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Joanna Pastuszka

Solaris Tramino Olsztyn   
– nowa jakość w komunikacji miejskiej 

Solaris Bus & Coach S.A. – lider na rynku autobusów komunika-
cji miejskiej w Polsce i wiodący producent trolejbusów w Europie 
– w swojej ofercie ma także nowoczesne tramwaje. Najnowszym 
pojazdem jest Solaris Tramino Olsztyn – pojazd specjalnie zapro-
jektowany i wykonany do przewozów w komunikacji miejskiej Olsz-
tyna. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania techniczne 
i eksploatacyjne zastosowane w tym innowacyjnym pojeździe.

Po 50 latach do Olsztyna powraca komunikacja tramwajowa. 
Budowa nowej infrastruktury i zakup wozów tramwajowych są 
elementami projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego 
systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”. Szczegółową cha-
rakterystykę tego projektu przedstawiono w artykule Rozwój 
infrastruktury tramwajowej w Polsce w okresie członkostwa 
w Unii Europejskiej [1].

W 2015 r. do stolicy Warmii i Mazur dostarczonych zostało 
15 tramwajów zakupionych przez Gminę Olsztyn we wrześniu 
2012 r. Olsztyn jest drugim polskim miastem mającym w swojej 
flocie szynowe Solarisy. W 2009 r. Solaris sprzedał 45 nowo-
czesnych, niskopodłogowych pojazdów do Poznania. Firma ta 
zakończyła już także dostawy do niemieckiej Jeny (5 pojazdów 
dwukierunkowych). W tym roku zakończy się również dosta-
wa pojazdów szynowych polskiego producenta do Brunszwiku 
(18 tramwajów). W latach 2016–2020 do Lipska pojedzie 41 
Solarisów Tramino.

W Olsztynie dobrze znane są również autobusy marki Solaris. 
Polski producent dostarczył ich tam już 58; są to 32 dwunasto-
metrowe oraz 26 przegubowych Urbino 18. Podobnie jak nowe 
tramwaje, najnowsze autobusy utrzymane są w spójnej, miłej 
dla oka, srebrno-limonkowej kolorystyce.

Po zakończeniu budowy infrastruktury tramwajowej w Olszty-
nie na tory wyjedzie najcichszy tramwaj w Polsce. Dzięki specjal-
nej konstrukcji oraz odpowiedniemu doborowi komponentów 

konstruktorzy Solarisa ograniczyli poziom emisji hałasu poniżej 
74 dB. To oczywiście nie jedyna innowacja zastosowana w tym 
pojeździe. Prezentację najważniejszych rozwiązań przedstawio-
no w niniejszym artykule. Solaris Tramino Olsztyn zostanie za-
prezentowany podczas targów Trako 2015, gdzie będzie świę-
tował swoją światową premierę. Pomiędzy 22 a 25 września 
można go zobaczyć na torze ekspozycyjnym numer 002. Stoisko 
firmy Solaris mieści się w hali C (nr stoiska 11).

Solaris Tramino Olsztyn to pojazd o długości 29,3 m, szeroko-
ści 2,5 m i 3,8 m wysokości. Smukła i elegancka linia w srebrno-
-limonkowych barwach w pełni wpisuje się w charakter nowocze-
snego, rozwijającego się Olsztyna. Tramwajem może podróżować 
jednocześnie ponad 200 pasażerów, w tym aż 43 na miejscach 
siedzących. Osiągnięto to dzięki montażowi – po każdej ze stron 
przestronnego wnętrza pojazdu – 2 rzędów foteli (układ 2 + 2). 
Pojazd jest dwukierunkowy, ma 2 kabiny motorniczego i z po-
wodzeniem może być stosowany na odcinkach jednotorowych 
bez konieczności budowania pętli do zawracania. Wyposażo-
no go w 12 par przestronnych, podwójnych drzwi o szerokości 
1 300 mm; 6 par po każdej ze stron pozwala pasażerom na szyb-
kie i komfortowe wsiadanie oraz wysiadanie z pojazdu.

Każda z 3 sekcji Tramino Olsztyn osadzona została na wózku; 
2 skrajne są wózkami napędowymi, a środkowy to wózek tocz-
ny. Zastosowane przez Solarisa, według własnego projektu i wy-
konania, wózki są skrętne. Dysponując odpowiednim parkiem 
maszyn, producent samodzielnie przeprowadził również proces 
ich kalibracji. Zastosowanie wózków skrętnych zmniejsza zuży-
cie infrastruktury oraz zestawów kołowych. Rozstaw kół wynosi 
1 435 mm. Dla uzyskania najlepszych parametrów jezdnych 
zastosowano koła o średnicy aż 682 mm. Mimo tak dużych wy-
miarów zachowano na całej długości tramwaju niską podłogę.

Tramino Olsztyn wyposażono w szereg innowacyjnych i nie-
spotykanych wcześniej w Polsce, a nawet w Europie, rozwiązań. 
Jednym z nich jest układ poziomowania przy różnym obciąże-
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niu i zużyciu obręczy kół. Pozwala on na utrzymanie podłogi na 
równym poziomie względem peronu. Pomiar będzie następował 
po każdorazowym otwarciu drzwi, niezależnie od tego, jak pasa-
żerowie będą się przemieszczali po pojeździe. W zależności od 
potrzeb siłowniki są w stanie podnieść lub obniżyć pudło tram-
waju, aby wyrównać wysokość pomiędzy krawędzią przystanku 
a krawędzią wejścia. Sam układ siłowników nie bierze udziału 
w odsprężynowaniu pudła. Z kolei system stabilizacji toru jazdy 
pozwala na łagodne, płynne pokonywanie łuków przez poszcze-
gólne moduły, dzięki czemu poprawia się komfort podróży pasa-
żerów. W momencie wejścia pierwszego członu w łuk sygnał hy-
drauliczny przekazywany jest do pozostałych wózków, przez co 
możliwe jest odpowiednie, automatyczne ich ustawienie. Rolę 
tramwajowej „czarnej skrzynki” pełni rejestrator ATM, odnoto-
wujący i zapisujący takie parametry jazdy, jak prędkość, ilość 
pobieranego prądu, przejechany dystans, położenie i inne.

Układ napędowy stanowią łącznie 4 asynchroniczne silniki 
trakcyjne o mocy 120 kW każdy; 2 baterie o łącznej pojemności 
540 Ah pozwalają na jazdę autonomiczną, bez podłączenia do 
sieci trakcyjnej. Przeprowadzone testy pozwoliły ustalić, iż Tra-
mino Olsztyn, w razie konieczności, przejedzie ponad 1 km, ko-
rzystając jedynie z zasilania alternatywnego. Jest to kilkukrotnie 
większy dystans niż wymagany przez zamawiającego. Baterie 
ładowane są w trakcie jazdy napięciem pokładowym. Dodatko-
wo, w dowolnym momencie, przewoźnik będzie mógł doposażyć 
flotę w superkondensatory – olsztyńskie Tramino są już teraz do 
tego przystosowane. Solaris był pierwszym w Polsce producen-
tem tramwajów posiadającym homologację swoich pojazdów 
wyposażonych właśnie w to zaawansowane, przyjazne środowi-
sku i ekonomiczne, rozwiązanie.

W upalne dni komfort podróżowania zapewni klimatyzacja. 
Na całej długości pojazdu, jak i przy jego wejściach, nie ma ani 
jednego stopnia, a podłoga jest całkowicie płaska, pozbawio-
na jakichkolwiek wzniesień czy nachyleń. Wewnątrz wydzielono 
odrębne miejsce dla osób poruszających się na wózkach in-
walidzkich – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kabiny 
motorniczego i rozkładanej rampy ułatwiającej pokonanie od-
stępu pomiędzy krawędzią przystanku a wejściem. Kolorystyka 
wnętrza utrzymana jest w przyjemnych odcieniach srebra i li-
monki, co wzmacnia odczucie przestronności i nie narzuca się 
krzykliwymi barwami. Całość stanowi harmonijną i dobrze wy-
glądającą przestrzeń, nawiązującą do samego Olsztyna, miasta 
tonącego w zieleni parków i lasów. Wszystko to oświetlone jest 
spokojnym, białym światłem w wyjątkowo energooszczędnej 
technologii LED. System informacji pasażerskiej składa się z 3 
monitorów LCD, po 1 w każdym członie, oraz biletomatu wypo-
sażonego w możliwość płatności kartami zbliżeniowymi. Bezpie-
czeństwo pasażerów zapewnia system monitoringu.

Motorniczy, spędzający w tramwaju najwięcej czasu, korzysta 
z wydzielonej wyłącznie dla niego klimatyzacji. Do jego dyspo-
zycji oddano wygodne i łatwe w obsłudze ekrany dotykowe, po-
siadające tę zaletę nad tradycyjnymi przyciskami i guzikami, że 
można je dowolnie programować oraz w każdym momencie zak-
tualizować o nowe funkcje. Dzięki odpowiedniemu nachyleniu 
światło słoneczne nie utrudnia korzystania z paneli dotykowych. 
Dla jeszcze większego komfortu prowadzącego niektóre przyci-
ski oraz nastawnik jazdy zintegrowano z podłokietnikami fote-
la. Również czuwak występuje w 2 formach: tradycyjnego pe-
dału oraz przycisku umieszczonego na prawym podłokietniku. 
Lusterka wsteczne zastąpiono podwójnymi kamerami – jedna 
skierowana jest na pierwsze drzwi za kabiną motorniczego, dru-

ga pozwalająca na obserwowanie całej długości boku tramwaju. 
Kamery są podgrzewane, co zapewni dobrą widoczność nawet 
w mroźne dni. Obraz z nich przenoszony jest na wewnętrzne mo-
nitory umieszczone na wysokości tradycyjnych lusterek. 

Na froncie obu kabin motorniczego umieszczone są absor-
bery, których zadaniem jest – w przypadku kolizji – przyjęcie 
i zneutralizowanie siły uderzenia. Znacząco zwiększa to bezpie-
czeństwo podróżujących, a zwłaszcza kierującego tramwajem. 

Projektanci Tramino uwzględnili również potrzeby i charakter 
pracy zaplecza technicznego oraz serwisantów. Łatwy dostęp 
do elementów tramwaju, które wymagają obsługi serwisowej 
bez konieczności całkowitego demontażu klap rewizyjnych, przy-
spieszy wykonywanie prac przez mechaników. Sposób otwarcia 
klap pozwala na swobodny dostęp do wiązek przewodów oraz 
pozostałych podzespołów, z uniknięciem ograniczenia widocz-
ności, na całej długości tramwaju. Konstruktorzy zapewnili brak 
jakichkolwiek zewnętrznych elementów niedemontowanych. 
Ponadto diagnostyka może się również odbywać online: szybka 
lokalizacja i usunięcie błędu pozwala znacząco skrócić czas wy-
łączenia pojazdu z ruchu.
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Tab. 1. Parametry techniczne i eksploatacyjne tramwaju Solaris Tramino Olsztyn
Długość całkowita [mm] 29 300
Szerokość pudła wagonu [mm] 2 500
Szerokość przejścia w przedziale pasażerskim [mm] 700
Wysokość przy złożonym pantografie [mm] 3 800
Liczba pudeł 3
Liczba wózków

 – napędowych
 – tocznych
 – z jedną osią napędową

2
1
–

Rozstaw kół [mm] 1 435
Średnica kół (nowych/zużytych) [mm] 682/602
Minimalny promień skrętu [m] 18
Wysokość podłogi ponad główką szyny [mm] 360
Ilość procentowa obszaru niskopodłogowego [%] 100
Liczba miejsc siedzących (układ 2 + 2) 43
Liczba miejsc stojących (5 osób/m2) > 200
Liczba miejsc dla osób z wózkami 2
Liczba drzwi

 – drzwi podwójne (szerokość 1 300 mm) 12
Napięcie zasilające [V] 600 (±200)
Liczba i moc silników trakcyjnych kW 4 x 120
Silniki trakcyjne asynchroniczne
Maksymalna prędkość konstrukcyjna [km/h] 75
Maksymalna prędkość [km/h] 70 
Klimatyzacja

 – kabiny motorniczego
 – przestrzeni pasażerskiej

tak
tak

Okres użytkowania [lata] min. 25


