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Aktualne kierunki ograniczania 
zużycia energii elektrycznej 
w transporcie kolejowym 
Rozwój systemów zrównoważonego transportu stanowi 
jedno z ważniejszych zadań stojących przed gospodarką 
światową. Ze względu na zwiększenie zanieczyszczenia 
środowiska przewiduje się dalszy wzrost udziału trans-
portu zelektryfikowanego zarówno w systemach sie-
ciowych (trakcja elektryczna), jak też w trakcji autono-
micznej (spalinowo-elektrycznej i elektrycznej), w tym 
w transporcie drogowym. 

Znane są zalety kolejowego transportu szynowego w stosunku do 
transportu drogowego, potwierdzane danymi statystycznymi (np. 
w US Department of Energy podaje, że energochłonność trans-
portu szynowego jest 9,5 raza mniejsza niż transportu drogowe-
go). Żaden inny system transportowy nie jest w stanie uzyskać 
takiej przepustowości przy niskim zużyciu energii jak transport 
kolejowy. Szacuje się, że udział zużycia energii na działalność 
transportową sięga ponad 25% globalnego zużycia energii 
w świecie. Dlatego w wielu krajach od lat prowadzi się działania 
mające na celu ograniczanie zużycia energii w działalności trans-
portowej.

Energochłonność transportu kolejowego
Wielkość zużycia energii elektrycznej w transporcie kolejowym 
jest funkcją wielu zmiennych i zdeterminowana jest jakością sto-
sowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które prze-
kładają się na określone koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. 
Stąd też w obszarze zagadnień związanych z racjonalizacją zuży-
cia energii elektrycznej mieszczą się zarówno analizy techniczne, 
jak też finansowe i ekonomiczne. Problem racjonalizacji zużycia 
energii w zelektryfikowanym transporcie kolejowym ma charakter 
wielowymiarowy i obejmuje nie tylko czynniki kształtujące po-
ziom zużycia energii na cele trakcyjne, lecz także dobór środków 
technicznych zapewniających efektywne zasilanie pojazdów, 
z uwzględnieniem uzasadnionych finansowo wielkości nakładów 
inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych układów zasilania ze-
lektryfikowanych linii kolejowych, taboru, organizacji ruchu i prze-
wozów. 

Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej nie zawsze jest 
tożsama, choć jest to niejednokrotnie tak pojmowane, z minima-
lizacją zużycia energii, gdyż istnieje wiele uwarunkowań uzasad-
nionych ofertą przewozową i a priori zakładających wzrost zużycia 
energii. Dotyczy to szczególnie zwiększenia prędkości jazdy 
i komfortu podróży w kwalifikowanych przewozach pasażerskich, 
a także zmniejszenia mas i zwiększenia prędkości w wybranych 
kategoriach przewozów towarowych. 

Minimalizacja zużycia energii elektrycznej w transporcie kole-
jowym, traktowana jako niezależne i nadrzędne zadanie optymali-
zacyjne, prowadzi do konieczności zapewnienia idealnych warun-

ków technicznych, wymagających wykorzystania najnowszej tech-
niki i technologii oraz wysokich nakładów nie uzasadnionych 
finansowo i ekonomicznie. Poszukiwanie rozwiązania racjonalne-
go wymaga kompromisu w relacjach wzajemnych między wielko-
ściami zużycia i strat energii (sprawność systemu) oraz mocy, 
kosztami energii, kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi 
a wpływami.

Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej w transporcie ko-
lejowym obejmuje zarówno bezwzględne wskaźniki odnoszące 
się do energochłonności przewozów, jak i relacje korzyści i kosz-
tów wynikające z realizacji tych przewozów przy określonym po-
borze energii. 

Działania mające na celu racjonalizację zużycia energii w ze-
lektryfikowanym transporcie kolejowym zawierają się w obszarze 
problemów obejmujących działania doraźne i perspektywiczne 
natury organizacyjnej, finansowej i z uwzględnieniem zewnętrz-
nych uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych.

Globalnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi są:
 priorytety polityki transportowej, z uwzględnieniem uzależnień 

międzynarodowych,
 sytuacja na rynku paliw i energii,
 stan gospodarki,
 preferencje dla przewozów zbiorowych i transportu ekologicz-

nego jakim jest kolej.
Każda z linii kolejowych charakteryzuje się pewną specyfiką 

określoną przez specjalizację przewozów, poziom rozwoju infra-
struktury, intensywność przewozów, przepustowość, charaktery-
stykę drogi kolejowej. Stąd też nie jest możliwa jednoznaczna 
ocena globalna całej sieci kolejowej w ujęciu innym niż staty-
styczne. W analizach racjonalizacji zużycia energii elektrycznej 
opartych na badaniach wzajemnych interakcji między podsyste-
mami linii kolejowej, zagadnienie to można rozpatrywać globalnie 
dla określonych linii lub ich części i wybranych zagadnień o cha-
rakterze lokalnym. Istotą badań jest określenie wzajemnych zależ-
ności między podsystemami dystrybucji (zasilanie elektroenerge-
tyczne) i odbioru energii (trakcja) a podsystemami sterowania, 
mającymi wpływ na wielkość zużycia energii (organizacja ruchu 
i przewozów, droga kolejowa, systemy sterowania i sygnalizacji).

Należy wyróżnić następujące obszary struktury linii kolejowej 
podlegające analizie racjonalizacji zużycia energii:
 analiza eksploatacji linii do celów bieżącej lub doraźnej oceny 

wskaźników energochłonności,
 analiza przedsięwzięć modernizacyjnych i inwestycyjnych, 

z uwzględnieniem aspektu racjonalizacji zużycia energii.
Działania te można podzielić na zakresy:

 organizacji i prowadzenia ruchu,
 wdrażania nowych rozwiązań technicznych.

W Zakładzie Trakcji Elektrycznej IME PW od wielu lat prowa-
dzone są prace dotyczące analiz zużycia energii i jej racjonalnego 
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wykorzystania w transporcie szynowym [2, 3, 11, 13, 17]. Przy-
kładowe syntetyczne wyniki z analiz wpływu różnych działań na 
zużycie energii elektrycznej [2] zestawiono w tablicach 1 i 2.

Projekty międzynarodowe 
PROSPER – wymagania przy zakupie nowego taboru
W ostatnich latach problemom racjonalizacji zużycia energii 
w transporcie kolejowym poświęca się w świecie wiele uwagi, 
a UIC organizuje spotkania i konferencje poświęcone tej tematy-
ce. Jednym z takich projektów jest sfinansowany przez UIC pro-
jekt PROSPER [18] dotyczący opracowania środowiskowych wy-
magań i założeń, jakie muszą być spełnione przy zakupie nowego 
taboru. Wśród czterech priorytetów tego projektu istotna jest 
sprawność energetyczna. Wymaga się tu definiowania podczas 
procedury przetargowej zakupu nowego taboru: masy pojazdów, 
sprawności przetwarzania energii w pojazdach, zużycia energii 
dla pojazdu (obliczenia dostarczane przez producenta), zużycia 
paliwa w pojazdach spalinowych (EN ISO 8178-4, cykl F) lub  
innych odpowiednich specyfikacji, systemu zarządzania lub ste-
rowania zużyciem energii zużywanej na potrzeby nietrakcyjne, ob-
liczonych przez producenta zużycia energii w pojeździe dla zada-
nych warunków ruchu. Istota tego priorytetu wynika z możliwości 
poprawy konkurencyjności transportu kolejowego wobec innych 
środków transportu, obniżenia kosztów operacyjnych i podkreśle-

nia zgodności polityki transportowej kolei z umowami międzyna-
rodowymi z zakresu ochrony środowiska. 

Badanie możliwości zwiększenia efektywności energetycznej 
już na etapie zakupu taboru powinno uwzględniać, że wyższa 
sprawność energetyczna taboru ma pozytywne oddziaływanie na 
środowisko przy takich samych lub niższych kosztach, co zara-
zem oznacza, że bardziej przyjazny dla środowiska tabor jest zwy-
kle energooszczędny. Jednakże pewien problem stanowi duży 
wpływ na obliczenia zużycia energii i kosztów wielu różnych czyn-
ników uzależnionych od warunków lokalnych i rynkowych, których 
określenie dla czasu użytkowania taboru 25–40 lat jest obarczone 
dużą niepewnością. Dlatego proponowane jest opracowanie, po-
dobnie jak dla pojazdów samochodowych, wzorcowego cyklu jaz-
dy taboru, aby można było jednoznacznie porównywać parametry 
trakcyjno-ruchowe i wskaźniki energetyczne taboru przeznaczone-
go do różnych zadań przewozowych. Stosowanie takich metod 
w obliczeniach dałoby następujące efekty [14]:
 operatorom kolejowym – ułatwienie podejmowanie decyzji 

inwestycyjnych i porównanie rozwiązań alternatywnych (mo-
dernizacja taboru, zakres modernizacji, zakup nowego taboru);

 producentom taboru – uzyskiwanie korzyści z wdrażania no-
wych, energooszczędnych technologii, które jednoznacznie 
uzyskiwałyby przewagę nad taborem energochłonnym;

 eksploatatorom infrastruktury – zmniejszenie obciążeń ener-
getycznych na linii i możliwość zwiększenia ruchu bez ko-

Tablica 1
Wpływ inwestycji – modernizacji linii magistralnych i nowych kategorii pociągów 
na jednostkowe zużycie energii

Modernizacja Zmniejszenie (–)/zwiększenie (+)  Uwagi  
   zużycia energii

Nowoczesny tabor – wpływ wprowadzenia rekuperacji     
 a) pasażerskie dalekobieżne – z rek. (–)2÷3%    
 b) towarowe – z rek. (–)1÷2%  W stosunku do taboru bez rekuperacji  
 c)  aglomeracyjne:   i z rozruchem rezystorowym  
  – bez rekuperacji (–)10÷15%    
  – z rekuperacją (–)20÷25%

     Bardzo kosztowne w porównaniu do   
Modernizacja układów zasilania (–)3÷4%  wymagań wynikających z kryteriów   
     efektywnego zasilania

Modernizacja drogi kolejowej     Szczególnie istotne stopniowanie   

(łuki, stałe ograniczenia prędkości) (–)2÷4%  ograniczeń i eliminacja ograniczeń   
     do małych prędkości

Wdrożenie hierarchicznych       
systemów sterowania ruchem  (–)5÷10%  Systemy typu ERTMS/ETCS  
i pojazdami trakcyjnymi   

Przyrost zużycia energii ∆ A     
przy zwiększeniu prędkości       
pociągów pasażerskich od V1do V2      
A1 – zużycie przy prędkości V1   Konieczność zwiększania prędkości  
A2 – zużycie przy prędkości V2 ∆ A/AV100  ∆ A/AV1 wynika z dążenia  

           V1              V2 V1=100 km  V1  do poprawy oferty przewozowej  

   stanowi 100%  stanowi 100% i zwiększenia konkurencyjności  

 a)  od 100 do 120 km/h (+)15%  (+)15% transportu kolejowego  
 b)  od 120 do 140 km/h (+)35%  (+)20%   
 c)  od 120 do 160 km/h (+)55%  (+)40%   
 d) od 160 do 200 km/h (+)115%  (+)60%

Pociągi towarowe 1200 t     
V = 120 km/h w stosunku  (+)130%     
do V = 70/50 km/h   Konieczność zwiększania prędkości  
Pociągi towarowe 1600 t   wynika z dążenia   
V = 110/90 km/h w stosunku  (+)95%  do poprawy oferty przewozowej  
do V = 70/50 km/h   i zwiększenia konkurencyjności  
Pociągi towarowe 2400 t   transportu kolejowego  
V = 100/80 km/h w stosunku  (+)60%    
do V = 70/50 km/h 

nieczności modernizacji systemu elek-
troenergetyki trakcyjnej. 
Sprawność energetyczna taboru kole-

jowego w dużym stopniu zależy już od fazy 
projektowej. Tak długo, jak efektywność 
wykorzystania energii nie będzie stanowić 
o konkurencyjności taboru, tak długo jego 
producenci nie będą zainteresowani w pro-
dukcji pojazdów o wysokiej sprawności, 
zwłaszcza że jest to kosztowne. Sugerowa-
no także instalowanie liczników energii 
w taborze i stworzenie bazy danych zużycia 
energii w poszczególnych krajach. Na-
podstawie tak uzyskanych danych UIC po-
winno wdrożyć procedury porównawcze 
poszczególnych operatorów ze względu na 
kryterium zużycia energii i ułatwić wymia-
nę doświadczeń w celu wdrażania rozwią-
zań energooszczędnych. 

Potencjalne możliwości oszczędności 
energii w istniejących systemach określo-
no w postaci celów [1]:
 krótko i średniookresowych, takich jak: 

optymalizacja oprogramowania sterują-
cego zasilaniem pociągu w energię, 
wyłączanie pracujących na jałowo ob-
wodów głównych, regulacja klimatyzacji 
i wentylacji; 

 średnio- i długookresowych działań: 
wprowadzanie nowoczesnych elemen-
tów trakcyjnych (napęd bezpośredni 
z silnikami synchronicznymi z magne-
sami trwałymi, nowoczesne transforma-
tory o wysokiej sprawności), wspoma-
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ganie przemysłu we wdrażaniu nowych rozwiązań, 
w tym strategii dla nowoczesnego taboru (tabor 
piętrowy i szerokokadłubowy); 

 propagowanie jazdy energooszczędnej i płynnej 
organizacji ruchu (urządzenia i systemy wspo-
magania prowadzenia pociągu, systemy typu 
ERTMS.
Ciągle duże możliwości widzi się w stosowaniu 

hamowania odzyskowego, przy czym istotne są:
 ocena stanu istniejącego na liniach dla eksplo-

atowanego taboru,
 przeprowadzenie wariantowych analiz moderni-

zacji układu zasilania pod kątem zwiększenia 
efektywności rekuperacji,

 wdrożenie programów szkoleniowych dla maszy-
nistów,

systemu eksperckiego jazdy energooszczędnej wspomagającego 
prowadzenie lokomotywy. W 2004 r. systemy te będą na wyposa-
żeniu 30% pociągów typu ICE1 i ICE2. Mottem kierownika pro-
jektu było „Lepiej redukować kilowaty i litry paliwa niż miejsca 
pracy i ludzi”. 

Podobne działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii 
w Chinach spowodowały zmniejszenie jednostkowego zużycia 
energii w trakcji elektrycznej w latach 1980–2000 o 12,8%, 
a w trakcji spalinowej o 26,3% [20].

EVENT – ocena energooszczędnych technologie 
w zakresie transportu kolejowego 
W 2001 r. podkomisja UIC „Energy Efficiency” zainicjowała pro-
jekt EVENT (Evaluation of Energy Efficiency Technologies for  
Railways) [1] , którego zadaniem było przeanalizowanie, skatego-
ryzowanie i ocena różnych energooszczędnych technologii w za-
kresie transportu kolejowego.

W projekcie wydzielono dwa podtematy: EVENT (Evaluation 
of Energy Efficiency Technologies for Rolling Stock and Train 
Operation of Railways) oraz EVENT ComTool (opracowanie bazy 
danych i przyjaznych dla użytkownika narzędzi komputerowych do 
wykorzystania wyników projektu).

W trakcie projektu, po przeprowadzeniu badań literaturowych, 
dyskusji i spotkań z przedstawicielami kolei, ekspertów, naukow-
ców i producentów przeanalizowano ok. 100 rozwiązań i projek-
tów, które mogą poprawić efektywność energetyczną kolei. Roz-
wiązania te zostały sklasyfikowane do następujących grup: 
zmniejszenie masy, opory aerodynamiczne i tarcie, wykorzystanie 
przestrzeni, zmniejszenie strat przetwarzania (w układach elek-
trycznych i innych), hamowanie odzyskowe i zasobniki energii, 
nowe rozwiązania trakcyjne i źródła energii, pociągi niekonwen-
cjonalne, zmniejszenie zużycia energii na potrzeby nietrakcyjne, 
energooszczędne prowadzenie ruchu, zapełnienie pociągów,  
pomiary i dokumentowanie zużycia energii, organizacja i zarzą-
dzanie. 

Zebrane dane zostały przeanalizowane za pomocą specjalnie 
opracowanych narzędzi pod kątem użyteczności dla kolei każde-
go z rozwiązań, biorąc pod uwagę możliwości technologiczne, 
korzyści, ograniczenia, efektywność energetyczną, wskaźniki eko-
nomiczne i środowiskowe. 

I tak np. wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że koszt 
modernizacji jednostek trakcyjnych na kolejach holenderskich 

Tablica 2
Szacunkowe możliwości zmniejszenia zużycia energii poprzez działania 
organizacyjno-eksploatacyjne

 Potencjalne  Realne Uwagi

Okresowe ograniczenia prędkości (–)5% (–)2÷4% Wpływ na moc szczytową i zużycie energii

Algorytmizacja techniki   (–)5% (–)2÷4% Urządzenia do wspomagania prowadzenia  
prowadzenia pociągu   pociągu, szkolenia maszynistów

Organizacja ruchu i przewozów,       
dobór masy, prędkości i lokomotyw,       
eliminacja opóźnień, wymagających        
nadrabiania zwiększoną prędkością (–)6% (–)2÷5% Zmniejszenie mocy szczytowych

Utrzymywanie wysokiego poziomu  (–)1% (–)1%     
napięć stanu jałowego podstacji  

Wysoki stosunek N/B* i ograniczenie       
przebiegów próżnych Trudne do oszacowania Zależność quasi-liniowa

* N/B – stosunek masy netto/brutto.

 optymalizacja pracy maszynistów i systemów automatycznego 
hamowania.
W kolejach francuskich SNCF od lat wykorzystuje się metody 

symulacyjne do analiz wpływu różnych czynników na zużycie 
energii przez pociągi [12]. Prace te potwierdzają fakty znane od 
lat, ale często ignorowane, tj. wpływ zatrzymań i wykorzystania 
hamowania odzyskowego na zużycie energii (oszczędności w za-
leżności od trasy i taboru ok. 5%), oraz konieczność doboru ta-
boru do trasy, masy i prędkości. Wyniki symulacji i doświadcze-
nia w zakresie zużycia energii elektrycznej wskazują na istotną 
potrzebę kwalifikowania i oceny taboru trakcyjnego na podsta-
wie charakterystyki zużycia energii w oparciu o standaryzowane 
kryteria tak, aby stanowiły one znaczący element decydujący 
o wyborze oferty na etapie procedury przetargowej. Wykorzystane 
tu powinny być wyniki projektów UIC:PROSPER (Procedures for 
Rolling Stock Procurement with Environmental Requirements) 
i REPID (Rail sector framework and tools for standarising and im-
proving usability of Environmental Performance Indicators and 
Data formats). 

EnergieSparen – energoszczędna jazda pociągu
Celem projektu EnergieSparen [19], rozpoczętego w 2001 r. przez 
koleje niemieckie, było zmniejszenie zużycia energii o ok. 10% 
poprzez zastosowanie energooszczędnej jazdy pociągów. W trak-
cie zbierania danych stwierdzono m.in. występowanie znacznych 
różnic w zużyciu energii na kilku liniach dalekobieżnych (rozrzut 
±30% od wartości średniej). Zaproponowano podjęcie współza-
wodnictwa przez dwa zespoły maszynistów, w wyniku którego 
zredukowano zużycie energii o prawie 10% w ciągu miesiąca. 
Wynik ten wskazywał na potencjalnie duże możliwości zmniejsze-
nia zużycia energii poprzez zmianę sposobu jazdy. Dlatego zde-
cydowano się na dalsze działania na wybranych liniach, a efekty 
były zbliżone. Następnie zorganizowano konferencje dla maszyni-
stów z ukierunkowaniem na jazdę energooszczędną, opublikowa-
no wiele artykułów, przeprowadzono dyskusje wśród związkow-
ców. Rozpoczęto prace nad panelami do wizualizacji zużycia 
energii, opracowano program szkoleniowy i symulatory jazdy 
energooszczędnej. Ponad 15 tys. maszynistów odbyło programy 
szkoleniowe (4 godz. teorii, jedna godzina na symulatorze i go-
dzina jazdy z instruktorem w kabinie lokomotywy) dotyczące jazd 
energooszczędnych. Dalszymi działaniami było zorganizowanie 
systemu zarządzania mającego na celu zapewnienie prowadzenia 
jazdy energooszczędnej przez maszynistów oraz opracowanie 
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(wyposażenie w czopery IGBT z hamowaniem odzyskowym) po-
winien zwrócić się już po 6 latach. 

Wyniki projektu są dostępne w postaci bazy danych i narzędzi 
internetowych na stronie internetowej: www.railway-energy.org. 

Zastosowanie zasobników energii 
Energia hamowania może być lepiej wykorzystana w trakcji sie-
ciowej poprzez zastosowanie zasobników w podstacjach trakcyj-
nych lub w pojazdach trakcji miejskiej. Może to pozwolić na:
 zmniejszenie zużycia energii (rys. 1 – symulacja wpływu zain-

stalowanego zasobnika na prąd hamowania rezystorowego 
w pociągu metra – wyniki prac ZTE PW),

 zmniejszenie strat przesyłowych,
 możliwość ruchu autonomicznego pojazdów na odcinkach 

o długości wynikającej z energii zgromadzonej w zasobniku na 
pojeździe,

 prowadzenie ruchu w przypadku awarii zasilania,
 konstrukcję pojazdów hybrydowych o różnym stopniu hybry-

dyzacji.

wanie na środowiska, okres samorozładowania, koszty utrzymania 
i wykonania. Do celów zastosowań trakcyjnych, przy czasie trwa-
nia hamowania odzyskowego rzędu kilkunastu – kilkudziesięciu 
sekund, najbardziej odpowiednie wydają się superkondensatory 
i bezwładniki ze względu na zdolność transferu stosunkowo dużej 
mocy (MWs). Koszt zasobnika dla trakcji tramwajowej o zdolno-
ści gromadzenia energii 250 kWs wynosi od ok. 300 USD, przy 
czasie rozładowania rzędu kilkuset sekund, do 10 tys. USD przy 
czasie rozładowania ok. 1 s. Zastosowania superkondensatorów 
firmy Siemens wprowadzono m.in. w Kolonii i w metrze w Madry-
cie, a planuje się także w innych miastach, w tym w Polsce. Prze-
widuje się, że prowadzone prace rozwojowe w ciągu kilku najbliż-
szych lat doprowadzą do wyprodukowaniu superkondensatorów, 
które będą dominować na rynku zasobników energii dla transpor-
tu.

Racjonalne zużycie energii w transporcie kolejowym dotyczy 
również, jeżeli nie w dużym stopniu, trakcji autonomicznej. Mi-
mo, że trakcja autonomiczna (głównie spalinowa) ma niewielki 
udział w przewozach w krajach o wysokim poziomie zelektryfiko-
wania linii kolejowych, to są jednak kraje (np. USA), gdzie jej 
rola jest bardzo istotna, a udział w zużyciu energii znaczny. Po-
nadto pewne rozwiązania energooszczędne, które wdraża się 
w trakcji sieciowej (napęd z silnikami prądu przemiennego, za-
sobniki energii), może poprawić sprawność trakcji autonomicz-
nej. Na przykład w nowych lekkich pojazdach spalinowych stosuje 
się przekładnię mechaniczną – w [6] przedstawiono doświadcze-
nia ze spalinowymi zespołami trakcyjnymi w Danii, w których za-
stąpiono przekładnię hydrauliczną przekładnią mechaniczną. Po-
zwoliło to na zmniejszenie zużycia paliwa o ok. 10% (przy średnim 
zużyciu 1,0 l/1km przez skład 3-wagonowy).

W kolejach JT East w Japonii zużycie energii na cele trakcyj-
ne stanowi ok. 73% globalnego zużycia. Mimo podejmowanych 
działań, mających na celu zmniejszenie zużycia energii, ciągle 
jeszcze wyniki nie zostały uznane za zadowalające, ponieważ 
w pojazdach z przekładnią spalinowo-elektryczną nie stosuje się 
hamowania odzyskowego, co powoduje że ich sprawność ener-
getyczna jest ok. 30% niższa niż w trakcji elektrycznej. Stąd po-
wstała idea opracowania pociągu nowej generacji NETrain – przy-
jaznego dla środowiska i wykorzystującego technologię pojazdów 
elektrycznych jako szynowego pojazdu hybrydowego [16]. Wy-
brano układ szeregowy pojazdu hybrydowego (podobny do sto-
sowanych w samochodach). Jako źródło energii zastosowano sil-
nik spalinowy (o mocy 330 kW) z generatorem indukcyjnym 
(o mocy 180 kW). Ze względu na energooszczędność przyjęto, że 
pociąg (jeden wagon) wyposażony będzie w akumulator do przej-
mowania energii hamowania odzyskowego, sterowanie generato-
rem, aby uzyskać optymalny punkt pracy oraz wykorzystanie ener-
gii z akumulatora przy trybie jazdy z małym poborem energii. 
W tym celu opracowano regulację, która zapewnia pełne nałado-
wanie baterii przed zatrzymaniem na przystanku. 

Rozwiązania hybrydowe stosuje się także w lokomotywach 
manewrowych. Firma Railpower opracowała dwie wersje lokomo-
tyw Grean Goat (manewrowa kolejowa – fot. 1) i Green Kid (prze-
mysłowa), które powstały w wyniku zmodernizowania klasycznych 
lokomotyw manewrowych z silnikami diesla. Duży silnik diesla 
(2000/1000 KM) zastąpiono mniejszym (90/50 kW) i akumulato-
rem o dużej pojemności (1200/1500 Ah, przy napięciu 345/600 V 
i czasie eksploatacji 10 lat). Dzięki temu uzyskano od 50 do 80% 
zmniejszenia zużycia energii, cichszą pracę i zredukowanie spalin 

Rys. 1. Wpływ mocy i miejsca zainstalowania zasobnika energii na prąd hamo-
wania rezystorowego pociągu z hamowaniem odzyskowym

Krytycznym obszarem zastosowania zasobników jest ich po-
ziom zdolność do gromadzenia energii i liczba cykli ładowań/roz-
ładowań [9]. Dla warunków ruchu trakcji podmiejskiej oczekuje 
się od zasobnika ok. 100 tys. godz. pracy i 5 mln cykli. Inne 
istotne parametry to sprawność cyklu ładowanie-rozładowanie. 
Obecnie w tym zakresie konkurują ze sobą szybkoobrotowe bez-
władniki i superkondensatory o sprawnościach cyklu rzędu 95%. 
Prototypowe rozwiązania są bardzo zachęcające. Bezwładniki za-
instalowano m. in. w metrze w Lyone, Paryżu, Londynie i Nowym 
Yorku. Szczególne zainteresowanie budzą ostatnio superkonden-
satory, które mogą być zastosowane w celu: stabilizacji napięcia 
w sieci trakcyjnej, zasilania w stanach dynamicznych, zasilania 
w stanach awaryjnych. Porównanie różnych zasobników energii 
[9] wskazuje na istotne zalety superkondensatorów (wysokie mo-
ce szczytowe i sprawność oraz dużą liczbę cykli roboczych), 
z którymi konkurować ciągle jeszcze są w stanie bezwładniki (ze 
względu na pojemność energetyczną) czy baterie akumulatorów 
kwasowych. 

Dalsze istotne parametry, służące do porównania zasobników 
energii, to: charakterystyki ładowania/rozładowywania, oddziały-
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o 80–90%. Energia elektryczna wytwarzana w zestawie silnik–
–prądnica jest gromadzona w akumulatorze, co daje większą dy-
namikę pracy napędu lokomotywy. 

Koleje niemieckie testowały spalinowy zespół trakcyjny LIREX 
(fot. 2), składający się z dwóch identycznych 3-wagonowych 
segmentów [4]. Każdy z segmentów wyposażony jest w dwa ze-
społy prądotwórcze zasilające falowniki napędzające silniki trak-
cyjne, urządzenia pokładowe i wirujący (maksymalna prędkość 
25 000 obr./min., masa 1300 kg) bezwładnik o mocy 350 kW 
i pojemności energetycznej 6 kWh (czas rozładowania 40 s). Po-
jazd wyposażony jest w system sterowania i zarządzania przepły-
wem energii, z ładowaniem i rozładowywaniem bezwładnika w za-
leżności od warunków ruchu pojazdu. Dzięki temu uzyskuje się 
następujące efekty:
 zmniejszenie zużycia energii dzięki wykorzystaniu energii ha-

mowania odzyskowego zgromadzonej w bezwładniku,
 zwiększenie dynamiki w okresie rozruchu (silniki zasilane 

energią agregatu prądotwórczego i bezwładnika),
 zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska przy rozru-

chu lub na odcinkach w tunelu lub na postoju (silniki trakcyj-
ne i odbiory potrzeb własnych zasilane z bezwładnika, a silnik 
spalinowy odłączony),

 pracę silnika spalinowego bliską optymalnych prędkości. 

Ogniwa paliwowe 
Duże nadzieje wiąże się także z ogniwami paliwowymi, które  
mogłyby zastąpić silniki cieplne jako źródło energii pierwotnej 
w pojazdach ze względu na znacznie mniejsze oddziaływanie na 
środowisko. W [10] przedstawiono wyniki wieloletnich prac w za-
kresie możliwości zastosowania ogniw paliwowych w pojazdach 
trakcyjnych. Jako pojazd zasilany z ogniw paliwowych przyjęto 
dwuwagonową jednostkę trakcyjną o masie 62 t osiągającą przy-
spieszenie maksymalne 1,5 km/h/s do prędkości 60km/h przy 
maksymalnej prędkości 130 km/h, zapełnieniu 280. pasażerami, 
mocy 800 kW i przebiegu dziennym 300–400 km. Przy tych za-
łożeniach obliczenia wskazują, że jednostka ta może zużywać tyl-
ko 1/3 energii zużywanej przy stosowaniu silnika cieplnego jako 
źródła energii (przyjęto sprawność ogniwa paliwowego 40%) 
i zmniejszyć o 30% emisję CO2. Obliczenia wykonano dla ruchu 
miejskiego na odcinku 26 km z 11 przystankami, przejazd w cza-
sie 32 min, maksymalna prędkość jazdy – 80 km/h. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz zestawiono wymaga-
nia dotyczące ogniw paliwowych i porównano je z aktualnymi 
i perspektywicznymi parametrami źródeł paliwowych (tabl. 3). 
Najbardziej odpowiednie do celów trakcyjnych wydają się ogniwa 
typu PEM stosowane w samochodach elektrycznych. Zalety ogniw 
typu PEM, to:
 intensywne wytwarzanie prądu elektrycznego,
 wydzielanie szkodliwych gazów (S02, NOx, CO) jest bardzo 

małe, temperatura działania jest na tyle niska, że nie pozwala 
na tworzenie się tlenku azotu,

 wydzielanie CO2 jest tym mniejsze, im większa wydajność 
układu, 

 cicha praca, bez elementów mechanicznych,
 można jednocześnie wykorzystywać energię elektryczną 

i cieplną, nawet przy pracy z niepełną mocą,
 wysoka sprawność,
 modułowa i zwarta budowa, co pozwala wykorzystać je jako 

niezależne źródła energii lub do zasilania awaryjnego.

Fot. 1.  Lokomotywa Grean Goat Źr. Railpower

Fot. 2. Zespół LIREX z bezwładnikiem testowany w Niemczech Źródło [4]

Tablica 3
Parametry ogniw paliwowych typu PEMC 
dla pojazdu trakcyjnego

Parametr   Wartość 
  wymagana aktualna perspektywiczna

   110   
Moc zestawu (maksymalna)  [kW] 600 250  do 1000  
   (stacjonarne)

Sprawność  [%] 30–40 30–40 40–50

Stosunek moc/masa  [kW/kg] 0,18 0,2 0,3–0,5

Wymagany czas pracy  [h] >40 000 1000–10 000 ?

  Drgania mecha-     

Odporność na przeciążenia  niczne do 30 Hz ? ?  
  Przyspieszenia     
  do 0,5 g 

Temperatura pracy  [°C] –40÷+50 0÷+50 –40÷+50

Z kolei badania w Niemczech w zakresie celowości wykorzy-
stania ogniw paliwowych w transporcie kolejowym wykazały istot-
ny wpływ typu ogniwa na efektywności uzyskiwanej energii elek-
trycznej. Uzyskać można sprawność od 6,1% (najgorszy przypadek 
– wodór wytwarzany w procesie elektrolizy przy wykorzystaniu 
energii elektrycznej z sieci publicznej) do 31,7% w najlepszym 
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Baterie słoneczne
Ciekawy, ale wymagający odpowiedniego klimatu jest PVTRAIN 
– projekt prowadzony we Włoszech przez Trenitalia S.p.A. ma ce-
lu zastosowanie systemu do wytwarzania energii ze źródeł odna-
wialnych do zasilania potrzeb własnych wagonów kolejowych [5]. 
Polega na zainstalowaniu na zakrzywionych powierzchniach da-
chów wagonów i lokomotyw płytek fotowoltaicznych (jeden ze-
staw ma wymiary 2,2×0,3 m), które zasilają poprzez przekształt-
nik akumulatory znajdujące się w pociągu (moc szczytowa 17 W, 
napięcie 8 V). Na jednym wagonie zainstalowano 80 zestawów 
(8 równolegle po 10 szeregowo), co daje moc szczytową 1360 W 
przy napięciu 80 V (fot. 3). 

Podsumowanie
Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w świecie w zakresie ra-
cjonalizacji zużycia energii prowadzone są wielokierunkowo 
i  wieloaspektowo. Postęp technologiczny i zastosowanie rozwią-
zań stosowanych w innych dziedzinach pozwala na wykorzystywa-
nie energooszczędnych technologii, które niestety wymagają du-
żych nakładów i wprowadzane są stopniowo, przede wszystkim 
w nowym taborze. Jest to ważne, ale efekty w postaci zmniejsze-
nia zużycia energii będą obserwowane stopniowo i w dłuższym 
okresie. Bardzo istotne są jednak zagadnienia dotyczące zużycia 
energii przez eksploatowany, często niezwykle energochłonny ta-
bor. I tu okazuje się, że działania organizacyjne czy modernizacyj-
ne przynoszące niezbyt wysokie oszczędności jednostkowe, ale 
nie wymagające dużych nakładów, lecz zastosowane w dużej ska-
li (np. szkolenia maszynistów, likwidacja ograniczeń prędkości, 
organizacja ruchu, zmiany w układzie zasilania by lepiej wykorzy-
stać odzysk energii [15]) mogą dać globalnie istotne oszczędno-
ści i obniżyć koszty. 

Prace prowadzone w Zakładzie Trakcji Elektrycznej IME PW 
wskazują również na celowość wprowadzenia rozwiązań popra-
wiających wykorzystanie energii elektrycznej w transporcie, nie 
tylko poprzez modernizację taboru [11], ale np. poprzez praktycz-
nie bezinwestycyjne dostosowanie sterowania ruchem (rys. 2) 
lub układów zasilania (wydłużenie sekcji poprzez likwidację 
przerw izolacyjnych (rys. 3, wariant B), odpowiednią regulację 
napięcia [2]), czy wymagające znacznych nakładów zainstalowa-
nie zasobników w układzie zasilania lub w pojeździe. 

Efektywność techniczna przedstawionych rozwiązań nie ulega 
wątpliwości, zaś ekonomiczna zależeć będzie od relacji korzyści 
– koszty dla konkretnego przypadku. Dlatego perspektywy zasto-
sowań podanych środków i metod zmniejszania zużycia energii 
w transporcie kolejowym zależeć będą od możliwych do uzyska-
nia oszczędności i kosztów ich technicznej implementacji. O ile 
jednak technologiczne zmiany w konstrukcji pojazdów trakcyj-
nych czy stosowania nadrzędnych systemów sterowania typu 
ERTMS są kosztowne i wymagają czasu, o tyle przedstawione 
krótko- i średniookresowe metody oszczędności energii oriento-
wane są głównie na optymalizację wykorzystania istniejących roz-
wiązań (jak np. dopasowanie infrastruktury do taboru z hamowa-
niem odzyskowym), czy działań operacyjnych (np. takich, jak 
programy szkoleniowe czy skoordynowanie pracy różnych służb). 



Fot. 3.  Wagon z zainstalowanymi płytkami fotowoltaicznymi 
Źr. Materiały firmy TRENITALIA

Rys. 2.  Przebieg w funkcji czasu sumarycznej mocy chwilowej P dostarczanej przez 
podstacje trakcyjne w zależności od przesunięcia między strumieniami ruchu 
pociągów DT (pociągi co 500 s) na odcinku linii metra

Rys. 3.  Przebieg w funkcji czasu sumarycznej mocy chwilowej P dostarczanej przez 
podstacje trakcyjne w zależności od konfiguracji układu zasilania (typu A - 
krótkie sekcje zasilania; B - długie sekcje zasilania umożliwiają większą efek-
tywność hamowania odzyskowego), T = 135 s 

przypadku (wodór otrzymywany z naturalnego gazu), czyli spraw-
ność mniejszą niż w pojazdach z przekładnią spalinowo-elek-
tryczną. 
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