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Manewrowe lokomotywy elektryczne EM10 powstały jako 
odpowiedź polskiej myśli technicznej na pojawiające się 
na krajowej sieci kolejowej czeskie Skody 111 (dawna 
seria E458.1). W 1987 r. Śląska DOKP zawarła umowę 
z dyrekcją ówczesnej CSD w Ołomuńcu na wypożyczenie 
jednej lokomotywy, w celu przeprowadzenia prób eks
ploatacyjnych na sieci PKP. Na próby do Gliwic przyje
chała lokomotywa E458.111 0162, pochodząca z Loko
motywowni Ostrawa I, z czterema maszynistami, którzy ją 
obsługiwali oraz szkolili gliwickich maszynistów. 

Lokomotywę poddano testom w pracy manewrowej, na górce 
rozrządowej, w prowadzeniu lekkich pociągów towarowych oraz 
pociągów pasażerskich na trasie Gliwice – Orzesze – Gliwice. 
Podczas 2-miesięcznych prób nie było żadnych problemów z jej 
eksploatacją, po czym polski maszynista odprowadził ją do Loko-
motywowni Ostrawa. Wnioski z 2-miesięcznych testów skłoniły 
władze PKP do zlecenia skonstruowania polskiej lokomotywy ma-
newrowej [6]. 

Konstrukcja i eksploatacja
Lokomotywę typu 405E zaprojektowano w 1988 r. w Ośrodku Ba-
dawczo-Rozwojowym Pojazdów Szynowych w Poznaniu we 
współpracy z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie. Kierunkiem 

podstawowym miało być wprowadzenie rozruchu impulsowego, 
zamiast oporowego, dotychczas stosowanego w PKP.

Przeznaczeniem lokomotywy EM10 miała być obsługa prac 
manewrowych na stacjach rozrządowych i prowadzenie lokalnych 
pociągów pasażerskich (w tym celu pojazd wyposażono w obwód 
ogrzewania składu pociągu). Lokomotywy otrzymały tyrystorowy 
układ przekształtnikowy rozruchu impulsowego oraz mikroproce-
sorowy system sterowania.

Zbudowano 4 pojazdy, jako konstrukcje prototypowe, po dwa 
z układem produkcji polskiej (typ 405E), oznaczone jako  
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EM10-101 i EM10-102 oraz dwa z czeskim (typ 405Ea) oznaczo-
ne jako EM10-001 i EM10-002 [2, 10].

Lokomotywy typu 405E – EM10-101 i EM10-102 zbudowano 
w czerwcu 1990 r. i przekazano PKP na przełomie lat 1990– 
–1991. W kwietniu 1991 r. zbudowano dwie lokomotywy typu 
405Ea – EM10-001 i EM10-002.

Lokomotywy EM10-101 i EM10-102 pierwotnie przydzielono 
do stacji Poznań Franowo. Lokomotywy EM10-001 i EM10-002 
skierowano do Skarżyska Kamiennej. W maju i czerwcu 1991 r. 
lokomotywy EM10-001 i EM10-002 skierowano do Poznania.

We wrześniu i październiku 1992 r. lokomotywy EM10-001 
i EM10-002 skierowano do Katowic, dokąd później trafiają też 
lokomotywy EM10-101 i EM10-102.

Od lipca 1995 r. do lutego 2000 r. lokomotywy EM10 wyko-
rzystywano do obsługi stacji postojowej Katowice Zawodzie. 

W 2000 r. lokomotywy EM10-001 i EM10-002 skierowano 
do CM Wrocław, gdzie obsługiwały pociągi pasażerskie z Jeleniej 
Góry do Szklarskiej Poręby oraz pociągi towarowe. 

W 2000 r. lokomotywy EM10-001 i EM10-002 przeniesiono 
do Krakowa. Jeden z elektrowozów pracował w węźle krakowskim, 
drugi skierowano do pracy przy manewrach na stacji Zakopane, 
a następnie do obsługi pociągu awaryjnego służby drogowej.

Lokomotywy EM10 nie do końca były konstrukcją udaną i nie 
dorównywały testowanej czeskiej lokomotywie 111. Lokomotywa 
Skoda 111 (dawna seria E458.1) przy pracach na górce rozrządo-
wej może być obsługiwana zdalnie bez maszynisty przez nastaw-
nię rozrządową za pomocą fal radiowych, a EM10 nie.

Przy pracach na stacjach rozrządowych problemem był brak 
trakcji nad wszystkimi torami, a przy prowadzeniu pociągów na 
szlaku we znaki dawał się pojedynczy pantograf, brak SHP, a tak-
że awaryjność pojazdów [2, 10].

W 2003 r. wszystkie lokomotywy miały termin drugiej napra-
wy rewizyjnej. Z uwagi na to, że były to pojazdy nowe, nie zdecy-
dowano o likwidacji tej serii, ale modernizacji i zunifikowaniu. 
Naprawę połączoną z modernizacją rozpoczęto w ZNLE Gliwice 
w marcu 2003 r., a zakończono w lipcu 2004 r. 

Podaczas modernizacji w pierwszej kolejności zdemontowa-
no z pudła lokomotywy wszystkie urządzenia i aparaty odejmo-
walne, każde pudło poddano oczyszczeniu metodą piaskowania, 
a następnie zabezpieczono przed korozją w czasie prac montażo-
wych, spawalniczych i ślusarskich farbą technologiczną.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń lokomotywę  
okablowano nowymi przewodami elektrycznymi obwodów wyso-
kiego (WN) i niskiego (NN) napięcia. Rozmieszczenie urządzeń 
na lokomotywie przedstawiono na rysunku 1 [4].

Podczas modernizacji lokomotyw manewrowych EM10, prze-
prowadzonej w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elektrycz-
nych w Gliwicach [1, 2, 4, 5, 10], wykonano następujące prace:
�� wymieniono układy zasilające jednostkę w napięcia 110 V DC 
i 3×400 V AC; maszyny wirujące zastąpiono dwoma prze-
twornicami statycznymi ENI-PL 3000/110DC oraz jedną prze-
twornicą ENI-PL 110/400AC, których projekt opracowano 
i zrealizowano latem 2003 r. w Zakładzie Elektroniki Przemy-
słowej ENIKA z Łodzi;
�� zamiast dotychczas stosowanych klasycznych wyłączników 
magnetowydmuchowych zastosowano ultraszybkie wyłączniki 
próżniowe prądu stałego, działające na zasadzie wyłączania 
przeciwprądem, przeznaczone do pracy w obwodach o napię-
ciu 3 kV typu DCU-800, produkowane przez ZAE WOLTAN;
�� zainstalowano nowy pantograf połówkowy z dwoma ślizgacza-
mi (co umożliwia ogrzewanie składów na bocznicy podczas 
postoju);
�� zainstalowano nowe reflektory halogenowe (górne), które  wy-
magały wykonania specjalnej obudowy, ponieważ przeniesio-
no je z dachu lokomotywy na jej czoło;
�� zmieniono konstrukcję wsporczą kabiny maszynisty do no-
wych, ergonomicznych pulpitów oraz celem wygospodarowa-
nia dodatkowego miejsca na szafki socjalne;
�� zewnętrzną powłokę poszycia lokomotywy pokryto nowo - 
czes ną powłoką malarską, dodatkowo zabezpieczającą przed 
grafiti;
�� nadano nowe malowanie lokomotyw. 

Po zamontowaniu wszystkich nowych podzespołów okazało 
się, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, że masa loko-
motywy jest za mała. Niezbędne było dociążenie lokomotywy  
poprzez umieszczenie dodatkowych balastów w ostojnicy loko-
motywy. Ze względu na różnice w masach pudeł lokomotyw, wy-
noszące nawet do 5 t, każda lokomotywa musiała być dociążona 
inną masą [4].

Po modernizacji wszystkim czterem lokomotywom nadano 
nowe oznaczenie typu 405Em („m” od modernizacja) i oznaczo-
no jako EM10-01, 02, 03, 04 (poprzednio odpowiednio 001, 
002, 101, 102). 

Niestety, podczas modernizacji zrezygnowano z układu stero-
wania ukrotnionego, co wyklucza te lokomotywy z obsługi cięż-
kich pociągów towarowych.

Pierwsza zmodernizowana lokomotywa EM10-02 od 7 do 15 
kwietnia 2004 r. przeszła próby [4]:
�� jazdy bez obciążenia na trasie Gliwice – Kędzierzyn Koźle – 
Gliwice,
�� współpracy z urządzeniami srk i składem na trasie Gliwice – 
Katowice – Gliwice,
�� sprawdzenie zachowania lokomotywy na szlaku o różnych po-
chyleniach toru ze składem 225 i 400 t na trasie Gliwice – 
Kraków Płaszów – Kalwaria Zebrzydowska – Kalwaria Lancko-
rona – Sucha Beskidzka – Kalwaria – Skawce – Kraków 
Płaszów – Gliwice.
20 kwietnia 2004 r. EM10-02 przekazano do eksploatacji.
Po modernizacji wszystkie pojazdy skierowano do CM Wro-

cław, sekcja Wałbrzych, gdzie były wykorzystywane głównie na 

Rys. 1. Rozplanowanie aparatury w zmodernizowanej lokomotywie EM10 [4]
 1 - przetwornica 110 V/3×400 V AC; 2 - przetwornice 3000 V/110 V DC; 

3 - wentylator chłodzenia przekształtnika; 4 - przekształtnik trakcyjny; 5 - sza-
fa WN; 6 - tablica pomiarowa; 7 - wyłącznik szybki; 8 - filtr przeciwzakłóce-
niowy RE; 9 - szafa WN1; 10 - zespół pneumatyczny (zintegrowana tablica 
pneumatyczna, szafka pneumatyczna, agregat sprężarki głównej); 11 - wen-
tylator chłodzenia silników trakcyjnych; 12 - opory hamowania ED z wentyla-
torami; 13 - szafa WN2; 14 - blok rezystorów; 15 - rezystory tłumiące RB1, 
RB2; 16 - SHP + CA; 17 - wentylator chłodzenia silników trakcyjnych; 
18 - dławiki wygładzające LS1, LS2; 19 - dławik filtra LF
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popychu na odcinku Jaworzyna Śląska – Wałbrzych, a także do 
obsługi lżejszych pociągów zdawczych. Od jesieni 2006 r. do 
końca 2008 r. wszystkie cztery lokomotywy były eksploatowane 
w CM Nowy Sącz, pracując głównie jako popychacze na odcinku 
Nowy Sącz – Stróże, a na początku 2009 r. zjechały na stację 
Poznań Franów [2, 10].

Od 2009 r. do lipca 2011 r. wszystkie 4 lokomotywy stoją na 
torach stacji Poznań Franowo, przypuszczalnie przeznaczone do 
skasowania poprzez złomowanie.

Perspektywy
W obecnej sytuacji gospodarczej kolei widoczny jest trend stoso-
wania pojazdów uniwersalnych do pracy liniowej i manewrowej. 
Widać to w zakupach lokomotyw dualnych z napędem elektrycz-
nym i spalinowym. Szwajcarska SBB zakupiła 30 lokomotyw hy-
brydowych, operując na sieci zelektryfikowanej w ponad 90%, ale 
także na niezelektryfikowanych bocznicach klientów. Przykładem 
mogą być lokomotywy:
�� Bombardier Traxx AC Last Mile Diesel z dodatkowym silni-
kiem spalinowym,
�� Bombardier ALP-45DP, 
�� British Rail Class 73,
�� British Rail Class 74,
�� CAF – BITRAC 3600 HYBRID LOCOMOTIVE,
�� EMD FL9 (New Haven klasy EDER-5),
�� Gmeinder class 478.6,
�� OPE1, тяговый агрегат ОПЭ1,
�� Siemens Dual-Mode Locomotive Class 38, South African 
Rail ways Spoornet,
�� Siemens Dual-Mode Locomotive ED 1600, RAG Bahn- und 
Hafenbetriebe, Germany,
�� Stadler Winterthur Eem923 2/2.

Są to zarówno lokomotywy do pracy liniowej, jak i manewro-
wej. Ostatnie doniesienia o coraz szerszym stosowaniu lokomo-
tyw spalinowo-elektrycznych, np. Freightliner.pl, można uznać za 
nieporozumienie. Lokomotywy Class 66 to nic innego, jak loko-
motywa spalinowa z przekładnią elektryczną, a nie lokomotywa 
spalinowo-elektryczna. 

Hybrydowa lokomotywa spalinowo-elektryczna wyróżnia się 
tym, że może jechać zasilana systemem napędowym: każdym 
z osobna lub oboma jednocześnie. To predestynuje je do prac na 
liniach mieszanych, tzn. na liniach zelektryfikowanych i niezelek-
tryfikowanych. 

Czy zatem polskie lokomotywy EM10 są skazane na kasację?
Przeanalizujmy sieć kolejową Polski. 
Całkowita sieć PKP PLK na 31 grudnia 2010 r. to 19 276 km 

linii kolejowych, z tego na liniach zarządzanych przez PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. zelektryfikowanych jest 11 830,6 km li-
nii, w tym:
�� dwutorowych  – 7885,3 km,
�� jednotorowych – 3945,3 km.

Daje to 61,37% zelektryfikowanej sieci, na której znajduje się 
[3, 7, 8, 9]:
�� 1098 ogólnodostępnych punktów przeładunkowych z 1111 
ogólnodostępnych torów ładunkowych z przyległym placem 
lub rampą,
�� 1214 bocznic,
�� 2680 włączeń w infrastrukturę PKP PLK.

Są to przede wszystkim tory niezelektryfikowane, ale łączące 
się z torami zelektryfikowanymi. Już wcześniej wskazano, że loko-
motywy EM10 nie mogły operować na wszystkich torach na sta-
cjach rozrządowych ze względu na brak trakcji elektrycznej. 
Wskazane jest zatem aby poddać je modernizacji i przebudować 
na lokomotywy dwusystemowe, spalinowo-elektryczne. 

Lokomotywy hybrydowe
W ogólnej klasyfikacji lokomotyw hybrydowych można wydzielić 
3 podstawowe klasy:
�� I – podstawowy napęd elektryczny, pomocniczy – spalinowy, 
Hybrid Locomotive Primarily Electric Diesel Auxiliary – HL-
-PEDA – główny napęd elektryczny, dodatkowo lokomotywy 
mają stosunkowo mały pomocniczy silnik diesel (jako samo-
dzielny generator prądu), przeznaczony do pracy przy małej 
prędkości lub krótkoterminowych operacjach poza trakcją 
elektryczną; 
�� II – podstawowy napęd spalinowy, dodatkowy – elektryczny, 
Hybrid Locomotive Primarily Diesel Electric Auxiliary – HL-
-PDEA – główny napęd spalinowy z przekładnią elektryczną 
(silnik spalinowy zasila prądnicę, a ta silniki trakcyjne), dodat-
kowo lokomotywy mają pomocnicze odbieraki prądu do zasi-
lania silników elektrycznych tam, gdzie np. jest zakaz emisji 
spalin (w tunelu metra);
�� III – równorzędny napęd elektryczny i spalinowy, Hybrid Loco-
motive Full Dual Mode Diesel Electric – HL-FDMDE – loko-
motywa ma silnik spalinowy z generatorem dużej mocy i ze-
staw odbioru prądu z trakcji elektrycznej; elektryczne silniki 
trakcyjne zasilane są zamiennie z prądnicy pokładowej lub 
przez przekształtnik z sieci trakcyjnej, dopuszczalna jest jazda 
na liniach zelektryfikowanych pod pantografem i z włączonym 
generatorem pokładowym; lokomotywa może być stosowana 
na liniach o trudnym profilu.

Propozycja modernizacji lokomotyw EM10
Analizując konstrukcję lokomotywy EM10 można wskazać dwa 
warianty modernizacji:
�� HL-PEDA,
�� HL-FDMDE.

Zmodernizowana lokomotywa EM10-02  Fot. K. Malinowski [4]
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W obu wariantach punktem do dalszych analiz są konstrukcje 
lokomotywy EM10 i przedstawionych na targach TRAKO 2009 
wariantów modernizacji lokomotywy SM42 przez nowosądecki 
NEWAG SM42-1501 i bydgoską PESĘ SM42-1601.

Wariant nowosądeckiej modernizacji lokomotywy SM42,  
NEWAG SM42-1501 wyróżnia się doskonałą ergonomią kabiny 
i nowoczesnym wyglądem. 

Wariant bydgoskiej modernizacji lokomotywy SM42, PESA 
SM42-1601 wyróżnia się potraktowaniem ostoi lokomotywy jako 
uniwersalnego nośnika wymiennych modułów.

W wersji HL-PEDA wymagane jest umieszczenie na lokomo-
tywie EM10 dodatkowego generatora elektrycznego, zasilanego 
silnikiem spalinowym.

W wersji HL-FDMDE wymagany jest umowny podział loko-
motywy EM10 na sekcję elektryczną i spalinową, w którym roz-
dziela je kabina. 

Gdyby zastosować koncepcję PESY za punkt wyjściowy, zo-
stawić kabinę centralnie, a stronę lewą przeznaczyć tylko na apa-
raturę elektryczną, a prawą na miejsce położenia power-pack 
z generatorem zasilanym silnikiem spalinowym, to można otrzy-
mać nowoczesną lokomotywę hybrydową do pracy na odcinkach 
zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych. 

 

zastosowanie do realizacji przewozów na liniach mieszanych nie- 
i zelektryfikowanych w ramach pracy liniowej oraz manewrowej, 
a także – niewykluczone – sam by je zmodernizował lub kupił 
podobne.

q
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Koncepcja zmodernizowania lokomotywy EM10-04 HL-FDMDE 
Źródło: opracowanie własne

Wskazane byłoby, aby po modernizacji na wariant hybrydowy 
lokomotywa EM10 mogła kursować na liniach zelektryfikowanych 
ze składem o masie ok. 1600 t z prędkością 70 kmh, a ze skła-
dem ok. 1400 t – z prędkością 90 km/h. Taka lokomotywa mo-
głaby więc prowadzić całe składy ACTS do przewozu np. kruszyw 
o masie 1300 t, lub 20-wagonowe składy intermodalne zarówno 
na liniach zelektryfikowanych, jak i w obsłudze bocznic oraz ter-
minali intermodalnych. Na liniach niezelektryfikowanych lokomo-
tywa powinna móc prowadzić takie same składy, ale z prędkością 
mniejszą o 15 km/h. 

Podsumowanie
Przedstawiony problem dalszego wykorzystania elektrycznych lo-
komotyw manewrowych EM10 wskazuje, że wobec braku kon-
cepcji wykorzystania ich w PKP warto pomyśleć nie o ich kasacji, 
ale o sprzedaży lub leasingu. Być może inny użytkownik znalazłby 


