  napędem 
wodorowym.

Do budowy lokomotywy zastosowano między innymi 
2 ogniwa wodorowe o łącznej mocy 170 kW (2 × 85 kW), 4 sil-
niki asynchroniczne o łącznej mocy 720 kW (4 × 180 kW), zbior-
niki mieszczące jednorazowo 175 kg paliwa wodorowego (pod 
ciśnieniem 350 barów), akumulator litowo-tytanowy o pojem-
ności 167,7 kWh oraz wprowadzono elektrodynamiczny hamu-
lec odzyskowy. W ten sposób uzyskano lokomotywę manew-
rową o prędkości maksymalnej 90 km/h, możliwości ciągnięcia 
składów o masie do 3200 ton i zużyciu paliwa < 80 g/kWh.

Rys. 11. Lokomotywa o napędzie wodorowym SM42-6Dn [fot. autor]

Lokomotywa FLXdrive, WABTEC

W Stanach Zjednoczonych * rma WABTEC przeprowa-
dziła w 2019 roku przebudowę liniowej lokomotywy spa-
linowej, zamieniając silnik spalinowy na zestaw akumula-
torów. Przebudowana lokomotywa, która otrzymała ozna-
czenie FLXdrive 1.0 (GECX 3000), ma między innymi 18 000 
ogniw litowo-jonowych o  pojemności 2  400 kWh, możli-
wość ładowania akumulatorów podczas hamowania oraz 
system optymalizacji napędu Trip Optimizer, który zarzą-
dza przepływem i dystrybucją energii w pociągu, tj. reagu-
je na każdy zakręt i nachylenie toru w możliwie najbardziej 
energooszczędny sposób.

Na początku 2021 roku wraz z  przewoźnikiem BNSF 
Railway Company przeprowadzono trzymiesięczne próby 
eksploatacyjne lokomotywy FLXdrive 1.0, włączając ją po-
między dwie lokomotywy spalinowe i tworząc zestaw na-
pędowy ciężkiego pociągu towarowego na linii Barstow – 
Stockton o długości 560 km. W trakcie prób uzyskano dy-
stans 21 400 km, a po zakończonych testach * rma WABTEC 
potwierdziła, że lokomotywa FLXdrive 1.0 zapewniła po-
nad jedenastoprocentową redukcję zużycia paliwa i emisji 
gazów cieplarnianych dla napędu pociągu (3 lokomotywy), 
co odpowiadało zaoszczędzeniu około 23,5 tys. litrów ole-
ju napędowego i zmniejszeniu emisji CO2 o około 69 ton.

Podczas postępów nad projektem FLXdrive, * rma 
WABTEC pracuje nad lokomotywą FLXdrive 2.0 o  pojem-
ności akumulatorów powyżej 6000 kWh, co może przyczy-
nić się na niektórych trasach do prawie trzydziestoprocen-
towej oszczędności paliwa.

Zespoły trakcyjne ) oty AGC, BOMBARDIER

Interesującym rozwiązaniem, które zamierzają zrealizo-
wać koleje francuskie w  ramach sukcesywnego rezygno-
wania z  oleju napędowego, jako paliwa w  obecnie eks-
ploatowanych pojazdach, jest wymiana silników spalino-
wych w  325 elektryczno-spalinowych zespołach trakcyj-
nych (ESZT) typu B 81500 i B 82500 należących do } oty po-
jazdów AGC, na zestawy akumulatorów o żywotności 10 lat 
i  zapewniających zasilanie pociągu na dystansie co naj-
mniej 80 km. Opisane rozwiązanie wzbogacone wprowa-
dzeniem możliwości odzysku energii podczas hamowania, 
która posłuży do ładowania akumulatorów, będzie wpro-
wadzone w  trakcie przeglądów okresowych w  połowie 
okresu eksploatacji pojazdów. Po przeprowadzeniu badań 
funkcjonalnych, eksploatacja pierwszych 5 pojazdów pla-
nowana jest na rok 2023.

Układ oczyszczania spalin EMxS5, EMINOX – Wielka 

Brytania

Pomimo widocznych realnych możliwości technicz-
nych dotyczących zastąpienia oleju napędowego jako pa-
liwa alternatywnymi technologiami, jak np. ogniwa wodo-
rowe i  akumulatory, można zakładać, że pojazdy spalino-
we zostaną w eksploatacji jeszcze przez kilka dziesięciole-
ci. W  celu ograniczania emisji zanieczyszczeń przez takie 
pojazdy bez konieczności wymiany silnika spalinowego 



M. Lalik12

Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 169 (2022)

można zastosować dodatkowe systemy ograniczające emi-
sję spalin. Do takich rozwiązań należy układ oczyszczania 
spalin EMxS5 * rmy EMINOX, który pilotażowo zabudowa-
no w  3-członowym spalinowym zespole trakcyjnym typu 
159 (zbudowanym na początku pierwszej dekady XX wie-
ku) użytkowanym przez South Western Railway w Wielkiej 
Brytanii. W rezultacie zastosowania układu EMxS5, po sze-
ściu miesiącach prób uzyskano wyniki poziomu emisji spa-
lin zbliżone do etapu Stage V, zmniejszając emisję NOX 
o > 80% oraz redukując ilość węglowodorów, tlenków wę-
gla i cząstek stałych o 90%.

Pojazd manewrowy RW60, WINDHOFF

W obszarach kolejowych takich jak bocznice, istnie-
je możliwość zastąpienia pojazdu spalinowego, którego 
parametry techniczne niepotrzebnie przewyższają miej-
scowe zapotrzebowanie trakcyjne, przez mniejsze, nowo-
czesne pojazdy manewrowe dostosowane do potrzeb lo-
kalnych. Jednym z takich pojazdów jest pojazd manewro-
wy RW60 * rmy WINDHOFF, przedstawiony na rysunku 12. 
Pojazdy manewrowe serii RW60 wykorzystywane na sta-
cjach załadunkowych i rozładunkowych, np. w ra* neriach, 
hutach, portach, kopalniach, elektrowniach itp., zasilane 
są za pomocą kabla elektrycznego rozwijanego obok toru, 
przez co ich praca jest bezemisyjna. Pojazdy serii RW60 
mogą być wyposażone w  systemy zdalnego sterowania 
radiowego oraz pracy automatycznej i  umożliwiają mię-
dzy innymi przeciąganie ładunków o  masie 1100−1560 t 
(w warunkach standardowych), na torach o różnej szeroko-
ści od 1000 do 1676 mm.

Rys. 12. Pojazd manewrowy RW60 * rmy WINDHOFF [20]

Technologia węglika krzemu (SiC)

Węglik krzemu, czyli związek krzemu z węglem o wzo-
rze chemicznym SiC, ze względu na swoje bardzo do-
bre właściwości mechaniczne, termiczne i elektryczne jest 
obecnie coraz szerzej stosowany w  budowie wielu urzą-
dzeń energoelektronicznych, rozpoczynając ewolucję 
technologiczną SiC. Dzięki zastosowaniu węglika krzemu 

w budowie urządzeń systemów trakcyjnych i zasilających, 
urządzenia te stają się mniejsze gabarytowo, lżejsze, efek-
tywniejsze energetycznie (mniejsze straty i  zużycie ener-
gii, mniejsze systemy chłodzenia), cichsze, szybsze w dzia-
łaniu, bardziej niezawodne (mniejsza ilość komponentów) 
oraz tańsze w utrzymaniu.

Przykładem zastosowania technologii SiC w  budowie 
urządzeń stosowanych w  pojazdach kolejowych jest sta-
tyczna przetwornica typu PSM-175 SiC * rmy MEDCOM. 
Jak twierdzi producent [1], wykorzystanie węglika krzemu 
umożliwiło między innymi zmniejszenie masy i gabarytów 
przetwornicy o około 45%, zmniejszenie wielkości elemen-
tów magnetycznych o  około 80%, zwiększenie sprawno-
ści do około 96%, ograniczenie zużycia energii o około 5%, 
uproszczenie i zmniejszenie układu chłodzenia.

Eco-driving i systemy DAS
Równocześnie z wprowadzaniem do transportu kolejo-

wego rozwiązań technicznych umożliwiających ogranicza-
nie zużycia energii elektrycznej i  oleju napędowego jako 
paliwa, przedsiębiorstwa kolejowe mogą stosować roz-
wiązania organizacyjne wspomagające efektywność ener-
getyczną transportu. Jednym z  takich rozwiązań jest tzw. 
eco-driving, czyli sposób prowadzenia pociągu umożliwia-
jący zmniejszenie zużycia energii. Dodatkowo, maszynista 
pojazdu może być wspierany przez System Wspomagający 
Prowadzenie pojazdu (DAS – Driving Advisory Systems) za-
budowany w pojeździe.

W celu podniesienia wydajności i efektywności energe-
tycznej przez optymalizację zależności pomiędzy czasem 
podróży a zużyciem energii (paliwa), eco-driving oraz syste-
my DAS mają wpływ na użytkowanie pojazdu kolejowego 
w takich obszarach jak:

ruszanie i  przyspieszanie: ograniczenie liczby oraz in-
tensywności prowadzi do zmniejszenia zużycia energii 
(paliwa),
hamowanie: redukcja liczby oraz intensywności prowa-
dzi do zmniejszenia stopnia zużycia elementów pojaz-
du i obniżenia kosztów utrzymania,
optymalizacja prędkości w danej chwili: poprawa punk-
tualności kursowania pociągów,
moment wyłączenia zasilania trakcyjnego i rozpoczęcia 
jazdy na biegu jałowym,
sterowanie pracą urządzeń pokładowych takich, jak: 
ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, oświetlenie, wy-
świetlacze.

Wykorzystując takie dane jak: typ pojazdu, rozkład jaz-
dy, pro* l trasy, wielkość obciążenia, chwilowy pobór / wy-
korzystanie energii, Eco-Driving oraz systemy DAS przyczy-
niają  się do szacunkowej redukcji kosztów energii i  wiel-
kości emisji o  20%, zwiększenia punktualności o  10% czy 
ograniczenia hamowania o  30%. W  opracowaniu UIC [12] 
można znaleźć przykład zastosowania eco-driving’u dla 
przejazdu pociągu na dystansie 41 km bez zatrzymania, 
ze zmiennymi prędkościami 80 km/h, 100 km/h, 120 km/h 
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i  140 km/h. W  wyniku „spokojniejszej” jazdy, czas przejaz-
du wydłużył się o 1 minutę i 41 sekund (tj. o 7,6%), ale zuży-
cie energii zredukowano o 1/3 w porównaniu do przejazdu 
z intensywnymi przyśpieszaniami i hamowaniami.

Należy jednak mieć na uwadze, że systemy premiujące 
maszynistów za jak najniższe zużycie energii podczas pro-
wadzenia pociągu pasażerskiego mogą powodować skut-
ki negatywne, jak na przykład: zbyt późne włączanie ogrze-
wania, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia lub zbyt wcze-
sne wyłączanie urządzeń HVAC (ang. Heating, Ventilation, 

Air Conditioning) i oświetlenia, włączanie oświetlenia deko-
racyjnego zamiast pełnego i za małe przyśpieszenie powo-
dujące nieutrzymanie rozkładu jazdy.

Przystanki na żądanie

Innym rozwiązaniem w  organizacji przewozów pasa-
żerskich, przyczyniającym się do ograniczenia zużycia pa-
liwa przez tabor, jest wprowadzenie na trasie przejazdu po-
ciągu przystanków obsługiwanych na żądanie pasażerów. 
Rozwiązanie, wprowadzone pilotażowo w grudniu 2019 r. 
na przystankach Nowa Wieś Legnicka i Krzyżowa, jest obec-
nie (maj 2022 roku) stosowane na 31 przystankach w woje-
wództwie dolnośląskim i jednym przystanku w wojewódz-
twie śląskim (Zabrzeg Czarnolesie). Przystanek na żądanie, 
przeznaczony do zastosowania głównie na liniach o małym 
obciążeniu, umożliwia przede wszystkim:

obniżenie zużycia energii (paliwa) podczas ruszania,
obniżenie poziomu hałasu podczas hamowania i  ru-
szania,
zmniejszenie zużycia elementów układu hamulcowego 
podczas hamowania,
redukcję ewentualnego opóźnienia pociągu przez  skró-
cenie czasu przejazdu,
skrócenie czasu przebywania pojazdu w  danym miej-
scu, ograniczając oddziaływanie hałasu i  emisji spalin 
na okolicznych mieszkańców.

W Polsce, aktualna liczba przystanków na żądanie wy-
daje  się bardzo mała w  porównaniu z  natężeniem ru-
chu pasażerskiego na wielu lokalnych liniach kolejowych. 
Z  uwagi na wskazane zalety oraz względnie niskie koszty 
wdrożenia, liczba takich przystanków powinna być znaczą-
co zwiększona. Przykładem linii kolejowej o znacznym od-
setku przystanków na żądanie jest linia Harrachov – Liberec 
w Czechach, gdzie z 25 przystanków aż 17 z nich (68%) wy-
znaczonych jest jako przystanki na żądanie.

6. Podsumowanie

Na podstawie opisanych przykładów można stwierdzić, 
że możliwości redukowania zużycia oleju napędowego jako 
paliwa w transporcie kolejowym zostały w ostatnich latach 
istotnie zwiększone. Poza znaną do tej pory opcją elektry* -
kacji linii kolejowej i  wprowadzenia do eksploatacji pojaz-
dów elektrycznych lub zabudowy nowoczesnego silnika 

spalinowego w modernizowanym pojeździe, istnieje obec-
nie możliwość użytkowania również pojazdów nieelek-
trycznych lub częściowo elektrycznych, których silniki trak-
cyjne są zasilane energią elektryczną pochodzącą z  prze-
tworzenia paliwa wodorowego lub energią magazynowaną 
w  akumulatorach. Wprowadzenie do pojazdów dodatko-
wych systemów wspierających efektywne prowadzenie po-
ciągu oraz możliwość zmiany organizacji przewozów przez 
wdrożenie przystanków na żądanie, pozwalają realnie my-
śleć o  osiągnięciu zeroemisyjnego transportu kolejowego 
w przyszłości.
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