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Niskoemisyjny transport najczęściej kojarzy się z transportem szynowym. Ten rodzaj pojazdów ma wiele zalet - jest ekolo-

giczny, relatywnie cichy i wydajny (może zabrać jednocześnie wielu pasażerów). Ponadto Unia Europejska coraz częściej 

zwraca uwagę na konieczność odbudowy transportu kolejowego, co ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju wielu miejsco-

wości, zwiększenia ich potencjału gospodarczego i turystycznego oraz przyczynia się do poprawy stanu środowiska. 

W artykule omówione zostały wybrane rozwiązania nowoczesnych autobusów szynowych, które przyczyniają się do 

usprawnienia realizacji zapotrzebowania transportowego. Pojazdy te, wyposażone w zaawansowane technicznie układy 

oczyszczania gazów wylotowych, przy zastosowaniu biopaliw płynnych i gazowych oraz wykorzystaniu alternatywnych źródeł 

napędu, powodują mniejsze negatywne odziaływanie na środowisko naturalne. Przedstawione zostało innowacyjne rozwiąza-

nie w postaci autobusu szynowego zasilanego ogniwami paliwowymi, wykorzystującymi do produkcji energii elektrycznej wo-

dór, który w ostatnich latach bardzo zyskuje na popularności. Kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem wśród pojazdów kolejo-

wych są autobusy szynowe z układami napędu hybrydowego, których hybrydowy zespół napędowy składa się z tłokowego silni-

ka spalinowego, silnika elektrycznego wraz z układem przeniesienia napędu oraz zestawu wysokowydajnych zasobników ener-

gii. 

 

WPROWADZENIE 

Pojazdy szynowe są ważnymi środkami transportu osób i ła-
dunków. Dzięki ich wykorzystaniu udaje się spełnić światowe zapo-
trzebowanie transportowe w około 10% (rys. 1), są przy tym, w 
porównaniu do innych środków transportu najmniej uciążliwe dla 
środowiska. Szacuje się, że ich udział w całkowitej emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery wynosi niespełna 1% [9]. Pod uwagę należy 
jednak też wziąść emisję związków toksycznych z układów wyloto-
wych silników, przede wszystkim ze spalinowych pojazdów kolejo-
wych o dużej mocy. Wiadomym jest, że tabor kolejowy w wielu 
krajach jest mocno wysłużony i wyposażony w silniki spalinowe o 
przestarzałej konstrukcji, spełniające bardzo liberalne normy emisji 
zanieczyszczeń. 

 
Rys. 1. Porównanie pojazdów szynowych z pozostałymi środkami 
transportu [9]  

W obliczu obserwowanej coraz większej dbałości o stan śro-
dowiska naturalnego przedsiębiorstwa z sektora transportu podej-
mują działania w wielu kierunkach by ograniczyć negatywne oddzia-

ływanie produkowanych przez siebie pojazdów na otoczenie, do 
których zaliczyć można: poprawę konstrukcji silników spalinowych 
(w tym polepszenie procesu spalania paliwa i implementacja zaa-
wansowanych technicznie układów oczyszczania gazów wyloto-
wych silników), zastosowane biopaliw płynnych i gazowych oraz 
wykorzystanie alternatywnych źródeł napędu [1, 2, 7]. Te ostatnie 
są przedmiotem analizy literatury podjętej w niniejszym artykule. 

W poruszanych aspektach należy nadmienić również o wysił-
kach podejmowanych przez zarządców i pracowników firm transpor-
towych, użytkujących pojazdy w sposób coraz bardziej ekonomiczny 
i ekologiczny, w których chodzi między innymi o szkolenia dla kie-
rowców celem zmniejszenia zużycia paliwa przez środki transportu. 

1. AUTOBUS SZYNOWY ZASILANY WODOREM 

Jak powszechnie wiadomo autobusy szynowe są zasadniczo 
wykorzystywane w przewozach regionalnych na krótkich dystan-
sach. Na odcinkach między miastami, gdzie nie występuje sieć 
trakcyjna, efektywny transport osób odbywa się przy wykorzystaniu 
autobusów szynowych wyposażonych w napęd spalinowy. Niesie to 
jednak ze sobą ryzyko znacznego wpłynięcia na ekosystem, m.in. 
za sprawą wydostających się do atmosfery, wraz ze spalinami 
silnikowymi, zanieczyszczeń stałych i gazowych. 

Aby zminimalizować negatywny wpływ taboru spalinowego na 
środowisko, między innymi rozpoczęto prace nad wykorzystaniem 
ekologicznego paliwa wodorowego. Wykorzystywany wodór jest 
najlżejszym i najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we 
wszechświecie. Przewiduje się, że stanowi on 92,7 % atomów we 
wszechświecie, następny jest hel stanowiący 7,2 %, a pozostałe 
pierwiastki stanowią zaledwie 0,1 %. W postaci wolnej w skorupie 
ziemskiej wodór występuję w śladowej ilości stanowiącej 0,15 %. W 
atmosferze ziemskiej jest go jeszcze mniej bo 0,1 ppm. Niemal 
nieograniczone złoża wodoru znajdą się w formie związanej z inny-
mi pierwiastkami, a stanowią je woda, węglowodory, substancje 
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organiczne, organizmy żywe i związki nieorganiczne. Istnieje wiele 
możliwości pozyskania wodoru z tego typu związków, lecz są one 
obłożone bardziej lub mniej korzystnym bilansem energetycznym.  
W rozumieniu energetycznym wodór jest postrzegany, jako sposób 
transportowania energii, jednak przetwarzanie go w maszynach 
cieplnych spowodowało przyłączenie go do rodziny paliw na równi z 
gazem ziemnym, benzyną czy olejem napędowym. Wodór posiada 
najwyższą ze wszystkich pierwiastków przewodność cieplną wyno-
szącą 0,1745 W/(m∙K), oraz ciepło właściwe o wartości 14,195 
kJ/(kg∙K) w 273 K. W porównaniu do konwencjonalnych paliw dys-
ponuje najwyższą wartość energii w odniesieniu do jednostki masy 

równą 121 MJ/kg (dla przykładu  węgiel 25 MJ/kg, benzyna 47 
MJ/kg). W stosunku do jednostki objętości, z powodu małej gęstości 
w stanie gazowym (273 K, 1013 hPa) wynoszącej 0,089 kg/m3, jego 
wartość energetyczna nie jest już imponująca i wynosi 10,7 MJ/m3 

[4]. Gęstość wodoru można zwiększyć podnosząc jego ciśnienie. W 
wyniku spalania wodoru z tlenem otrzymuje się wodę i energię. 
Zaletą tego procesu jest powstawanie związków nieszkodliwych dla 
środowiska naturalnego, czego nie spotyka się w przypadku paliw 
węglowodorowych. Energia uzyskana w procesie utleniania po 
zmierzeniu pozwala na wyznaczenie górnego i dolnego źródła 
ciepła spalania. Różnica między tymi wartościami stanowi ciepło 
odparowania, które stanowi część energii potrzebnej do zamiany 
paliwa ze stanu ciekłego w stan gazowy i zamianę ciała stałego w 
ciecz. W przedstawionych w artykule rozwiązaniach nie chodzi o 
jego utlenianie w przestrzeni roboczej silnika tłokowego (co ma 
miejsce w przypadku niektórych pojazdów drogowych), ale o jego 
użycie do produkcji energii elektrycznej za pomocą wysokospraw-
nych ogniw paliwowych [8].  

Ogniwa paliwowe wykorzystujące do produkcji energii elek-
trycznej wodór zyskują na popularności w motoryzacji wśród po-
szczególnych producentów samochodów. Przemysł motoryzacyjny 
coraz bardziej skłania się bowiem ku alternatywnym układom napę-
dowym. W przemyśle kolejowym jest inaczej. Ciągle podstawą są 
konwencjonalne układy napędowe (trakcja elektryczna i spalinowa). 
Stąd też pewne poruszenie wśród branżowych specjalistów mógł 
wywołać autobus szynowy Coradia iLint francuskiej firmy Alstom, 
wykorzystujący do napędu paliwo wodorowe (rys. 2). Podstawowe 

innowacyjne elementy jego budowy przedstawiono na rysunku 3 
Uwagę należy zwrócić na zbiorniki z wodorem umieszczone na 
dachu pojazdu, w bliskim sąsiedztwie zestawów ogniw paliwowych. 

Mimo iż wspomniana firma zaprezentowała podczas niedaw-
nych targów kolejowych InnoTrans w Berlinie jedynie pojazd kon-
cepcyjny, jednak już w przyszłym roku ma pojawić się na niemiec-
kich szlakach kolejowych (Dolna Saksonia). Opisywany autobus 
szynowy charakteryzuje się małą emisją zanieczyszczeń (z układu 
napędowego wydostaje się głównie para wodna). Można nim prze-
wieźć z prędkością maksymalną 140 km/h do 300 pasażerów, przy 
zasięgu około 600‒800 kilometrów [5]. Należy nadmienić, że Al-
stom oferuje nie tylko pojazd, ale zapewnia też jego serwisowanie 
oraz instalacje do tankowania wodoru do zbiorników. 

 

 
Rys. 2. Autobus szynowy Coradia iLint z ogniwami paliwowymi 
zasilanymi wodorem [5] 

 
Zaawansowany konstrukcyjnie autobus szynowy Coradia iLint 

firmy Alstom bazuje na wcześniejszych konstrukcjach spalinowych 
tego producenta. Różnica polega na tym, że przedmiotowy pojazd 
zasilany jest właśnie wodorowym ogniwem paliwowym, sprzężonym 
z systemem baterii litowo-jonowych. Odzysk energii następuje 
podczas hamowania maszyny. Opisywany pojazd, poza tym, że jest 
przyjazny dla środowiska, jest także znacznie cichszą alternatywą 
dla rozwiązań konwencjonalnych. 

 
Rys. 3. Podstawowe elementy składowe układu napędowego autobusu szynowego Coradia iLint [5] 

 
Rys. 4. Autobus szynowy VT 642 wyposażony w układ napędu hybrydowego firmy MTU [6] 
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2. AUTOBUSY SZYNOWE Z UKŁADAMI NAPĘDU 
HYBRYDOWEGO  

Układy napędu hybrydowego wykazują najwięcej korzyści  
w warunkach częstego zatrzymywania pojazdu i ruszania nim.  
W motoryzacji ma to najczęściej miejsce w przypadku dużego natę-
żenia ruchu w miastach i występowania zjawiska kongestii drogo-
wej. Natomiast w kolejnictwie dzieje się tak przy gęstej sieci stacji, 
kiedy to do transportu osób zasadniczo wykorzystywane są autobu-
sy szynowe (por. autobusy miejskie i gęsta sieć przystanków). 

 

 
Rys. 5. Układ napędu hybrydowego zastosowany w autobusie 
szynowym VT 642 [5] 

 
Firma MTU opracowała modułowy, hybrydowy zespół napędo-

wy przeznaczony do autobusów szynowych (rys. 4 i 5), zasadniczo 
składający się z silnika spalinowego (1) i zestawu wysokowydajnych 
zasobników energii (6). Zasobniki te mogą być umiejscowione 
zarówno na dachu pojazdu, jak również w jego ramie. Ponadto w 
skład przedmiotowego zespołu wchodzi silnik elektryczny (2) wraz z 
układem przeniesienia napędu (3). W celu spełnienia aktualnej 
europejskiej normy emisji zanieczyszczeń w gazach wylotowych 
silnika (Stage IIIB) dla pojazdów typu NRMM (Non-Road Mobile 
Machinery) opisywany pojazd wyposażono w zaawansowany tech-
nicznie układ selektywnej redukcji katalitycznej (4), wykorzystujący 
do zmniejszenia zawartości tlenków azotu w spalinach wodny roz-
twór mocznika, występujący pod handlową nazwą AdBlue (5 – 
zbiornik z tym płynem). Nad poprawnością pracy całego systemu 
napędowego czuwa rozbudowana jednostka sterująca (7). 

Hybrydowy zespół napędowy firmy MTU może pracować w 4 
trybach (rys. 6). Pierwszym przypadkiem jest jazda z wykorzysta-
niem tylko silnika spalinowego. Gdy zapotrzebowanie na energię 
wzrasta (większe opory ruchu), dodatkowo uruchamiany jest przez 
jednostkę sterującą silnik elektryczny, zasilany z wysokowydajnych 
zasobników energii. W sytuacji kiedy wymagana jest mała emisja 
hałasu bądź zanieczyszczeń w gazach wylotowych (przejazd przez 
tereny silnie zurbanizowane, tunele, operowanie w rejonach stacji 
kolejowych), energia konieczna do napędu pojazdu czerpana jest 
tylko ze wspomnianych zasobników. Czwartym trybem pracy zespo-
łu napędowego firmy MTU jest tryb hamowania rekuperacyjnego, 
podczas którego następuje ładowanie zasobników energii. 

Systemy magazynowania energii przeznaczone do układów 
napędu hybrydowego, w tym modułowe, oparte mogą być na aku-
mulatorach litowo-jonowych. Te użytkowane w pojazdach trakcyj-
nych muszą spełniać takie wymogi, jak: odpowiednia gęstość ener-
gii, duże bezpieczeństwo użytkowania, duża stabilność cykli pracy 
oraz dobra jakość wykonania. Każdy moduł zawiera 12 ogniw lito-

wo-jonowych i zapewnia ich połączenie cieplne i elektryczne. Zawie-
ra on również układ pomiarowy do monitorowania stanu poszcze-
gólnych ogniw. Zastosowanie różnych połączeń ogniw (szeregowe, 
równoległe) pozwala uzyskać zasobniki energii o różnych warto-
ściach mocy i gęstości energii. Przykładowo 15 połączonych szere-
gowo modułów daje całkowitą wartość energii wynoszącą około 92 
kWh i moc szczytową 552 kW (rys. 7). 

 

a)  
 

b)  
Rys. 6. Wybrane tryby pracy układu napędu hybrydowego firmy 
MTU [6]: a) tryb jazdy – zasilanie z silnika spalinowego i zasobników 
energii, b) tryb hamowania rekuperacyjnego – ładowanie zasobni-
ków energii 
 

 
Rys. 7. Modułowy system magazynowania energii w autobusie 
szynowym z układem napędu hybrydowego [11] 
 

PODSUMOWANIE 

Wykonywane w ostatnich latach prace badawczo-rozwojowe w 
zakresie transportu masowego (kolejowego i drogowego) dotyczą w 
szczególności ograniczenia szkodliwego oddziaływania pojazdów 
na środowisko naturalne – zmniejszenie emisji toksycznych zanie-
czyszczeń w gazach wylotowych silników [3]. Ponadto, mając na 
względzie wysokie ceny paliw wykorzystywanych, jako źródło ener-
gii w spalinowych pojazdach trakcyjnych i drogowych pojazdach 
użytkowych, należy zdecydowanie dążyć do zmniejszenia ich zuży-
cia, a tym samym zwiększenia efektywności przewozów. 
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W zakresie sposobów umożliwiających wspomnianą poprawę 
efektywności w przewozach masowych osób i ładunków mieści się 
zakup nowoczesnego taboru. Nowe pojazdy trafiające z linii produk-
cyjnych do firm transportowych są w stanie zapewnić nie tylko duży 
poziom tej efektywności, lecz również duże bezpieczeństwo tych 
przewozów. Wynika to przede wszystkim z zastosowania w środ-
kach transportu nowoczesnych i wydajnych układów napędowych, 
w tym hybrydowych, które między innymi były istotą niniejszego 
artykułu. 

W tabeli 1 dokonano analizy jakościowej poszczególnych ty-
pów układów napędowych możliwych do zastosowania w autobu-
sach szynowych. Oprócz tych opisywanych wcześniej w artykule, 
dla szerszego zobrazowania, w tabeli 1 znalazły się jeszcze rozwią-
zania wykorzystujące biopaliwa gazowe (CNG/LNG) [10] oraz płyn-
ne (biodiesel). Celem było zaprezentowanie napędów alternatyw-
nych na tle napędów klasycznych, będących w powszechnym użyt-
ku. Jak można zaobserwować, głównym problemem w przypadku 
tych pierwszych jest stosunkowo mały zasięg pojazdu oraz koniecz-
ność umożliwienia dostępu do sieci tankowania paliwa. Dochodzą 
zatem duże nakłady finansowe na specjalistyczną infrastrukturę 
kolejową. Napędy alternatywne przynoszą jednak duże korzyści 
ekologiczne. Trudno zatem jednoznacznie określić na jaki rodzaj 
układu napędowego należałoby stawiać, w trakcie konstruowania 
nowych pojazdów kolejowych. Konieczne jest w tym momencie 
sporządzenie swego rodzaju bilansu energetycznego, ekologiczne-
go i finansowego dla poszczególnej trasy kolejowej, na której miałby 
być użytkowany dany autobus szynowy. 
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Analysis of selected alternative drives used in railbuses 

The concept of low-emission transport is most commonly 

associated with rail transport. This type of vehicles have 

many advantages – they are ecological, relatively quiet and 

efficient (can transport multiple passengers simultaneously). 

In addition, the European Union is increasingly emphasizing 

the need to rebuild rail transport, which has a fundamental 

impact on the development of many cities, increasing their 

economic and tourist potential, as well as contributing to 

environment improvement. 

The article discusses selected solutions used in modern 

railbuses, which help fulfil the transport demand. These vehi-

cles, equipped with advanced exhaust gas aftertreatment 

systems, powered by liquid and gaseous biofuels as well as 

alternative power sources, have a much smaller environmen-

tal impact. An innovative solution in the form of a fuel cell 

bus that uses hydrogen to generate electricity has been pre-

sented. A solution that has grown in popularity in recent 

years. Another modern solution among rail transport is the 

hybrid railbus with hybrid drive systems, with a hybrid 

powertrain that consists of a reciprocating combustion en-

gine, an electric motor with power transmission, and a set of 

high-efficiency electric power storage devices. 
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Tab. 1. Charakterystyka poszczególnych typów układów napędowych możliwych do zastosowania w autobusach szynowych 
 

Elektryczny napęd 
konwencjonalny 

Spalinowy napęd 
konwencjonalny 

Układ napędu hybrydowego 
(silnik spalinowy + zasobniki 

energii) 

Wodorowe ogniwa 
paliwowe 

CNG/LNG Biodiesel 

Koszt produkcji energii mały średni średni duży średni średni 

Emisja zanieczyszczeń w 
spalinach 

brak duża średnia brak średnia średnia 

Stopień skomplikowania kon-
strukcji układu napędowego 

mały mały duży średni średni mały 

Dystans możliwy do pokonania duży* duży duży średni** średni** duży 

Bezpieczeństwo użytkowania duże duże duże małe średnie duże 

* - ograniczony dostępem do sieci trakcyjnej 
** - konieczny dostęp do specjalistycznej sieci tankowania paliwa 

 

 


