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Założenia i program modernizacji 
lokomotywy elektrycznej serii EM10
Lokomotywy elektryczne eksploatowane przez polskie ko-
leje nie należą do najnowocześniejszych. I choć średnia 
ich wieku – wbrew powszechnym opiniom – jest niższa 
w porównaniu z pojazdami wielu krajów europejskich, to 
odsetek lokomotyw prezentujący wysoki poziom technicz-
ny jest niestety znikomy. Większość zastosowanych w nich 
rozwiązań konstrukcyjnych pochodzi sprzed 30 lat i nie 
spełnia oczekiwań w zakresie niezawodności działania, 
pracochłonności przeglądów i napraw oraz komfortu ob-
sługi. Nie bez znaczenia jest również konieczność pono-
szenia znacznych wydatków na bieżące utrzymanie i pla-
nowe remonty. 

Po wielu latach stagnacji i problemów finansowych, znacznie ha-
mujących rozwój trakcji elektrycznej w Polsce, udało się wreszcie 
przełamać impas. W PKP CARGO S.A. podjęto decyzję o moder-
nizacji dwóch serii lokomotyw elektrycznych – EM10 (rys. 1) 
i ET22. W niniejszym artykule będzie omówiona modernizacja 
pierwszej z nich. 

Umowa na naprawę rewizyjną i modernizację czterech loko-
motyw EM10 została zawarta 7 marca 2003 r. między PKP CAR-
GO S.A. a Zakładami Naprawczymi Lokomotyw Elektrycznych 
w Gliwicach S.A. Wstępne założenia projektowe do wykonania 
modernizacji lokomotywy EM10 zostały opracowane w Wydziale 
Utrzymania Taboru Trakcyjnego PKP CARGO S.A. Bezpośrednią 
realizacją przyjętej koncepcji modernizacji – zgodnie z umową – 
zajęły się Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych (ZNLE) 
w Gliwicach S.A. współpracując ściśle z Instytutem Elektrotech-
niki w Warszawie. Prace odbywały się w porozumieniu z dostaw-
cami poszczególnych podzespołów i rozwiązań. 

Charakterystyka techniczna lokomotywy
Lokomotywy elektryczne EM10 przeznaczone są do prowadzenia 
pracy manewrowej na torach zelektryfikowanych w stacjach oraz 
na górkach rozrządowych. Mogą być także z powodzeniem wyko-
rzystywane do prowadzenia lekkich pociągów towarowych i pasa-

żerskich. Lokomotywa jest pojazdem 4-osiowym w układzie osi 
Bo’Bo’, ma jedną kabinę maszynisty umieszczoną pośrodku pu-
dła, przez co zapewniona jest odpowiednia widoczność w obu 
kierunkach jazdy, zwłaszcza podczas manewrów. W porównaniu 
z innymi lokomotywami jednokabinowymi (głównie spalinowymi) 
dwa pulpity sterownicze w kabinie zapewniają obsłudze łatwiejszy 
dostęp do przyrządów i wskaźników. 

Cztery silniki szeregowe prądu stałego, zawieszone systemem 
tramwajowym, o mocy ciągłej 240 kW każdy, pozwalają na  
uzyskanie całkowitej mocy 960 kW. Zestawy kołowe są usprę-
żynowane indywidualnie za pomocą sprężyn zwojowych współ-
pracujących z prowadnikami metalowo-gumowymi i tłumikami 
hydraulicznymi. Pudło lokomotywy opiera się na wózkach za po-
średnictwem ośmiu sprężyntypu flexicoil (po cztery na wózek). 

Parametry trakcyjne lokomotywy umożliwiają prowadzenie na 
torze poziomym pociągów towarowych o masie 1500 t z prędko-
ścią do 60 km/h, a pociągów pasażerskich o masie 550 t z pręd-
kością do 70 km/h. Prędkość maksymalna lokomotywy wynosi 
80 km/h, natomiast maksymalna siła pociągowa osiąga wartość 
250 kN. Zestawienie podstawowych danych technicznych loko-
motywy EM10 – już po modernizacji – podano w tablicy 1, nato-
miast charakterystyki trakcyjne przedstawiono na rysunku 2. 

Przesłanki do modernizacji lokomotyw EM10
Pierwotny projekt lokomotywy elektrycznej EM10 powstał na po-
czątku lat 80. Jej koncepcja odpowiadała aktualnym europejskim 
trendom polegającym na stopniowym zwiększaniu udziału loko-
motyw elektrycznych w pracy manewrowej na rzecz lokomotyw 
spalinowych, co miało oczywisty związek z potrzebą ograniczenia 
emisji spalin i zanieczyszczeń. Lokomotywy przekazano do eks-
ploatacji na PKP w 1990 r. przydzielając po dwie do lokomoty-
wowni w Poznaniu Franowie i Skarżysku Kamiennej. Finalnym 
producentem lokomotyw były Zakłady Przemysłu Maszynowego 
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. 

O ile w zakresie części mechanicznej oraz silników trakcyj-
nych w trakcie eksploatacji nie odnotowano żadnych istotnych 
mankamentów, to w przypadku wyposażenia elektrycznego loko-

Rys. 1. Wymiary lokomotywy serii EM10
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motywa okazała się pojazdem zupełnie nieudanym – początkowo 
ze względu na złą jakość podzespołów, a po kilku latach eksplo-
atacji także z powodu starzenia się elementów elektronicznych. 
Lokomotywa EM10 od początku została wyposażona w układ na-
pędowy zawierający przekształtniki trakcyjne wykonane w oparciu 
o tyrystory RTC (tzw. I generacji) pracujące w układzie komuta-
cyjnym. Pod względem ideowym, rozwiązanie to na owe czasy 
było w miarę nowoczesne – jednakże zawiodło wykonanie i awa-
rie przekształtnika pojawiały się praktycznie od początku eksplo-
atacji serii. W dwóch lokomotywach zastosowano oryginalne 
układy importowane z Czech, w pozostałych dwóch układy wy-
produkowane przez przemysł krajowy, które na początku lat 90. 
wymieniono na czeskie. 

Według danych zagranicznych przyjmuje się, że trwałość ele-
mentów mocy w układach energoelektronicznych, szczególnie 
tych z lat 80., gwarantuje ich niezawodną pracę przez około 
15 lat. Po tym okresie wytrzymałość złączy p-n tyrystorów w kie-
runku zaporowym ulega obniżeniu, co w konsekwencji prowadzi 
do przebicia złącza. Z czasem także kondensatory tracą swoje pa-
rametry dielektryczne, co również skutkuje ich zniszczeniem. 
W lokomotywach EM10, co prawda, w trakcie eksploatacji nie za-
obserwowano wzmożonej awaryjności tyrystorów – niemniej 
prawdopodobieństwo nagłego wzrostu ich uszkodzeń zwiększało 
się z każdym rokiem. Niestety, uszkodzenia pozostałych elemen-
tów przekształtnika i układu sterowania co pewien czas przybiera-
ły charakter lawinowy, uniemożliwiając normalną eksploatację lo-
komotyw. 

Do najbardziej wadliwych podzespołów w lokomotywach 
EM10 należały:

Rys. 2. Charakterystyki trakcyjne lokomotywy serii EM10

Tablica 1
Podstawowe dane techniczne 
zmodernizowanej lokomotywy EM10

Układ osi  Bo’Bo’

Masa [t] 72

Szerokość toru [mm] 1435

Długość pojazdu [mm] 16 340

Szerokość pojazdu [mm] 2900

Maksymalna siła pociągowa [kN] 250

Maksymalna siła hamowania [kN] 120

Moc ciągła [kW] 960

Prędkość maksymalna [km/h] 80

Silniki trakcyjne  – liczba, moc ciągła [szt.×kW] 4×240 
 – rodzaj  szeregowe DC

Minimalny stopień wzbudzenia silników trakcyjnych [%] 50

Prąd rozruchu [A] 60–340

Nominalne napięcie zasilania [kV DC] 3 

Minimalne i maksymalne napięcie zasilania [kV DC] 2–4

Rodzaj hamulca pneumatyczny + elektrodynamiczny

Hamulec elektrodynamiczny obcowzbudny, rezystorowy

Rodzaj sprężarki powietrza  śrubowa

Przełożenie przekładni głównej  71:16

Nominalna średnica kół [mm] 1100

Liczba i rodzaj przekształtników trakcyjnych 2 w technice IGBT

Rodzaj sterowania mikroprocesorowe o wysokim stopniu automatyzacji

Przetwornice statyczne w technice IGBT – 3 kV/110 V DC, 110 V DC/400 V 50 Hz

Wyłącznik szybki DCU-800, ultraszybki wyłączany przeciwprądem

Odbierak prądu Fb86.22-PKP, jednopołówkowy z nakładkami węglowymi

Reflektory halogenowe

Zderzaki elastomerowe kat. C

– kondensatory współpracujące z tyrystorami w układzie impul-
sowym, które po kilkunastoletniej eksploatacji osiągnęły kres 
swej żywotności;

– elementy elektroniczne sterowników układu impulsowego wy-
konane w technice TTL sprzed ponad 15 lat;

– wyłączniki szybkie typu WSLM-1000 będące konstrukcją pro-
totypową, odznaczające się niskimi parametrami łączeniowymi 
i niedoskonałościami konstrukcyjnymi;

– rezystory rozruchowe silnika sprężarki ulegające częstym prze-
paleniom.
Wymienione wady sprawiły, że przez ponad 10 lat, jakie upły-

nęło od rozpoczęcia eksploatacji, łączny czas przestojów z powo-
du usterek w niektórych okresach był dłuższy niż czas, w którym 
lokomotywy wykonywały normalną pracę. 

Fot. 1. Lokomotywa EM10 przed modernizacją
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Lokomotywy EM10 odznaczały się także niedogodnościami 
z punktu widzenia ergonomii pracy na stanowisku maszynisty:
– bardzo głośna praca przetwornicy głównej;
– rozmieszczenie przyrządów i przycisków niedostosowane do 

potrzeb, niski komfort termiczny w kabinie, niewygodny fotel.
Średni współczynnik gotowości wszystkich czterech lokomo-

tyw EM10 od początku eksploatacji był niespotykanie niski i wy-
nosił około 0,5, a występowały okresy, gdy osiągał wartości jesz-
cze niższe. Na czas przestojów, oprócz licznych awarii, miały 
znaczny wpływ kłopoty z zaopatrzeniem w części zamienne (głów-
nie w kondensatory i elementy sterownika), gdyż już w latach 90. 
zaprzestano ich produkcji przez co zaistniała potrzeba żmudnego 
poszukiwania kosztownych zamienników.

W latach 1997–1998 wszystkie lokomotywy zostały poddane 
naprawie rewizyjnej, która wobec pozostawienia niezmienionej 
części elektrycznej nie przyniosła znaczącej poprawy niezawod-
ności. 

W wewnętrznych instrukcjach obowiązujących w zakresie 
utrzymania taboru trakcyjnego przyjęto, że naprawy rewizyjne lo-
komotyw EM10 mają być wykonywane w odstępach 6-letnich 
niezależnie od przebiegu. Oznaczało to zatem, że kolejne naprawy 
rewizyjne należy wykonać w latach 2003–2004, co jednocześnie 
zmusiło do postawienia pytania o zasadność dalszego utrzymy-
wania tak zawodnej serii lokomotyw. Możliwości były tylko dwie. 
Pierwsza z nich to kasacja – co przy bardzo małym wieku loko-
motyw i dobrym stanie technicznym części mechanicznej budziło 
wiele wątpliwości. Druga możliwość to modernizacja – polegają-
ca na zastąpieniu wadliwych układów energoelektronicznych 
układami technologicznie nowymi oraz na ogólnym unowocześ-
nieniu lokomotywy zgodnie ze współczesnymi trendami świato-
wymi budowy i modernizacji pojazdów trakcyjnych. Po szcze-
gółowej analizie techniczno-ekonomicznej zdecydowano się na 
modernizację, przy czym decyzja ta została podjęta na podstawie 
następujących, zasadniczych przesłanek:
 krótki okres eksploatacji (ok. 13 lat) – oznaczający, że loko-

motywy mogłyby być jeszcze eksploatowane przez ok. 30 do 
40 lat, jednak z powodu awaryjności i wyeksploatowania czę-
ści elektrycznej niezbędna jest wymiana wadliwych i nienowo-
czesnych podzespołów, co pozwoliłoby podnieść wskaźnik 
gotowości do poziomu ok. 0,95; 

 urządzenia mechaniczne oraz silniki trakcyjne lokomotyw nie 
sprawiały problemów eksploatacyjnych, a elementy konstruk-
cji ostoi, ram wózków, poszycie pudła nie wykazują uszko-
dzeń, nadmiernych ognisk korozji, bądź oznak postępujących 
procesów zmęczeniowych – nie ma zatem potrzeby ich wy-
miany;

 lokomotywy EM10 – w kategorii lokomotyw przeznaczonych 
do manewrów i prowadzenia lekkich pociągów – odznaczają 
się wysokimi osiągami pod względem parametrów trakcyj-
nych, przy czym istniejący układ sterowania nie zawsze po-
zwalał na pełne wykorzystanie możliwości trakcyjnych (głów-
nie z powodu braku skutecznych systemów detekcji i likwidacji 
poślizgu zestawów kołowych oraz niedoskonałej charaktery-
styki działania przekształtnika);

 wnętrze kabiny maszynisty odznacza się podatnością na zasto-
sowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie ergonomii i ogól-
nego komfortu. 
Na podstawie gruntownych analiz sformułowano podstawowe 

cele i założenia bazowe do modernizacji lokomotyw EM10:

– zwiększenie współczynnika gotowości lokomotywy do ok. 
0,9–0,95 poprzez wyeliminowanie przestarzałych rozwiązań;

– unowocześnienie sterowania lokomotywą z zastosowaniem 
techniki mikroprocesorowej;

– wprowadzenie nowoczesnego systemu pomiaru prędkości, re-
jestracji zdarzeń oraz diagnostyki pokładowej; 

– unowocześnienie urządzeń pomocniczych i hamulcowych;
– zmniejszenie kosztów eksploatacji (w tym kosztów utrzyma-

nia) w wyniku zastosowania nowocześniejszych  urządzeń nie 
wymagających częstych i pracochłonnych przeglądów oraz 
zakupu materiałów eksploatacyjnych;

– poprawę komfortu pracy maszynisty.

Zakres modernizacji lokomotyw EM10
Ustalenie założeń bazowych i określenie celów modernizacji sta-
nowiło dopiero pierwszy etap w realizacji tego, jak na realia kra-
jowe, prekursorskiego i nietypowego projektu. Kolejnym etapem 
działań było konkretne ustalenie założeń i wymagań, na podsta-
wie których wykonawca modernizacji mógł sporządzić dokumen-
tację konstrukcyjną i wykonawczą. Również i ten etap został za-
kończony pomyślnie. Należy podkreślić, że wstępne założenia, 
jak i również ostateczną koncepcję modernizowanej lokomotywy 
ukształtowaną w obu etapach, szczegółowo opracował zespół 
specjalistów z Wydziału Utrzymania Taboru Trakcyjnego PKP 
CARGO S.A., przy istotnym udziale Centralnego Biura Konstruk-
cyjnego w Poznaniu. W dyskusjach roboczych uczestniczył także 
wykonawca modernizacji – Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elek-
trycznych w Gliwicach S.A. oraz Instytut Elektrotechniki w War-
szawie. 

We wszystkich czterech lokomotywach EM10 przyjęto do re-
alizacji i wykonano następujące zmiany modernizacyjne:
 montaż nowoczesnych przekształtników tranzystorowych 
w obwodzie głównym w miejsce awaryjnych przekształtników ty-
rystorowych; w obwodzie silników trakcyjnych zostały zamonto-
wane dwa nowoczesne przekształtniki tranzystorowe (tzw. chop-
pery) oparte na tranzystorach IGBT, regulujące prąd w granicach 
60–320 A poprzez zmianę współczynnika wypełnienia impulsów;
 zmiana sposobu sterowania lokomotywą; sterowanie pracą 
obwodów elektrycznych oraz hamulca zostało zrealizowane po-
przez system mikroprocesorowy zawierający m.in. układy detekcji 
i likwidacji  poślizgu oraz diagnostyki pokładowej; rozruch loko-
motywy do prędkości zadanej przez maszynistę odbywa się 
z maksymalnym wykorzystaniem przyczepności oraz z możliwie 
największym przyspieszeniem; system umożliwia jazdę z prędko-
ścią zadaną i samoczynnie dostosowuje się do zmian obciążenia 
wynikających z profilu linii; podczas hamowania w pierwszej ko-
lejności uruchamiany jest hamulec elektrodynamiczny i jeśli rze-
czywiste opóźnienie będzie niewystarczające do utrzymania wy-
maganej drogi hamowania, automatycznie uruchamia się hamulec 
zespolony (pneumatyczny) o regulowanej intensywności działa-
nia zależnej od potrzeb; w razie wystąpienia poślizgu zestawów 
kołowych (podczas rozruchu lub hamowania) system dokonuje 
samoczynnej jego detekcji i likwidacji przez co ingerencja ma-
szynisty jest całkowicie zbędna; w celu obsługi lokomotywy ma-
szynista ma do dyspozycji zadajnik prędkości umożliwiający 
ustawienie prędkości zadanej („w górę” lub „w dół”) oraz zadaj-
niki: hamowania hamulcem zespolonym oraz hamowania hamul-
cem dodatkowym, ponadto na panelu operatorskim wyświetlane 
są dane liczbowe oraz komunikaty wspomagające proces decy-
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zyjny lub informujące o działaniach wykonanych przez system 
automatycznie bez udziału maszynisty; nowe pulpity dostosowa-
no do potrzeb wynikających z wymagań systemu sterowania oraz 
ergonomii, przez co każdy z nich zapewnia oddzielenie płaszczy-
zny wykonawczej od informacyjnej; sygnały sterujące i diagno-
styczne w systemie sterowania lokomotywą przesyłane są liniami 
światłowodowymi;
 zmiana typu odbieraka prądu; zamontowano nowoczesny, 
jednopołówkowy odbierak prądu typu Fb86.22-PKP wyposażony 
w pneumatyczny system gwarantujący stałą siłę docisku ślizga-
cza do przewodu jezdnego; cztery węglowe nakładki ślizgacza 
umożliwiają pobór prądu do ogrzewania składu pociągu podczas 
postoju nawet w przypadku pojedynczego przewodu jezdnego;
 nowy typ wyłącznika szybkiego; przestarzały i wadliwy wy-
łącznik elektromagnetyczny typu WSLM-1000 zastąpiono ultra-
szybkim wyłącznikiem nowej generacji typu DCU-800, w którym 
wyłączanie prądów zwarciowych i przeciążeniowych odbywa się 
przeciwprądem w warunkach próżniowych; wyłącznik ten oprócz 
tego, że posiada wewnętrzne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 
– ze względu na swoją zasadę działania – wyklucza generowanie 
przepięć podczas wyłączania prądów zwarciowych, przeciążenio-
wych i roboczych; w zakresie trakcji elektrycznej prądu stałego 
wyłączniki wyłączane przeciwprądem są obecnie najnowocze-
śniejsze na świecie; 
 kompleksowa zmiana sposobu rejestracji zdarzeń i parame-
trów jazdy; obecny system oparty na prędkościomierzu mecha-
nicznym rejestrującym na taśmie dane na temat pracy lokomoty-
wy został zastąpiony elektronicznym systemem MESIT, zdolnym 
do zarejestrowania i zapamiętania kilkudziesięciu dowolnie wy-
branych parametrów; rejestrator zdarzeń i moduł pamięci są 
umieszczone w kabinie maszynisty i funkcjonalnie powiązane 
z systemem sterowania lokomotywą;
 nowa przetwornica główna; dotychczasową wirującą prze-
twornicę główną zastąpiono przetwornicami statycznymi wykona-
nymi w oparciu o tranzystory IGBT; pierwsza z przetwornic typu 
ENI-PL 3000/110DC przetwarza napięcie sieci trakcyjnej 3 kV na 
napięcie 110 V DC – głównie do zasilania cewek styczników, 
a także dla potrzeb innych urządzeń elektrycznych NN; druga 
przetwornica typu ENI-PL110/400AC zamienia napięcie 110 V DC 
na napięcie 3×400 V 50 Hz, potrzebne do napędu wentylatorów 
silników trakcyjnych;
 modyfikacja napędu wentylatorów silników trakcyjnych; przed 
modernizacją wentylatory były napędzane silnikami prądu stałego 
wymagającymi częstych przeglądów, wymian zużywających się 
materiałów eksploatacyjnych oraz charakteryzującymi się stosun-
kowo niska sprawnością; po modernizacji wentylatory silników 
trakcyjnych są napędzane silnikami prądu zmiennego; podczas 
postoju lokomotywy, np. po zatrzymaniu pociągu, układ sterowa-
nia wyłącza wentylatory po 5 min, co wystarcza na schłodzenie 
silników trakcyjnych i skraca czas emisji hałasu;
 polepszenie sterowania hamulcem; w lokomotywie pozosta-
wiono dotychczasowy system hamulca pneumatycznego połą-
czonego z hamulcem elektrodynamicznym, jednakże zamiast 
konwencjonalnych zaworów maszynisty (głównego i dodatkowe-
go) zastosowano elektryczne zadajniki przekazujące impulsy ste-
rujące do tzw. tablicy pneumatycznej z zaworem rozrządczym; 
sterowanie hamulcem może być realizowane bezpośrednio przez 
maszynistę poprzez zmniejszenie prędkości zadanej lub zamie-
rzone użycie hamulca zespolonego (ewentualnie dodatkowego); 

automatyczne sterowanie hamulcem bez udziału maszynisty  jest 
rezultatem korekty prędkości („w dół”) przez układ prędkości za-
danej będący składnikiem mikroprocesorowego sytemu sterowa-
nia lokomotywą;

Oprócz modernizacji podstawowych podzespołów i węzłów 
konstrukcyjnych wprowadzono również inne zmiany. Wiele uwagi 
poświęcono komfortowi pracy maszynisty. Pulpity sterownicze – 
zapewniające łatwy i wygodny dostęp do wskaźników i przyrzą-
dów – łączą w sobie wymagania ergonomii z zasadami funkcjo-
nowania systemu sterowania lokomotywą. Poprawiono wystrój 
wnętrza kabiny, a także  zamontowano wygodne fotele. 

Dzięki modułowej budowie oraz wysokiemu poziomowi nowo-
czesności urządzeń, lokomotywy EM10 odznaczają się możliwo-

Fot. 2.  Lokomotywa po modernizacji Fot. J. Raczyński

Fot. 3. Przestronna kabina maszynisty Fot. J. Raczyński
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ścią łatwej lokalizacji ewentualnych uszkodzeń przy zastosowaniu 
diagnostyki pokładowej i stacjonarnej oraz niską pracochłonno-
ścią wymiany podzespołów. Wszystko to, w powiązaniu z wyso-
kim wskaźnikiem gotowości, przyczyni się do znaczącego zmniej-
szenia kosztów eksploatacji zmodernizowanej lokomotywy.

W trakcie modernizacji wykonano również wiele drobnych 
ulepszeń, takich jak: montaż reflektorów halogenowych, elek-
trycznych wycieraczek szyb, zderzaków elastomerowych oraz dru-
giego kanału pneumatycznego umożliwiającego – w sytuacjach 
awaryjnych – zdalne zatrzymanie lokomotywy za pomocą syste-
mu „radiostop”. Lokomotywy EM10 pomalowano w barwy CAR-
GO farbami poliuretanowymi z zabezpieczeniem antygraffiti. 

Zestawienie najważniejszych elememtów modernizacji loko-
motyw EM10 podano w tablicy 2.

Tablica 2
Najważniejsze elementy modernizacji lokomotywy EM10

Rozwiązanie przed modernizacją Wady  Rozwiązanie po modernizacji Efekty  Dostawca, wykonawca

Przekształtnik trakcyjny   Bardzo duża awaryjność Przekształtnik trakcyjny  Bardzo duża niezawodność, Instytut Elektrotechniki w Warszawie  
wykonany w oparciu   kondensatorów, przestarzała wykonany w oparciu  nowoczesność, nie wymaga   
o tyrystory rtc z kondensatorami   konstrukcja, pracochłonne  o tranzystory IGBT żadnych szczególnych   
komutacyjnymi i kosztowne naprawy   zabiegów utrzymaniowych 

Sterowanie lokomotywą  Bardzo duża awaryjność  Sterowanie mikroprocesorowe Bardzo duża niezawodność, Instytut Elektrotechniki w Warszawie  
konwenjonalne oparte  i przestarzała konstrukcja,  oparte na najnowocześniejszych nowoczesność, gwarancja   
na reakcjach maszynisty; pracochłonne i kosztowne   rozwiązaniach, automatyzacja skutecznej detekcji i likwidacji   
sterownik przekształtnika naprawy, brak skutecznej   rozruchu jazdy i hamowania poślizgu, możliwość pełnego   
wykonany z użyciem  detekcji i likwidacji poślizgu,   wspomaga maszynistę wykorzystania charakterystyk   
techniki TTL utrudniona możliwość ograniczając jego reakcje trakcyjnych, system    
 pełnego wykorzystania do minimum  nie wymaga żadnych szczególnych     
 charakterystyk trakcyjnych  zabiegów utrzymaniowych 

Typowy pulpit o niskim   Nienowoczesność,  Ergonomiczny pulpit z płaszczyzną Nowoczesność, poprawa  Zakłady Naprawcze Lokomotyw 
poziomie ergonomii,    niezadowalający poziom   wykonawczą oddzieloną warunków pracy maszynisty Elektrycznych w Gliwicach S.A. 
którego konstrukcja wynikała  ergonomii, nienajlepszy dostęp   od informacyjnej, zawierający    
ze sposobu sterowania do wszystkich wskaźników  panel operatorski, prędkościomierz,    
lokomotywą, i przyrządów zadajniki jazdy i hamowania;      
rozproszony układ  liczbę przyrządów i wskaźników     
wskaźników i przyrządów  ograniczono do minimum    

Dwupołówkowy odbierak prądu  Względnie duże zużywanie się Jednopołówkowy odbierak prądu Nowoczesność, niezawodność, Stemmann Polska Sp. z o.o. 
typu 5ZL elementów, brak możliwości   typu Fb86.22-PKP niewielkie zużywanie się    
 poboru dużych prądów na postoju   elementów, możliwość poboru    
 przy pojedynczym przewodzie   dużych prądów na postoju przy    
 jezdnym, przestarzała konstrukcja   pojedynczym przewodzie jezdnym 

Elektromagnetyczny wyłącznik  Duża awaryjność, przestarzała Ultraszybki wyłącznik próżniowy Niezawodność, nowoczesność,  Zakład Aparatury Elektrycznej   
szybki typu WSLm-1000 konstrukcja nie zapewniająca  typu DCU-800 pełna i skuteczna ochrona  Woltan Sp. z o.o.   
 pełnej ochrony przed skutkami   przed skutkami zwarć  (przy współpracy z Instytutem    
 zwarć i przeciążeń    i przeciążeń, eliminacja przepięć   Aparatów Elektrycznych  
   łączeniowych, generowanych     Politechniki Łódzkiej)  
   podczas wyłączania prądów   

Typowe prędkościomierze Przestarzała konstrukcja, wysokie Prędkościomierz elektroniczny Niezawodność, nowoczesność, MESIT Pristroje, Czechy 
mechaniczne z rejestracją  koszty części zamiennych,  typu TTp-43.01 wraz z systemem   możliwość zarejestrowania   
na taśmie niewielka liczba parametrów  rejestracji zdarzeń w pamięci kilkudziesięciu   
 możliwych do zarejestrowania  wybranych parametrów pracy    
   lokomotywy 

Wirująca przetwornica główna  Konieczność dokonywania  Dwie przetwornice statyczne  Niezawodność, nowoczesność, Zakład Elektroniki Przemysłowej   
typu LKPp368  okresowych przeglądów  typu ENI-PL 3000/110DC nie wymagają żadnych   ENIKA w Łodzi  
 technicznych i ponoszenia  i ENI-PL110/400AC szczególnych zabiegów    
 wydatków z tego tytułu,   zbudowane w oparciu  utrzymaniowych   
 przestarzała konstrukcja, znaczny  o tranzystory IGBT    
 poziom hałasu podczas pracy    

Konwencjonalne, pneumatyczne  Przestarzała konstrukcja, duże  Elektryczne zadajniki sterujące  Niezawodność i nowoczesność,  Instytut Pojazdów Szynowych 
zawory główne FV4a i FD1,  tempo zużywania się elementów,  do hamulca zespolonego  nie wymagają żadnych   w Poznaniu 
zawór rozrządczy LSt1, całość  kosztowne i pracochłonne  i dodatkowego, zawór rozrządczy  szczególnych zabiegów   
sterowana pneumatycznie naprawy SAB WABCO zamontowany  utrzymaniowych   
  na zintegrowanej tablicy    
  pneumatycznej typu 45ZL 82-1,     
  całość sterowana elektrycznie     
  współpracuje z mikroprocesorowym     
  systemem sterowania lokomotywą

Fot. 4. Nowy pantograf Fot. P. Zaleski
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Podsumowanie
Zmodernizowana lokomotywa EM10 jest obecnie najnowo-
cześniejszym pojazdem trakcyjnym w Polsce, a w skali euro-
pejskiej zalicza się do najbardziej nowoczesnych. Zastosowane 
rozwiązania techniczne, szczególnie w zakresie układów prze-
kształtnikowych oraz sterowania, w niczym nie ustępują projek-
tom realizowanym w innych krajach, a niejednokrotnie nawet je 
przewyższają. Ten zakończony sukcesem przykład stanowi zna-

Fot. 5. Nowy reflektor i zderzak  Fot. J. Raczyński

czący krok naprzód w rozwoju trakcji elektrycznej w Polsce i po-
kazuje zdolność krajowego przemysłu i zaplecza naukowo-ba-
dawczego z udziałem polskich kolei do realizacji zaawansowanych 
technologicznie przedsięwzięć modernizacyjnych.

Na uznanie zasługuje również ogromny, zakończony sukce-
sem, wysiłek podjęty przez wykonawcę modernizacji – ZNLE 
w Gliwicach S.A., które do tej pory nie zajmowały się naprawą 
i modernizacją lokomotyw prezentujących choćby zbliżony po-
ziom techniki. Znaczący wkład w wykonawczą fazę projektu mo-
dernizacji lokomotywy EM10 wniósł również zespół komisarzy 
odbiorczych PKP CARGO S.A., działający przy ZNLE w Gliwi-
cach S.A. oraz Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

Oprócz niewątpliwych korzyści techniczno-ekonomicznych, 
zmodernizowana lokomotywa elektryczna EM10 po przekazaniu 
do eksploatacji przyczyni się do zdobycia nowych doświadczeń 
i umiejętności, podnosząc szeroko rozumiany poziom kultury 
technicznej.
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Fot. 6.  Lokomotywa EM10 podczas jazd próbnych Fot. P. Zaleski


