
analizy

7-8/2004 19
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Współczesne lokomotywy spalinowe
Kryzys na rynku paliw płynnych, jaki miał miejsce na po-
czątku lat 70., stosunkowo mała stabilność cen ropy naf-
towej w latach późniejszych spowodowały, że  wielkość 
przewozów objętych trakcją spalinową od pewnego czasu 
nie ulega istotniejszym zmianom. Trakcja spalinowa sta-
nowi jednak niemal jedyny rodzaj trakcji w obu Amery-
kach, Afryce, Australii, Azji Południowej. Znacznie mniej-
szy jej udział obserwuje się w Europie, o czym świadczą 
dane zawarte w tablicy 1. Przyczyny tego stanu rzeczy 
należy upatrywać w odmiennych warunkach eksploatacji 
linii kolejowych, we wspomnianej ruchliwości i poziomie 
cen ropy naftowej, potrzebie znacznego importu spoza 
Europy oraz w niewielkim stopniu zmieniających się ce-
nach energii elektrycznej. Czynniki te powodują, że próg 
opłacalności elektryfikacji linii kolejowych na naszym 
kontynencie jest stosunkowo niski. 

Również pod tym względem mają znaczenie pewne niekorzystne 
własności pojazdów omawianej trakcji w stosunku do pojazdów 
trakcji elektrycznej. Wspomnieć należy, że wskaźnik masy włas-
nej spalinowych lokomotyw pociągowych, odniesiony do mocy 
na obwodzie kół napędnych, kształtuje się na poziomie 50–60 kg/kW, 
wobec 12–15 kg/kW w przypadku lokomotyw elektrycznych. Jed-
nostkowa masa samego układu napędowego lokomotywy spali-
nowej wynosi ok. 20 kg/kW, wobec 6–8 kg/kW dla lokomotywy 
elektrycznej. Cechy te mają istotne znaczenie ze względu na 
zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich prowadzonych lo-
komotywą do 200 km/h, a towarowych do 140 km/h. Lokomoty-
wy spalinowe znajdują natomiast niemal wyłączne zastosowanie 
w pracy manewrowej. Elektryczne lokomotywy manewrowe uży-
wane są jedynie na kolejach szwajcarskich (SBB), austriackich 
(ÖBB) i w niewielkim zakresie na kolejach czeskich (ČD).

Moc lokomotyw spalinowych pociągowych jest systematycz-
nie powiększana, są już budowane lokomotywy o mocy silnika 
4478 kW (USA GM SD90MAC, GE AC6044CW, Rosja TEP 80) 
[21,32]. W USA opracowywane są projekty lokomotyw o mocy 
5220 kW. 

Ograniczenie dopuszczalnej masy przypadającej na zestaw 
kół powoduje, że lokomotywy o mocy ponad 2200 kW budowane 
są w układzie Co-Co. W warunkach europejskich niektóre loko-
motywy pociągowe wykazują cechy uniwersalne. Obserwuje się 
tendencje zwiększenia mocy lokomotyw manewrowych do 1500 kW, 
ponieważ zazwyczaj używane są one również do pracy zdawczo-
-manewrowej. Oddzielną grupę lokomotyw manewrowych o mocy 
do ok. 500 kW stanowią lokomotywy przewidziane do przetacza-
nia niewielkich grup wagonów. Te ostatnie mają ostojnicowy-bez-
wózkowy układ części biegowej.

Rozwój konstrukcji lokomotyw jest ukierunkowany na zmniej-
szenie kosztów eksploatacji i ochronę naturalnego środowiska 
człowieka. Stąd obserwujemy coraz mniejsze jednostkowe roz-
chody paliwa, coraz niższe koszty ich utrzymania, spełnianie co-
raz ostrzejszych norm ochrony środowiska człowieka

Niemal zawsze, nawet przy największych mocach, napęd lo-
komotywy skupiony jest w jednym silniku, mimo bardzo zmien-
nych niejednokrotnie warunkach obciążenia. Spowodowane to 
jest kosztami inwestycji i eksploatacji.

W ostatnim okresie obserwuje się zamiary modernizacji parku 
lokomotyw spalinowych głównych kolei europejskich. Tak np. ko-
leje SNCF wprowadzą do eksploatacji lokomotywę manewrową 

Tablica 1 
Udział przewozów trakcji spalinowej (dane UIC z 2000 r.)

 [%]   [%]   [%]   [%]

CP 38 * DSB 79 ** MAV 19  SNCB 15

BC 70  EVR 98  NS 10 ** SNCF 10

BDŻ 11  FS 4  NSB 20  SŻ 16

CD 18  HŻ 39  ÖBB 12  UŻ 16

CFL 46  ICDD 74  PKP 8  VR 32

CFR 29  JŻ 23 * RENFE 15  Wlk. Brytania 52 **

CH ok. 100  LDZ 95  RŻD 21  ŽSR 20

DB 15 * LG 99  SJ 4  

 * Dane z 1999 r.
 ** Dane z innych źródeł.

Lokomotywa serii SD70 MAC produkcji General Motors Fot. General Motors EMD

Lokomotywa Am843 051 firmy Vossloh dla kolei szwajcarskich (SBB) Foto SBB 
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o mocy 1200 kW i lokomotywę pociągową o mocy 2500 kW. Na-
tomiast koleje DB zdecydowały o ograniczeniu liczby serii, zastę-
pując znaczną ich liczbę trzema typami – lokomotywami manew-
rowymi o mocach 500 i 1000 kW oraz lokomotywą pociągową 
o mocy 2200 kW.

Nadmienić należy, że wciąż funkcjonują projekty wykorzysta-
nia w napędzie pojazdów spalinowych silników turbinowych, cze-
go przykładem może być lokomotywa firmy Bombardier przezna-
czona do prowadzenia pociągów pasażerskich.

Zestawienie głównych parametrów technicznych nowych lo-
komotyw spalinowych przedstawiono w tablicach 2a [5, 9, 10, 
15, 20] i 2b [1, 3, 8, 21, 22, 23, 28, 30]*.

Silniki napędu głównego
Silniki tłokowe
Wspólną cechą nowoczesnych silników spalinowych jest usiło-
wanie skupienia dużej mocy w pojedynczym egzemplarzu, przy 
zachowaniu możliwie małej jego masy. Decydują o tym w istot-

Tablica 2a
Lokomotywy spalinowe z przekładnią hydrauliczną

Producent Seria Układ  Masa  Silnik główny Pręd- Maks. Średnica Długość  Rozstaw Rozstaw Liczba Kolej  Uwagi 
  podwozia własna   kość siła roz- kół ze zde- czopów osi kabin eksploatująca    
   służb. moc/cyl  maks. ruchu  rzakami skrętu wózków maszy-     
   [t] [kW] [obr/min] [km/h] [kN] [mm] [m] [m] [m] nisty

Firema D146 Bo–Bo 72 1400/12  1800 60/120 220/195 1000 14,4 7,00 2,5 1 FS  
Transp    Iveco V1712T2F   

Krauss MH05 C 66 522/12 2100 45 210 1000 19,20 – 3,80 1 Kolej i porty    
Maffei    Cat 3412         Duisburg

 Am843 Bo–Bo 80 1500/12 1800 45/100 250/250 1000 15,2 7,6 2,45 1 SBB   
    Cat 3512   

 Am840 Bo–Bo 87,3 2240/16 1800  120 283 1000 17,4 9,5 2,4 2 SBB   
    Cat 3516   

Vossloh G1000 BB B–B 80 1100/8 1800 57/100 259 1000 14,3 6,7 2,4 1 Różne koleje   
(VSFT)    MTU 4000   

 G1700 BB B–B 80 1700/12 1800 100 254 1000 15,2 10,1 2,4 1 Różne koleje   
    Cat 3512  

 G1206 B–Bo 90 1570/12 1800 80 288 1000 14,7 7,6 2,4 1 Różne koleje   
    MTU 4000  

Tablica 2b
Lokomotywy spalinowe z przekładnią elektryczną

Producent Seria Układ  Masa  Silnik główny Pręd- Maks. Siła Średnica Długość  Rozstaw Rozstaw Liczba Kolej  Uwagi 
  podwozia własna   kość siła roz- pociąg. kół ze zde- czopów osi kabin eksploatująca    
   służb. moc/cyl  maks. ruchu ciągła  rzakami skrętu wózków maszy-     
   [t] [kW] [obr/min] [km/h] [kN] [kN] [mm] [m] [m] [m] nisty

 AD32C Co–Co 120,00 2400/12 1000 120 480 350 1016    2 CFS Syria AC–AC  
    Ruston RKC

 AD43C Co–Co 120,00 3207/16 1000 140 480 412 1016    2 IIRR Iran AC–AC  

Alstom
    Ruston RKC 

  Bo–Bo 72,00 920/8 1800 80 215 160     1 Różne koleje AC–AC  
    MTU 396 

 s.67 Bo–Bo 88,00 2355/12 1000 200 290 92 1016 19,736 11,63 2,76 2 EWS AC–DC  
    GM N710G 

 Blue Tiger Co–Co 126,00 2460/12 1050 120 517 395 1067 23,94 14,4 2,18 2 Różne koleje  AC–AC  
    GE 7FDL           różne wersje  
Bom-               głównych  
bardier               parametrów

 Jet Train Bo–Bo 90,75 3750  240   1016 21,219   2 Koleje USA AC–AC lok.  
    turbina PαW 150           turbinowa

GE AC 6000 CW Co–Co 190,5 4478/16 1050 120 802 739 1067    1 Koleje USA AC–AC  
    GE 7HDL 

 66 Co–Co 127 2200/12 900 125 409 260 1067 21,349 14,00 2×2,15 2 EWS AC–DC  

GM
    GM 710G 

 SD90 MAC Co–Co 190,5 4476/16  1000 120 890 734 1067 24,434  2×2,15 1 Koleje USA AC–AC  
    GM V265H

Kołomna  TEP 70A Co–Co 136 2942/12  1000 160 310 167 1220 21,70 13,8 2,00+2,30 2 RŻD AC–DC  
    Kołomna CzN26/26 

Siemens 2016 Bo–Bo 80 2000/16 1800 140 235 235 1000 19,275 10,362 2,7 2 ÖBB AC–AC 
KM    MTU 4000 

Siemens A475 Bo–Bo 81,6 2×1050/12 1800 160 260 230 1100 19,40 11,20 2,65 2 OΣE AC–AC  
    MTU V396

* Problematyka  artykułu uwzględnia konstrukcje jakie pojawiły się po 1995 r. Dane dotyczące uprzedniego okresu uwzględniono w artykule „Nowoczesne 
pojazdy spalinowe kolei europejskich”, Technika Transportu Szynowego 6-7/1995.
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Tablica 4
Normy emisji spalin obowiązujące w Europie (wg UIC)
i Stanach Zjednoczonych

    HC CO NOx Cząstki stałe (PM)
      [g/kWh] 

EPA wartość podstawowa 0,64 1,72 17,40 0,43

 wartość graniczna poziom 0 1,34 6,70 12,70 0,80

 (lok. tow.) poziom 1 0,74 2,90 9,90 0,60

   poziom 2 0,40 2,00 7,40 0,27

Karta UIC 624  do 2002  0,80 3,00 12,00 —

  od 2003 <560 kW 0,60 2,50 6,00 0,25

   >560 kW 0,80 3,00 9,5/9,9* 0,25

UIC**  od 2008 <560 kW 0,50 2,00 4,50 0,15

   >560 kW 0,50 2,00 6,00 0,20

 *  Według cyklu ISO 8178-4 >1000 obr./min/<1000 obr./min
 **  Według [33]

nym stopniu: średnie ciśnienie użyteczne i obroty znamionowe. 
Na rysunku 1 przedstawiono współzależność tych czynników dla 
silników czterosuwowych nowszej konstrukcji, a w tablicy 3 – ich 
parametry techniczne [4, 6, 7, 13, 16, 26, 29]. Należy zauważyć, 
że średnie ciśnienie użyteczne osiąga poziom 23 barów. Obroty 
znamionowe zawierają się w zakresie 1000–2300 na min. Śred-
nia prędkość tłoka, decydująca o trwałości elementów cylindra, 
uwzględniająca współcześnie stosowane materiały i systemy 
smarowania, nie przekracza 12 m/s. 

Stosunek s/d, wpływający na przebieg procesu spalania, od 
którego zależą rozchody paliwa i utrzymanie składu spalin w do-
puszczalnych granicach, bywa nie większy od 1,15. Wyjątek 
w tym przypadku stanowi najnowszy silnik GE o stosunku s/d =  
= 1,28, co być może związane jest z koniecznością spełnienia 
wymagań normy EPA poziom 2, jaka będzie obowiązywać w USA 
od 2005 r. 

Najmniejsze rozchody paliwa w nowoczesnych silnikach wy-
noszą 190–205 g/kWh, a rozchody oleju smarnego nie powinny 
przekraczać 0,15% rozchodów paliwa. Ograniczenia dotyczące 
składu spalin obowiązujące w USA zawarte są w wymaganiach 
EPA poziom 1, a jak wspomniano od 2005 r. w wymaganiach po-
ziomu 2 [21]. W Europie odnośne wymagania obowiązujące od 
2003 r. ujęte są w karcie UIC 624 [25, 33]. W tablicy 4 przedsta-
wiono zestawienie tych wymagań.

Silniki o wysokich parametrach i obrotach znamionowych 
1500/min lub większych charakteryzują się okresem pracy 
25 000–30 000 godzin między naprawami głównymi. Ich żywot-
ność sięga pięciu takich okresów. Silniki o obrotach 1000/min 
wykazują wielkość tego okresu dochodzącą do 70 tys. godzin. 
Niektóre wytwórnie czas między naprawami głównymi silnika 
określają liczbą mocogodzin, np. wytwórnia GE dla silnika 
7FDL12 jej wielkość deklaruje na 19 500 MWh. Rozpatrując za-
gadnienie trwałości silnika należy jednak brać pod uwagę praco-
chłonność i koszt części zamiennych związanych z naprawą głów-
ną oraz skutki dla konstrukcji całej lokomotywy (ze względu na 
masę własną silnika) przyjęcia stosunkowo małych obrotów zna-
mionowych.

Potrzeba budowy lokomotyw o układzie Bo–Bo o możliwie 
dużej mocy, wynikająca ze względów przewozowych, powoduje 
dążenie do zmniejszania masy silnika przez powiększanie jego 
obrotów znamionowych. Parametr ten może zmieniać się w sto-
sunkowo dużym zakresie, w przeciwieństwie do takich parame-
trów, jak średnie ciśnienie użyteczne, średnia prędkość tłoka czy 
stosunek s/d. Istotnym ograniczeniem w tym zakresie jest moc 
możliwa do uzyskania z cylindra, której wielkość można określić 
jako:

Tablica 3
Parametry techniczne czterosuwowych silników kolejowych

Wytwórnia, seria Moc z cylin-  Liczba obrotów Układ  Liczba Wymiaty gł.   Średnie ciśnienie  Średnia pręd- Wskaźnik Q/Ne s/d  
 dra [kW] [obr./min] cylindrów cylindrów cylindra [mm] użyteczne [bar] kość tłoka [m/s]  [kg/kW]

Alstom Paxman, VP 185 172 1500 ÷ 1800 V90 12,18 185×196 21,8 9,8÷11,8 3,25 1,06

Cummins, QSK78 145 1900 V60 18 170×190 21,2 12,0 4,1 1,12

GE, 7HDL 288 1050 V45 12,16 250×320 20,9 11,2 4,7 1,28

GM–EMD, V265H 290 1000 V45 16 265×300 20,1 10,0 5,2 1,13

Iveco 100 2300 V90 6,8,12,16 145×152 21,7÷24,6 11,7 3,1 1,05

Kołomna, CzN 26/26 250 750÷1000 V45 12,16,20 260×260 21,7 6,5÷8,7 4,2 1,00

MTU, 2000 63 1500÷2100 V90 8,12,16 130×150 13,6÷18,1 7,5÷10,5 2,95 1,15

4000 135 1500÷1800 V90 8,12,16,20 165×190 17,6÷22,1 9,5÷11,4 3,4 1,15

Rys. 1.  Zależność masy jednostkowej Q/Ne od obrotów znamionowych sil-
nika dla różnych średnich ciśnień użytecznych

Lokomotywa serii PRIMA DE 32C produkcji Alstoma dostarczana dla kolei 
syryjskich (CFS)  Fot. Alstom
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 Ne Ψ
 — =  —
 i n2

gdzie dla silnika czterosuwowego:

 C 2
śrΨ = 17 662 — pe k

Cśr –  średnia prędkość tłoka w m/s,
k  –  stosunek skoku do średnicy tłoka,
pe  –  średnie ciśnienie użyteczne w barach,
n  –  obroty znamionowe na min.

silnika. Tak np. w silniku o wspomnianej liczbie cylindrów można 
uzyskać przy 1800 obr./min moc ok. 3000 kW. Ograniczenie licz-
by cylindrów (np. w celu zmniejszenia liczby elementów rucho-
mych) przy ustalonej mocy musi prowadzić do zmniejszenia licz-
by obrotów, co jest przyczyną, że niektóre wytwórnie nie 
zwiększają obrotów znamionowych ponad 1050/min.

Problem zmniejszenia zużycia paliwa i dostosowania się do 
coraz ostrzejszych wymagań związanych ze składem spalin po-
woduje, że istotną uwagę przywiązuje się do przebiegu procesu 
spalania, a w związku z tym do przebiegu wtrysku paliwa. Główna 
innowacja ostatnich lat w zakresie konstrukcji silników dotyczy 
układu wtrysku. Istotne znaczenie pod tym względem ma, oprócz 
dawki paliwa, ciśnienie wtrysku, oraz jego przebieg w czasie. 
Stosunkowo od niedawna rozpowszechniane są systemy wtrysku, 
w których funkcjonowanie układu wtryskowego uniezależnione 
zostało od mechanicznego sprzężenia z wałem korbowym silnika. 
Takim rozwiązaniem jest wtrysk kolektorowy (tzw. wspólna szyna) 
[14, 17]. Zasadę takiego systemu pokazano na rysunku 3, w któ-
rym pompa wysokiego ciśnienia tłoczy paliwo do kolektora, z któ-
rego przepływa do wtryskiwacza. Otwarcie otworów wylotowych 
wtryskiwacza przez iglicę sterowane jest pośrednio zaworem elek-
tromagnetycznym. Zaletą systemu jest uniezależnienie ciśnienia 
wtrysku od obrotów silnika, oraz umożliwienie kształtowania prze-
biegu i rozmieszczenia w czasie procesu wtrysku. Wadą opisane-
go układu jest usytuowanie przewodów wysokiego ciśnienia bez-
pośrednio na silniku oraz niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika 
w przypadku zawieszenia się iglicy wtryskiwacza. Temu zjawisku 
firma Bosch stara się zapobiec przez wprowadzenie iglicy „drga-
jącej”. Wtrysk kolektorowy zastosowany został w silnikach MTU 
2000 i 4000 – w wykonaniu firmy L’Orange.

W silnikach wytwórni Caterpillar (o pojemności cylindra do 
1,7 l) przyjęto inną zasadę funkcjonowania układu wtryskowego 
[31]. Ciśnienie wtryskiwanego paliwa wytwarzane jest przez głów-
ny tłok pompowtryskiwacza. Jego zaś ruch powodowany jest ci-
śnieniem oleju smarnego (jako cieczy roboczej), którego dopływ 
sterowany jest zaworem elektromagnetycznym przez jednostkę 
centralną (rys. 4). System wykazuje wszystkie zalety wtrysku ko-
lektorowego nie mając jego wad. Wspomniana firma w silnikach 
o większej pojemności cylindrów stosuje system wtrysku, w któ-
rym ciśnienie na wejściu do komory wtryskowej wywołuje tłok 
napędzany mechanicznie, jednak ruch iglicy zależy od tłoka ste-
rowanego cewką elektromagnesu. Stosowane są bardzo wysokie 
ciśnienia wtrysku 1500–1700 barów, ale zmierza się do uzyska-
nia ciśnienia 2300 barów Wprowadzenie opisanych systemów 
wtrysku wymagało wykorzystania złożonych układów elektronicz-
nych, w tym regulatorów elektronicznych. Układy tego rodzaju 
spełniają również rozmaite funkcje kontrolne pracy elementów 
silnika, jak też związane z jego diagnostyką.

Wspomnieć należy, że pomysły dotyczące zastosowania jako 
paliwa w omawianych silnikach paliwa gazowego nie znalazły 
szerszego wprowadzenia ze względów gospodarczych. Nieliczne 
przypadki zasilania silnika paliwem gazowym związane są z ochro-
ną środowiska człowieka [12].

Obecnie tylko firma GM produkuje jeszcze kolejowe silniki 
dwusuwowe, jednak najnowsze jej silniki serii V265H są cztero-
suwowe.

Z działaniem silnika napędu głównego związany jest układ 
chłodzenia i zespół napędów pomocniczych lokomotywy. Głów-

Tablica 5
Wartość Ψ 
dla wybranych parametrów

 pe Cśr k Ψ 10–6

I 22 12 1,15 508

II 22 10 1,15 293

III 16 12 1,15 369

IV 16 10 1,15 214

V 10 10 1,15 135

Wartość Ψ dla wybranych para-
metrów przedstawiono w tablicy 5.

Wykresy na rysunku 2 obrazują 
zależność Ne/i = f[n] dla różnych Ψ. 
Mając na uwadze, że liczba cylin-
drów silników kolejowych ograniczo-
na jest z rozmaitych względów do 
20, przyjęcie określonej liczby obro-
tów znamionowych decyduje o mocy 

Rys. 2.  Zależność mocy uzyskiwanej z cylindra Ne/i od obrotów znamiono-
wych silnika dla różnych wartości Ψ

Rys. 3.  Układ wtrysku kolektorowego zastosowany w silnikach MTU  serii 
2000 i 4000 (MTZ 1996, wyd. spec. s. 45)

 1 - pompa wysokiego ciśnienia z jego regulacją, 2 - dopływ paliwa 
(o małym ciśnieniu), 3 - czujnik ciśnienia, 4 - sterownik silnika, 
 5 - nadajnik kąta obrotu wału głównego
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nym problemem ich funkcjonowania jest 
ograniczenie zużywanej energii.

Silniki turbinowe
Napęd silnikami turbinowymi od dawna jest 
przedmiotem zainteresowania konstruktorów 
lokomotyw spalinowych, lecz znalazł zastoso-
wanie w bardzo ograniczonym zakresie. Spo-
wodowane to było większymi niż w silnikach 
tłokowych rozchodami paliwa oraz znaczną 
pracochłonnością utrzymania. Producenci sil-
ników turbinowych, zdając sobie sprawę 
z głównej ich zalety jaką jest bardzo korzystny 
wskaźnik masy własnej (0,3–0,4 kg/kW), po-
czynili starania w celu poprawy niekorzyst-
nych cech eksploatacyjnych. Wytwórnia Tur-
bomeca dla swego nowego silnika Makila 
o mocy 1200 kW przewiduje znaczną popra-
wę rozchodów  paliwa (oleju napędowego), 
a w zakresie utrzymania – jednogodzinny 
przegląd po przebiegu 130 tys. km, sześcio-
godzinną naprawę główną po przebiegu 
1,7 mln km. Gotowość techniczną tego silni-
ka oceniono na 97% [19].

Zamiary zwiększenia prędkości jazdy po-
ciągów na niektórych niezelektryfikowanych 
liniach kolei w USA, bez ponoszenia znacz-
nych kosztów inwestycji, skłoniły wytwórnię 
Bombardier do budowy prototypu lokomotywy 
turbinowej o mocy  silnika 3750 kW, masie 
własnej 90,75 t, układzie osi Bo-Bo, dostoso-
wanej do prędkości 240 km/h [21]. Lokomo-
tywa została wyposażona w turbinę Pratt 
& Whitney PW 150, przekładnię elektryczną 
systemu prąd przemienny–prąd przemienny. 
Silnik turbinowy napędza dwie prądnice prądu 
przemiennego, których prąd po wyprostowa-
niu zasila poprzez falowniki silniki trakcyjne. 
Przekształtniki zbudowano z wykorzystaniem 
elementów IGBT. Przewiduje się zastosowanie 
w przyszłości wirującego akumulatora energii 
hamowania. Lokomotywa wykazuje bardzo  
korzystny wskaźnik masy własnej, bo ok.  
30 kg/kW w stosunku do mocy na obwodzie 
kół, 60% mniejszy w odniesieniu do lokomo-
tywy podobnej mocy z silnikiem tłokowym. 
Napęd turbinowy umożliwił realizację loko-
motywy szybkiego ruchu pasażerskiego jako 
pojazdu czteroosiowego. 

Prowadzone są również prace badawcze 
nad trakcyjnym silnikiem turbinowym zasila-
nym gazem, co poprawi sprawność i zmniej-
szy szkodliwy wpływ na naturalne środowisko 
człowieka.

Przekładnie
Przekładnie hydrauliczne
Przekładnie hydrauliczne lokomotyw spalino-
wych budowane są w układzie przetwornik–

Rys. 4.  Układ wtrysku zastosowany w silnikach Caterpillar o pojemności cylindra < 1,7 l (Diesel Progress  
9-10/1997, s. 68)

 1 - do systemu smarowania, 2 - filtr oleju smarnego, 3 - chłodnica oleju, 4 - pompa oleju, 5 - 
zespół pomp, 6 - zasobnik zimnego rozruchu, 7 - zbiornik oleju smarnego, 8 - filtr wstępnego 
oczyszczania paliwa (oddz. wody), 9 - pompa obiegu paliwa, 10 - zespół sterowania elektrycznego, 
11 - czujnik temperatury paliwa, 12 - czujnik ciśnienia oleju smarnego, 13 - wtórny filtr paliw,  
14 - zawór regulacji ciśnienia, 15 - zbiornik paliwa, 16 - czujnik temperatury oleju, 17 - czujnik 
ciśnienia oleju, 18 - obieg schładzania (oleju), 19 - zawór kontrolny pompy

Rys. 5.  Przekładnia firmy Voith L 520 rz U2 o mocy wejścio-
wej 1400 kW (mat. firmowe)

 1 - wał wejścia napędu; 2, 3 - przekładniki; 4 - ha-
mulec hydrodynamiczny; 5 - wał odbioru napędu



analizy

7-8/200424

elementów hydraulicznych przekładni dokonywane jest układem 
elektronicznym. Zespół sterowania przekładnią hydrauliczną obej-
muje zazwyczaj funkcjonowanie urządzenia przeciwpoślizgowego. 
Nowy system takiego urządzenia powoduje zmniejszenie siły po-
ciągowej lokomotywy wskutek obniżenia ciśnienia oleju w ele-
mencie hydraulicznym. W systemie tym nie zachodzi potrzeba 
ograniczenia mocy i obrotów silnika, a okres zmniejszenia siły 
pociągowej jest bardzo krótki.

Stosowane ciecze robocze i układy ich chłodzenia pozwoliły 
na eliminowanie strefy prędkości z ograniczonym czasem rozwi-
jania pełnej siły pociągowej. 

Firma Voith dysponuje już przekładnią L420, dostosowaną do 
mocy wejściowej 2300 kW (moc hamulca dynamicznego – 
2000 kW). Prowadzone są prace nad przekładniami o mocy wej-
ściowej 2700 i 3500 kW, a w nieco dalszej przyszłości obejmą 
one moc 5000 kW. Projektowane są też nowe układy przekładni, 
jak L640, zawierające dwa oddzielne, takie same zespoły hydrau-
liczne dla napędu każdego z wózków (rys. 6) [27]. 

Te przekładnie dużych mocy pozwolą na budowę lokomotywy 
o mocy 2700 kW w układzie osi Bo-Bo i masie nie większej niż 
90 t oraz lokomotywy o mocy 3500 kW w układzie osi Co-Co 
i masie 130 t [32].

W przypadku lokomotyw manewrowych zastosowanie znajdu-
ją dwa, takie same zespoły hydrauliczne w przekładni – każdy dla 
jednego kierunku jazdy, co pozwala na eliminację oddzielnego 
mechanizmu nawrotnego. 

Pewne szczególne rozwiązanie przeniesienia napędu między 
przekładnią a zestawem kół, umożliwiające zmianę rozstawu kół, 
wprowadzono w lokomotywie pociągu Talgo (rys. 7).

W przypadku wspomnianej lokomotywy przyjęto nietypowy 
układ hamulca tarczowego, bezpośrednio związany z samą prze-
kładnią (rys. 8).

Z zastosowaniem przekładni hydraulicznej łączy się wykorzy-
stanie hydrostatycznego napędu urządzeń pomocniczych [18]. 
Przykład takiego układu przedstawiono na rysunku 9.

Wskaźnik masy nowoczesnych przekładni hydraulicznych za-
wiera się w granicach 2,5–3,2 kg/kW. Okres pracy do naprawy 
głównej odpowiada okresowi pracy silników spalinowych o obro-
tach 1500/min.

Przekładnie elektryczne
Układ nowoczesnej przekładni elektrycznej pozostaje od kilku lat 
bez zmian. Składa się on z prądnicy prądu przemiennego, pro-
stownika, obwodu pośredniego, falowników, asynchronicznych 
silników trakcyjnych. Przyjmowane są dwa układy zespołu prąd-
nicy głównej. Może być ona osadzona na wspólnym wale 

Rys. 6.  Schemat przekładni firmy Voith  L 640 re U2 o mocy 2700 kW 
z oddzielnym napędem każdego wózka (RG 2/2004, s. 107)

Rys. 7.  Przekładnia zestawu kół w lokomotywie pociągu Talgo (mat. fir-
mowe)

 1 - położenie szerokiego toru, 2 - położenie normalnego toru

Rys. 8. Napęd lokomotywy pociągu Talgo wraz z zespołem hamulców tarczowych (IRJ 1/1999)

–przetwornik. Niemal zawsze wyposażone są w hamulec dyna-
miczny. Nowoczesne konstrukcje charakteryzują się wyraźnym 
rozgraniczeniem części hydraulicznej i mechanicznej, co przed-
stawiono na rysunku 5. Sterowanie napełnianiem i opróżnianiem 
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z wzbudnicą, która zasila elektromagnesy prądnicy głównej po-
przez wirujące diody prostownika. Sterowanie wzbudzeniem od-
bywa się poprzez zmianę wzbudzenia samej wzbudnicy [22]. 
Układ taki eliminuje potrzebę wykorzystania pierścieni ślizgowych 
umożliwiających wyprowadzenie prądu do urządzeń stacjonar-
nych. W drugim układzie stosuje się sterowane prostowniki sta-
cjonarne dla wyprostowania prądu wzbudzenia wytwarzanego 
przez prądnicę pomocniczą, co wymaga wykorzystania wspo-
mnianych pierścieni ślizgowych. Można oceniać, że ten drugi 
układ wykazuje większą czułość regulacji mocy prądnicy głównej 
[3, 28]. Zasilanie silników trakcyjnych następuje poprzez pro-
stownik i falowniki napięcia zbudowane na tyrystorach GTO. 
Obecnie w miejsce wspomnianych tyrystorów wprowadzane są  
tranzystory mocy IGBT. Schematy obwodów głównych przekładni 
elektrycznych lokomotyw pokazano na rysunkach 10 (ÖBB 
– 2016), 11 (Blue Tiger), 12 (USA – serii SD80MAC i SD90MAC) 
[2, 3, 22]. 

Należy zwrócić uwagę, że w przytoczonych obwodach głów-
nych lokomotyw silniki trakcyjne zasilane są indywidualnie lub 
w sposób równoległy – grupowy. Zasilanie indywidualne ma wie-
le zalet – lepsze wykorzystanie przyczepności (wskutek utrzyma-
nia poślizgu poszczególnego zestawu kół – odpowiadającego 
największej sile przyczepnej), możliwość dopuszczenia więk-
szych różnic średnic kół, mniejszy spadek mocy lokomotywy 
w przypadku awarii falownika. Wadą takiego układu jest wykorzy-
stanie znacznej liczby falowników [3].

Wspomnieć należy, że nadal są budowane i oferowane loko-
motywy spalinowe z przekładnią elektryczną o układzie prądni-
ca–prostownik–silniki trakcyjne prądu stałego.

Prowadzone prace rozwojowe zmierzają do realizacji synchro-
nicznej prądnicy głównej o magnesach stałych. Umożliwi to eli-
minację wzbudnicy i jej układu prostownikowego, co uprości bu-
dowę zespołu prądnicy głównej i poprawi jej sprawność. Zamierza 
się też w miejsce prostownika zastosować sterowany przekształt-
nik prąd przemienny–prąd stały. Taki układ pozwoliłby na wyko-
rzystanie poprzez prądnicę główną silnika spalinowego do przej-
mowania energii hamowania, a zatem na eliminację kłopotliwych 
ze względu na masę i rozmieszczenie oporników rozruchowych. 
Zamierza się też wprowadzić w miejsce silników trakcyjnych 

Rys. 9.  Napęd hydrostatyczny urządzeń pomocniczych lokomotywy (GA 6-
-7/2001, s. 228)

 1 - sterowanie elektroniczne, 2 - woda, 3 - olej, 4 - prądnica,  
5 - sprężarka, 6 - układ chłodzenia silnika spalinowego

Rys. 10.  Obwód główny przekładni elektrycznej lokomotywy ÖBB – 2016 (GA 6-7/ 
/2001 s. 218)

Rys. 11.  Obwód główny przekładni elektrycznej lokomotywy Blue Tiger (GA 9-10/ 
/1998, s. 448)

 1 - silnik spalinowy, 2 - prądnica prądu przemiennego, 3 - prostownik,  
4 - oporniki hamowania z wentylatorami, 5 - falowniki i silniki trakcyjne

Rys. 12.  Obwód główny przekładni elektrycznej lokomotyw GM serii SD80MAC 
i SD90MAC  (GA 9/1997, s. 495)

 1 - silnik spalinowy, 2 - prądnica prądu przemiennego, 3 - prostownik,  
4 - opornik hamowania, 5 - falownik, 6 - silniki trakcyjne

asynchronicznych, silniki synchroniczne o magnesach stałych. 
Wykazują one bardzo dobry wskaźnik masy, bo 1–2 kg/kW 
i sprawność ok. 0,97.

Rozważa się też możliwość zastosowania w lokomotywach 
spalinowych wirujących akumulatorów energii hamowania, co 
dałoby pewne dodatkowe oszczędności paliwa.

W przypadku lokomotywy wyposażonej w przekładnię elek-
tryczną, niemal zawsze napęd urządzeń pomocniczych jest napę-
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dem elektrycznym. Zasilanie tego napędu może mieć miejsce 
z prądnicy pomocniczej (rys. 13) [3] lub poprzez specjalny prze-
kształtnik, umożliwiający pobór energii elektrycznej z obwodu 
głównego (rys. 10) [22]. Silniki napędów pomocniczych są z re-
guły prądu przemiennego [3].

Układ komputerowy lokomotywy
Układy komputerowe lokomotyw, obejmujące sterowanie napę-
dem i hamowaniem, kontrolę pracy urządzeń, diagnostykę są 
systematycznie rozwijane. Dla usprawnienia pracy maszynisty 
wprowadza się nowe zakresy informacji np. rozkład jazdy wraz 

z opisem trasy i instrukcjami ruchowymi. Wskaźniki umieszczone 
na pulpicie maszynisty są zastępowane monitorami ekranowymi. 
Wykorzystywane są komputery 32 bitowe. Układ komputerowy lo-
komotywy ÖBB 2016 przedstawionono na rysunku 14 [11].

Układ komputerowy współczesnej lokomotywy jest związany 
z systemem przekazywania danych drogą radiową, do centrum 
eksploatacji. W przypadku potrzeby zdalnego sterowania wielo-
krotnego powinien stwarzać możliwość wykorzystania fal radio-
wych dla jego realizacji.

Charakterystyki trakcyjne
Przykładowe charakterystyki trakcyjne lokomotyw spalinowych 
rozmaitych mocy przedstawiono na rysunku 15. Największa siła 
pociągowa przy rozruchu określana jest przy założeniu, że współ-
czynnik przyczepności między kołem a szyną w przypadku loko-
motyw z przekładnią hydrauliczną wynosi 0,33. W tych 
lokomotywach siła ta może być rozwijana w sposób ciągły. W lo-
komotywach z przekładnią elektryczną, z najnowszymi urządze-
niami przeciwpoślizgowymi (pomiar prędkości lokomotywy za 
pomocą radaru, specjalne urządzenia przeciwpoślizgowe w zakre-
sie prędkości do 2,5 km/h – granicy dokładności radaru) współ-
czynnik ten osiąga wartość 0,35–0,4, a nawet 0,48 (lokomotywa 
GM SD90MAC). Wspomniane urządzenia przeciwpoślizgowe za-
pewniają nieznaczne jego wahania w zależności od stanu po-
wierzchni szyn. W tych lokomotywach rozwijanie największych sił 
pociągowych jest ograniczone w czasie ze względu na obciążenie 
cieplne silników trakcyjnych, dlatego też oprócz największej siły 
rozruchu podawana jest wielkość siły pociągowej ciągłej.

Naciski zestawu kół na szyny w lokomotywach USA odpowia-
dają masie 32 t, na kolejach Rosji – 22,5 t, a w Europie – 20–
–22,5 t.

Prędkości największe w przypadku lokomotyw towarowych 
nie przekraczają 120 km/h. W przypadku lokomotyw przewidzia-

Rys. 13.  Zasilanie obwodów pomocniczych z prądnicy pomocniczej w lokomotywie 
Blue Tiger (GA 9-10/1998, s. 450)

 1 - silnik spalinowy, 2 - prądnica główna, 3 - prądnica pomocnicza,  
4 - wzbudzenie prądnicy głównej, 5 - wentylator chłodzenia silników trak-
cyjnych, 6 - wentylator chłodzenia silnika spalinowego, 7 - wentylator chło-
dzenia prostownika, 8 - silnik sprężarki, 9 - pobór prądu stałego, 10 - ła-
dowanie baterii akumulatorów

Rys. 14.  Układ komputerowy lokomotywy ÖBB – 2016 (GA 9-10/2001, s. 363)
 WTB - przewód magistrali pociągu, MVB - wielofunkcyjna magistrala lokomotywy, LSG - sterownik lokomotywy, MFA - modułowy wskaźnik kabiny 

maszynisty, BSG - sterownik hamulca, Comp I/0 - komputer SIBAS Compact I/0, SKK - zespół sprzężenia SIBAS, DSK - drukarka danych, FMM 
- falownik silnika trakcyjnego, 1 - monitor ekranowy, 2 - urządzenie przeciwpoślizgowe, 3 - napędy pomocnicze, 4 - zabezpieczenie ruchu pociągu, 
5 - silnik spalinowy
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Można zaobserwować ogólną ten-
dencję do ograniczania liczby zesta-
wów kół w lokomotywie, poprzez 
skupianie odpowiednio dużej mocy 
w stosunkowo lekkim silniku spali-
nowym i uzyskiwanie dobrego wyko-
rzystania przyczepności. Nie znajdują 
zastosowania – poza kolejami RŻD – 
lokomotywy dwu- lub wieloczłonowe

Lokomotywy manewrowe lub  
pociągowe niewielkich mocy mają 
zazwyczaj jedną, centralną kabinę 
maszynisty, o dwóch pulpitach. Lo-
komotywy pociągowe większych mo-
cy wyposażane są zazwyczaj w dwie 
kabiny maszynisty. Na kolejach USA 
pociągowe lokomotywy towarowe 

Rys. 15. Charakterystyki trakcyjne niektórych lokomotyw spalinowych

wyposażone są w jedną kabinę na krańcu, o szerokości ostojnicy 
głównej lokomotywy. W ostatnim okresie rozpowszechnił się 
układ nadwozia, w którym skrajne kabiny maszynisty wypełniają 
całą szerokość ostoi, a przedział maszynowy ma szerokość ogra-
niczoną do obrysu silnika spalinowego (rys. 16) [9]. Układ taki 
ułatwia dostęp do urządzeń podczas prac związanych z utrzyma-
niem. W rozplanowaniu lokomotyw spalinowych przestrzegana 

jest zasada podziału całości na określone zespoły, czego przykła-
dem może być lokomotywa ÖBB – 2016 (rys. 17) [22].

Ze względu na zakres oferty handlowej niemal wszystkie wy-
twórnie przewidują obecnie rozmaite odmiany poszczególnych 
lokomotyw, i tak np. lokomotywa Blue Tiger może być wykonana 
dla toru o szerokości od 1067 mm do 1435 mm, o naciskach 
odpowiadających masie 14–25 t, o mocach 1640–3285 kW 
i największej prędkości 120–160 km/h. 

nych do ruchu pasażerskiego wynoszą 140 km/h (np. lo-
komotywa ÖBB – 2016). Są jednak lokomotywy spalino-
we dostosowane do prędkości 160 i 200 km/h. Można tu 
wymienić lokomotywę MaK 1024, opcję lokomotywy 
Blue Tiger, człon napędny pociągu Talgo, lub lokomoty-
wy kolei EWS i Virgin W. Brytanii do pociągów pasażer-
skich i pocztowych, czy brytyjskich pociągów dużych 
prędkości HST – IC125 o prędkości 200 km/h. Lokomo-
tywa z napędem turbinowym firmy Bombardier może – 
jak wspomniano – rozwijać prędkość 240 km/h.

Ogólne układy lokomotyw spalinowych
Powszechnie przyjmowanymi układami części biegowej 
lokomotyw spalinowych są układy Bo-Bo i Co-Co. Wyją-
tek w tym zakresie stanowią lokomotywy TEP 80 i TEM 7 
kolei rosyjskich o układzie osi 2(Bo-Bo)–2(Bo-Bo). 

Lokomotywa typu Blue Tiger firmy Bombardier podczas prezentacji na Targach 
Innotrans 2002  Fot. A. Harassek

Lokomotywa serii 66 kolei EWS Fot. A. Harassek

Lokomotywa serii G2000  Fot. A. Harassek
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Rys. 16. Układ ogólny lokomotywy spalinowej VSFT G2000BB (GA nr 5/2001, s.176)

Część mechaniczna lokomotyw spalinowych
Podstawą konstrukcji pudła lokomotyw spalinowych są wymaga-
nia przejmowania odpowiednich sił statycznych, określonych 
przepisami poszczególnych przedsiębiorstw kolejowych, a w Eu-
ropie specjalną normą oraz kartami UIC. Przejmowanie energii 
zderzenia czołowego ma miejsce poprzez zastosowanie odpo-
wiednich zderzaków o dużej zdolności przejmowania energii (ka-
tegorii C według UIC). W lokomotywach do większych prędkości 
np. ÖBB serii 2016 oprócz zderzaków zastosowano specjalne ele-
menty pochłaniania energii zderzenia czołowego o wielkości 1MJ 
[22]. W lokomotywach o dwóch kabinach maszynisty i pełnej 
szerokości pudła elementem nośnym jest konstrukcja kratowa 
(rys. 17). W lokomotywach o zwężonym przedziale maszynowym 
głównym elementem nośnym jest ostoja, ponieważ możliwość 
wykorzystania obudowy przedziału maszynowego  jako konstruk-

cji przenoszącej główne obciążenia nadwozia jest ograniczona, ze 
względu na konieczność dostępu do urządzeń przedziału maszy-
nowego. Głównym materiałem nadwozia pozostaje stal o zwięk-
szonej wytrzymałości i odporności na korozję, niekiedy wykorzy-
stywana jest stal nierdzewna (lokomotywa turbinowa firmy 
Bombardier). W lokomotywach o zamkniętym pudle coraz szersze 
zastosowanie znajdują elementy z tworzyw sztucznych, np. w lo-
komotywie ÖBB serii 2016 konstrukcja kabiny maszynisty stano-
wi oddzielny element z tworzywa sztucznego, przyklejany do sta-
lowego pudła. Zwraca się szczególną uwagę na ograniczenie 
hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez zespół napędowy.

Wózki nowych lokomotyw spalinowych wyposażone są 
w usprężynowanie drugiego stopnia w układzie „flexicoil”, prze-
ważnie ze sprężynami stalowymi, czasem z elementami gumowo-
-metalowymi (np. lokomotywa GM serii 66). Usprężynowanie  

Rys. 17. Podział lokomotywy ÖBB s. 2016 na zespoły (GA 6-7/2001, s. 215)



analizy

7-8/2004 29

pierwszego stopnia stanowią sprężyny zwojowe. Wzdłużne prowa-
dzenie maźnic stanowią cięgła. Przenoszenie sił pociągowych 
i hamowania odbywa się w rozmaity sposób poprzez czop skrętu 
– rysunek 18 (lokomotywa ÖBB serii 2016) [22], specjalne cię-
gło – rysunek 19 (lokomotywa Blue Tiger) [3], lub zdwojone cię-
gła krótkie – rysunek 20 (lokomotywa Vossloh  G2000BB) [9]. 
W każdym układzie wysokość punktu przyłożenia siły do elemen-
tu wózka, w stosunku do poziomu główki szyn, jest możliwie ma-
ła dla zapewnienia niewielkich różnic nacisków poszczególnych 
zestawów kół na szyny przy rozwijaniu siły pociągowej lub hamo-
wania. Nie obserwuje się szerszego zastosowania układów radial-
nego ustawiania zestawów kół podczas jazdy w łuku w dwuosio-
wych wózkach lokomotyw spalinowych, co można tłumaczyć 
charakterem linii, na których są eksploatowane i stosunkowo ma-
łymi prędkościami jazdy.

Wspomniany układ znalazł natomiast zastosowanie w trój-
osiowych wózkach niektórych lokomotyw amerykańskich, np. 
w wózku lokomotywy GM serii 66 (rys. 21) [28]. We wszystkich 
lokomotywach spalinowych o prędkości do 120 km/h z przekład-
nią elektryczną wykorzystywane są silniki trakcyjne z zawiesze-
niem tramwajowym. W przypadku lokomotyw dostosowanych do 
większych prędkości, jak ÖBB serii 2016, zastosowano silniki 
trakcyjne zawieszone w ramie wózka (rys. 22) [11]. Napęd mię-
dzy silnikiem a przekładnią przenoszony jest w tym przypadku 
przez wałek przegubowy ze sprzęgłami płytkowymi, umożliwiają-

Rys. 18.  Przenoszenie sił między wózkiem a nadwoziem poprzez czop skrętu loko-
motywy ÖBB s. 2016 (GA 9-10/2001, s. 364)

Rys. 19. Przenoszenie sił między wózkiem a nadwoziem w lokomotywie Blue Tiger (ETR 2-3/1998, s. 127)

Rys. 20.  Przenoszenie sił między wózkiem a nadwoziem w lokomotywie VSFT 
G2000BB (GA 5/2001, s. 119)

Austriacki Herkules 2016 076 z drugiej serii liczącej 80 pojazdów (dostawy 
pierwszej serii opiewały na 70 szt.) Fot. A. Harassek 
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cymi ruchy względne skrzyni przekładniowej i silnika trakcyj-
nego.

Żywotność, niezawodność 
lokomotyw spalinowych
Całkowity okres eksploatacji lokomotyw spalinowych prze-
widywany jest na 35–40 lat. Cykle przeglądów i napraw wraz 
z prognozowanymi naprawami bieżącymi oraz czasy związa-
ne z wycofaniem pojazdu z eksploatacji powinny umożliwiać 
uzyskanie współczynnika gotowości technicznej co najmniej 
0,92. Lokomotywy GM osiągają wartość 0,95. Uzyskuje się 
ją również wskutek wydłużenia przebiegów do naprawy głów-
nej lokomotywy do 1,6 mln km oraz ograniczaniu czasu wy-
łączeń na przeglądy. Dla wspomnianych lokomotyw czas 
między występowaniem niesprawności określono na 180 
dni. W warunkach europejskich występowanie niesprawno-
ści oceniane jest drogą przebiegu, która np. dla lokomotywy 
ÖBB serii 2016 wynosi 120 tys. km [11].

Dla nowych lokomotyw określa się koszt cyklu życia 
(LCC). W przypadku lokomotyw pociągowych firmy MaK re-
lacje koszt inwestycji – koszt utrzymania – koszt użytkowa-
nia kształtują się jak 1:0,8:3,8 dla okresu 20 lat eksploatacji, 
przy umiarkowanych cenach oleju napędowego.
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