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Analysis of accumulation possibility of energy dissipated  

in the braking process of train driven by hybrid locomotive 

 
In the traditional process of braking all the kinetic or potential energy of a train driven by locomotive with 

internal combustion engine is dissipated into the environment in the form of thermal energy. Using the hybrid 

propulsion system in locomotive is possible to recover a part of this energy by passing it to the battery and re-

use in the drive train. The paper presents a model of a hybrid locomotive propulsion system with an internal 

combustion engine, electric transmission, energy storage and a model of train movement resistance. On the 

basis of the assumed working conditions, the composition of the trains and selected routes, the calculations of 

the energy performance of the braking process of the train have been done. Using the simulation results an 

analysis of the impact of energy storage capacity to reduce fuel consumption has been processed. 
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Analiza możliwości akumulacji energii rozpraszanej w procesie hamowania pociągu 

napędzanego lokomotywą hybrydową 
 

W tradycyjnym procesie hamowania cała energia kinetyczna lub potencjalna pociągu napędzanego 

lokomotywą z silnikiem spalinowym jest rozpraszana do otoczenia w postaci energii cieplnej. W lokomotywach 

hybrydowych istnieje możliwość odzyskania części tej energii przez przekazanie jej do akumulatorów i ponowne 

wykorzystanie do napędu pociągu. W pracy przedstawiono model układu napędowego lokomotywy hybrydowej z 

silnikiem spalinowym, przekładnią elektryczną i zasobnikiem energii oraz model oporów ruchu pociągu. Na 

podstawie przyjętych warunków pracy lokomotywy oraz składu pociągu na wybranych trasach przeprowadzono 

obliczenia parametrów energetycznych procesu hamowania pociągu. Wykorzystując wyniki symulacji dokonano 

analizy wpływu pojemności zasobnika energii na redukcję zużycia paliwa. 

Słowa kluczowe: układy napędowe lokomotyw, napędy hybrydowe, zużycie paliwa   

 

1. Wprowadzenie 

Obecnie zdecydowana większość lokomotyw 

liniowych i manewrowych wyposażona jest w 

układy napędowe z silnikami spalinowymi, szacuje 

się, że ok. 75% lokomotyw posiada silniki o zapło-

nie samoczynnym (ZS) [6]. W Europie ok. 50% 

lokomotyw posiada taki rodzaj napędu [6]. Jedną z 

rozważnych możliwości ograniczenia zużycia pali-

wa i redukcji emisji CO2 do atmosfery przez kon-

struktorów takich lokomotyw jest zastosowanie 

hybrydowych układów napędowych (rys. 1). Zain-

teresowanie takimi układami napędowymi sukce-

sywnie rośnie i szacuje się, że do roku 2020 wpro-

wadzonych zostanie do eksploatacji ok. 500 no-

wych pojazdów tego typu [6]. 

Jednym z przykładów hybrydowego układu na-

pędowego lokomotywy liniowej jest rozwiązanie 

firmy General Electric (GE) przedstawione na rys. 

2. Prototypowy układ napędowy wyposażony jest w 

12-cylindrowy silnik ZS o mocy ok. 3200 kW oraz 

akumulatory umożliwiające odbiór energii w czasie 

regeneracyjnego hamowania. Zakumulowana, do-

datkowa energia może zostać wykorzystana do 

napędu lokomotywy w silnikach elektrycznych. 

Producent szacuje, że zastosowane rozwiązanie 

umożliwi 10% redukcję zużycia paliwa [7].   

 

 
 

Rys. 1. Lokomotywa z hybrydowym układem napędo-

wym [7] 

 

Ze względu na charakter pracy lokomotyw w 

ruchu manewrowym, częste ruszanie i zatrzymy-

wanie, to w ich przypadku upatruje się najszybsze-

go upowszechnienia napędów hybrydowych. W 

lokomotywach manewrowych praca na biegu jało-

wym stanowi od 50 do 80% całkowitego czasu 

pracy pojazdu [13]. 
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Rys. 2. Układ napędowy lokomotywy GE Evolution 

hybrid [6]: A – elektryczne silniki trakcyjne, B – rezysto-

ry hamowania, C – akumulatory, D – silnik ZS, E – 

prądnica główna 

  

Przykładem takiego rozwiązania może być lo-

komotywa hybrydowa firmy Siemens Desiro Clas-

sic VT 642 wyposażona w dwa silnik ZS o mocy 

275 kW każdy. Zastosowane rozwiązanie zdaniem 

producenta umożliwia oszczędności w zużyciu 

paliwa na poziomie 25% [6]. Kolejnym przykładem 

zastosowania układu hybrydowego w lokomotywie 

manewrowej jest rozwiązanie firmy Railpower 

Technologies Corp. (rys. 3). Ta lokomotywa wypo-

sażona jest w dwa moduły baterii 700 V DC 600 

Ah oraz silnik spalinowy o mocy 88 kW. 

 

 
 
Rys. 3. Układ napędowy lokomotywy GK10B Railpower 

Technologies Corp. [13 ]: 1 - kabina maszynisty, 2 - 

wyposażenie elektryczne, 3 - moduł baterii, 4 - sprężarka 

powietrza, 5 - zespół napędowy (silnik–prądnica) 

 

W dalszej części pracy omówione zostaną moż-

liwości adaptacji klasycznych układów napędo-

wych do hybrydowych, procedura hamowania po-

ciągu mająca wpływ na ilość odzyskiwanej energii 

oraz model układ napędowego lokomotywy z sys-

temem odzysku energii wykorzystany w oblicze-

niach. W pracy rozważany będzie przypadek wyko-

rzystania hybrydowego układu napędowego loko-

motywy w zastosowaniach liniowych (nie manew-

rowych). 

 

2. Możliwości adaptacji klasycznych 

układów napędowych lokomotyw do 

hybrydowych 

Współczesne lokomotyw elektryczne i spalino-

we z przekładnią elektryczną oprócz zasadniczych 

hamulców ciernych, klockowych lub częściej tar-

czowych wyposażone są w układ hamowania elek-

trodynamicznego. Podczas hamowania elektrody-

namicznego wykorzystuje się podstawową cechę 

silników elektrycznych, wchodzących w skład 

układu napędowego, jaką jest możliwość pracy 

prądnicowej [11]. W przypadku lokomotyw elek-

trycznych wytworzona w tym procesie energia 

elektryczna przekazywana jest do sieci trakcyjnej. 

Trzeba mieć na uwadze, że sieć trakcyjna musi być 

przystosowana do przyjmowania energii. W innym 

przypadku powstała w procesie hamownia energia 

elektryczna zamieniana jest na ciepło w rezystorach 

hamowania. Wytworzone ciepło odbierane jest 

przez wymuszony wentylatorami strumień powie-

trza. Chłodzone strumieniem powierza rezystory 

hamownia stosuje się również w przypadku loko-

motywy spalinowych (rys. 4). 

 

 
Rys. 4. Schemat lokomotywy serii 132 [15]:  

1- wentylator rezystorów hamowania, 2- rezystory ha-

mowania, 3- szafa prostowników, 4- szafa układów 

ogrzewania, 5- prądnica główna, 6- prądnica dodatkowa, 

7- Wentylator prądnicy głównej, 8- silnik trakcyjny, 9- 

przekładnia główna, 10- wentylator prostowników, 11- 

prądnica ogrzewania pociągu, 12- zbiornik paliwa, 13- 

silnik spalinowy 

 

Na rys. 5 przedstawiono nastawniki hamulca 

pneumatycznego oraz elektromagnetycznego znaj-

dujące się na pulpicie maszynisty lokomotywy 

elektrycznej Siemens serii 189. Przedstawione 

nastawniki są ze sobą połączone mechaniczne i 

poruszają się razem. Powoduje to jednoczesne 

uruchamianie obu typów hamulców. W celu osob-

nej regulacji siły hamowania możliwe jest rozłą-

czenie nastawników poprzez wciśnięcie gałki na-

stawnika elektrodynamicznego [16]. 

 

 
 
Rys. 5. Pulpit maszynisty lokomotywy Siemens serii 189: 

1- nastawnik hamulca pneumatycznego, 2- nastawnik 

hamulca elektrodynamicznego. [16] 

 

Układy hamulcowe lokomotyw oprócz nastawy 

siły hamowania całego składu pociągu, umożliwiają 

wybór jednego z trzech trybów pracy układu ha-

mulcowego samej lokomotywy. Wyboru trybów, 
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oznaczonych jako G, P i R dokonuje się z uwzględ-

nieniem rodzaju pociągu jaki jest prowadzony przez 

lokomotywę. Wspomniane tryby pracy mają wpływ 

na czasy hamowania i luzowania hamulców. W 

przypadku prowadzeniu pociągów towarowych 

zaleca się korzystanie z trybu G, dla którego układ 

hamulcowy lokomotywy charakteryzuje się mniej-

szą siłą hamowania oraz dłuższymi czasami hamo-

wania i luzowania. Zapobiega to najeżdżaniu wa-

gonów na lokomotywę, przez co redukowane są 

siły w układach zderzakowo-sprzęgowych składu 

pociągu. Ponadto ograniczane są drgania podłużne 

w składzie pociągu, które w niekorzystnych warun-

kach mogą powodować rozerwanie składu. W 

przypadku prowadzenia pociągów pasażerskich 

tryb hamulca ustawiony jest w pozycji R. Wybór 

trybu ma również wpływ na wartość siły hamowa-

nia hamulca elektrodynamicznego. Dla nastawy R 

wartość ta wynosi 150 kN, a dla P i G 125 kN [16, 

17].  

Należy zaznaczyć, że wartość siły hamownia 

przy hamowaniu odzyskowym zależy od mocy 

silników trakcyjnych, a przy hamowaniu oporowym 

od maksymalnej temperatury pracy rezystorów 

hamowania. Na rys. 6 przedstawiono wartość siły 

hamownia hamulca elektrodynamicznego lokomo-

tywy koncernu Bombardier serii 189. 

 

 

 
 

Rys. 6. Charakterystyka siły hamowania w sieci DC [5] 

 

W przypadku hamowania odzyskowego w za-

kresie prędkości do 135 km/h siła hamowania wy-

nosi maksymalnie 150 kN. Powyżej tej prędkości 

siła hamowania ograniczona jest mocą silników 

trakcyjnych, która w przypadku omawianej loko-

motywy wynosi 5,6 MW. W przypadku hamowania 

oporowego powyżej prędkości 60 km/h siła hamo-

wania ograniczona jest mocą cieplną rezystora 

hamowania. 

 

3. Procedura hamowania pociągu 

Zasadniczy wpływ na ilość odzyskiwanej ener-

gii ma odpowiednio przeprowadzona procedura 

hamowania pociągu. Hamowanie powinno być 

przeprowadzane w sposób maksymalizujący wyko-

rzystanie hamowania elektrodynamicznego loko-

motywy przy jednoczesnym ograniczeniu udziału 

hamulców mechanicznych całego składu pociągu. 

Trzeba mieć na uwadze, że użycie jedynie hamow-

nia elektrodynamicznego ze względu na niższą 

wartość siły hamowania wiąże się z wydłużeniem 

drogi hamowania. Wymagane jest więc, by decyzja 

o wdrożeniu hamowania była podjęta ze pewnym 

wyprzedzeniem. Wspomniane wyprzedzenie wyra-

żane jest w formie dystansu, na wartość którego 

wpływa między innymi widoczność wskaźników  i 

tablic sygnałowych. Minimalne odległości, z jakich 

urządzenia sterowania ruchem kolejowym takie jak 

semafory czy tarcze ostrzegawcze muszą być wi-

doczne określone są w instrukcji Ie-4 [14]. Przy 

określaniu dystansu, określającego wyprzedzenie 

decyzji należy uwzględnić fakt, że semafor lub 

tarcza ostrzegawcza, do których zbliża się pociąg 

informuje jednocześnie o wskazaniu następnego 

semafora.  

Na rys. 7 przedstawiono przykładową sytuację 

na linii kolejowej. W pierwszym przypadku tarcza 

ostrzegawcza 1, wskazująca sygnał Os1 (pojedyn-

cze pomarańczowe światło ciągłe) informuje, że 

następny semafor 2 wskazuje sygnał S1 (czerwone 

światło ciągłe), nakazujący zatrzymanie pociągu 

[14]. 

 

 
 

Rys. 7. Wskazanie przez tarczę ostrzegawczą sygnału 

Os1 i przez semafor sygnału S1: x - minimalna widocz-

ność, L - odległość pomiędzy tarczą ostrzegawczą a 

semaforem 

 

Na rys. 8 przedstawiono sytuację, w której se-

mafor 1 wskazuje sygnał S4 (pojedyncze pomarań-

czowe światło pulsujące),  zezwalający  na  jazdę  z 

największą prędkością dozwoloną na danym odcin-

ku  linii  kolejowej. Ponadto semafor informuje, że 

semafor 2 będzie wskazywał np. sygnał S13a (dwa 

pomarańczowe światła ciągłe), ograniczający pręd-

kość do 60 km/h.  

 

 
 

Rys. 8. Wskazanie przez semafor sygnału S4 i S13a  

x - minimalna widoczność, L - odległość pomiędzy tarczą 

ostrzegawczą a semaforem 

 

Według instrukcji [14] widoczność oznaczona 

na rys. 8 jako x dla semaforów na liniach kolejo-

wych drugorzędnych wynosi co najmniej 300 m. 

Odległość pomiędzy kolejnymi semaforami lub 
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odległość pomiędzy tarczą ostrzegawczą a semafo-

rem dla powyższej kategorii linii wynosi co naj-

mniej 1000 m. Sumaryczny dystans, wynoszący co 

najmniej 1300 m nawet w przypadku konieczności 

zatrzymania pociągu jest wystarczający, by proces 

hamowania przeprowadzić w sposób efektywny, 

przy znacznym udziale jedynie hamowania elektro-

dynamicznego. 

 

4. Układ napędowy lokomotywy z sys-

temem odzysku energii 

W pracy rozważony zostanie energetyczny mo-

del procesu hamowania w pojeździe hybrydowym o 

strukturze szeregowej [2, 3, 12, 18]. Do modelowa-

nia lokomotywy z napędem hybrydowym zastoso-

wano metodę grafów wiązań (GW) i równań stanu 

(RS) [1, 2, 4, 10]. Metoda GW i RS, ze względu na 

swoją podstawową cechę, jaką jest jednolite podej-

ście do modelowania elementów o różnej naturze 

fizycznej, jest chętnie wykorzystywania  do mode-

lowania systemów o złożonej strukturze energe-

tycznej, jak silniki spalinowe, pojazdy samochodo-

we, siłownie okrętowe, a nawet całe statki. 

Do stworzenia modelu układu napędowego lo-

komotywy niezbędna jest znajomość wielu parame-

trów poszczególnych urządzeń, wchodzących skład 

wspomnianego układu. Podstawowym źródłem 

informacji jest literatura, w szczególności dotyczą-

ca budowy i eksploatacji lokomotyw danej serii. 

Należy jednak mieć na uwadze, że informacje, 

dotyczące poszczególnych parametrów nie są wy-

starczające, gdyż dotyczą one zazwyczaj pracy 

urządzeń układu napędowego przy maksymalnej 

mocy. Dlatego też niezbędne jest uzupełnienie tych 

informacji o przetworzone w trakcie analizy dane, 

uzyskane podczas badań własnych, przeprowadzo-

nych w trakcie eksploatacji lokomotywy [8].  

Na rys. 9 przedstawiono schemat układu napę-

dowego lokomotywy ST44 wyposażonej 

w dwunastocylindrowy czterosuwowy silnik o 

zapłonie samoczynnym typu 12 CzN26/26 o mocy 

1470 kW osiąganej przy prędkości obrotowej 750 

obr/min, który to układ napędowy został wirtualnie 

rozbudowany do hybrydowego. Na rys. 9 oprócz 

podstawowych elementów układu napędowego 

takich jak silnik spalinowy 1, prądnica główna 2, 

tworząca wraz z silnikami trakcyjnymi 9 przekład-

nie elektryczną przedstawiono urządzenia pomoc-

nicze niezbędne do prawidłowego działania loko-

motywy. Do wspomnianych urządzeń pomocni-

czych należy wentylator układu chłodzącego silnik 

spalinowy 12. W przypadku lokomotywy ST44 jest 

on napędzany od silnika spalinowego za pośrednic-

twem sprzęgła hydrokinetycznego 11 o zmiennym 

napełnieniu, umożliwiającym regulację jego pręd-

kości obrotowej. Oprócz silnika spalinowego źró-

dłem ciepła są również maszyny elektryczne, jak 

prądnica główna i silniki trakcyjne.  

Bazowym modelem, wykorzystanym przy opra-

cowaniu modelu układu napędowego lokomotywy 

spalinowej był model układu napędowego pojazdu 

[4, 10].  Pierwszym elementem modelu układu 

napędowego lokomotywy spalinowej (rys. 10) jest 

zbiornik paliwa ZP, z którego strumień paliwa Ge o 

wartości opałowej Wd jest dostarczany do zespołu 

silnika spalinowego S, stąd strumień energii dostar-

czany jest do prądnicy głównej PG. Należy zazna-

czyć, że prądnica główna PG nie jest jedynym 

odbiornikiem energii mechanicznej wytwarzanej 

przez silnik spalinowy S. Silnik spalinowy wyko-

rzystywany jest do napędu wielu urządzeń pomoc-

niczych UP. Zespół silnika spalinowego S i prądni-

cy głównej PG sterowany jest poprzez układ regu-

lacji mocy UR, który przy uwzględnieniu nastawy 

mocy UN, dokonuje regulacji mocy sinika spalino-

wego S oraz prądnicy głównej PG. W przypadku 

lokomotywy spalinowej powiązanie modelu zespo-

łu silnika spalinowego oraz prądnicy z modelem 

oporów ruchu odbywa się za pomocą silników 

trakcyjnych ST oraz przekładni zębatej PZ, która 

przekazujące moment obrotowy MPZ na koła K. 

Występujący w układzie napędowym Akumulator 

z układem sterownia umożliwia magazynowanie 

energii elektrycznej produkowanej przez prądnicę 

główną lub silniki trakcyjne w trakcie hamowania 

odzyskowego (elektrodynamicznego) oraz ponow-

ne zasilanie silników trakcyjnych energią elek-

tryczną.  

Na lokomotywę spalinową działają siły o cha-

rakterze dyssypacyjnym, do których należą siły 

oporu ruchu pociągu FR i siły hamowania FH, za-

leżne nastawy siły hamowania UH oraz siły zacho-

wawcze związane z energią kinetyczną kumulowa-

ną w zredukowanej masie mz i energią potencjalną 

kumulowaną w masie pociągu. Wprowadzenie 

pojęcia masy zredukowanej mz wynika z faktu, że 

energia kinetyczna akumulowana jest nie tylko w 

elementach poruszających się postępowo, ale także 

we wszystkich elementach wirujących, wchodzą-

cych w skład pociągu. Do elementów tych należą 

zestawy kołowe lokomotywy i wagonów oraz wir-

niki silników trakcyjnych. 
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Rys. 9. Schemat układu napędowego lokomotywy spalinowej serii ST44 wyposażonej w zasobnik energii: 1 - silnik spalino-

wy, 2- prądnica główna, 3- generator jednofazowy, 4- wentylator prądnicy głównej, 5- wzbudnica, 6- prądnica, 7- wentylator 

silników trakcyjnych wózka A, 8- sprężarka powietrza, 9- silnik trakcyjny, 10- wentylator silników trakcyjnych wózka B, 11- 

sprzęgło hydrokinetyczne napędu wentylatora układu chłodzenia silnika spalinowego, 12- wentylator układu chłodzenia 

silnika spalinowego, 13- zasobnik energii elektrycznej, 14- przetwornik napięcia DC/DC 

 

 

Rys. 10. Model układu napędowego lokomotywy hybrydowej w formie GW 

 

 

Charakterystykę siły hamowania elektrodyna-

micznego FHed (rys. 11) wyznaczono przy założe-

niu, że maksymalna siła hamowania nie może prze-

kraczać 125 kN (prosta A-B). Założono również, że 

podczas hamowania elektrodynamicznego w zakre-

sie B-C, możliwe jest przekroczenie mocy maksy-

malnej silników trakcyjnych o 50%. Należy zazna-

czyć, że w przypadku silników trakcyjnych typu 

ED 118, które są zastosowane w lokomotywie 

ST44, przystosowanie do pracy z większą mocą 

realizowane jest przez poprawę parametrów izolacji 

uzwojeń [9].  Oczywiście wektor siły hamowania 

ma zwrot przeciwny do wektora siły trakcyjnej, ale 

na rys. 11 przedstawiono wartości bezwzględne 

tych sił. 

 

 

Rys. 11. Charakterystyka siły trakcyjnej (FT) i siła ha-

mowania elektrodynamicznego (FHed) lokomotywy hy-

brydowej 
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Podczas badań symulacyjnych założono, że ha-

mowanie odbywa się trójstopniowo. Pierwszy sto-

pień hamowania jest wyłącznie hamowaniem elek-

trodynamicznym lokomotywy. Siła hamowania 

przyjmuje wartość przedstawioną na rys. 11. Pod-

czas realizacji hamowania 2-go stopnia prócz ha-

mowania elektrodynamicznego uruchamiane są 

hamulce pneumatyczne zarówno lokomotywy jak i 

wagonów. Założono przy tym, że wartość przyspie-

szenia pociągu przyjmuje wartość –0,1 m/s
2
. Pod-

czas realizacji hamowania 3-go stopnia wykorzy-

stywane są oba systemy hamowania, przy czym 

przyspieszenie pociągu wynosi –0,18 m/s
2
. 

 

5. Obliczenia parametrów energetycz-

nych procesu hamowania 

Obliczenia parametrów energetycznych procesu 

hamowania pociągu przeprowadzono przy wyko-

rzystaniu modelu układu napędowego lokomotywy 

przedstawionego na rys. 10. Parametry wykorzy-

stanych w obliczeniach warunków eksploatacji 

(tras, parametrów składów pociągów) dotyczyły 

linii kolejowej 201, pomiędzy stacjami Bydgoszcz 

Wschód – Gdynia Port w obu kierunkach. Odle-

głość pomiędzy wspomnianymi stacjami wynosi 

185 km. W celu zwiększenia liczby pomiarów, 

badaniami eksploatacyjnymi objęto nie tylko po-

ciągi kursujące pomiędzy stacjami Bydgoszcz 

Wschód – Gdynia Port, ale uwzględniono także 

przejazdy pomiędzy stacjami węzłowymi jak: Byd-

goszcz – Kościerzyna, Bąk - Gdynia Port, Byd-

goszcz – Somonino, na których pociągi wjeżdżały 

lub zjeżdżały z linii kolejowej 201. 

Na rys.12 przedstawiono rozkład ilości energii 

zmagazynowanej w pojedynczym cyklu hamowania 

(wytwarzanej przez silniki trakcyjne). Cykl hamo-

wania jest okresem czasu liczonym od momentu 

wdrożenia hamowania do momentu rozpoczęcia 

jazdy pod obciążeniem. Cykl hamowania obejmuje 

również jazdę wybiegiem. Zdarza się, że jeden cykl 

składa się z kilku hamowań przerywanych jazdą 

wybiegiem. 

Na rys. 13 przedstawiono wpływ pojemności 

zasobnika energii na ilość energii odzyskiwanej 

podczas hamowania. Tę energię odniesiono do 

całkowitej energii przeznaczonej na cele trakcyjne.

 

Rys. 12. Rozkład ilości energii zmagazynowanej w pojedynczym cyklu hamowania 

 

 

Rys. 13. Wpływ pojemności zasobnika energii na ilość energii odzyskiwanej podczas hamowania 
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W obliczaniach energii odzyskiwanej w proce-

sie hamowania uwzględniono sprawności poszcze-

gólnych elementów układu napędowego, tj. prze-

kładni zębatej: 0,96,  silnika trakcyjnego podczas 

pracy prądnicowej: 0,94 i przetwornika napięcia 

DC/DC: 0,96. Podczas badań symulacyjnych zało-

żono, że energia zakumulowana podczas hamowa-

nia jest wykorzystywana podczas rozruchu i dalszej 

jazdy, w sposób zwiększający chwilową moc silni-

ków trakcyjnych o 30 %. Oczywiście praca z więk-

szą mocą realizowana jest do momentu wyczerpa-

nia energii zakumulowanej w zasobniku. W tab.1 

przedstawiono wpływ pojemności zasobnika ener-

gii na redukcję zużycia paliwa. 

 
Tab. 1. Wpływ pojemności zasobnika energii na redukcję 

zużycia paliwa 

Pojemność zasobnika 

energii [kWh] 
5 10 15 20 

Redukcja zużycia 

paliwa [%] 
1,8 3,4 4,6 5,5 

 

Z uzyskanych danych (tab.1) można wniosko-

wać, że redukcja zużycia paliwa jest znacznie 

mniejsza niż wynikałoby to z rys. 13. Spowodowa-

ne jest to faktem, że wykorzystywanie zakumulo-

wanej energii na cele trakcyjne wiąże się z ko-

niecznością ponownego przetworzenia energii w 

przekształtniku DC/DC, silniku trakcyjnym i prze-

kładni zębatej. Na uzyskane wyniki wpływ ma 

również sprawności samego zasobnika (przyjęto 

sprawność zasobnika 0,95).  

 

 

 

Ponadto, może się zdarzyć, że ze względu na 

częste hamowania i małe obciążenie układu napę-

dowego np. podczas jazdy po torze pochyłym „w 

dół” brak jest możliwości zakumulowania całej 

energii z procesu hamowania. 

 

6. Wnioski 

Przeprowadzona analiza możliwości akumulacji 

energii rozpraszanej w procesie hamowania pocią-

gu napędzanego lokomotywą hybrydową wykazała, 

że warunkach analizowanych składów pociągów i 

tras, głównie: Bydgoszcz Wschód – Gdynia Port,  

stosowanie napędów hybrydowych w pracy linio-

wej niesie ograniczone korzyści. Maksymalna re-

dukcja zużycia paliwa dla analizowanych warun-

ków wyniosła 5,5%. Ponadto, budowa hybrydowe-

go układu napędowego lokomotywy lub rozbudowa 

konwencjonalnego do hybrydowego, będzie wiąza-

ła się z wprowadzeniem dodatkowej masy do lo-

komotywy, co może doprowadzić do przekroczenia 

dopuszczalnego nacisku osi lokomotywy na tor na 

liniach niższej klasy. Przykładowo, stworzenie 

zasobnika mogącego zmagazynować 10 kWh wy-

magałoby użycia 72 superkondesatorów firmy 

Maxwell, każdy o pojemności 140 Wh (taka liczba 

superkondensatorów jest jeszcze możliwa do 

zmieszczenia w maszynowni lokomotywy ST44), 

których łączna masa wynosiłaby 4350 kg.  

W przypadku lokomotyw przeznaczonych do 

pracy manewrowej (większa liczba startów i za-

trzymań w jednostce czasu) korzyści mogłyby być 

dużo większe, szczególnie, że takie rozwiązanie 

techniczne umożliwia przetok wagonów na halach 

obsługi pociągów przy wyłączonym silniku spali-

nowym. 
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