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The hybridization of propulsion systems  

of mass transport vehicles 

 
The paper provides information on the current trends in the design of propulsion systems currently 

implemented in mass transport vehicles – road commercial vehicles and rail vehicles with diesel traction. The 

classification of hybrid systems that reduce fuel consumption by vehicles and harmful emissions into the 

atmosphere was presented. In addition, the paper contains a description of the mass transport vehicles with the 

hybrid propulsion systems, including delivery vans, trucks and locomotives. An analysis of the literature was 

made in respect of vehicles fitted with different configurations of these propulsion systems with compression 

ignition engines. 
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Hybrydyzacja układów napędowych pojazdów transportu masowego 
 

W referacie zawarto informacje na temat aktualnych trendów w konstrukcji układów napędowych, 

implementowanych współcześnie w pojazdach transportu masowego – drogowych pojazdach użytkowych oraz 

pojazdach szynowych trakcji spalinowej. Zaprezentowano podział układów napędu hybrydowego, pozwalających 

na zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy oraz emisji szkodliwych składników spalin do atmosfery. W 

referacie dokonano ponadto przeglądu eksploatowanych pojazdów transportu masowego z układami napędu 

hybrydowego, w tym m.in. samochodów dostawczych, ciężarowych i lokomotyw spalinowych. Analizy literatury 

dokonano w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w różne konfiguracje tych układów napędowych z silnikami 

spalinowymi o zapłonie samoczynnym. 

Słowa kluczowe: układ napędu hybrydowego, pojazd użytkowy, pojazd szynowy 

 

1. Wprowadzenie 

W transporcie osób i ładunków, w tym drogo-

wym, w głównej mierze wykorzystywane są lekkie 

samochody użytkowe (LDV – Light Duty Vehicle) 

oraz pojazdy ciężarowe (HDV – Heavy Duty Vehic-

le). Współcześnie prowadzi się wiele prac mają-

cych na celu optymalizację tych pojazdów  

w aspekcie ekonomiki eksploatacji, ekologii oraz 

bezpieczeństwa użytkowania. 

Możliwość długiej eksploatacji wszelkich po-

jazdów transportu masowego wiąże się m.in.  

z dobrze skonstruowanym układem napędowym. 

Jego głównym elementem jest silnik spalinowy. W 

skład układu napędowego wchodzą również m.in. 

przekładnia główna, skrzynia przekładniowa, wał 

napędowy oraz mechanizm różnicowy. Od spraw-

ności poszczególnych elementów tego układu zale-

ży stopień wykorzystania energii chemicznej pali-

wa do napędu pojazdu oraz stopień oddziaływania 

pojazdu na środowisko naturalne człowieka. 

Podczas projektowania i konstruowania każde-

go układu napędowego pojazdu, oprócz m.in. dużej 

wytrzymałości, bierze się pod uwagę także jego 

właściwości ekologiczne i ekonomiczne (małą 

emisję substancji toksycznych oraz małą wartość 

zużycia paliwa). Producenci pojazdów transportu 

masowego muszą więc ciągle prowadzić prace  

w tych kierunkach, tak by sprostać regulacjom 

prawnym, dotyczącym ekologii eksploatacji pojaz-

dów, oraz oczekiwaniom klientów (użytkowników). 

Z powodu istnienia dużej konkurencji wśród 

producentów, obserwuje się obecnie szybko postę-

pującą ewolucję w układach napędowych, która jest 

procesem pozytywnym, gdyż powoduje poprawę 

bezpieczeństwa przewozów i efektywności trans-

portu oraz wpływa na zmniejszenie negatywnego 

oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne. 

Upowszechnianie się w przemyśle transporto-

wym napędu hybrydowego można zaliczyć w po-

czet wyżej wspomnianej ewolucji. Oznacza to 

współistnienie pierwotnego i wtórnego źródła na-

pędu, np. w pojeździe przeznaczonym do przewo-

zów masowych. Wiąże się to zatem z tym, że  

w pojeździe o hybrydowym układzie napędowym 

powinny znajdować się przynajmniej dwa (czasami 

niezależne) źródła energii i napędu. W ramach 

współcześnie stosowanych rozwiązań przyjmuje 

się, że źródło pierwotne stanowi najczęściej silnik 

spalinowy, natomiast wtórne – w większości przy-

padków akumulatory z silnikiem/silnikami elek-

trycznymi. 

 

Article citation info:  
ANDRZEJEWSKI M. et al. The hybridization of propulsion systems of mass transport vehicles. Combustion Engines. 2015, 162(3), 658-665. 

ISSN 2300-9896. 

658



 

 
 

 

        

 

Aktualnie dostępne na rynku transportowym, 

oraz na niego stale wprowadzane, układy napędu 

hybrydowego można podzielić ze względu na różne 

kryteria. Według kryterium udziału układów napę-

du elektrycznego w pojeździe wyróżnia się następu-

jące typy [11]: 

 micro hybrid – oznacza to rozwiązania, w któ-

rych zastosowano jedynie tzw. system start-

stop, czyli automatycznego zatrzymywania  

i uruchamiania silnika spalinowego w określo-

nych warunkach użytkowania pojazdu, 

 mild hybrid (tzw. łagodny napęd hybrydowy) – 

składa się z systemu start-stop oraz z silnika 

elektrycznego małej mocy, którego zadaniem 

jest jedynie wspomaganie pracy silnika spali-

nowego oraz odzyskiwanie energii podczas ha-

mowania pojazdem, 

 full hybrid (tzw. pełny napęd hybrydowy) – 

rozwiązanie, w którym mogą jednocześnie 

współdziałać ze sobą silnik spalinowy i elek-

tryczny a także jest możliwy odrębny napęd na 

dowolnym z tych silników (dodatkowo może 

zawierać elementy dwóch poprzednich ukła-

dów). 

Kryterium konstrukcyjne układów napędu hy-

brydowego pozwala na ich podział na trzy grupy, 

mianowicie można wyróżnić układy (rys. 1) [11]: 

a) równoległy – napęd na koła przenoszony jest 

przez silnik spalinowy lub/oraz przez silnik elek-

tryczny, 

b) szeregowy – napęd na koła przenoszony jest 

wyłącznie przez silnik elektryczny, 

c) mieszany, szeregowo-równoległy – wykorzy-

stanie zalet napędu szeregowego oraz równoległego 

przy przeniesieniu mocy i momentu obrotowego na 

koła pojazdu. 

Należy zwrócić uwagę na to, że układy napędu 

hybrydowego w pojazdach ciężarowych, autobu-

sach czy też pojazdach szynowych mają przeważnie 

konfiguracje zgodne z konfiguracjami pojazdów 

osobowych, czyli te powyżej wymienione. W po-

jazdach ciężkich nie ma bowiem wielu dodatko-

wych rozwiązań tego rodzaju układów.
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Rys. 1. Schematy konfiguracji popularnych układów napędu hybrydowego [4] 

 

2. Lekkie pojazdy użytkowe 

Jak powszechnie wiadomo pojazdy przeznaczo-

ne do transportu dystrybucyjnego muszą często 

ruszać i zatrzymywać się, co jest spowodowane 

istnieniem sieci dość gęsto rozmieszczonych punk-

tów odbioru towarów oraz poruszaniem się w wa-

runkach ruchu miejskiego (duże natężenie ruchu 

pojazdów oraz występowanie zjawiska kongestii 

drogowej). 

Transport osób oraz ładunków w warunkach ru-

chu miejskiego jest transportem, w którym można 

w pełni wykorzystać zalety układów napędu hybry-

dowego. Z racji wspomnianego częstego ruszania  

i zatrzymywania pojazdów, szczególnie istotne jest 

zwiększenie sprawności układu napędowego przez 

odzyskiwanie energii w czasie hamowania (tzw. 

hamowanie rekuperacyjne). 

Stosowanie układów napędu hybrydowego  

w samochodach dostawczych i ciężarowych dys-

trybucyjnych (rys. 2‒4) staje się coraz powszech-

niejsze. Już wiele firm przewozowych we współ-

pracy z producentami układów napędu hybrydowe-

go stosuje tego typu pojazdy. Wyniki testów eks-

ploatacyjnych, prowadzonych przez te firmy, po-

twierdziły słuszność zastosowania w dystrybucji 

miejskiej i podmiejskiej pojazdów z napędem hy-

brydowym. 

 

 

Rys. 2. Technologia BlueHYBRID zastosowana  

w samochodzie Mercedes-Benz Sprinter [6] 

 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw najistotniej-

sze są korzyści ekonomiczne, w dalszej kolejności 

dopiero ekologiczne. Zmniejszenie tzw. przebiego-

wego zużycia paliwa, wyrażanego w dm
3
 spożyt-

kowanego paliwa w celu pokonania dystansu 100 

km, przez pojazdy dystrybucyjne (przy dużej flocie 

takich pojazdów) powoduje znaczne zmniejszenie 
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kosztów związanych z zakupem tego paliwa. Te 

wymierne korzyści płynące ze stosowania w prze-

wozie ładunków pojazdów z napędem hybrydo-

wym, wpływają na duże zainteresowanie tego typu 

pojazdami. 

 

Akumulatory

Skrzynia przekładniowa

Silnik elektryczny

Silnik spalinowy

 
 

Rys. 3. Układ napędu hybrydowego w samochodzie 

Mitsubishi Fuso Canter Eco Hybrid pierwszej  

generacji – typu mild hybrid [7] 

 

 
 

Rys. 4. DAF LF45 Hybrid wykorzystywany  

w transporcie dystrybucyjnym [10] 

 

3. Pojazdy użytkowe ciężkie 

Firma Volvo jako pierwsza w Europie postano-

wiła zastosować układ napędu hybrydowego  

w pojazdach ciężarowych, początkowo do pojaz-

dów wykorzystywanych w transporcie komunal-

nym (rys. 5). Śmieciarki tego producenta przez 

długi czas były testowane na ulicach szwedzkich 

miast by przekonać się o zaletach układu napędu 

hybrydowego w praktyce. Inni producenci również 

prowadzili prace nad tego typu pojazdami; były to 

m.in. firmy: Renault (Premium Distribution Hybrys 

Tech) i Mercedes-Benz (Econic BlueTec Hybrid). 

Po udanych próbach z prototypami, rozpoczęto 

produkcję seryjną niektórych rozwiązań. 

Układ napędu hybrydowego zaadaptowany  

w pojazdach szwedzkiego producenta umożliwia 

jazdę z wykorzystaniem tylko silników elektrycz-

nych, co pozwala zmniejszyć hałas emitowany 

przez te pojazdy (jest to korzystne zwłaszcza  

w centrach miast). 

 

 
 

Rys. 5. Pierwsza śmieciarka z układem napędu  

hybrydowego firmy Volvo [9] 

 

Ogólnie należy stwierdzić, że firma Volvo  

w swoich pojazdach ciężarowych preferuje zasto-

sowanie układów napędów hybrydowych w konfi-

guracji równoległej. Podczas ruszania pojazdem 

wykorzystywany jest jedynie silnik elektryczny, 

mający duży moment obrotowy w początkowym 

zakresie prędkości obrotowej. Przy dużej prędkości 

jazdy uruchamiany jest natomiast silnik spalinowy  

i wówczas w układzie równoległym z silnikiem 

elektrycznym napędzają razem koła pojazdu. Pod-

czas hamowania maszyna elektryczna pracuje jako 

generator, ładując zasobniki energii elektrycznej  

w postaci akumulatorów. 

Opisywane rozwiązanie zastosowano m.in.  

w samochodzie Volvo FE o masie 26 000 kg. Układ 

napędowy zmniejsza emisję dwutlenku węgla  

o 30%, dzięki ograniczeniu pracy biegu jałowego 

silnika spalinowego o 50%. Układ napędowy wy-

posażono w silnik ZS, sprzęgło, przekładnię oraz 

silnik elektryczny o magnesach trwałych pracujący 

również jako generator. Rozmieszczenie elementów 

układu napędowego przedstawiono na rysunku 6. 

 
  silnik spalinowy  silnik elektryczny/generator  sterownik  przekładnia  akumulatory  

 
Rys. 6. Elementy składowe układu napędowego samochodu ciężarowego Volvo FE Hybrid [13] 
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W przedmiotowym układzie zastosowano  

6-cy-lindrowy silnik spalinowy o objętości skoko-

wej wynoszącej 7,2 dm
3
 i mocy użytecznej 221 kW 

lub 250 kW, uzyskujący odpowiednio 1160 N·m 

(przy 1200–1800 obr/min) lub 1300 N·m (przy 

1200-1700 obr/min). Moduł silnika elektryczne-

go/generatora MDS (Motor Drive System) ma moc 

ciągłą 70 kW oraz 400 N·m (chwilowe wartości to 

odpowiednio 120 kW i 800 N·m). Łączną charakte-

rystykę układu napędowego opisywanego pojazdu 

przedstawiono w sposób poglądowy na rysunku 7. 

Sposób współpracy elementów tego układu przed-

stawiono natomiast na rysunku 8. Pakiet akumula-

torów litowo-jonowych o napięciu 600 V ma moc 

120 kW i pojemność elektryczną 1,2 kW·h. Skrzy-

nia przekładniowa posiada 12 przełożeń z rozdzia-

łem przeniesienia mocy i może współpracować  

z silnikami o momencie obrotowym do 2400 N·m. 

 
  

m
o

m
en

t 
o

b
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w

y
 

prędkość obrotowa 

układ hybrydowy 

silnik spalinowy 

silnik elektryczny 

 
Rys. 7. Charakterystyka pracy układu hybrydowego  

w samochodzie Volvo FE Hybrid [13] 

 

  

P+ECU 

S E A 

P+ECU 

S E A 

P+ECU 

S E A 

ECU – układ sterujący,  E – silnik elektryczny/generator,  S – silnik spalinowy,  P – przekładnia,  A – akumulator 

ruszanie pojazdem (tryb EV) duża prędkość (praca równoległa)  hamowanie (odzyskiwanie energii)  

 

Rys. 8. Warunki pracy układu napędu hybrydowego opracowanego przez firmę Volvo [1] 

 

Układy napędu hybrydowego zostały również 

zaadaptowane w publicznym transporcie osób. 

Stosowanie w komunikacji miejskiej autobusów 

napędzanych silnikiem spalinowym wspieranym 

przez silnik elektryczny, pozwala uzyskać wiele 

korzyści w aspekcie ekologicznym i ekonomicz-

nym. 

Pierwszym europejskim autobusem miejskim  

z hybrydowym układem napędowym, który trafił 

do produkcji seryjnej, był Solaris Urbino 18 Hybrid 

(rys. 9). Ten osiemnastometrowy autobus, w konfi-

guracji równoległego układu napędu hybrydowego, 

trafił do kilkunastu przewoźników (w tym dwóch 

krajowych). 

 

 
 

Rys. 9. Pierwszy wyprodukowany seryjnie w Europie  

autobus miejski z układem napędu hybrydowego [8] 

Firma Volvo wyposażyła swoje autobusy miej-

skie również w równoległe układy napędu hybry-

dowego (rys. 10). Przykładem jest Volvo 7900 

Hybrid (m.in. w wersji trzyosiowej, przegubowej  

o długości 18 m; dopuszczalna liczba pasażerów 

154). Układ napędu równoległego powoduje 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 39%. Po-

jazd wyposażono w 4-cylindowy silnik ZS o obję-

tości skokowej 5,1 dm
3
, mocy użytecznej 177 kW 

(przy 2200 obr/min) i momencie obrotowym 918 

N·m (w zakresie1200–1600 obr/min). Silnik spali-

nowy posiada układ recyrkulacji spalin EGR 

(Exhaust Gas Recirculation), a układ oczyszczania 

spalin – system selektywnej redukcji katalitycznej 

tlenków azotu (SCR – Selective Catalytic Reduc-

tion) oraz układ filtra cząstek stałych (DPF – Diesel 

Particulate Filter). Silnik elektryczny I-SAM (Inte-

grated Starter Alternator Motor) ma moc 150 kW  

i moment obrotowy 1200 N·m. Pełni on rolę retar-

dera i układu odzyskującego energię kinetyczną 

pojazdu. W układzie napędu hybrydowego zasto-

sowano wysokonapięciowe akumulatory litowo-

jonowe. Układ gromadzenia energii (ESS – Energy 

Storage System) o masie 220 kg ma moc 120 kW  

i dysponuje energią 1,2 kW·h. Do zagwarantowania 

odpowiedniej temperatury wykorzystuje się na-

grzewnice pracujące zarówno podczas postoju 

autobusu, jak i w czasie jego ruchu. Schemat ukła-
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du napędowego autobusu przedstawiono na rysun-

ku 11a, a charakterystykę pracy tego układu na 

rysunku 11b. Silnik spalinowy (1) połączono  

z układem silnika elektrycznego/generatora (2), 

który współpracuje również ze skrzynią przekła-

dniową (3). Generator prądu przez układ konwerte-

rów napięcia (5) połączono z akumulatorami (6). 

Elektroniczna jednostka sterująca (4) połączona jest 

z dodatkowymi układami elektrycznymi (7) w po-

staci m.in. sprężarki klimatyzacji o mocy 38 kW. 

 

 

Rys. 10. Przegubowy autobus miejski  

Volvo 7900 Hybrid [9] 
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Rys. 11. Układ napędowy Volvo 7900 Hybrid: a) schemat, b) charakterystyka pracy układu napędu hybrydowego [14] 
 

Rynek autobusów miejskich wyposażonych  

w układy napędu hybrydowego dość szybko się 

powiększa. Swoje konstrukcje zaprezentowało już 

wielu producentów, w tym kilku w Europie. Części 

z nich nie wprowadzono jeszcze do produkcji se-

ryjnej i są na razie na etapie badań i testów w miej-

skich przedsiębiorstwach komunikacyjnych. Po-

szczególni producenci starają się wprowadzić ukła-

dy napędu hybrydowego we wszystkich (najpopu-

larniejszych obecnie) odmianach autobusów: dwu-

nasto-, piętnasto- i osiemnastometrowych (rys. 12  

i 13). 
 

 

Rys. 12. Solaris Urbino 18 Hybrid o konfiguracji  

szeregowej układu napędowego [8] 
 

 
 

Rys. 13. Dwunastometrowy autobus miejski  

MAN Lion’s City Hybrid [5] 

Autobusem miejskim o wyróżniającej się kon-

strukcji jest wyprodukowany przez firmę Solaris 

Bus & Coach S.A., we współpracy z amerykańską 

firmą Eaton, autobus Urbino 12 Hybrid (rys. 14).  

W autobusie tym dodatkowo wdrożono oprogra-

mowanie, które po jego zatrzymaniu automatycznie 

wyłącza silnik, a następnie uruchamia go przy ru-

szaniu (system start-stop). Dzięki temu autobus  

w rejonie przystanków radykalnie zmniejsza emisję 

substancji szkodliwych. 

 

 
 

Rys. 14. Autobus miejski Solaris Urbino 12 Hybrid  

z systemem start-stop [8] 

 

4. Lokomotywy spalinowe 

W ostatnich latach, w kwestii budowy i moder-

nizacji pojazdów szynowych, zaobserwować można 

(podobnie jak w odniesieniu do pojazdów drogo-

wych) nasilone działania związane z ograniczaniem 

ich szkodliwego oddziaływania na środowisko 

naturalne oraz zmniejszeniem jednostkowego zuży-
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cia energii w celu wykonywania założonych zadań 

przewozowych i trakcyjnych. W przypadku pojaz-

dów elektrycznych dąży się przede wszystkim do 

ograniczenia ilości energii pobieranej z sieci trak-

cyjnej, czy też do wykorzystania energii odzyski-

wanej podczas hamowania do zasilania napędów 

pomocniczych lub przekazywania powrotnego do 

sieci trakcyjnej. W odniesieniu do pojazdów spali-

nowych dąży się natomiast m.in. do zmniejszenia 

emisji toksycznych składników spalin do atmosfery 

oraz jednostkowego zużycia paliwa i środków 

smarnych. 

W poruszonych aspektach należy stwierdzić, że 

duże nadzieje wiąże się z szerokim upowszechnie-

niem pojazdów trakcyjnych z hybrydowym ukła-

dem napędowym. Najbardziej zaawansowane pro-

jekty wdrażania do użytkowania układów napędu 

hybrydowego można spotkać w pojazdach, takich 

jak, trolejbusy, tramwaje i elektryczne zespoły 

trakcyjne. W odniesieniu do pojazdów trakcji spali-

nowej prace związane z wprowadzeniem do eks-

ploatacji układów napędu hybrydowego są jak na 

razie w mniejszym stadium realizacji i rozwijane 

przede wszystkim w wysoko uprzemysłowionych 

krajach świata. 

Zastosowanie układów napędu hybrydowego  

w pojazdach trakcji spalinowej umożliwia uzyska-

nie między innymi następujących korzyści [2, 3, 

12]: 

‒ odzysk 30‒40% energii wykorzystywanej  

w procesie hamowania, 

‒ zmniejszenie 20‒60% zużycia oleju napędowe-

go, 

‒ zmniejszenie o 40% emisji HC i CO2 do atmos-

fery, 

‒ zmniejszenie o 10% emisji NOx i PM, 

‒ obniżenie poziomu hałasu zewnętrznego  

i wewnętrznego (w kabinach sterowniczych), 

‒ redukcja poziomu drgań w kabinach sterowni-

czych, 

‒ pełne wykorzystanie mocy silników elektrycz-

nych oraz łatwiejsze ruszanie pociągów cią-

gnionych przez lokomotywę spalinową, 

‒ dłuższe okresy pracy silników spalinowych 

między poszczególnymi przeglądami i napra-

wami, a tym samym obniżenie kosztów utrzy-

mania, 

‒ zdecydowaną poprawę komfortu jazdy związa-

ną z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań  

w układach sterowania lokomotywami. 

Mimo tego, że rozwiązania hybrydowe, wpro-

wadzane w celu poprawy „stanu ekologicznego” 

spalinowych pojazdów szynowych, są jeszcze  

w stosunkowo małym stadium rozwoju, takie firmy, 

jak General Electric, Railpower Technologies Corp 

czy Alstom z sukcesem wdrożyły do eksploatacji 

lokomotywy hybrydowe, modernizując starsze 

wiekiem spalinowe lokomotywy manewrowe  

i liniowe. 

 

W roku 2007 wspomniana firma General Elec-

tric w ramach strategii Ecomagination zbudowała 

pierwszą na świecie lokomotywę towarową prze-

twarzającą energię uzyskaną podczas hamowania 

(rys. 15). Energia ta magazynowana jest w wyso-

kowydajnych zasobnikach energii i wykorzystywa-

na następnie na potrzeby własne jako źródło energii 

dodatkowej. Opisywana lokomotywa o nazwie 

2010 GE Evolution Hybrid i masie około 207 000 

kg może zaoszczędzić w ciągu roku tyle energii, ile 

zużywa 160 gospodarstw domowych. Jej eksploata-

cja zmniejsza ponadto emisję zanieczyszczeń  

w spalinach oraz zużycie paliwa [15]. 

 

 

Rys. 15. Spalinowa lokomotywa hybrydowa 2010 GE 

Evolution Hybrid firmy General Electric [16] 

 

Duże osiągnięcia w implementacji hybrydo-

wych układów napędowych w lokomotywach spa-

linowych ma także firma Railpower Technologies 

Corp, która przekształciła kilkadziesiąt sztuk loko-

motyw spalinowych w lokomotywy z układami 

napędu hybrydowego do prac manewrowych i li-

niowych (rys. 16). Idea napędu hybrydowego tej 

firmy polega na tym, że zespół prądotwórczy zło-

żony z silnika spalinowego i prądnicy synchronicz-

nej wytwarza energię elektryczną, która następnie 

jest magazynowana w wysokowydajnych zasobni-

kach energii o określonej liczbie modułów (w za-

leżności od przeznaczenia lokomotywy). Energia 

wytwarzana i magazynowana przeznaczona jest do 

zasilania silników trakcyjnych przez przekształtnik. 

W zależności od zapotrzebowania mocy, silniki te 

mogą być zasilane zarówno z prądnicy głównej, jak 

również z pakietu akumulatorów. Optymalnym 

wykorzystaniem energii steruje system mikroproce-

sorowy [2, 12]. 

 

 

Rys. 16. Lokomotywa hybrydowa GG20B firmy  

Railpower Technologies Corp [17] 
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5. Podsumowanie 

Prace prowadzone w ostatnich latach w zakresie 

transportu masowego (samochodowego i kolejowe-

go) zwracają szczególną uwagę na ograniczenie 

jego szkodliwego oddziaływania na środowisko 

naturalne człowieka – emisję toksycznych zanie-

czyszczeń w spalinach. Biorąc pod uwagę wysokie 

ceny paliw wykorzystywanych jako źródło energii 

w drogowych pojazdach użytkowych i spalinowych 

pojazdach trakcyjnych, należy również zdecydowa-

nie dążyć do zmniejszenia jego zużycia, a tym 

samym zwiększenia efektywności przewozów, 

zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. 

W zakresie zbioru środków umożliwiających 

poprawę efektywności w przewozach osób i ładun-

ków, realizowanych za pomocą pojazdów drogo-

wych i szynowych, mieści się nowoczesny tabor. 

Nowe pojazdy trafiające z linii produkcyjnych do 

firm transportowych są w stanie zapewnić nie tylko 

duży poziom tej efektywności, lecz także bezpie-

czeństwa tych przewozów. Wiąże się to m.in. ze 

stosowaniem w środkach transportu masowego 

nowoczesnych i wydajnych układów napędowych, 

w tym hybrydowych, które były istotą przedmioto-

wego artykułu. 

Postępujący rozwój układów napędu hybrydo-

wego w zastosowaniu do pojazdów szynowych 

trakcji spalinowej na świecie, powinien skłaniać do 

realizacji prac w tym zakresie w kraju. Jednym  

z rozwiązań, mających na celu wydłużenie przebie-

gów oraz zmniejszenie energochłonności ruchu 

pojazdów i emisji substancji szkodliwych z ukła-

dów wylotowych ich silników, jest pełna moderni-

zacja użytkowanych dotychczas lokomotyw linio-

wych i manewrowych. Mimo wysokich początko-

wych kosztów wprowadzania nowych systemów, 

poniesione nakłady finansowe szybko się zwrócą,  

a przeważającą korzyścią będzie zmniejszenie emi-

sji toksycznych składników spalin do atmosfery. 

Najbardziej racjonalny efekt uzyska się oczywiście 

przy jednoczesnym zastosowaniu w lokomotywach 

z układami napędu hybrydowego nowoczesnych 

zespołów prądotwórczych (silników spalinowych) 

spełniających najnowsze wymagania w zakresie 

małego zużycia paliwa i środków smarnych oraz 

małej emisji szkodliwych zanieczyszczeń. 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

DPF Diesel Particulate Filter/filtr cząstek sta-

łych 

ECU Electronic Control Unit/jednostka sterują-

ca silnika 

EGR Exhaust Gas Recirculation/układ recyrku-

lacji spalin 

ESS Energy Storage System/układ gromadzenia 

energii 

HDV Heavy Duty Vehicle/pojazd ciężarowy 

ICE Internal Combustion Engine/silnik spali-

nowy 

I-SAM Integrated Starter Alternator Motor/silnik 

elektryczny w pojazdach marki Volvo 

LDV Light Duty Vehicle/lekki pojazd użytkowy 

MDS Motor Drive System/moduł silnika elek-

trycznego/generatora 

SCR Selective Catalytic Reduction/system se-

lektywnej redukcji katalitycznej tlenków 

azotu 

 

Bibliography/Literatura 

[1] Brauer J. When will hybrid technologies dom-

inate the heavy-duty vehicle market? Fore-

casting using innovation diffusion models. 

Master of science thesis. Stockholm, Sweden 

2011. kth.diva-portal.org/smash/get/diva2: 

488793/FULLTEXT01. pdf (dostęp z dnia 

2.02.2015). 

[2] Ekologiczna moc hybrydy. Materiał rekla-

mowy firmy Railpower Technologies Corp. 

[3] Hybridteknik i nya tidens lok (Hybrids bring-

ing a new era for locomotives). Materiały in-

formacyjne, 03.2007. 

[4] MAN Lion‘s City hybrid. Through city traffic 

– efficiently and with low emissions. 

www.neoplan.se/uploads/files/hybrid_eng.pdf 

(dostęp z dnia 2.02.2015). 

[5] Materiały firmy MAN: www.man-mn.com. 

[6] Materiały firmy Mercedes-Benz: www. mer-

cedes-benz.com. 

[7] Materiały firmy Mitsubishi: www. mitsubishi-

fuso.com. 

[8] Materiały firmy Solaris: www.solarisbus.pl. 

[9] Materiały firmy Volvo: www.volvo.com. 

[10] Merkisz J., Andrzejewski M., Skorny G.: 

Przegląd nowoczesnych rozwiązań układów 

napędowych stosowanych w Europie  

w pojazdach HDV, Journal of Modern Tech-

nologies in Transport „Bezpieczeństwo pro-

wadzenia działalności w transporcie samo-

chodowym”, No. 5, s. 37–48. 

[11] Merkisz J., Pielecha I., Alternatywne napędy 

pojazdów. Wydawnictwo Politechniki Po-

znańskiej, Poznań 2006. 

[12] Multi Gensets Locomotives for Canadian 

Railways. Rail – Government Interface, 2007 

(prezentacja firmy svensk tagtechnik AB 

(Szwecja). 

[13] Volvo Trucks Great Britain & Ireland. 

www.volvotrucks.com/trucks/uk- market/en-

664



 

 
 

 

        

 

gb/trucks/volvo-fe-hybrid/Pages/volvo-fe-

hybrid.aspx (dostęp z dnia 2.02.2015). 

[14] Volvo 7900 hybrid. Better business for green-

er cities. euro6.volvobuses. com/pdf/Volvo-

7900-Hybrid-Euro6-Brochure-EN.pdf (dostęp 

z dnia 2.02. 2015). 

[15] Stanisławski M.: 210 000 części pracujących 

razem. Design News Polska, 2007, nr 07/08. 

[16] http://railworksamerica.com/ (dostęp z dnia 

13.04.2015). 

[17] http://www.up.com/ (dostęp z dnia 

13.04.2015). 
 

Maciej Andrzejewski, DEng. – senior assistant in the 

Rail Vehicles Institute “TABOR” in Poznan. 

 

Dr inż. Maciej Andrzejewski – starszy asystent  

w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”  

w Poznaniu. 

e-mail: m.andrzejewski@tabor.com.pl 
  

Ireneusz Pielecha, DSc., DEng. – Professor in 

the Faculty of Machines and Transport at Poznan 

University of Technology. 

Dr hab. inż. Ireneusz Pielecha, prof. PP – 

profesor na Wydziale Maszyn Roboczych  

i Transportu Politechniki Poznańskiej. 

e-mail: ireneusz.pielecha@put.poznan.pl 

  

 

Paweł Daszkiewicz, DEng. – senior assistant in the 

Rail Vehicles Institute “TABOR” in Poznan. 

 

Dr inż. Paweł Daszkiewicz – starszy asystent  

w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”  

w Poznaniu. 

e-mail: p.daszkiewicz@tabor.com.pl 

  

Agnieszka Merkisz-Guranowska, DSc. – Profes-

sor in the Faculty of Machines and Transport at 

Poznan University of Technology. 

Dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. 

PP – profesor na Wydziale Maszyn Roboczych  

i Transportu Politechniki Poznańskiej. 

e-mail: agnieszka.merkisz-guranowska@put.poznan.pl 
  

    
Łukasz Stawecki, MSc. – PhD student in the Faculty 

of Machines and Transport at Poznan University of 

Technology. 

Mgr Łukasz Stawecki – doktorant na Wydziale 

Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznań-

skiej. 

e-mail: lukasz@stawecki.pl 

  

 
 

 

665


