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Tranzystorowy IGBT układ regulacyjny 
lokomotyw EM10 (3000 V–1 MW)
System sterowania i napędem dla czterech lokomotyw 
serii EM10, wykonany przez Instytut Elektrotechniki, za-
pewnia pełną automatyzację procesu jazdy z utrzymaniem 
prędkości zadanej, diagnostyką, pełną informacją wizual-
ną oraz rejestracją zdarzeń. System ten wykonano z wy-
korzystaniem systemów mikroprocesorowych spełniają-
cych wymagania międzynarodowych norm kolejowych. 

Projekt lokomotyw manewrowych serii EM10 powstał w połowie 
lat osiemdziesiątych i odpowiadał ówczesnemu światowemu po-
ziomowi rozwiązań technicznych. Lokomotywy EM10 przewidzia-
ne były do pracy na górkach rozrządowych, do rozrządu płaskie-
go, a także do prowadzenia lekkich pociągów. Lokomotywy te 
charakteryzują się dużą wartością siły pociągowej (260 kN) i do-
brym wykorzystaniem przyczepności. Stosunkowo duża prędkość 
maksymalna 80 km/h umożliwia obsługę ruchu podmiejskiego 
i lokalnego.

W lokomotywach tych zastosowane były przekształtniki prądu 
stałego z wymuszoną komutacją kondensatorową przy szerego-
wym łączeniu czterech tranzystorów wstecznie przewodzących. 
Łącznie dla dwóch grup silników trakcyjnych zastosowano 16 ty-
rystorów. W przekształtnikach dla lokomotyw zmodernizowanych 
zastosowano tylko cztery tranzystory mocy pastylkowe, produkcji 
WESTCOD SEMICONDUKTORS, o parametrach 5200 V – 850 A 
do regulacji procesu rozruchu i hamowania oraz dwa tranzystory 
do ochrony nadnapięciowej i przepięciowej. 

Jest to obecnie najbardziej nowoczesna lokomotywa PKP 
i najnowocześniejszy układ regulacyjny prądu stałego w Europie.

Projekt, uzgodnienia i uruchomienie lokomotywy wykonano 
w rekordowo szybkim czasie – 12 miesięcy.

Parametry techniczno-ruchowe lokomotywy EM10 
po modernizacji
Podstawowe dane techniczne lokomotyw po modernizacji podano 
w tablicy 1, a jej charakterystykę trakcyjną Fr = ƒ(VL) pokazano 
na rysunku 1.

Tablica 1
Parametry techniczno-ruchowe lokomotywy EM10 
po modernizacji

Układ osi  Bo Bo

Masa [Mg] 72 

Maksymalna siła pociągowa [kN] 250 

Prędkość maksymalna [km/h] 80 

Liczba ×moc silników [kW] 4×235 

Napięcie silników [V] 1500

Typ silników  LKa-493

Rodzaj wzbudzenia  szeregowy

Minimalny stopień wzbudzenia  0,5

Regulacja stopnia wzbudzenia [%] 100, 75, 50

Hamowanie obcowzbudne  rezystorowe

Maksymalna siła hamowania elektrodynamicznego [kN] 80 

Liczba przekształtników  2

Częstotliwość pracy przekształtników [Hz] 2×400 

Prąd rozruchu [A] 60–320 

Rys. 1. Charakterystyki trakcyjne lokomotywy EM10, silniki 4 szt. LKa-493

Maksymalną siłę rozruchową 266 kN lokomotywa osiąga przy 
prądzie rozruchu 2×230 A i pełnym wzbudzeniu. Dla stopnia 
wzbudzenia 75% maksymalna siła wynosi 230 kN, a dla stopnia 
wzbudzenia 50% – 195 kN.

Pociąg osobowy 300 Mg osiąga prędkość maksymalną 
70 km/h na trasie poziomej i ok. 50 km/h na wzniesieniu 6‰. Fot. 1. Lokomotywa EM10
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Dla odległości międzyprzystankowej 2 km pociąg 300 Mg uzy-
skuje prędkość maksymalną 65 km/h. Prędkość średnia dla tego 
odcinka wynosi 46 km/h, prąd zastępczy silników 152 A, czyli ma 
wartość mniejszą od prądu ciągłego silników 175 A. Dla odcinka 
o długości 5 km prędkość maksymalna wynosi 76 km/h, pręd-
kość średnia 58 km/h, prąd zastępczy silników 143 A. Lokomoty-
wa EM10 może więc być zastosowana zarówno do ruchu pod-
miejskiego, jak i lokalnego.

Badanie ruchowe z pociągami zestawionymi z pięciu i dzie-
więciu wagonów, wykonane na trasie Kalwaria Zebrzydowska – 
Sucha Beskidzka, wykazały, że zmodernizowana lokomotywa 
EM10 spełnia wymagania ruchowe stawiane pociągom osobo-
wym w terenie górzystym.

Lokomotywa EM10 może też prowadzić pociągi towarowe, dla 
składu 2200 Mg osiąga prędkość około 46 km/h na torze 0‰, 
a dla składu 1500 Mg osiąga prędkość 35 km/h na wzniesieniu 
6‰. Spełnia też wymagania dla rozrządu płaskiego i górek roz-
rządowych.

Charakterystyka hamowania elektrodynamicznego Fh = ƒ(VL), 
przedstawiona na rysunku 2, umożliwia skuteczne hamowanie lo-
komotywy oraz podhamowywanie lekkich pociągów bez koniecz-
ności wspomagania hamulcami pneumatycznymi.

dla filtru 800 Hz ogranicza amplitudę tętnienia prądu sieci do 
wartości nie przekraczającej 100 mA przy maksymalnej wartości 
prądu rozruchu 2×320 A.

W każdym przekształtniku zastosowano dwa tranzystory IGBT 
– 5200 V, 850 A z kondensatorowym dzielnikiem napięcia za-
pewniającym równomierny podział napięcia. W przypadku wystą-

Układ regulacji rozruchu i hamowania
Obwody WN zasilane są z sieci trakcyjnej poprzez pantograf, filtr 
przeciwzakłóceniowy RE i wyłącznik szybki nowej generacji.

Układ napędowy (rys. 5), składający się z dwóch grup silni-
ków, zasilany jest poprzez filtr sieciowy LF – CF i przekształtniki 
tranzystorowe PT1 i PT2. Przekształtniki tranzystorowe pracują 
z częstotliwością 400 Hz każdy, z przesunięciem fazowym 180°el. 
i regulowanym wypełnieniem 0,01–1,0. Wynikowa częstotliwość 

Rys. 2. Charakterystyka hamowania lokomotywy EM10, Rh = 2.5 Ω

Rys. 3. Przejazd teoretyczny (2 km), lokomotywa EM10, pociąg osobowy 
300 Mg, pochylenie 0‰

Rys. 4. Przejazd teoretyczny (5 km), lokomotywa EM10, pociąg osobowy 
300 Mg, pochylenie 0‰
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pienia różnicy napięć na kondensatorach CF1 i CF2 przekraczają-
cej 300 V działa układ nadnapięciowy TZ. Tranzystory TZ1 lub 
TZ2 włączają wówczas oporniki RZ1 lub RZ2, kompensując nad-
wyżkę napięcia.

W przypadku wzrostu napięcia zasilania ponad 4200 V włą-
czają się tranzystory TZ1 i TZ2, zabezpieczając kondensatory filtru 
i przekształtniki tranzystorowe od nadmiernego napięcia.

Zastosowany układ pozwala na bezpieczne stosowanie tranzy-
storów o znamionowym napięciu 5200 V w sieci prądu stałego 
o maksymalnej wartości napięcia 4000 V.

Duża wartość indukcyjności dławika filtru ~18 mH i pojem-
ności kondensatora filtru 2,8 mF skutecznie eliminują przepięcia 
przychodzące z sieci trakcyjnej.

Rozruch
Podczas rozruchu dwiema grupami silników, przekształtniki PT1 
i PT2, zmieniając wypełnienie przewodzenia w granicach 0,01–
–1,0, regulują średnią wartość napięcia zasilającego silniki trak-
cyjne, dostosowując ją do prędkości lokomotywy i zadanej war-
tości prądu rozruchu. Po osiągnięciu pełnego przewodzenia 
włączane są styczniki SF, powodując osłabienie wzbudzenia sil-
ników. Przekształtniki ponownie podejmują pracę impulsową, 
otrzymując zadane wartości prądu wirników.

Hamowanie
Podczas hamowania elektrodynamicznego uzwojenia wzbudzenia 
silników zasilane są z filtru LF CF poprzez przekształtniki PT1 i PT2 
i oporniki kompensacyjne RK.

W oporniku RK płynie suma prądów wirników i wzbudzenia, 
powodując samoczynną kompensację prądu wzbudzenia. Umoż-
liwia to również uzyskanie minimalnej wymaganej wartości prądu 
wzbudzenia przy minimalnym dopuszczalnym wypełnieniu prze-
wodzenia przekształtników.

Regulacja procesu hamowania dokonywana jest według stałej 
zadanej wartości iloczynu prądu wzbudzenia i prądu wirnika. Ha-
mowanie elektrodynamiczne współpracuje z hamowaniem pneu-
matycznym. Uzgodniony dla lokomotywy EM10 przebieg siły ha-
mowania elektrodynamicznego pokazano na rysunku 2.

Stabilizacja prędkości lokomotywy
W lokomotywie EM10 zastosowano stabilizację prędkości co 
2 km/h do v = 20 km/h i co 5 km/h dla v > 20 km/h. Maszyni-
sta dźwignią jazdy wybiera zadaną prędkość lokomotywy wyświe-
tlaną na monitorze LCD w kabinie. Po osiągnięciu prędkości za-
danej wartość prądu silników zmniejszana jest tak, aby siła 
napędowa lokomotywy równoważyła opory ruchu pociągu.

Kontrola i likwidacja poślizgu
W lokomotywie EM10 zastosowany jest system sterowania za-
pewniający samoczynną likwidację poślizgu zestawów kołowych 
jednego wózka. Dla przypadków pogorszenia przyczepności dla 
wszystkich zestawów kołowych lokomotywy zastosowano układ 
kontroli prędkości poszczególnych zestawów kołowych wykrywa-
jący różnicę prędkości 2,5–3 km/h oraz wartość przyspieszenia 
ślizgającej się osi powyżej 1,2 m/s².

W przypadku wykrycia poślizgu zmniejszane jest wypełnienie 
przewodzenia przekształtników, powodując zmniejszenie prądu 
silników i likwidację poślizgu. W przypadku trwałego pogorszenia 
warunków przyczepności poprzez skokowe zmniejszenie wypeł-
nienia prąd rozruchu dostosowywany jest do rzeczywistych wa-
runków przyczepności.

Przekształtnik tranzystorowy 4000 V – 2×350 A
Zespół przekształtników IGBT wraz z kondensatorami filtru siecio-
wego, ochroną nadnapięciową oraz członami pomiaru prądów 
i napięć zabudowany jest w skrzyni (fot. 2).

Rys. 5. Schemat ideowy obwodu głównego lokomotywy EM10
 RE - filtr przeciwzakłóceniowy, LF - dławik filtru sieciowego, TZ–RZ - układ ochrony nadnapięciowej, CF - kondensatory filtru, PT1 - przekształtnik 

grupy I, PT2 - przekształtnik grupy II, M1–M4 - silniki trakcyjne, RH–RK - opornice hamowania, SR- stycznik i rozruch, SH - stycznik i hamowanie, 
SF - styczniki osłabienia wzbudzenia, Ir - prąd rozruchu, Ih - prąd hamowania, Iwzb - prąd obcego wzbudzenia
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Przekształtnik składa się z trzech jednakowych kaset tranzy-
storowo-diodowych połączonych szynami z zaciskami kondensa-
tora filtru zapewniającymi minimalną indukcyjność poniżej 1µH. 
Dzięki temu uzyskano bardzo małą wartość 100–200 V przepięć 
komutacyjnych na tranzystorach bez konieczności stosowania do-
datkowych obwodów tłumiących.

Dwie kasety realizują rozruch i hamowanie pierwszej i drugiej 
grupy silników trakcyjnych, trzecia powoduje rozładowanie kon-
densatorów filtru w przypadku wystąpienia nadmiernego wzrostu 
napięcia kondensatora.

Przebiegi prądu tranzystorów T1 i T2, napięcia emiter – ko-
lektor oraz prądu kondensatora IC dla procesu włączania i wyłą-
czania tranzystorów dla prądu obciążenia 350 A i napięcia zasila-
nia 4000 V pokazano na rysunkach 6–9.

Włączanie tranzystorów następuje jednocześnie w czasie 
<2 µs, amplituda prądu tranzystora osiąga wartość około 950 A. 
Dopuszczalna powtarzalna wartość prądu maksymalnego dla tego 
typu tranzystorów wynosi 2000 A. W przewodzie łączącym środek Fot. 2. Zespół przekształtników IGBT

Rys. 6.  Włączanie tranzystorów T1 i T2, przebiegi dla tranzystora górnego
 —— Prąd tranzystora 200 A/dz
 —— Napięcie tranzystora UCE 500 V/dz
 —— Prąd IC 100 A/dz

Rys. 7.  Włączanie tranzystorów T1 i T2, przebiegi dla tranzystora dolnego
 —— Prąd tranzystora 200 A/dz
 —— Napięcie tranzystora UCE 500 V/dz
 —— Prąd IC 100 A/dz

Rys. 8.  Wyłączanie tranzystorów T1 i T2, przebiegi dla tranzystora górnego
 —— Prąd tranzystora 200 A/dz
 —— Napięcie tranzystora UCE 500 V/dz
 —— Prąd IC 100 A/dz

Rys. 9.  Wyłączanie tranzystorów T1 i T2, przebiegi dla tranzystora dolnego
 —— Prąd tranzystora 200 A/dz
 —— Napięcie tranzystora UCE 500 V/dz
 —— Prąd IC 100 A/dz
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Wyłączanie tranzystorów jest również jednoczesne w czasie 
<1,5 µs, stromość narastania napięcia UCE wynosi ok. 1000 V/µs 
i jest mniejsza od wartości dopuszczalnej.

Dzięki zminimalizowaniu indukcyjności połączeń podczas 
wyłączania praktycznie nie występują przepięcia komutacyjne, 
wobec czego zrezygnowano z zastosowania dodatkowych ukła-
dów tłumienia przepięć.

Na oscylogramach (rys. 10, 11) pokazano przebiegi komuta-
cji diod Do1 i Do2 podczas włączania tranzystorów T1 i T2. Dla 
ograniczenia wartości przepięć komutacyjnych wymagane było 
zastosowanie układów tłumienia przepięcia dla każdej diody. 
W efekcie uzyskano przepięcia o wartości <400 V.

System sterowania 
Zrealizowany na technice mikroprocesorowej system sterowania 
składa się z następujących niezależnych podzespołów:
 sterownika napędu SN, 
 sterownika pojazdu SP, 
 sterownika diagnostycznego SD.

Schemat blokowy układu sterowania przedstawiono na ry-
sunku 12. 

Zastosowanie osobnego sterownika diagnostycznego SD ma 
na celu niezależną kontrolę wszystkich stanów lokomotywy i nad-
zór nad poprawną pracą pozostałych sterowników. Sterownik SD 
pełni dodatkowo rolę rejestratora wszystkich zdarzeń w lokomoty-
wie nie obciążając tą dodatkową pracą sterownika pojazdu SP. 
Dzięki temu uzyskuje się niezależny i autonomiczny system dia-
gnostyczny (tzw. Helath Management System – HMS), który nawet 
w razie awarii głównego systemu jest w stanie poprawnie diagno-
zować stan pracy lokomotywy i informować o historii zdarzeń. 

Zgodnie z życzeniem zleceniodawcy system sterowania po-
jazdem SP umożliwia w pełni automatyczną pracę lokomotywy. 
Do zadań maszynisty należy: załączenie stacyjki, podniesienie 
odbieraka prądu, wybranie nastawnikiem pulpitu sterowniczego 
(A lub B) i kierunku jazdy, nastawienie prędkości zadanej. Oprócz 
tego maszynista może: awaryjnie opuścić pantograf, odluzować 
skład i uruchomić na stałe sprężarkę główną. Reszta czynności 
jest przeprowadzana w pełni automatycznie. 

Układ sterowania pojazdem – sterownik pojazdu SP
Sterownik pojazdu SP nadzoruje całość pracy lokomotywy, kon-
troluje polecenia wydane przez maszynistę z pulpitu sterownicze-
go, steruje i nadzoruje sterownik napędu SN oraz większość apa-
ratów obwodu głównego i pomocniczego. W zależności od stanu 
poszczególnych aparatów i zadajników oraz od informacji uzyska-
nych od sterownika SN, stanów wewnętrznych SP oraz stanu 
przekształtnika PT, do zadań sterownika SP należy:
– wybór grupy silników trakcyjnych i kontrola poprawności załą-

czenia;
– sterowanie sekwencją załączenia wyłącznika szybkiego i stycz-

nika wstępnego ładowania z kontrolą napięcia filtru;
– wybór kierunku jazdy;
– wybór pulpitu sterującego;
– wybór rodzaju pracy: rozruch, hamowanie;
– kontrola napięcia baterii;
– generacja sygnału START/STOP do sterownika napędu (SN).

Ze względu na przestrzenne rozłożenie aparatów w pudle lo-
komotywy sterownik pojazdu SP jest wykonany jako modułowy 
w technice sterowania rozproszonego. Dzięki temu uniknięto pro-

połączenia kondensatorów i diody płynie prąd wyrównawczy IC 
o amplitudzie ok. 80 A, wynikający z różnicy ładunków przejścio-
wych diod zerowych.

Rys. 10.  Włączanie tranzystorów T1 i T2, przebiegi dla górnej gałęzi prze-
kształtnika

 —— Prąd tranzystora 200 A/dz
 —— Napięcie diody UCE 500 V/dz
 —— Prąd IC 100 A/dz

Rys. 11.  Włączanie tranzystorów T1 i T2, przebiegi dla dolnej gałęzi przekształt-
nika

 —— Prąd tranzystora 200 A/dz
 —— Napięcie diody UCE 500 V/dz
 —— Prąd IC 100 A/dz
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Pulpit B

Szafa
styczników

SS

Obwody
pomocnicze

Wyłącznik
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Przekształtnik
PT

Obwody
pneumatyczne

Sterownik
pojazdu SP

Sterownik
napędu SN

Sterownik
diagnostyczny

SD

Rys. 12. Schemat blokowy systemu sterowania lokomotywy EM10
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wadzenia wiązek przewodów na duże odległości. Poszczególne 
moduły sterownika SP są umieszczone w pobliżu obsługiwanych 
aparatów. Wymiana informacji między poszczególnymi modułami 
sterownika SP jest zrealizowana za pomocą magistrali CAN, za-
pewniającą szybką transmisję danych i wykazującą się bardzo du-
żą odpornością na zakłócenia. 

Sterownik napędu SN
Zadaniem sterownika SN jest realizacja procesów rozruchu i ha-
mowania impulsowego w zależności od informacji uzyskanych od 
sterownika SP, stanów wewnętrznych SN oraz stanu przekształtni-
ka PT. Jednocześnie układ ten realizuje funkcje zabezpieczeń 
układu energoelektronicznego przekształtnika PT. Sterownik SN 
realizuje algorytm sterowania prądami grup silników w zależności 
od procesu (rozruch, hamowanie) i stabilizacji prędkości.

Sterownik SN składa się z następujących niezależnych blo-
ków wewnętrznych, dzięki temu osiągnięto wymaganą szybkość 
działania poszczególnych podzespołów:
  regulator prądu i prędkości wykonanych w technice rozmytej 

(Fuzzy Logic);
  układ pomiaru prędkości lokomotywy i wykrywania poślizgu 

UKP; 
  układy sterownia tranzystorami; 
  układ pomiaru prądu i zabezpieczenia nadprądowego;
  układ pomiaru napięcia i zabezpieczenia nadnapięciowego.

Komunikacja wewnątrz sterownika napędu SN jest zrealizowa-
na przez kartę I/O i szybki system przerwań. 

Sterownik diagnostyczny SD
Sterownik SD nadzoruje całość pracy lokomotywy, kontroluje po-
lecenia wydane przez maszynistę z pulpitu sterowniczego oraz 
większość aparatów obwodu głównego i pomocniczego, kontro-
luje pracę sterownika pojazdu SP oraz steruje wyświetlaczem 
w kabinie maszynisty. W zależności od stanu poszczególnych 
podsystemów, aparatów i zadajników oraz od informacji uzyska-
nych od sterownika SP, do zadań sterownika SD należy:
 rejestracja zdarzeń w nadzorowanych systemach lokomotywy;
 sterowanie wyświetlaczem w kabinie maszynisty;
 informowanie maszynisty o stanie lokomotywy;
 informowanie maszynisty o awariach występujących w po-

szczególnych podsystemach.
W sterowniku SD, który pełni również rolę rejestratora wszyst-

kich zdarzeń w lokomotywie, zastosowany jest niezależny i auto-
nomiczny system diagnostyczny stanu lokomotywy HMS (Helath 
Management System). System ten rejestruje między innymi:
– czas pracy poszczególnych aparatów i podzespołów; 
– liczbę włączeń/wyłączeń poszczególnych aparatów i podze-

społów;
– liczbę zawiedzeń/wyłączeń nadmiarowych;
– liczbę i rodzaj zarejestrowanych awarii; 
– przebiegi w czasie poszczególnych napięć, prądów i innych 

wielkości analogowych;
– maksymalne wartości wielkości analogowych.

Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe jest wprowadze-
nie ściśle nadzorowanej eksploatacji lokomotywy z ustaleniem li-
mitów serwisowych i maksymalnych dla poszczególnych apara-
tów i podsystemów.

Podobnie jak SP, sterownik SD jest wykonany jako modułowy 
w technice sterowania rozproszonego. Poszczególne moduły ste-

rownika SD zostały umieszczone w pobliżu kontrolowanych apa-
ratów. Wymiana informacji między poszczególnymi modułami 
sterownika SD (w tym wyświetlaczem w kabinie) oraz między SD 
a sterownikiem pojazdu SP realizowana jest za pomocą magistra-
li CAN.

Komunikacja z systemem 
Komunikacja z systemem odbywa się poprzez wyświetlacz termi-
nal operatorski na pulpicie w kabinie maszynisty oraz za pomocą 
komputera przenośnego podłączanego do systemu za pomocą 
złącza RS232. Wyświetlacz umieszczony jest na każdym z pulpi-
tów, z tym, że w danej chwili działała tylko ten z pulpitu aktyw-
nego. 

Nadzór nad obwodem głównym 
Nadzór i kontrola obwodu głównego prowadzone są w sposób 
ciągły przez sterownik SP i SN. Kontrolowane są wartości napię-
cia zasilającego i napięcia filtru, prądy w dwóch grupach i prądy 
wzbudzenia oraz prędkość każdego zestawu osiowego. Pomiar 
tych wielkości jest możliwy do odczytu na wyświetlaczu w kabi-
nie maszynisty. W zależności od poziomu napięć i prądów podej-
mowane są odpowiednie reakcje układu sterowania (sterowniki 
SP i SN). Oprócz wielkości analogowych układ sterowania kon-
troluje położenie styków pomocniczych praktycznie wszystkich 
aparatów obwodu głównego, jak styczniki, odłączniki, wyłączniki, 
przekaźniki, nawrotnik itp. 

Pomiar i nadzorowanie istotnych wielkości obwodu głównego 
umożliwia wprowadzenie we właściwym czasie odpowiednich in-
terwencji ochronnych w sposób automatyczny, a gdy nie można 
przeprowadzić danej operacji automatycznie lub operacja się nie 
powiodła, maszynista zostaje o tym powiadomiony za pomocą 
komunikatu na wyświetlaczu.

Podsumowanie
Badania uruchomieniowe pierwszej lokomotywy wykonano w mar-
cu, a próby odbiorcze w pierwszej połowie kwietnia 2004 r. Funk-
cjonalność zastosowanych rozwiązań została pozytywnie przyjęta 
przez maszynistów i zaakceptowana przez odbiorców PKP.

Lokomotywa EM10 jest obecnie najbardziej nowoczesną lo-
komotywą PKP zarówno pod względem zastosowanego układu re-
gulacyjnego, jak i systemu sterowania, diagnostyki i wizualizacji. 
Układ ten, uzupełniony o system GPRS, umożliwi transmisję 
istotnych parametrów układu regulacyjnego do serwera diagno-
stycznego użytkownika lub serwisu.

Opracowany i wdrożony w Instytucie Elektrotechniki nowo-
czesny układ regulacyjny prądu stałego 3000 V–1 MW może być 
zastosowany również w innych lokomotywach eksploatowanych 
przez PKP.

Modułowa konstrukcja przekształtników oraz systemu stero-
wania pozwala w prosty sposób dostosować opracowany układ 
regulacyjny również dla lokomotyw o większej mocy i innych po-
jazdów trakcyjnych. 
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