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Modernizacja lokomotyw elektrycznych 
serii EM10
Cztery lokomotywy EM10, wyprodukowane na przełomie 
lat 80. i 90. ubiegłego stulecia, były jedynymi na PKP lo-
komotywami z tyrystorowym układem regulacyjnym z wy-
muszoną komutacją kondensatorową, która jest zawodna 
w stanach przejściowych i przy niskich wartościach na-
pięcia w sieci trakcyjnej. Lokomotywy tej serii ulegały 
częstym awariom. Uszkodzeniom ulegały kondensatory 
i tyrystory pracujące szeregowo w czterech równoległych 
torach. Układ sterowania, oparty o układy logiczne, rów-
nież ulegał bardzo częstym awariom w trakcie eksploata-
cji lokomotyw.

Doświadczenia z napraw, jak i obserwacji eksploatacji tych loko-
motyw, były bodźcem do tego, aby w 2001 r. – po wygraniu 
przetargu na naprawy okresowe tych lokomotyw – zaproponować 
modernizację najbardziej awaryjnego podzespołu lokomotywy,  
tj. układu regulacyjnego i jego układu sterowania. PKP Cargo 
S.A. wyraziło zainteresowanie tą propozycją i przygotowało Wy-
magania techniczne modernizacji lokomotywy EM10 rozszerzają-
ce zakres modernizacji o dalsze zagadnienia. Podczas wielu kon-
sultacji między specjalistami PKP Cargo S.A. i ZNLE S.A., przed 
i w trakcie realizacji projektu modernizacji, zakres modernizacji 
uległ dalszemu rozszerzeniu.

Obwód główny i układ sterowania
W efekcie w obwodzie głównym lokomotywy zabudowano układ 
regulacyjny zaprojektowany i wykonany przez Instytut Elektrotech-
niki w Warszawie. Jest on wyposażony w najnowocześniejsze 
podzespoły zgodnie z osiągnięciami technologicznymi i tech-
nicznymi XXI w. W skład jego wchodzą dwa przekształtniki tranzy-
storowe zasilające dwie grupy silników trakcyjnych oraz w prze-
kształtnik ograniczający wzrost napięcia kondensatora filtru ponad 

dopuszczalną wartość. Przekształtniki te wykonane są z wykorzy-
staniem najnowszych pastylkowych tranzystorów IGBT. Prze-
kształtniki te pracują ze stałą częstotliwością, regulując – poprzez 
zmianę wypełnienia impulsu – prąd rozruchu w granicach 60–
–320 A.

Do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia obwodów lo-
komotywy przed skutkami prądów zwarciowych i przetężeniowych 
oraz prawidłowej współpracy z podstacją zasilającą zastosowano 
nowoczesny, próżniowy wyłącznik szybki DCU-800, wyproduko-
wany przez firmę Woltan w Łodzi. Poprzedni wyłącznik szybki nie 
gwarantował właściwej ochrony zastosowanych w czasie moder-
nizacji elementów elektronicznych. 

System sterowania zrealizowany w technice mikroprocesoro-
wej został również opracowany przez Instytut Elektrotechniki. 
Składa się on z następujących podzespołów:
 sterownika pojazdu, którego zadaniem jest nadzór nad pracą 

lokomotywy – kontrola poleceń wydawanych przez maszynistę 
poprzez panel operatorski, sterowanie i nadzór nad sterowni-
kiem napędu oraz wybranymi aparatami obwodu głównego 
i pomocniczego;

 sterownika napędu, którego zadaniem jest realizacja procesów 
rozruchu i hamowania impulsowego; w przypadku wystąpienia 
poślizgu w trakcie rozruchu w jednej z grup silników trakcyj-
nych, sterownik dostosowuje prąd rozruchu (siłę pociągową) 
w danej grupie silników, aż do zlikwidowania poślizgu i utrzy-
muje ten prąd na granicy przyczepności; 

 sterownika diagnostycznego, rejestrującego zdarzenia podczas 
pracy lokomotywy, przekazującego dane o stanie urządzeń do 
sterownika pojazdu.
System sterowania zapewnia więc pełną automatyzację pro-

cesu jazdy z utrzymaniem prędkości zadanej przez maszynistę 
z dokładnością 2 km/h, diagnostykę lokomotywy, pełną informa-
cję wizualną oraz rejestrację zdarzeń. Do rejestrowania informacji 
związanych z funkcjami serwisowymi służy rejestrator zdarzeń, 
ściśle związany z prędkościomierzem elektronicznym czeskiej fir-
my Mesit.

W lokomotywie zastosowano system rezystorowego, obcow-
zbudnego hamowania elektrodynamicznego. Funkcja hamowania 
zadawana jest za pomocą dźwigni nastawnika jazdy na pulpicie 
maszynisty. W przypadku, gdy siła hamulca elektrodynamicznego 
nie może osiągnąć wartości zadanej następuje zadziałanie układu 
hamowania pneumatycznego. Nowoczesna zintegrowana tablica 
pneumatyczna, wyprodukowana w Instytucie Pojazdów Szyno-
wych w Poznaniu, umożliwia precyzyjną współpracę hamulca 
pneumatycznego z hamulcem elektrodynamicznym oraz z ukła-
dem sterowania lokomotywą. Dotychczasowy hamulec postojowy 
hydrauliczny zmieniono na sprężynowy, zapewniający utrzymanie 
pojazdu na wzniesieniu 45‰. Lokomotywę wyposażono również 
w drugi kanał pneumatyczny umożliwiający zahamowanie loko-
motywy drogą radiową (radiostop).
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Lokomotywa została wyposażona w nowoczesny odbierak 
prądu firmy Stemmann z aktywnym napędem pneumatycznym 
oraz nakładkami grafitowymi. Odbierak ten umożliwia stacjonarny 
pobór prądu do 400 A, umożliwiając tym samym ogrzewanie for-
mowanych składów pociągów pasażerskich.

Pozostałe zmiany wprowadzone w lokomotywie
Do zasilania obwodów pomocniczych zastosowano przetwornice 
statyczne zaprojektowane i wykonane przez ZAE ENIKA w Łodzi 
specjalnie dla tej lokomotywy. Zastąpiły one dotychczas stoso-
wane przetwornice wirujące. W lokomotywie występują trzy na-
pięcia zasilające obwody pomocnicze. Podstawowym napięciem 
do zasilania styczników i większości urządzeń niskonapięciowych 
jest napięcie stałe 110 V. Zabezpieczenie ruchu pociągu i łączno-
ści oraz wycieraczki i oświetlenie zewnętrzne zasilane są napię-
ciem 24 V DC. Natomiast silniki wentylatorów chłodzenia silni-
ków trakcyjnych oraz układu regulacyjnego zasilane są napięciem 
przemiennym 3×400 V.

Wszystkie układy mają rozbudowane systemy ochrony prze-
ciwprzepięciowej, wykorzystujące powszechnie na świecie stoso-
wane warystory z tlenku cynku i filtry bierne.

Zmiany te spowodowały konieczność wymiany pulpitu ma-
szynisty i jego wyposażenia. Na zmodernizowanej lokomotywie 
zabudowane są dwa ergonomiczne, funkcjonalne pulpity dosto-
sowane do potrzeb wynikających ze zmiany układu sterowania. 
Każdy z pulpitów ma rozdzieloną płaszczyznę informacyjną i wy-
konawczą. W pulpitach zabudowane są monitory komputera po-
kładowego informującego o parametrach jazdy oraz wynikach 
diagnozowania układów lokomotywy. 

Przy okazji modernizacji lokomotywy wymieniono wyłożenie 
kabiny maszynisty, zabudowano nowe fotele ergonomiczne oraz 
zastosowano nowy wzór oświetlenia kabiny (150 Lx) z możliwo-
ścią przyciemnienia. Do tego dodać należy zastosowanie haloge-
nowych reflektorów o dwustopniowej regulacji strumienia świetl-
nego oraz podgrzewanych elektrycznie luster zewnętrznych, 
mających możliwość regulacji ich ustawienia z pulpitu maszyni-
sty. Wycieraczki pneumatyczne wymieniono na wycieraczki z na-
pędem elektrycznym. Lokomotywę wyposażono w podgrzewane 
szyby czołowe, zderzaki elastomerowe oraz urządzenie cięgłowe 
o wytrzymałości 850 kN z elastomerowym aparatem pochłania-
jącym.

Aby przeciwdziałać szybkiemu zużyciu obręczy zastosowano 
układ smarowania obrzeży kół z zastosowaniem ekologicznego 
środka smarnego podawanego okresowo na obrzeża obręczy za 
pomocą mgły olejowo-powietrznej z możliwością regulacji czę-
stotliwości dawkowania oleju.

Wygląd zewnętrzny lokomotywy też uległ zmianie. Projekt 
malowania lokomotywy przygotował mieszany zespół specjali-
stów z PKP Cargo S.A. i ZNLE S.A. Nowoczesna, poliuretanowa 
powłoka malarska ma zabezpieczenie antygraffiti.

Podsumowanie
Przeprowadzona modernizacja umożliwia obecnie, dzięki zasto-
sowaniu diagnostyki pokładowej i stacjonarnej, łatwą lokalizację 
uszkodzeń podzespołów. System informuje o rodzaju uszkodze-
nia. Budowa modułowa urządzeń zapewnia niską pracochłonność 
przy wymianie podzespołów. Podczas eksploatacji powinno się 

ujawnić wydatne zmniejszenie awaryjności lokomotyw oraz obni-
żenie kosztów ich utrzymania. 

Na widok publiczny zmodernizowana lokomotywa EM10 zo-
stała wystawiona po raz pierwszy podczas XII Ogólnopolskiej Wy-
stawy Kolejowej „Kolej na kolej” w Zduńskiej Woli Karsznicach. 
Modernizacja lokomotywy spotkała się tam z szerokim uznaniem 
zarówno osób ją oglądających, jak i jury, które przyznało jej na-
grodę główną w kategorii „Najlepsze urządzenie”.

Doświadczenia zdobyte przez Załogę ZNLE S.A. przy realizacji 
tego projektu są nieocenione, powinny procentować przy dal-
szych pracach związanych z modernizacjami taboru kolejowego.
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