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Kolejne modernizacje wagonów 805Na 
z napędem asynchronicznym ENI-ZNAP 
w MPK Łódź Sp. z o.o.

prądu przemiennego. Ponadto stosuje się bardziej niezawodne, 
bezpieczne i wygodne dla pasażerów rozwiązania w obwodach 
pomocniczych (napędy drzwi, oświetlenie, ogrzewanie, informa-
cja audiowizualna) oraz konstrukcji mechanicznej wózków (po-
dwójne odsprężynowanie) i nadwozia (siedzenia pasażerskie, po-
ręcze, wyłożenia ścian i podłogi).

MPK Łódź Sp. z o.o. od 1994 r. modernizuje eksploatowane 
wagony tramwajowe typu 805Na. W strukturze przedsiębiorstwa 
funkcjonuje Zakład Techniki, dysponujący dobrze wyposażonym 
zapleczem remontowym oraz wykwalifikowaną kadrą. Zakres prac 
modernizacyjnych nie obejmował początkowo napędu. W latach 
1997–1999 przeprowadzono kilka modernizacji wagonów tram-
wajowych typu 805Na z wymianą układu napędowego. W celu 
przetestowania i dokonania wyboru optymalnego rozwiązania za-
stosowano kilka różnych wariantów wyposażenia elektrycznego:
n z przekształtnikiem firmy Adtranz i silnikami prądu stałego 

(jeden wagon),
n z przekształtnikiem firmy Woltan i silnikami prądu stałego 

(jeden pociąg dwuwagonowy),
n z falownikiem i silnikami prądu przemiennego firmy Elin EBG 

(jeden pociąg dwuwagonowy).
Rozwiązaniem technicznym gwarantującym największe efekty 

eksploatacyjne okazał się tramwaj z silnikami i aparaturą prądu 
przemiennego. W latach 2000–2002 wykonano modernizację ko-
lejnych dziesięciu pociągów dwuwagonowych typu 805Na z wy-
korzystaniem zmiennoprądowego wyposażenia elektrycznego fir-
my Elin EBG. Program ten został jednak wkrótce zaniechany 
z uwagi na wysoką cenę aparatury prądu przemiennego dostępnej 
wówczas na rynku i ograniczenie wydatków gminy Łódź na trans-
port publiczny.

W 2003 r. MPK Łódź Sp. z o.o. i ZEP ENIKA przeprowadziły  
próby napędu zmiennoprądowego ENI-ZNAP zainstalowanego 
w wagonie tramwajowym typu 805Na wycofanym z eksploatacji. 
Model ten został poddany wszechstronnym testom, a następnie 
przebadany przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalni-
ctwa, który wydał świadectwo dopuszczające napęd ENI-ZNAP do 
produkcji i eksploatacji. 

Najważniejsze zalety napędu ENI-ZNAP.
1. Metoda sterowania silnikami. Najczęściej stosowaną metodą 
sterowania w falownikowych napędach z klatkowymi silnikami in-
dukcyjnymi jest tzw. skalarne sterowanie częstotliwością, polega-
jące na bezpośrednim kształtowaniu amplitudy i częstotliwości 
napięcia wytwarzanego przez falownik. Metoda ta nie pozwala 
jednak na dokładną regulację momentu napędowego rozwijanego 
przez silnik w stanach dynamicznych. ZEP ENIKA, przy współ-
udziale naukowców z Politechniki Łódzkiej, zastosował bardziej 
zaawansowaną metodę wektorową, opartą na wykorzystaniu opisu 
chwilowych stanów silnika za pomocą wektorów przestrzennych 

Odnowa taboru jest aktualnie dużym wyzwaniem stoją-
cym przed operatorami miejskiego transportu tramwajo-
wego w Polsce i innych krajach Europy wschodniej. Eks-
ploatowane wagony są w znacznym stopniu zużyte (średni 
wiek ok. 20–30 lat), uciążliwe dla pasażerów i środowi-
ska naturalnego (hałas, drgania, energochłonność). Prze-
starzała konstrukcja tramwajów w połączeniu z zaniedba-
ną infrastrukturą torowo-sieciową skutkuje znaczną 
awaryjnością i pracochłonnością napraw i konserwacji, 
co łącznie ze znacznym zużyciem energii na cele trakcyj-
ne przesądza o wysokich kosztach eksploatacji.

Nowoczesny tabor tramwajowy, pozbawiony tych wad, jest nie-
stety bardzo kosztowny i z przyczyn finansowych nie jest realna 
całkowita wymiana posiadanych pojazdów na nowe w rozsądnym 
czasie. Alternatywą jest modernizacja tramwajów wydłużająca ich 
okres eksploatacji i redukująca ich negatywne cechy.

Głównym obszarem modernizacji jest zwykle napęd – obwód 
trakcyjny i sterowania w wersji klasycznej (z rozrusznikiem i auto-
matyką przekaźnikowo-stycznikową) zastępuje układ przekształ-
tnikowy zasilający silniki prądu stałego lub silniki asynchroniczne 
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przebiegów napięć, prądów i strumieni magnetycznych. Wektoro-
we sterowanie silnika indukcyjnego pozwala na znacznie lepsze 
kształtowanie dynamiki układu napędowego oraz zabezpiecza sil-
nik przed przeciążeniami, poprawiając i tak jego wysoką nieza-
wodność [1, 2].
2.  Zastąpienie wielu aparatów elektromechanicznych aparatami 
elektronicznymi zmniejsza znacznie nakłady na pracę i materiały 
związane z wymianą i konserwacją styków, komór gaszeniowych, 
połączeń podatnych, szczotek grafitowych i elementów mecha-
nicznych. W obwodzie głównym pozostaje jedynie wyłącznik 
SUT300 oraz dwa styczniki STT150 wykonujące funkcje odłączni-
ków (stan bezprądowy).
3.  Bezobsługowe silniki klatkowe.
4.  Zastosowanie w tych samych gabarytach silników o mocy 
50 kW pozwala zwiększyć dynamikę pojazdu, co ma duże znacze-
nie w zwiększeniu średniej prędkości podróżnej.
5.  Przy eksploatacji znaczącej liczby takich napędów odczuwal-
ne oszczędności energii trakcyjnej. Badania przeprowadzone 
przez MPK Poznań (referat podczas spotkania Komisji Taborowej 
przy IGKM w listopadzie 2005 r.) wykazały zwrot 22% energii 
trakcyjnej do sieci w tramwaju z napędem asynchronicznym. Przy 
założeniu rocznego przebiegu wagonu, wynoszącego 70 tys. km, 
i cenie netto energii trakcyjnej na poziomie 0,22 zł za kWh spo-
dziewane oszczędności z zastosowania rekuperacji mogą wynieść 
około 18 tys. zł., natomiast większa sprawność tramwaju z napę-
dem asynchronicznym to oszczędności około 10%. Oczywiście 
przy częstych rozruchach oszczędność ta będzie coraz większa. 
Łącznie zatem, przy podanych założeniach, można oczekiwać 
oszczędności na poziomie 26 tys. zł rocznie.
6. Zmniejszenie pracochłonności i uproszczenie przeglądów 
okresowych, z jednoczesnym wzrostem przebiegów między nimi.
7.  Brak odczuwalnego zestopniowania hamowania przy niskich 
prędkościach przed umiejscowieniem. Wektorowy sposób stero-
wania silnikami umożliwia w zasadzie umiejscowienie i utrzyma-
nie tramwaju na postoju bez użycia innych hamulców, co umoż-
liwia przy modernizacji zachowanie starego układu hamulca 
bębnowego, gdyż konieczność regulacji układu szczękowego bę-
dzie występowała znacznie rzadziej.
8.  Skuteczny system antypoślizgowy funkcjonujący zarówno 
w fazie hamowania, jak i rozruchu.
9.  Oprogramowanie umożliwiające odczyt energii pobranej i od-
danej.
10.  Brak konieczności przebudowy wagonu ze względu na dopa-
sowanie komponentów napędu do specyfiki wagonu 805/105Na.

Obiecujące wyniki tych prób, a także fakt, że aparatura ZEP 
ENIKA okazała się znacznie tańsza od importowanej i cenowo po-
równywalna z krajowymi rozwiązaniami stałoprądowymi wpłynęły 
na decyzję MPK Łódź Sp. z o.o. o zakupie wyposażenia do mo-
dernizacji dwóch pociągów dwuwagonowych. Nie bez znaczenia 
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był fakt, że krajowy producent zapewni znacznie krótsze terminy 
dostaw części zamiennych i reakcji serwisu od tego co oferują 
kontrahenci zagraniczni.

Modernizację pierwszego pociągu zakończono w listopadzie 
2005 r., zaś 7 grudnia 2005 r. po badaniach IGPiM został on do-
puszczony do eksploatacji z pasażerami. Warto nadmienić, że 
w ramach tych badań po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono 
z wynikiem pozytywnym próby wjazdu w trakcie rekuperacji na 
odcinek sieci zwartej do szyny zakończone przełączaniem obwo-
du na rezystor hamowania i podjęciem skutecznego hamowania.

W zmodernizowanym pociągu zastosowano następujące roz-
wiązania.
n  W części mechanicznej:
–  kapitalny remont nadwozia z zastosowaniem obróbki strumie-

niowo-ściernej w całopojazdowej komorze śrutowniczej, 
wzmocnieniu konstrukcji mechanicznej, zabezpieczeniu anty-
korozyjnemu i lakierowaniu w wielkogabarytowej komorze la-
kierniczej;

–  ściany czołowe z tworzywa sztucznego nadające wagonowi 
nowoczesny, estetyczny wygląd;

–  wygodne i estetyczne siedzenia pasażerskie pokryte tkaniną 
wandaloodporną;

–  poręcze malowane proszkowo w kolorze żółtym;
–  antypoślizgową wykładzinę na podłodze;
–  osłony wózków ograniczające hałas.
n W części elektrycznej:
–  napęd prądu przemiennego ENI-ZNAP z silnikami asynchro-

nicznymi STDa200L4 (EMIT SA – Żychlin);
–  przetwornicę statyczną ENI-PT600/40/W;
–  urządzenie klimatyzacyjne ENI-KLIT 600 w kabinie motorni-

czego;
–  przekształtnik ENI 40/26;
–  ogrzewanie nawiewne przedziału pasażerskiego nagrzewnica-

mi ENI-NN600/3-1;
–  ogrzewanie nawiewne kabiny motorniczego nagrzewnicą  

ENI-NN600/M;
–  regulator temperatury ENI-RT 01;
–  pulpit motorniczego z wyświetlaczami alfanumerycznymi;
–  pulpit manewrowy;
–  cichobieżne i bezpieczne napędy drzwi IGE, płaty drzwiowe 

z tworzywa sztucznego;
–  połówkowy odbierak prądu Stemmann Fb-700;

–  całkowitą wymianę okablowania i pozostałej aparatury elek-
trycznej;

–  system audiowizualnej informacji dla pasażerów;
– oprawy oświetlenia wewnętrznego zapewniające równomierny 

rozkład natężenia światła w przedziale pasażerskim.
Zmodernizowany pociąg przeszedł prawdziwy „chrzest bojo-

wy” w trudnych zimowych warunkach na trasie linii 15. Eksploa-
tacja jest jak na razie bezawaryjna, a pasażerowie, motorniczowie 
i obsługa zajezdniowa są zadowoleni z nowego rozwiązania. Pod 
koniec stycznia 2006 r. zostanie przekazany do eksploatacji drugi 
pociąg. Warto dodać, że w Elblągu wagon z napędem ENI–ZNAP 
przejechał od czerwca 2005 r. bezawaryjnie w ruchu pasażerskim 
31 000 km.

MPK Łódź Sp. z o.o. planuje w latach 2006–2010 moderni-
zację ok. 170 własnych wagonów tramwajowych typu 805Na. 
O tym, w ilu z nich zostanie zastosowany napęd prądu przemien-
nego zadecydują możliwości sfinansowania zakupu wyposażenia 
elektrycznego. Są jednak szanse pozyskania pomocy finansowej 
z funduszy ochrony środowiska lub funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, co wpłynęłoby na szersze zastosowanie napędów 
asynchronicznych. Biorąc pod uwagę potencjał techniczny i do-
świadczenie w zakresie modernizacji taboru, MPK Łódź Sp. z o.o. 
jest w stanie zaoferować wykonanie takich prac również dla in-
nych operatorów komunikacji tramwajowej.
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