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Efektywność energetyczna 
w miejskim transporcie publicznym

ZR jest więc zagadnieniem wielokryterialnym, przy czym przy 
wyborze wariantu strategii realizacji ZR wyjątkowo tylko istnieje 
rozwiązanie najlepsze (optymalne) ze względu na wszystkie kryte-
ria jednocześnie.

W dziedzinie inwestycji transportowych zazwyczaj uproszczo-
ne porównanie różnych wariantów uwzględnia takie podstawowe 
składniki rachunku (względem wariantu odniesienia), jak np.:
n wskaźnik efektywności ekonomicznej (stosunek korzyści 

w pierwszym roku eksploatacji do rocznych zdyskontowanych 
kosztów inwestycyjnych);

n koszty inwestycyjne (infrastruktury i taboru);
n oszczędności na kosztach czasu podróży;
n oszczędności na kosztach eksploatacji pojazdów; zagadnienie 

oszczędności zużycia energii i paliw jest właśnie tu zawarte.
Oceniając warianty obsługi komunikacyjnej na podstawie 

analizy wielokryterialnej, w praktyce dokonuje się porządkowania 
zbioru wariantów, stosując takie kryteria, jak:
n korzyści dla użytkowników,
n jakość obsługi,
n wielkość przewozów pasażerskich,
n kolizje z liniami rozgraniczającymi,
n spodziewane utrudnienia realizacyjne,
n spodziewane koszty inwestycyjne,
n wskaźniki analizy ekonomicznej,
przydając każdemu kryterium oceny w skali od 1 (najniższa) do 3 
(najwyższa).

Lepszą możliwość zaakcentowania problematyki EE w trans-
porcie publicznym dać może zastosowanie do oceny wariantów 
metod ELECTRE z relacjami przewyższania.

Do najważniejszych czynności należą wówczas:
n zdefiniowanie explicite zbioru ocenianych wariantów;
n zdefiniowanie kryteriów ocen wraz z wartościami ocen ze skal: 

liczbowej, porządkowej lub binarnej; jednym z kryteriów może 
tu być EE;

n przyjęcie wag względnej ważności kryteriów.
Zależnie od prowadzonej aktualnie polityki najwyższe wagi 

przydane mogą być np. kryteriom związanym z ocenami zadowo-
lenia pasażerów lub z EE. Względną ważność kryteriów określa 
bowiem a priori decydent.

Kluczowe wyznaczniki polityki transportowej miast
Na całym świecie ruch kołowy wzrasta wraz ze wzrostem liczby 
właścicieli i użytkowników samochodów, lecz większość terenów 
miejskich nie jest w stanie wchłonąć zbyt wielkiej liczby dodat-
kowych, nowo budowanych dróg. Skutkiem tego jest wzrastające 
zatłoczenie dróg, a w efekcie wydłużenie czasów przejazdu oraz 
wzrost oddziaływania na środowisko naturalne (np. wzrost zanie-
czyszczenia powietrza). Co więcej, zatłoczenie dróg oznacza, że 
w mniejszym stopniu można polegać na publicznym transporcie 
drogowym, a to z kolei sprawia, że wielu ludzi preferuje podróże 
własnym autem i zatłoczenie się zwiększa.

Źródeł pokrycia rosnących potrzeb energetycznych należy 
szukać nie tylko w podaży energii, w nowych inwesty-
cjach wytwórczych czy przesyłowych, lecz także w opła-
calnych przedsięwzięciach polepszających efektywność 
energetyczną (EE) procesów przetwarzania oraz użytko-
wania energii i paliw. Poprawa EE może więc być substy-
tutem kapitałochłonnych inwestycji i istotnym czynnikiem 
rozwoju gospodarczego. Jej skala zależna jest od stoso-
wanych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, jak 
również od świadomości i zachowań konsumentów (użyt-
kowników) energii. Wskazała na to w 2000 r., poświęcona 
bezpieczeństwu dostaw energii, Zielona Księga Komisji 
Europejskiej, definiując strategię opartą na zarządzaniu 
popytem (zamiast podażą) energii.

Bezsporna jest więc konieczność eliminowania marnotrawstwa 
energii, stosowania przestarzałych rozwiązań i technologii, ale in-
westycje w oszczędność energii powinny być nie tylko opłacalne, 
lecz uwzględniać również aspiracje współczesnych oraz sprzyjać 
dotrzymywaniu wielkomiejskich i stołecznych standardów. 

Należy mieć świadomość, że ustawa o samorządzie gmin-
nym, ustanawiając zaspokajanie zbiorowych potrzeb transporto-
wych społeczności gminnej zadaniem własnym gminy, nie pre-
cyzuje jednocześnie standardu realizacji tego zadania. Decyzja 
w tej kwestii pozostaje problemem o charakterze ekonomicznym, 
cywilizacyjnym, jak i politycznym.

Efektywność energetyczna a zrównoważony rozwój
Wydaje się, że w odniesieniu do transportu publicznego właściw-
szym będzie operowanie pojęciem zrównoważonego rozwoju 
(ZR). Pojęcie to (sustainable development) zostało po raz pierw-
szy zdefiniowane w 1983 r. w raporcie zatytułowanym Nasza 
wspólna przyszłość. Dokument ten powstał pod egidą Światowej 
Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych. 

Do kluczowych zasad ZR należą:
n obywatele są w centrum zainteresowania w procesie rozwoju 

zrównoważonego;
n prawo do rozwoju musi być wypełnione tak, ażeby sprawiedli-

wie połączyć rozwojowe oraz środowiskowe potrzeby obec-
nych i przyszłych generacji;

n aby osiągnąć rozwój zrównoważony, ochrona środowiska po-
winna stanowić nierozłączną część procesu rozwoju i nie mo-
że być rozpatrywana oddzielnie. 
Zatem podstawowym założeniem ZR jest stymulacja proce-

sów gospodarczych i społecznych w sposób umożliwiający za-
chowanie zasobów oraz jakości środowiska w stanie gwarantują-
cym ich stałe użytkowanie tak przez obecne, jak i przyszłe 
pokolenia, z równoczesnym utrzymaniem ciągłości funkcjonowa-
nia środowiska naturalnego.
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Realizacja zasad ZR w dziedzinie transportu miejskiego, zgod-
nie z wytycznymi Transportowej Białej Księgi Komisji Europej-
skiej [Europejska polityka transportowa do roku 2010: czas na 
decyzje, COM(2001)370], jest więc możliwa przez rozwój trans-
portu publicznego wysokiej jakości oraz eliminację zatłoczenia 
ulic.

Trafnie odczytała te znaki czasu uchwalona jeszcze w 1995 r. 
Polityka Transportowa dla Miasta Stołecznego Warszawy [5] cel 
strategii zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), formułując jako 
zapewnienie takiego podziału zadań między transportem publicz-
nym i transportem indywidualnym, aby w żadnym obszarze mia-
sta poziom ruchu samochodowego nie przekroczył ekologicznej 
pojemności systemu. Podstawowym elementem tej strategii jest 
więc zapewnienie priorytetu transportu zbiorowego, zwłaszcza 
w strefie centralnej i wybranych korytarzach transportowych.

W Warszawie, podobnie jak w wielu innych miastach Europy 
Środkowo-Wschodniej, transport publiczny przewozi wciąż jesz-
cze znaczną część pasażerów. Sytuacja ta może zmienić się, gdyż 
coraz większa liczba mieszkańców przenosi się na przedmieścia, 
wybierając komunikację indywidualną. 

Główne działania, jakie należy wykorzystać dla realizacji 
wskazanej miejskiej polityki transportowej, to:
n polityka mobilności (przemieszczania się) w kierunku możli-

wie wysokiego udziału transportu publicznego, także poprzez 
ułatwienia dla ruchu rowerowego i pieszego;

n przyjazna pasażerom marszrutyzacja transportu publicznego;
n usunięcie ruchu tranzytowego z miasta poprzez budowę dróg 

obwodowych;
n usunięcie „wąskich gardeł” poprzez właściwe zastosowanie 

środków oferowanych przez inżynierię ruchu oraz lepsze zarzą-
dzanie ruchem (np. pasy autobusowe, systemy sterowania 
światłami ulicznymi, systemy informacji zmiennej treści dla 
kierowców i pasażerów transportu publicznego);

n wdrożenie środków prowadzących do płynnego przepływu ru-
chu, co przyczyni się do optymalizacji przepustowości drogi 
(w tym priorytety dla transportu publicznego);

n nałożenie ograniczeń na użytkowanie samochodów, np. po-
przez ograniczenia w parkowaniu, opodatkowanie paliwa, bądź 
nawet wprowadzenie opłat obszarowych (dodatkowa opłata za 
wjazd do centrum).
Są więc to zatem działania natury organizacyjnej, operacyj-

nej, jak i technicznej. 
Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że zwiększanie 

przepustowości dróg generuje zwiększenie ruchu. Ruch przenie-
siony z ulic miasta dzięki nowym obwodnicom prawdopodobnie 
zostanie zastąpiony rosnącym ruchem lokalnym – o ile nie zosta-
ną podjęte skoordynowane działania w kierunku ograniczenia 
wzrostu użytkowania samochodów osobowych. Działania mające 
na celu zachęcenie do korzystania z transportu publicznego mu-
szą więc uczynić go bardziej atrakcyjnym. 

Według Zielonej Księgi Komisji Europejskiej w sprawie racjo-
nalizacji zużycia energii COM(2005)265 transport publiczny zu-
żywa trzy razy mniej energii pierwotnej, a także emituje trzy razy 
mniej gazów cieplarnianych, niż samochody osobowe. W godzi-
nach szczytu, kiedy to ujawnia się większość problemów związa-
nych z transportem na obszarach miejskich przewaga transportu 
publicznego nad samochodem osobowym – według niemieckie-
go Instytutu Badań nad Energią i Środowiskiem z 2005 r. – wy-
nosi jak 10:1.

Badania przeprowadzone przez Międzynarodową Unię Trans-
portu Publicznego (UITP) w 50 miastach na całym świecie do-
starczyły wyraźnego dowodu na to, że miasta o dużej intensywno-
ści zagospodarowania (liczba mieszkańców, liczba miejsc pracy) 
oraz z dużym udziałem transportu publicznego i innych alterna-
tywnych środków transportu charakteryzują się największą EE. Pa-
miętać jednak należy, że akcje podejmowane z czysto technolo-
gicznego punktu widzenia, w celu poprawy EE oraz redukcji 
emisji szkodliwych gazów, choć ważne nie są wystarczające.

W dalszym ciągu dokonany zostanie przegląd najczęściej wy-
stępujących działań dla poprawy EE w podsystemach transportu 
publicznego.

Sytuacja w podsystemach 
miejskiego transportu publicznego 
– kierunki działań warszawskich spółek przewozowych
Odzysk energii hamowania
1. Tramwaje
Przedmiotem szczególnego zainteresowania są możliwości po-
prawy EE eksploatacji tramwajów poprzez rekuperację energii ha-
mowania.

Politechnika Krakowska przeprowadziła badania porównawcze 
zużycia energii elektrycznej przez tramwaje klasyczne typu 105 
Na oraz przez tramwaje nowoczesne typu NGT6 – z rekuperacją 
energii hamowania i bez rekuperacji [1].

Tramwaje typu 105Na to jednostki wysokopodłogowe, napę-
dzane 4 silnikami szeregowymi prądu stałego, z rozruchem rezy-
storowym. Tramwaje typu NGT6 to zespoły 3-członowe, częścio-
wo niskopodłogowe, napędzane silnikami asynchronicznymi za 
pośrednictwem 4 przetwornic (falowników impulsowych IGBT-
DPU). System sterowania tramwaju umożliwia odzysk energii ha-
mowania z oddawaniem jej do sieci trakcyjnej aż do zatrzymania 
pojazdu.

Zużycie energii elektrycznej na cele trakcyjne zależy od profi-
lu trasy, odległości międzyprzystankowych i rozmieszczenia przy-
stanków, maksymalnej prędkości, obciążenia pojazdu (liczby pa-
sażerów), sposobu prowadzenia rozruchu. 

Ocena wpływu zabiegów inwestycyjnych, takich jak wprowa-
dzenie nowoczesnego taboru, czy rozbudowa (zagęszczenie) 
i modernizacja podstacji trakcyjnych, na zużycie energii elek-
trycznej wymaga przeprowadzenia analizy funkcjonowania ukła-
dów zasilania, jak i analizy ruchu pojazdów w złożonych warun-
kach eksploatacyjnych i organizacyjnych.

Badania wykazały, że tramwaj NGT6 (bez rekuperacji) wyka-
zuje mniejsze o 11-28% (zależnie od sposobu jazdy, średnio ok. 
18%) zużycie energii (w Wh/btkm), a biorąc pod uwagę jego 
większą pojemność pasażerską – o ok. 26%, od tramwaju 105Na. 
Zużycie liczone w kWh/wozokm jest mniejsze o ok. 23%.

Porównując efekty prób tramwaju NGT6 bez rekuperacji ener-
gii hamowania i z rekuperacją stwierdzono obniżenie obu tych 
wskaźników o ok. 31%. Realizacja tych korzyści zależy od istnie-
nia technicznej możliwości przejmowania przez inne tramwaje 
w ruchu odzyskiwanej energii, a zatem wymaga dokonania pew-
nych zmian w układzie zasilania oraz zmian w konfiguracji sieci 
trakcyjnej.

W przeprowadzonych na Politechnice Łódzkiej badaniach sy-
mulacyjnych [2] oceniano możliwości odzysku energii hamowa-
nia w trakcji tramwajowej przy użyciu różnych metod. Badaniami 
objęto przystosowane do hamowania z odzyskiem energii:
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n tramwaj Cityrunner, produkcji Bombardier, napędzany silnika-
mi asynchronicznymi;

n zmodernizowany tramwaj 805Na, napędzany silnikami asyn-
chronicznymi za pośrednictwem energoelektronicznego ukła-
du, z bezstratnym rozruchem i możliwością hamowania reku-
peracyjnego;

n tramwaj 805Na z tradycyjnym silnikiem szeregowym prądu 
stałego, bez możliwości hamowania rekuperacyjnego.
Dokonano porównania 4 wariantów rozwiązań zastosowanych 

w układach elektroenergetycznych:
n bez hamowania odzyskowego (hamowanie oporowe, bezstrat-

ny układ rozruchowy);
n z hamowaniem odzyskowym przy obecnym stanie i wyposaże-

niu układów zasilania;
oraz dla zwiększenia EE hamowania odzyskowego:
n z hamowaniem odzyskowym i przy zastosowaniu w podsta-

cjach falowników;
n z hamowaniem odzyskowym i przy zastosowaniu w podsta-

cjach bezwładników (czyli wirujących zasobników energii, 
przejmujących nadmiarową energię rekuperacji).
W tabeli 1 przedstawiono wyniki porównań – oszczędność 

energii dzięki rekuperacji w stosunku do wariantu bezodzyskowe-
go, biorąc pod uwagę, że efektywność rekuperacji w oczywisty 
sposób zależy od natężenia ruchu.

Tabela 1
Oszczędność energii dzięki rekuperacji

  Obecne układy  falowniki zasobniki 
  zasilania

   [%]

Śródmiejski rejon zasilania w szczycie  21,5  32,9 25,9–32,6

 poza szczytem  11,0  29,3 19,1–28,6

rejon poza centrum w szczycie  15,3  29,0 22,3–30,1

 poza szczytem  8,5  27,8 16,9–28,3

rejon linii podmiejskiej w szczycie  5,1  8,0  8,6–9,6

 poza szczytem  0,8  9,2  8,8–10,8

Badania wykazały, że stosowanie rekuperacji w pewnym stop-
niu zmniejszyło szczytowe obciążenia podstacji.

Zastosowanie bezwładników pozwala magazynować nadmia-
rową energię rekuperacji, ale także oddawać ją w okresach duże-
go obciążenia podstacji. Tym samym częściowo niweluje krótko-
trwałe szczyty obciążenia. Te zdolności zasobników energii zależą 
od: pojemności energetycznej zasobnika, mocy silnika oraz spo-
sobu sterowania zasobnikiem.

Z badań wynikają także inne wnioski:
n dla danego rejonu zasilania zastosowanie falowników lub za-

sobników daje bardzo zbliżone efekty energetyczne;
n największy efekt energetyczny daje zainstalowanie zasobnika 

(lub falownika) w najbardziej obciążonym rejonie; w rejonie 
tym nawet bez tych urządzeń warunki do przejmowania energii 
hamowania są najlepsze;

n w rejonie podmiejskim nawet zastosowanie w podstacji falow-
ników lub zasobników nie da istotnych efektów, jeżeli w ukła-
dzie zasilania występują nadmierne spadki napięcia; bez tych 
dodatkowych urządzeń efekty rekuperacji są prawie równe 0, 
bo do trudności z przesyłem rekuperowanej energii dochodzi 
małe prawdopodobieństwo natknięcia się na odbiór (inny 
tramwaj) energii hamowania, wynikające z małego natężenia 
ruchu.

Interesujące są badania słowackiego uniwersytetu w Žilinie 
[3]. Symulacje przeprowadzone dla przejazdu tramwaju T6A5, 
z asynchronicznym napędem trakcyjnym i dynamicznym hamo-
waniem odzyskowym, na trasach okrężnych o różnych nachyle-
niach zbocza (do 40‰) wykazały możliwość zaoszczędzenia 
energii elektrycznej w wyniku rekuperacji średnio o 50%.

Na trasach Pilzna przeprowadzono również jazdy rzeczywiste, 
w których uczestniczyły różne typy tramwajów:
n klasyczne T3 (sterowanie rezystorowe, bez rekuperacji);
n nowoczesne T3-TV8 (sterowanie czoperowe GTO, z rekupe-

racją);
n nowoczesny T3M (czoper tyrystorowy IGBT, z rekuperacją).

Pozwoliło to stwierdzić, że oszczędność energii przez tramwa-
je nowoczesne tylko w wyniku hamowania rekuperacyjnego wy-
niosła 20–35%. Jednak łączna oszczędność (hamowanie rekupe-
racyjne i sterowanie nierezystancyjne podczas przyspieszania) 
może sięgać nawet do 60% energii trakcyjnej.

Ciekawe są doświadczenia płynące ze wspólnych badań miej-
skiej spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. i Instytutu Elektro-
techniki z warszawskiego Międzylesia [6].

Tramwaje Warszawskie są jednym z większych odbiorców 
energii elektrycznej na terenie Warszawy. Roczne zużycie energii 
elektrycznej na potrzeby ruchu wynosi ok. 150,5 GWh. Sieć trak-
cyjna zasilana jest przez 41 podstacji trakcyjnych, zlokalizowa-
nych w pobliżu linii tramwajowych i rozsianych po całym mie-
ście, wszędzie tam, gdzie sięga sieć tramwajowa. Tramwaje 
Warszawskie Sp. z o.o. są zatem odbiorcą rozproszonym, pobie-
rającym energię z wielu punktów sieci elektroenergetycznej. Ener-
gia elektryczna z podstacji trakcyjnych doprowadzana jest do sie-
ci trakcyjnej za pośrednictwem kabli o łącznej długości około 
1000 km. Łączna długość torów tramwajowych (na szlakach 
i w zajezdniach) przekracza 280 km. Niemal wszystkie z nich są 
zelektryfikowane. 

Podstacje trakcyjne nie są obciążone równomiernie ani w cza-
sie, ani w przestrzeni (warunki atmosferyczne, warunki drogowe, 
różne obciążenie tras ruchem), dlatego moc umowna zamawiana 
na podstację trakcyjną zawiera się w szerokim przedziale od 600 
do 2000 kW i zazwyczaj w różnych momentach odbiega od rze-
czywistego obciążenia podstacji.

Szykując możliwości eksploatowania warszawskich tramwa-
jów na trasach, na których – na pewnych odcinkach – nie jest 
możliwa budowa sieci trakcyjnej, Instytut Elektrotechniki opraco-
wał hybrydowy układ zasilania i zamontował go w tramwaju typu 
116N, jednostce wieloczłonowej, częściowo niskopodłogowej, 
napędzanej 4 silnikami prądu stałego o mocy 55 kW każdy.

Do magazynowania energii elektrycznej i jako dodatkowe źró-
dło zasilania zastosowano baterię zasadowych akumulatorów 
o pojemności 80 Ah i znamionowym napięciu 600 V. Wykonana 
w technologii włóknistej bateria firmy Hoppecke składa się z 500 
połączonych szeregowo ogniw, każde o napięciu 1,2 V.

Podczas badań realizowane są powtarzające się cykle przejaz-
du 12-kilometrowego odcinka trasy z zasilaniem z sieci trakcyjnej 
oraz 6-kilometrowego odcinka – z zasilaniem z baterii akumula-
torów. Bateria doładowywana jest głównie podczas hamowania 
rekuperacyjnego, które zachodzi zarówno podczas jazdy na od-
cinku z siecią trakcyjną, jak i na odcinku bez sieci. Fakt spełnia-
nia przez baterię akumulatorów roli ustawicznego odbiornika 
energii hamowania zdecydowanie poprawia znaczenie tego ha-
mowania w bilansie energetycznym badanego tramwaju, co 
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szczególnie wyraźne jest w zestawieniu z tramwajami o zasilaniu 
wyłącznie sieciowym.

Podczas przejazdu 12 km przy zasilaniu sieciowym można 
odzyskać podczas hamowania energię rzędu 12–18 kWh. Pod-
czas całej 18-kilometrowej trasy dzięki skutecznemu wykorzysta-
niu hamowania rekuperacyjnego oszczędza się ok. 15 kWh. 
W skali rocznej oznacza to oszczędność około 58 MWh energii 
trakcyjnej przez jeden tramwaj.

Żywotność baterii pracującej w praktykowanych w tych bada-
niach warunkach (wielkość zużycia energii i stopień rozładowania 
baterii – ok. 20% jej pojemności znamionowej) jej producent 
określił na 13260 cykli, czyli około 4 lata.

W warunkach warszawskich do pracy z rekuperacją energii 
hamowania przygotowanych jest przeszło 100 tramwajów, jednak 
jedynie połowa tej energii może być przekazana do sieci; reszta 
rozpraszana jest w rezystorach układu. Duże nadzieje pokłada się 
w zastosowaniu do magazynowania odzyskiwanej energii super-
kondensatorów, umiejscawianych w podstacji (próby w Londynie 
i w miastach niemieckich) lub w pojeździe (Lyon, Polska). Posia-
dają one znacznie mniejsze, niż baterie akumulatorów, gabaryty, 
charakteryzują się dużą trwałością, pozwalają obniżyć szczytowy 
pobór mocy przez tramwaj, a także zwrot nawet 90% zmagazyno-
wanej energii hamowania.

2. Kolej
Znacznym podobieństwem – w sensie możliwości oddziaływania 
na EE – do eksploatacji tramwajów charakteryzuje się eksploata-
cja kolei.

Badania symulacyjne przejazdów kolejowych zobrazowały, 
w jakim stopniu na oszczędność energii dzięki hamowaniu reku-
peracyjnemu wpływa rodzaj trasy i warunki ruchu. W przejazdach 
na terenach górzystych o nachyleniu zbocza do 60‰ stwierdzono 
oszczędności energii (na trasie w tę i z powrotem) na poziomie 
ok. 60%.

Badania symulacyjne wykazały też, że w przypadku pociągów 
ekspresowych oszczędności sięgają tylko 16%, podczas gdy 
w pociągach podmiejskich wynieść mogą nawet 42%.

3. Metro
Pomiary przeprowadzone podczas badań energochłonności po-
ciągów metra w Pradze (linie A, B i C) wykazały oszczędność 
energii odpowiednio 26,3%, 29,4% i 30,4%, spowodowaną reku-
peracją energii hamowania.

Średnie jednostkowe zużycie energii na linii C zmniejszyło 
się w wyniku rekuperacji z 13 kWh/pociągokm do 8 kWh/pocią-
gokm. Oznacza to oszczędność w warunkach rzeczywistej eksplo-
atacji o 38,5%. Warto zauważyć, że oszczędność jest większa 
w warunkach ruchu szczytowego, gdy metro jedzie prędzej, ale 
i hamowanie jest ostrzejsze.

Płynność ruchu pojazdów 
Kolejnym ważnym zagadnieniem w tematyce poprawy EE przez 
tramwaje jest priorytetowanie ich ruchu.

Doświadczenia wielkich aglomeracji miejskich wskazują, jak 
duży jest wpływ systemów priorytetowania ruchu transportu pu-
blicznego na preferencje komunikacyjne. Systemy dynamicznego 
priorytetowania pojazdów komunikacji publicznej są obecnie klu-
czowymi narzędziami uprzywilejowania transportu zbiorowego 
w miastach.

W przeciwieństwie do systemów klasycznych system dyna-
micznego priorytetowania roztacza swój wpływ zarówno na pojaz-
dy komunikacji publicznej, jak i pojazdy specjalne (pogotowia) 
i charakteryzuje się wieloma szczeblami uprzywilejowania. Na 
przyznany stopień uprzywilejowania rzutują zazwyczaj: rodzaj po-
jazdu i zgodność czasu przybycia do strefy objętej kontrolą z roz-
kładem jazdy. Mogą także wpływać czynniki takie, jak: stopień 
zapełnienia pojazdu, rodzaj trasy, czy potrzeby transportowe zgła-
szane do systemu.

Naukowcy z Politechnik Warszawskiej i Śląskiej stworzyli mo-
del symulacyjny przejazdu teoretycznego pojazdu o cechach 
tramwaju szybkiego w gęstej sieci miejskiej [4]. Uwzględnili 
w nim 3 typy skrzyżowań:
n bez sygnalizacji świetlnej,
n z sygnalizacją stałofazową,
n z sygnalizacją z podprogramem wywoływanym przez system 

wielostopniowego priorytetowania.
W tym ostatnim przypadku optymalizacja sterowania podle-

głymi sterownikami sygnalizacji świetlnej przeprowadzana jest na 
podstawie:
n danych z detektorów pojazdów na wlotach skrzyżowania,
n przewidywanej liczby pojazdów na wlotach do kontrolowanego 

obszaru (dane z sąsiednich obszarów),
n przewidywanych czasów przybycia pojazdów komunikacji pu-

blicznej do kontrolowanego obszaru (dane z rozkładu jazdy).
Model symulacyjny pozwoli na określenie wpływu wybranych 

strategii priorytetowania na równomierność obciążenia na anali-
zowanym odcinku trasy oraz na energochłonność tego odcinka. 
W przyszłości możliwe będzie zdefiniowanie funkcji celu systemu 
priorytetowania, uwzględniającej aspekt energetyczny jako pod-
stawowy czynnik decydujący o wadze przyznanego priorytetu.  
Będzie można wówczas ocenić skalę wpływu strategii prioryteto-
wania na EE funkcjonowania tramwaju w różnych warunkach 
miejskich.

Główne kierunki działań 
w Metrze Warszawskim Sp. z o.o.
Metro warszawskie eksploatuje 33 pociągi o łącznej liczbie 172 
wagony na jednej linii. Sieć trakcyjna zasilana jest z 11 podstacji 
trakcyjnych o napięciu 15 kV. Struktura zużycia energii elektrycz-
nej w Spółce jest następująca: 65% na cele trakcyjne, 35% na 
cele nietrakcyjne (m.in. oświetlenie stacji).

Prace zmierzające do poprawy EE koncentrują się na:
n modernizacji układów zasilania (więcej obszarów zasilania), 

przez co wzrasta stopień odzysku energii hamowania;
n zakupach nowoczesnego taboru firmy Alstom (zużycie energii 

2,88 kWh/wozokm) chętniej, niż taboru rosyjskiego (3,6 kWh/ 
/wozokm); tabor Alstoma charakteryzuje się większym stop-
niem rekuperacji energii hamowania;

n wymianie źródeł światła na stacjach na energooszczędny (pro-
wadzi to do oszczędności 7–8% energii zasilającej);

n obniżaniu napięcia zasilania oświetlenia stacji. 

Główne kierunki działań 
w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o.
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. mają 1371 autobusów, 
a w codziennej eksploatacji w ruchu na ulicach miasta znajduje 
się 1215 wozów (w szczycie).
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Zużycie paliw przez Spółkę stanowi mniej, niż 5% całkowite-
go zużycia paliw silnikowych w Warszawie.

Oddziaływanie na wielkość zużycia paliw przez Spółkę ma 
wpływ na jej wyniki ekonomiczne, jednakże priorytetowym w prak-
tyce wydaje się dążenie do sprostania normom EURO w zakresie 
minimalizacji emisji spalin i zawartych w nich substancji szkodli-
wych.

Spółka eksploatuje wciąż jeszcze ok. 15% wiekowych auto-
busów z silnikami RABA-MAN, które nie spełniają nawet norm 
EURO 0 pod względem emisji gazów; są one wyposażone w me-
chaniczne skrzynie biegów. Autobusy te są jednak systematycz-
nie wycofywane, w ich miejsce wprowadzane są do eksploatacji 
autobusy z silnikami nowej generacji. Obecnie eksploatowne po-
jazdy spełniają normy: EURO 1 (17% taboru), EURO 2 (31%), 
EURO 3 (15%). Są one wyposażone w automatyczne skrzynie 
biegów, zapewniają większy komfort jazdy, lecz charakteryzują się 
większym zużyciem paliwa.

Silniki spełniające wymogi norm EURO zorientowane są na 
minimalizację wskaźników zawartości niektórych substancji 
w spalinach, co nie jest równoznaczne z minimalizacją zużycia 
paliwa. Zazwyczaj najlepsze parametry silników występują równo-
cześnie z największą emisją NOx.

Obecnie MZA mają 151 autobusów z silnikiem o zmodyfiko-
wanej konstrukcji (dotyczy ona głównie układu wtryskowego pali-
wa) z systemem SCR (system selektywnej redukcji tlenków azotu 
w katalizatorze), które spełniają wymogi normy EURO 4.

Warto zauważyć, że od 1994 r. wprowadzono w Spółce do 
eksploatacji ekologiczny niskosiarkowy olej napędowy klasy „Ci-
ty-Diesel”, tzw. olej napędowy miejski.

Prowadzone są także analizy możliwości zastosowania w au-
tobusach paliw alternatywnych, między innymi CNG (sprężony 
gaz ziemny), biopaliw, ogniw paliwowych.

Innym kierunkiem jest podnoszenie komfortu pracy kierowcy 
i pasażerskich podróży. Wdrażanie pełnej klimatyzacji pojazdów 
oraz ogrzewania wozów podnosi jednak znacznie zużycia paliwa. 

W tej sytuacji wielkość zużycia paliw w Spółce zależeć bę-
dzie od polityki ruchowej:
n racjonalizowania przewozów poprzez eliminację niepotrzeb-

nych kursów;
n optymalizację masy własnej pojazdu i napędu, mającą na celu 

dopasowanie do profili tras przewozowych;
n dopasowania pojemności autobusów do wielkości potoków 

pasażerskich;

n określenia i egzekwowania od kierowców zasad jazdy ekono-
micznej; od 1984 r. stosowany jest system premiowania kie-
rowców za oszczędne zużycie paliwa (ograniczenie zużycia 
oleju napędowego i zmniejszenie emisji spalin);

n wprowadzenia systemu sterowania ruchem (płynność jazdy), 
gdy tymczasem obserwuje się zmniejszenie średniej prędko-
ści (korki).
Wyrazem tych sprzecznych priorytetów jest fakt, że w ostat-

nich latach Miejskie Zakłady Autobusowe osiągnęły zauważalny 
spadek EE w eksploatacji swego taboru, co ilustruje tabela 2.

Tabela 2
Lata wozokilometry litry oleju napędowego zużycie jednostkowe [wozokm/l]

2003  93 034 621  38 551 896  2,413

2004  92 129 183  38 749 193  2,378

2005  94 496 449  40 423 678  2,338

2006 94 483 457 42 497 683 2,223
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