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Rafał Hejmo

Wdrożenie koncepcji modernizacji 
lokomotyw serii EM10

 
Po zaakceptowaniu koncepcji modernizacji lokomotywy 
EM10 przez PKP CARGO S.A.  rozpoczęła się faza projek-
towa. Poddostawcy urządzeń również brali czynny udział 
w realizacji projektu. Wiele zagadnień koncepcyjnych, jak 
chociażby system sterowania w całości był projektowany 
i wykonywany przez nich. Większość problemów związa-
nych z montażem poszczególnych elementów rozstrzyga-
no w trakcie prac montażowych na lokomotywie.

Prace montażowe
Po kompletnym demontażu wszystkich urządzeń i aparatów odej-
mowalnych z pudła lokomotywy każde pudło poddane zostało 
oczyszczeniu metodą piaskowania, a następnie zabezpieczone 
farbą technologiczną zabezpieczającą przed korozją na czas prac 
montażowych, spawalniczych i ślusarskich. 

Kolejnym etapem prac było wykonanie w przedziałach ma-
szynowych nowych wsporników pod przetwornice statyczne, 
układ regulacyjny oraz tablicę pneumatyczną. Dotychczasowa 

szafa wysokiego napięcia zastąpiona została nową szafą styczni-
kową. Nowy wyłącznik szybki zamocowano w specjalnej kon-
strukcji, która umożliwi jego montaż i demontaż przez ścianę 
boczną. Nie jest możliwe montowanie wyłącznika od góry, ponie-
waż uniemożliwia to dach lokomotywy. Aby umożliwić prawidło-
we chłodzenie przekształtnika trakcyjnego, zabudowany został 
dodatkowy wentylator, a w poszyciu dodano żaluzję boczną, przez 
które wentylator pobiera powietrze atmosferyczne.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń lokomotywę oka-
blowano nowymi przewodami elektrycznymi obwodów wysokiego 
(WN) i niskiego (NN) napięcia. Rozmieszczenie urządzeń na lo-
komotywie przedstawiono na rysunku 1.

W kabinie maszynisty konieczne było dokonanie wielu zmian 
w konstrukcji wsporczej dla nowych ergonomicznych pulpitów 
oraz celem wygospodarowania dodatkowego miejsca na szafki 
socjalne.

Zabudowane nowe reflektory halogenowe (górne) wymagały 
wykonania specjalnej obudowy, ponieważ ich umiejscownienie 
zostało przeniesione z dachu lokomotywy na czoło.

Demontaż lokomotywy  Fot. R. Hejmo (lewe górne) i M. Kijek (pozostałe)
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Po zamontowaniu wszystkich nowych podzespołów okazało 
się, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, że masa loko-
motywy jest za mała. W związku z tym niezbędne było dociążenie 
lokomotywy poprzez umieszczenie dodatkowych balastów 
w ostojnicy lokomotywy. Ciekawostkę jest to, że każda lokomoty-
wa dociążona musiała być inną masą, ze względu na różnice 
w masach samych pudeł lokomotyw wynoszące nawet do 5 t.

Zewnętrzną powłokę poszycia lokomotywy pokryto nowocze-
sną powłoką malarską posiadającą dodatkowo zabezpieczenie an-
tygraffiti. Wydaje się, że zastosowanie takiej technologii zakończy 
problemy z wandalami malującymi pudła lokomotyw. Nawet jak 
lokomotywa zostanie pomalowana, to pracownicy obsługi tech-
nicznej będą mogli w bardzo łatwy sposób usunąć farbę bez 
groźby zniszczenia malatury lokomotyw.

 
Estetyka i ergonomia
Zarówno strona wizualna jak i poprawa warunków pracy maszyni-
sty była jednym z celów modernizacji lokomotyw serii EM10 wy-
tyczonym sobie przez ZNLE S.A. Największe zmiany pod tym 
względem zaszły w kabinie maszynisty. Oprócz nowych ergono-
micznych pulpitów, dostosowanych do potrzeb wynikających ze 
zmiany układu sterowania, zabudowano wiele innych urządzeń 
ułatwiających prace maszynisty.

Przede wszystkim szyby czołowe zastąpiono nowymi z syste-
mem podgrzewania zapobiegającym ich zaparowaniu i zamarza-
niu. Stare, pneumatyczne wycieraczki zastąpiono nowoczesnymi, 

sterowanymi elektrycznie. Lusterka zewnętrzne wyposażone zo-
stały w system podgrzewania. Dodatkowo w obrębie każdego pul-
pitu umiejscowiony został manipulator sterujący elektrycznym 
ustawieniem lusterek zewnętrznych. 

Pulpity zostały zaprojektowane w ten sposób, aby rozdzielona 
była płaszczyzna informacyjna od wykonawczej (rys. 2). Pulpity 
zostały wykonane z materiałach poliestrowo-szklanych, spełniają-
cyzh wysokie wymagania stawiane przez zamawiającego odno-
ście palności. Ściany boczne pokryte zostały również tworzywem 
sztucznym. Nowoczesne ergonomiczne fotele oraz liczne schowki 

Rys. 1. Rozplanowanie aparatury w zmodernizowanej lokomotywie EM10
 1 - przetwornica 110 V/3×400 V AC; 2 - przetwornice 3000 V/110 V DC;  

3 - wentylator chłodzenia przekształtnika; 4 - przekształtnik trakcyjny; 5 - sza-
fa WN; 6 - tablica pomiarowa; 7 - wyłącznik szybki; 8 - filtr przeciwzakłóce-
niowy RE; 9 - szafa WN1; 10 - zespół pneumatyczny (zintegrowana tablica 
pneumatyczna, szafka pneumatyczna, agregat sprężarki głównej); 11 - wen-
tylator chłodzenia silników trakcyjnych; 12 - opory hamowania ED z wentyla-
torami; 13 - szafa WN2; 14 - blok rezystorów; 15 - rezystory tłumiące RB1, 
RB2; 16 - SHP + CA; 17 - wentylator chłodzenia silników trakcyjnych; 18 
- dławiki wygładzające LS1, LS2; 19 - dławik filtra LF 

Rys. 2.  Rozmieszczenie urządzeń na pulpicie
 1 - łącznik reflektora dolnego lewego; 2 - łącznik reflektora dolnego prawego; 3 - łącznik reflektora górnego; 4 - łącznik przyciemnienia prawego reflektora 

dolnego; 5 - łącznik przyciemnienia wszystkich reflektorów; 6 - łącznik przyciemnienia oświetlenia kabiny; 7 - łącznik ogrzewania pociągu; 8 - łącznik wy-
cieraczek elektrycznych, strona lewa; 9 - łącznik spryskiwaczy; 10 - łącznik wycieraczek elektrycznych, strona prawa; 11 - łącznik oświetlenia przyrządów 
pomiarowych; 12 - przełącznik pracy hamulca; 13 - stacyjka; 14 - łącznik pantografu – załączenie; 15 - łącznik pantografu – wyłączenie; 16 - łącznik 
pantografu – awaryjne; 17 - łącznik SHP, CA; 18 - manipulator hamulca dodatkowego; 19 - manipulator hamulca; 20 - manipulator jazdy; 21 - lampki 
sygnalizacyjne czuwaka i SHP; 22 - prędkościomierz (analogowy i cyfrowy); 23 - monitor; 24 - jednostka sterująca; 25 - łącznik luzowania; 26 - łącznik 
napełniaczy uderzeniowych; 27 - łącznik oświetlenia kabiny; 28 - manometr ciśnienia w przewodzie głównym; 29 - manometr ciśnienia w cylindrach ha-
mulcowych; 30 - manometr ciśnienia w zbiorniku głównym; 31 - podwójny zawór syreny; 32 - łącznik przyciemnienia SHP; 33 - łącznik przyciemnienia CA
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ZNLE S.A. W trakcie tych prób sprawdzano działanie poszczegól-
nych układów lokomotywy, współpracę urządzeń z prędkościo-
mierzem i urządzeniami czujności.

W dniach 24–25.03.2004 r., wytypowani przez PKP CARGO 
S.A. maszyniści instruktorzy z CM Katowice oraz CM Wrocław, 
odbyli szkolenie z zakresu budowy, zasady działania oraz sposobu 
prowadzenia lokomotywy. Po pomyślnie zaliczonym egzaminie 
maszyniści ci otrzymali autoryzację od ZNLE S.A. 

Dodatkowo firma MESIT przeprowadziła szkolenie instrukto-
rów maszynistów – w zakresie obsługi zespołu prędkościomierza 
elektronicznego, pracowników zaplecza technicznego PKP CAR-
GO S.A. – w zakresie odczytu i interpretacji danych z prędkościo-
mierza i rejestratora zdarzeń. Po przeprowadzonym szkoleniu ME-
SIT udzieliła autoryzacji osobom biorącym udział w szkoleniu do 
odczytu i interpretacji danych z tachografu.

07.04.2004 r. lokomotywa odbyła pierwszą oficjalną jazdę 
próbną luzem (bez obciążenia) na trasie Gliwice – Kędzierzyn 
Koźle – Gliwice. W trakcie jazdy z udziałem komisarza odbiorcze-
go PKP CARGO S.A. odbył się typowy program jazdy próbnej po 
wykonanej naprawie okresowej.

Następną jazdę próbną lokomotywa odbyła 08.04.2004 r. na 
trasie Gliwice – Katowice – Gliwice. Dlaczego wybrano akurat tę 
trasę? Jest ona najbardziej reprezentatywną trasą w obrębie Gli-
wic, jeżeli chodzi o zróżnicowanie urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym (srk), zabudowanych zarówno na stacjach, jak i na li-
nii. Tym razem próba odbyła z pociągiem w składzie lokomotywa 
EM10 i lokomotywa ET22, która wraz z węglarkami stanowiła ob-
ciążenie.

Program próby obejmował między innymi sprawdzenie:
 oddziaływania i współpracy z urządzeniami srk,
 działania systemu prędkości zadanej,
 siły ciągu przy obciążeniu lokomotywy,
 współpracy lokomotywy ze składem.

Próba przebiegła pomyślnie, nie stwierdzono zakłóceń sygna-
lizacji i urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego.

W dniach 14–15.04.2004 r. lokomotywa wyruszyła w ostatnią 
próbę, przewidzianą w cyklu prób i badań, na trasę: Gliwice – 
Kraków Płaszów – Kalwaria Zebrzydowska – Kalwaria Lanckorona 
– Sucha Beskidzka – Kalwaria – Skawce – Kraków Płaszów – Gli-
wice. Zasadniczym celem próby było sprawdzenie zachowania 
lokomotywy na szlaku o różnych pochyleniach toru. Poza tym 
program próby był podobny do wcześniejszej próby, jednak tym 
razem lokomotywa ciągnęła skład 9 wagonów osobowych o łącz-
nej masie 400 t.

Szczegółowy plan jazd wyglądał następująco:
 Gliwice – Kraków Płaszów (jazda luzem),
 Kraków Płaszów – Kalwaria Zebrzydowska – Kalwaria Lancko-

rona (skład o masie 400 t),
 Kalwaria Lanckorona – Kalwaria Zebrzydowska – Skawce – 

Kalwaria Zebrzydowska – Kalwaria Lanckorona (jazda luzem),
 Kalwaria Lanckorona – Kalwaria Zebrzydowska – Sucha Be-

skidzka – Kalwaria Zebrzydowska – Kalwaria Lanckorona (skład 
o masie 225 t),

 Kalwaria Zebrzydowska – Kalwaria Lanckorona – Skawce – 
Kraków Płaszów (skład o masie 400 t).
Na całej trasie przejazdu badany był ponownie wpływ loko-

motywy na sygnalizację i urządzenia zabezpieczenia ruchu kole-
jowego. I tak, jak w przypadku poprzedniej próby, żadnych zakłó-
ceń w pracy urządzeń przytorowych nie stwierdzono.Montaż lokomotywy Fot. M. Kijek

korzystnie wpłyną na warunki pracy samych maszynistów. Całość 
wystroju kabiny, jak i jej funkcjonalność niczym nie odbiega od 
nowoczesnych standardów europejskich i światowych innych pro-
ducentów taboru kolejowego.

Program prób
Swoją pierwszą jazdę próbną pierwsza zmodernizowana lokomo-
tywa EM10-02 odbyła w marcu 2004 r., po torach wewnętrznych 
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Zmodernizowana lokomotywa EM10-02, jako pierwsza 
prototypowa lokomotywa, pomyślnie zaliczyła cały przewi-
dziany program prób oraz badań i 20.04.2004 r. została 
przekazana do eksploatacji.

Ukończenie prac modernizacyjnych na lokomotywach 
EM10 wytyczyło nowy standard współpracy między PKP 
CARGO S.A. i ZNLE S.A. Również współpraca z poddostaw-
cami podzespołów przebiegała pomyślnie, torując drogę na 
przyszłość w zakresie dostawy urządzeń do nowego, jak 
i modernizowanego taboru kolejowego. 



Montaż lokomotywy Fot. M. Kijek

Zmodernizowana lokomotywa EM10 Fot. K. Malinowski
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