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Tramwaje serii 105N po 30. latach
30 lat temu, w październiku 1974 r. w chorzowskim Kon-
stalu rozpoczęto produkcję seryjną tramwajów serii 105N. 
W różnych wersjach wyprodukowano ich 3395. Umożliwi-
ło to całkowitą wymianę przestarzałego taboru serii N, 
konstrukcji lat powojennych, w polskich miastach. Pod 
względem parametrów technicznych tramwaje 105N od 
samego początku należały do najnowocześniejszych w Eu-
ropie. Do dziś wagony te stanowią zasadniczą część par-
ku taborowego przedsiębiorstw komunikacyjnych. Ich 
ostatnia partia dostarczona przez producenta kilka lat te-
mu miała już liczne zmiany konstrukcyjne, w zasadniczy 
sposób zwiększając ich niezawodność i sprawność ener-
getyczną. Biorą pod uwagę, że prowadzona jest też obec-
nie modernizacja najstarszych pojazdów należy zakładać, 
że tramwaje tej generacji będą zasadniczym środkiem 
transportu w polskich miastach co najmniej jeszcze przez 
20 lat. 

Pierwszy prototyp tramwaju 105N został wybudowany w 1973 r. 
W następnym roku zbudowano jeszcze dwa kolejne prototypy, 
a po pomyślnych wynikach eksploatacji rozpoczęto już na jesieni 
tego samego roku ich seryjną produkcję. Do końca lat 80. produ-
kowano ich średnio po 200 szt. rocznie.

Ewolucja 
Konstrukcja tramwaju 105N została opracowana w oparciu o do-
świadczenia z produkcji tramwaju 13N z lat 60., do dziś eksplo-
atowanych jeszcze w Warszawie. Obliczenia wytrzymałościowe 
tramwaju 105N wykonano w sposób nowatorski przy zastosowa-
niu ówczesnych maszyn cyfrowych i specjalnych programów ob-
liczeniowych ułatwiających żmudne przeliczenia matematyczne. 
Wagony charakteryzowały się nowoczesną sylwetką, podkreślaną 
przez duże okna, stanowiące zasadniczą część ścian bocznych. 
Czworo drzwi do wagonu umożliwiało szybką wymianę podróż-
nych na przystankach, co przy ówczesnej frekwencji w komunika-
cji miejskiej było zasadniczą zaletą.

W 1979 r. do produkcji weszły wersje 105Na na tor 1435 mm 
i 805Na na tor 1000 mm. Nowa wersja, z literą „a”, miała udo-
skonalony przełączalny układ rozruchowy obniżający zużycie 
energii. Zastosowany w tramwaju samoczynny rozruch rezystoro-
wy umożliwiał uzyskanie płynnych i dużych przyspieszeń rozru-
chu. Wysokie parametry ruchowe tramwajów umożliwiły znaczne 
podniesienie prędkości komunikacyjnej na terenie miast nawet 
o 25%. 

Jednocześnie już od 1977 r., kiedy wyprodukowane dwa pro-
totypowe tramwaje typu 106N, rozpoczęto badania mające na ce-
lu zastosowanie w napędzie tramwaju układów rozruchu impulso-
wego. Prototypy układów rozruchowych impulsowych zostały 
opracowane przez Instytut Elektrotechniki i były testowane w War-
szawie. Niedoskonałości ówczesnych technologii oraz ograniczo-
ny dostęp do najnowszych podzespołów spowodował, że produk-
cja seryjna takich układów została uruchomiana dopiero w latach 

90. w zakładzie Woltan, przy kooperacji z Instytutem Elektrotech-
niki. Do chwili obecnej wyprodukowano ponad 150 takich ukła-
dów, także dla tramwajów modernizowanych.

Zastosowanie układów impulsowych w zasadniczy sposób 
zmieniło parametry techniczno-eksploatacyjne tramwaju. Po 
wprowadzeniu rozruchu impulsowego tramwaj ma korzystniejsze 
parametry dynamiczne jazdy i hamowania oraz bardzo precyzyjne 
systemy detekcji poślizgu zestawów kołowych. Zużycie energii 
elektrycznej zmniejszyło się nawet do 30%. Przy średnich krajo-
wych wskaźnikach zużycia energii elektrycznej w granicach od 
1,7 do 2,2 kWh/km roczne oszczędności dla jednego wozu wyno-
szą co najmniej 30 MWh. Możliwe jest również poprawienie tego, 
dobrego już, wyniku poprzez zapewnienie zwrotu energii do sieci 
i wykorzystania jej przez inne tramwaje [2].

Wagony z rozruchem impulsowych o oznaczeniach 105N1k 
(układ z Alstom ACEC) i 105N2k (układ krajowy) weszły do pro-
dukcji w 1995 r. i przeznaczone były dla Tramwajów Warszaw-
skich, głównego odbiorcy nowych wagonów w latach 90. Wpro-
wadzono w nich wiele innowacji, które sprawdziły się w kolejnych 
partiach wagonów produkowanych na początku lat 90., jak napę-
dy drzwi, nowe okna, wózki z odsprężynowaniem pierwszego 

Fot. 1. Tramwaj 105N – 1974 r.  Archiwum zakładowe

Fot. 2. Tramwaje 805Na Fot. J. Raczyński 
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stopnia i przekładniami PMd, hamulce, odbieraki prądu, prze-
twornice statyczne, siedzenia wandaloodporne, tachograf z reje-
stratorem zdarzeń (czarna skrzynka) i licznikiem energii elektrycz-
nej oraz system lokalizacji i łączności. Zmniejszono też liczbę 
drzwi wejściowych z czterech do trzech. Kabina motorniczego zo-
stała wyposażona w nowy wystrój, z nowym pulpitem i sterowni-
kiem ręcznym, oraz zastosowano klimatyzację kabiny [3].

Wszystkie te innowacje łącznie spowodowały znaczne zmniej-
szenie kosztów utrzymania wagonu, przy czym zasadnicze zna-
czenie miało wprowadzenie rozruchu impulsowego.

Dostawy 60 szt. wagonów 105N2K rozpoczęły się w maju 
1995 r. i trwały do kwietnia 2000 r. Wagony te od początku eks-
ploatacji swoją niezawodnością znacznie przewyższały dotych-
czas wyprodukowane. Uzyskiwane w tym okresie wskaźniki, obli-
czane jako liczba zjazdów przypadająca na przebieg 10 tys. 
wozokm, wynosiły w 2001 r. – 0,42, w porównaniu z wartością 
1,35 dla wagonów klasycznych. Zwiększenie niezawodności wa-
gonów wynikało głównie z zastosowania energoelektronicznego 
układu napędu. W wagonach klasycznych sam układ rozruchowy 

generował wskaźnik zjazdów na poziomie 0,6. Zmniejszyła się 
także awaryjność silników trakcyjnych prądu stałego z poziomu 
0,15 do 0,03 zjazdu [6].

Pozytywne doświadczenia z eksploatacji wagonów 105N2k 
zadecydowały o podjęciu decyzji zakupu przez Tramwaje War-
szawskie 62 wagonów następnej ich serii 105N2k/2000, której 
dostawy miały miejsce w 2001 r. Także przedsiębiorstwo komu-
nikacji miejskiej w Szczecinie zakupiło 14 tramwajów tego typu. 
Nie bez znaczenia była też cena wagonów – ponad dwukrotnie 
niższa na jedno miejsce dla pasażera w porównaniu z  najnow-
szymi niskopodłogowymi konstrukcjami zagranicznymi ale przy 
zbliżonych wskaźnikach niezawodnościowych, co jest poważnym 
argumentem w polskich realiach ekonomicznych. 

Tramwaj typu 105N2k/2000 
Wersja wagonów  była dostarczana jako zestaw dwóch wagonów, 
z których drugi, pozbawiony stanowiska motorniczego, jest do-
czepką czynną. Wyposażenie obu wagonów w zakresie podstawo-
wych układów i systemów jest identyczne, wagon A może być 
eksploatowany jako pojedynczy, wagon B ma tylko pulpit, umoż-
liwiający samodzielną jazdę manewrową.

Podstawowe parametry techniczne i podzespoły w wagonach 
typu 105N2k/2000 w porównaniu z poprzednią serią pozostały 
zasadniczo niezmienione. Ze względu na konieczność zasilania 
agregatu klimatyzacyjnego zastosowano przetwornicę o większej 
mocy.

Dotychczasowe zmiany konstrukcyjne w tramwajach serii 
105N nie obejmowały jednak zasadniczo pudła pojazdu. Nowa 
partia pojazdów 105N2k/2000 ma już zmienioną konstrukcję  
pudła, przygotowaną na podstawie obliczeń wytrzymałości kon-
strukcji, z zastosowaniem najnowszych technik modelowania 

Tabela 1
Liczba wyprodukowanych tramwajów serii 105N/805N 

Typ Lata produkcji Liczba wyprodukowanych

105N 1973–1979 1014

105Na/805Na 1979–1992 2142

105Nt 1985 i 1989 13

805Ns 1989–1990 10

106Na 1985–1992 13

105Nb 1992–1993 14

111N 1993 6

105Ne 1993 18

105Ng 1993 2

805Nb 1993–1994 6

105Np 1994 2

105Nb/e 1994 6

105Nf 1994–1996 44

105Nm 1996–1997 14

105Nz 1997 2

105N1k 1995 2

105N2k 1995–2000 60

105N2k/2000 2000–2001 78

Źródło [5]

Fot. 3. Tramwaje 105N2k/2000 (2128+2129), Warszawa Fot. Ł .Stefańczyk   Fot. 4. Wnętrze tramwaju 105N2k/2000 Fot. Alstom Konstal
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i obliczania. Dokonano więc znacznych modyfikacji struktury po-
legających na usunięciu dotychczasowych, stalowych ścian czo-
łowych, które stanowiły element usztywniający, przy zachowaniu 
przez nadwozie dotychczasowej wytrzymałości i sztywności. 
Umożliwiło to elastyczne projektowanie pudła stosownie do wy-
magań klienta, zwłaszcza czoła wagonu. Wyposażono też ścianę 
czołową w elastyczny zderzak [5].

Zastosowano także najnowsze technologie montażu nadwozia 
– interlocking, polegające  na dokładnym kształtowaniu elemen-
tów poprzez precyzyjne cięcie laserowe oraz gięcie blach, które 
po obróbce plastycznej uzyskują wybrane kształty, umożliwiające 
połączenie z pozostałymi elementami bez konieczności wykony-
wania dużej liczby spoin. W ten sposób ograniczono ilość ciepła 
wprowadzanego do konstrukcji, które mogłoby spowodować nad-
mierną falistość poszycia tramwaju. Rozwiązanie to także powo-
duje, że konstrukcja może być lżejsza, przy zachowaniu tej samej 
sztywności i wytrzymałości. 

Zewnętrzny kształt tramwaju został zmieniony w znaczący 
sposób po zaopiniowaniu projektów przez użytkowników.

Wyniki eksploatacji tramwajów typu 105N2k/2000 okazały 
się bardzo zadowalające, a wskaźniki niezawodnościowe bardzo 
wysokie, porównywalne z tramwajami najnowszej generacji.  

Tablica 2
Parametry techniczne tramwaju 105N2k/2000 

Masa własna  [kg] 16 500

Liczba miejsc do siedzenia  20

Ogólna liczba miejsc  125

Prędkość maksymalna  [km/h] 70

Napięcie pracy  [V] 400÷800

Typ silnika  Lta-220 lub Ltd-220

Moc silników  [kW] 4×40 lub 4×46

Minimalny prąd rozruchu   [A] 60

Maksymalny prąd rozruchu  [A] 250

Minimalny prąd hamowania  [A] 50

Maksymalny prąd hamowania   [A] 220

Hamowanie odzyskowe  [V] 400<Uz<720

Hamowanie oporowe  [V] 400>Uz>720

Likwidacja poślizgu  [ms] elektroniczna t<100 ms, układ mostkowy

Liczba przekształtników  2

Sterowanie  mikroprocesorowe

Źródło [4]

***
Historia tramwajów serii 105N nasuwa wiele aktualnych wnio-
sków. Po pierwsze, słuszność masowej produkcji taniego pojazdu 
przy istniejących dużych potrzebach jest niekwestionowana. 
Tramwaje 105N zmieniły oblicze polskiej komunikacji tramwajo-
wej i umożliwiły dokonanie dużego skoku jakościowego w obsłu-
dze podróżnych. Podobne przedsięwzięcia były także realizowane 
w innych krajach, a współczesnym przykładem jest tramwaj serii 
CITADIS, który zaczyna odgrywać rolę podstawowego pojazdu 

w miastach francuskich, przywracających komunikację tramwajo-
wą. Podobną rolę, ale na mniejsza jeszcze skalę, odgrywają w in-
nych krajach tramwaje serii Combino, czy Cityrunner. Szacując 
ogromne zapotrzebowanie – związane z koniecznością wymiany 
w przyszłości obecnego parku taborowego polskich miast, przy 
niezbyt dużych środkach finansowych – trudno się oprzeć wraże-
niu, że wkrótce nadejdzie potrzeba masowej produkcji tanich mo-
deli tramwajów, aby ten popyt zaspokoić.

Drugim wnioskiem jest konieczność ewolucyjnego doskona-
lenia konstrukcji pojazdów. Przykład zmian konstrukcyjnych do-
konanych w tramwajach serii 105N w ostatnich kilkunastu latach 
pokazuje, że niskim kosztem można pozyskać nowe pojazdy 
w okresie przejściowym w oczekiwaniu na środki finansowe na 
droższy tabor niskopodłogowy nowej generacji, a jednocześnie 
pojazdy te charakteryzują się bardzo wysokimi wskaźnikami nie-
zawodnościowymi i małymi kosztami eksploatacji.
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Fot. 5. Pulpit motorniczego tramwaju 105N2k/2000 Fot. Alstom Konstal


