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Ograniczanie emisji spalin z silników 
kolejowych w prawie unijnym
W kwietniu 2004 r. została znowelizowana Dyrektywa 97/ 
/88 w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do środków dotyczących ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych  
z silników spalinowych montowanych w maszynach sa-
mojezdnych nieporuszających się po drogach. Dotychczas 
Dyrektywa 97/88 nie dotyczyła pojazdów kolejowych. No-
wela, która została wprowadzona, wypełnia tę lukę. 

Do chwili obecnej nie było jednolitego aktu prawnego obowiązu-
jącego na obszarze całej Unii dotyczące minimalnych norm, ja-
kim powinny odpowiadać silniki lokomotyw spalinowych w zakre-
sie dopuszczalnych emisji spalin. Lukę tę wypełniały karty UIC 
– Międzynarodowego Związku Kolejowego. Nie są one jednak 
w świetle prawa międzynarodowego aktami prawnymi, a tylko zo-
bowiązaniami podjętymi przez koleje – członków UIC. Do UIC na-
leży jednak tylko część europejskich przewoźników kolejowych, 
przede wszystkich tych największych. Z Polski do UIC należy na 
prawach pełnego członka PKP oraz DEC i PTK Rybnik na prawach 
członków afiliowanych. W związku z liberalizacją rynku kolejowe-
go i pojawieniem się na rynku unijnym już ponad 500 przedsię-
biorstw kolejowych, konieczne stało się określenie wymagań 
w zakresie dopuszczalnych emisji spalin na mocy prawa unijne-
go. Komisja Europejska wybrała drogę poprzez nowelizację Dy-
rektywy 97/88 nową Dyektywą 2004/26.   

Działania UIC
Z inicjatywy UIC w końcu lat 80. utworzona została przy ERRI 
Grupa Studyjna S1015, której zadaniem było zbadanie emisji 
spalin przez silniki diesla w pojazdach spalinowych i określenie 
dopuszczalnych zanieczyszczeń emitowanych przez nie. Podobne 
standardy zostały wyznaczone przez agencję ochrony środowiska 
w USA, gdzie trakcja spalinowa odgrywa znacznie większą rolę 
niż w Europie. 

Do kolejowych silników spalinowych nie można stosować 
tych samych metod i standardów co do silników pojazdów drogo-
wych. Odpowiednia Dyrektywa 88/77 dla tych ostatnich została 
wydana w 1988 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowa-
na. Jej skutkiem było sukcesywne wprowadzenie standardów tzw. 
EURO kolejno od I do IV. Ich przetransponowanie na kolejowe sil-
niki spalinowe jest jednak niemożliwe ze względu na znaczne róż-
nice w mocach i cyklach pracy silników w pojazdach drogowych 
w stosunku do silników w lokomotywach. Moc silników pojazdów 
drogowych nie przekracza przeważnie 500 kW, podczas gdy dla 
lokomotyw jest ona wielokrotnie większa. Pojazdy drogowe pra-
cują ponadto na biegu jałowym tylko 10–15% swojego czasu 
pracy, a dla lokomotyw udział ten wynosi 50–60%. Udział czasu 
pracy silnika w pojeździe drogowym przy niepełnym obciążeniu 
wynosi 70–85%, a w lokomotywach nawet tylko 10–15%. Praca 

przy pełnych obrotach silnika dla pojazdów drogowych wynosi 
5–15%, a dla lokomotyw 25–30%.

Te różnice w cyklu pracy silników spalinowych obu rodzajów 
pojazdów spowodowały opracowanie wzorca tzw. cyklu F według 
normy ISO 8178/4 stosowanego przy pomiarach zanieczyszczeń. 

Obecnie cały zakres zagadnień związanych z normami emisji 
spalin, metod badań i homologacji silników spalinowych jest 
określony następującymi kartami UIC: 
 UIC 623-1 Procedury dopuszczenia dla silników spalinowych 

pojazdów trakcyjnych. 2 wyd. z 1.7.1997 r.;
 UIC 623-2 Testy dopuszczeniowe dla silników spalinowych po-

jazdów trakcyjnych. 2 wyd. z 1.7.1997 r., z erratą z 1.1.1999 r.;
 UIC 623-3 Serie testów i warunki odbioru dla silników spalino-

wych pojazdów trakcyjnych. 3 wyd. grudzień 2003 r.;
 UIC 624 Testy emisji spalin trakcyjnych silników spalinowych. 

2 wyd. kwiecień 2003 r.
Testami silników według procedur opisanych w wymienio-

nych kartach UIC zajęło się ERRI. UIC w karcie UIC 623-3 opubli-
kowało wzór wydawanego certyfikatu dla silnika spalinowego. 
Silnik tak certyfikowany otrzymywał gwarancje UIC, które zwalnia-
ły koleje z potrzeby indywidualnego dokonywania drogich i pra-
cochłonnych testów. Lista certyfikowanych silników jest opubli-
kowana w  karcie UIC 624 w załączniku G. Załącznik D tej karty 
zawiera listę wymaganych dokumentów, jakie musi przedłożyć do 
raportu z testów producent silnika.

Normy emisji spalin są opublikowane w karcie UIC 624 w za-
łączniku A. Założono stopniowe dochodzenie przez koleje do co-
raz wyższych standardów w zakresie ochrony środowiska. Na wzór 
norm EURO dla pojazdów drogowych wprowadzono normy emisji 
kolejno UIC I, UIC II i UIC III (tabl. 1). Rozważano też w dalszej 
perspektywie wprowadzenie normy UIC IV. Rozwój wymagań UIC 
dla silników przedstawiono na rysunku 1.

Tablica 1
Normy emisji zanieczyszczeń według UIC

  Dopuszczalny poziom zanieczyszczeń 

 UIC I do 31.12.2002 r.  UIC II do 31.12.2002 r.  UIC III od 1.01.2008 r. 

  zakres mocy  

 do 560 kW powyżej 560 kW 

  [g/kWh]

CO 3 2,5 3 2

NOx  12 6 9,5 (n > 100 obr./min) 6  
   9,9 (n = 100 obr./min)

HC 0,8 0,6 0,8 0,5

Indeks  1,6 (2,5) – – –     
Boscha

Cząstki  – 0,25 0,25* 0,20   
stałe

*  Dla silników o mocy ponad 2200 kW do 31.12.2004 r. emisja cząstek stałych do 0,50 jest dopusz-
czalna, aczkolwiek rekomendowana jest wartość do 0,25.



analizy

7-8/2004 33

Prawo unijne
Zgodnie z zamierzeniami określonymi w Dyrektywie 2001/16 
o interoperacyjności kolei konwencjonalnych zagadnienia dotyczą-
ce norm emisji zanieczyszczeń przez kolejowe silniki spalinowe 
miały zostać zawarte w Specyfikacjach Technicznych Interopera-
cyjności Kolei (TSI). W 2002 r. AEIF, opracowujący specyfikacje 
TSI, otrzymał od Komisji Europejskiej mandat na wykonanie pro-
jektu specyfikacji dla lokomotyw nowych i modernizowanych. 

Problem ustalenia norm emisji zanieczyszczeń został także 
poruszony w Komunikacie Komisji Europejskiej (COM 2002/18) 
przedstawiającym tzw. II pakiet kolejowy. Zapowiedziano w nim 
dobrowolne uzgodnienie z przemysłem nowych norm emisji za-
nieczyszczeń. Podstawą do nich miał być raport analizujący 
obecny stan techniki, możliwości techniczne i ocena skutków 
wprowadzenia nowych regulacji prawnych w tej dziedzinie. 

Także w 2002 r. została opublikowana propozycja COM 2002/ 
/765 nowelizacji Dyrektywy 97/68. Ostatecznie w projekcie tym 
znalazły się normy emisji zanieczyszczeń dla silników kolejo-
wych. Wywołały one duże kontrowersje w środowisku kolejowym. 
Wspólne stanowisko opracowały UIC, CER, a ze strony przemysłu 
UNIFE. Przeważała opinia o oparciu się przy opracowywaniu stan-
dardów w znaczącej mierze na doświadczeniach UIC. W projekcie 
dyrektywy jednak dokonano przeniesienia standardów z silników 
niekolejowych na kolejowe – zdaniem fachowców nie do końca 
słusznie. Projekt dyrektywy został jednak uzgodniony 20.11.2003 r. 
pomiędzy Parlamentem a Radą Unii Europejskiej. Kompromisowe 
rozwiązanie polega na stopniowych dochodzeniu do 2014 r. do 
wyznaczonych w dyrektywie standardów. W 2007 r. została prze-
widziana analiza skutków wprowadzenia dyrektywy i dokonanie 
w niej zmian.

Dla silników kolejowych przewidziane zostały dwa etapy 
wdrożeń wymagań dyrektywy: III A i III B (tabl. 2). Dokonano 
w niej rozróżnienia wymagań dla silników montowanych w loko-
motywach i zespołach trakcyjnych, a także pod względem ich 
mocy. W przeciwieństwie do wymagań z kart UIC zróżnicowano 
też dla obu rodzajów pojazdów trakcyjnych cykle badawcze, po-
zostawiając cykl F dla lokomotyw, ale dla mniejszej mocy silni-
ków z zespołów trakcyjnych wprowadzając wymóg cyklu C1, co 
też wzbudza wątpliwości środowisk kolejowych. Na podstawie 
analiz z różnych zarządów kolejowych uważa się, że cykl F jest 
najbardziej adekwatny do warunków pracy wszystkich rodzajów 
pojazdów trakcyjnych, przytaczając także doświadczenia kolei 
amerykańskich. Cykl F sprawdził się w wieloletniej praktyce i zo-

stał zaaprobowany zarówno przez przedsiębiorstwa kolejowe, jak 
i przez producentów silników. Uwzględnia on wysoki udział biegu 
jałowego charakterystycznego dla pojazdów kolejowych. 

UIC zaleca kolejom dalsze równoległe stosowanie dla całego 
taboru także cykli testowych F według kart UIC, jako najbardziej 
wszechstronne badanie silników, także w celach porównawczych.

Tablica 2 
Normy emisji zanieczyszczeń przez silniki spalinowe dla zastosowań kolejowych według Dyrektywy 2004/26 
z 21.04.2004 r., nowelizującej Dyrektywę 97/68

Etap Kategoria mocy P Rodzaj pojazdu Data wejścia w życie limitów CO  HC  NOx  PM  Cykl testowy 

  procedury  w eksploatacji wg ISO 8178-4 
  dopuszczenia

 [kW]  [g/kWh] 
 RC A P>130 kW Wagon  01.07.2005 01.01.2006 3,5 4,0 (HC+ NOx) 0,200 C1  
   motorowy

III A
 RL A 130 kW<P<560 kW Lokomotywa  01.01.2006 01.01.2007 3,5 4,0 (HC+ NOx) 0,200 F

 RH A P>560 kW Lokomotywa 01.01.2008 01.01.2009 3,5 0,50 6,0 0,200 F

 RH A P>2000 kW  Lokomotywa 01.01.2008 01.01.2009 3,5 0,40 7,4 0,200 F  
  i SV>5 l/cyl. 

 RC B P>130 kW Wagon  01.01.2011 01.01.2012 3,5 0,19 2,0 0,025 C1  
III B   motorowy

 R B P>130 kW Lokomotywa 01.01.2011 01.01.2012 3,5 4,0 (HC+ NOx) 0,025 C1

Rys. 2. Porównanie cyklu F z C1 dla silników spalinowych Źr. ERRI

Rys. 1. Rozwój wymagań UIC dla silników spalinowych trakcyjnych w latach 1982–
–2003 Źr. UIC.
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Dalszy plan działania
Realizacja zadań wyznaczonych w Dyrektywie 2004/26 wymaga 
wspólnych działań ze strony przemysłu kolejowego i przewoźni-
ków. Oprócz działań w zakresie wdrożenia nowych technologii, 
w produkcji silników konieczne jest także przygotowanie odpo-
wiednich analiz i wypracowanie wspólnego stanowiska do nowe-
lizacji Dyrektywy, która ma nastąpić w 2007 r. Ze strony UNIFE 
podjęta została inicjatywa utworzenia grupy roboczej UNIFE Rail-
way Diesel Traction Task Force. Grupa ta powstała po spotkaniu 
UNIFE, UIC, CER, Euromot (zrzesza europejskich dostawców sil-
ników spalinowych), EMA (amerykański odpowiednik Euromot) 
i AECC (Catalysts), które odbyło się 5 lipca 2004 r. Grupa ta ma 
współpracować z Dyrekcją ds. Ochrony Środowiska w Komisji 
Europejskiej. Zadaniem tej grupy będzie też opracowanie studium 
o redukcji emisji zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spali-
nowe w kontekście odnawialnych źródeł energii. Propozycja wy-
konania takiego studium, koordynowanego przez UIC, została 
przedłożona Dyrekcji ds. Energii i Transportu Komisji Europej-
skiej. Jeżeli zostanie ona zaaprobowana prace nad nim rozpoczną 
się październiku 2004 r. i potrwają jeden rok.

Duże zadania stoją także przed przedsiębiorstwami kolejowy-
mi. Trakcja spalinowa na szczęście nie ma w Europie zbyt wyso-
kich udziałów w przewozach – w państwach UE + Norwegia 
i Szwajcaria jej udział w przewozach liczonych w bruttotonokilo-
metrach wynosi obecnie około 17,9%. Większość głównych linii 
kolejowych w Unii jest zelektryfikowana. Kontrastuje to z niedoin-
westowaną amerykańską infrastrukturą kolejową, gdzie udział 
trakcji spalinowej w przewozach wynosi ponad 90%. Najwięcej 
trakcją spalinową przewozi się w Niemczech (ponad 70 mld 
brtkm), ale jej udział w przewozach w tym kraju wynosi dokładnie 
tyle, co średnia unijna – 7,9%. Ponad 50% udział trakcji spalino-
wej w przewozach mają państwa o niedoinwestowanej infrastruk-
turze – Litwa, Łotwa, Estonia i Irlandia. Udział trakcji spalinowej 
w Polsce wynosi ponad 5% – poniżej średniej unijnej.

Poważnym wyzwaniem dla kolei jest bardzo przestarzały park 
taborowy. Po kryzysie paliwowym w połowie lat 70. nastąpił od-
wrót od trakcji spalinowej i poważne ograniczenie inwestycji 
w tabor. W efekcie ponad 1/3 taboru w państwach Unii pochodzi 
sprzed 1970 r. (w Polsce 18%). Średni wiek silnika spalinowego 
w lokomotywie wynosi 25 lat, a w pasażerskich zespołach trak-
cyjnych jest on tylko o ponad 5 lat krótszy. Wskaźniki pogarsza 
jeszcze fakt, że nowi przewoźnicy z przyczyn eksploatacyjnych 
i finansowych optują głównie za trakcją spalinową, opierając się 
nierzadko na starszych lokomotywach spalinowych z rynku wtór-
nego. 

Dyrekcja ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej w prze-
słaniu do CER wezwała koleje do podjęcia działań w celu ograni-
czenia emisji zanieczyszczeń także przez obecnie eksploatowane 
trakcyjne pojazdy spalinowe. Odpowiedni projekt planu działania 
został przygotowany przez Komisję Rozwoju i Techniki UIC. 

Kolejnym wyzwaniem jest także poszukiwanie innych, alter-
natywnych paliw i napędów. Sytuacja na rynku paliw ropy nafto-
wej na świecie w dłuższej perspektywie czasowej nie napawa 
optymizmem. Systematycznie rośnie zapotrzebowanie na paliwa 
płynne, a prognozy wielkości zasobów ropy naftowej są korygo-
wane w dół. Problemem jest nie tylko energochłonna gospodarka 
amerykańska, ale także fakt, że coraz więcej państw tzw. trzeciego 
świata wkracza na drogę rozwoju, zwiększając zapotrzebowanie na 
paliwa. Dotyczy to zwłaszcza Chin i Indii. Powoduje to wzrost cen 
ropy, a także obawy o kolejny kryzys paliwowy związany z wyczer-
paniem się łatwo dostępnych i tanich złóż, co może nastąpić już 
w połowie XXI wieku. Z kolei przedsiębiorstwa kolejowe muszą 
planować inwestycje w tabor z perspektywą jego eksploatacji, 
w przypadku lokomotyw aż przez 50 lat. Obecnie francuskie kole-
je SNCF rozpoczęły nawet modernizację 40-letnich lokomotyw, 
przedłużając ich żywotność o dalsze 20 lat. 

We wspomnianym programie działań UIC określone zostały 
także cele badawcze w zakresie poszukiwania alternatywnych pa-
liw i napędów. Mają być prowadzone badania w zakresie wykorzy-
stania w silnikach kolejowych na dużą skalę paliw z domieszkami 
olejów roślinnych. Rozważana jest także możliwość produkcji pa-
liwa syntetycznego z biomasy. Oprócz możliwości uzyskania no-
wych paliw alternatywnych bada się też możliwość obniżenie 
emisji zanieczyszczeń przy ich zastosowaniu w porównaniu z kla-
sycznymi paliwami ropopochodnymi.

Prowadzane są eksperymentalne badania w zakresie wykorzy-
stania gazu CNG w pasażerskich zespołach trakcyjnych i LNG 
w lokomotywach. Zasoby znanych złóż gazu ziemnego są ocenia-
ne na około 70 lat eksploatacji, a więc znacznie dłużej niż ropy 
naftowej. Prowadzone są także eksperymenty w zakresie magazy-
nowania energii elektrycznej pochodzącej z hamowania pociągów 
w mechanicznych zespołach napędowych, kondensatorach i aku-
mulatorach. 



Rys. 3. Rezultaty z różnych kolei (DB, NS, EWS) potwierdzające prawidło-
wość przyjęcia cyklu F Źr. ERRI
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