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Systemy dwupaliwowe silników wysokoprężnych 
lokomotyw spalinowych - Gazodiesel
Wdrożenie w silnikach Diesla lokomotyw spalinowych systemów 
dwupaliwowych – olej napędowy / gaz ziemny, prowadzi do ob-
niżenia emisji substancji szkodliwych w spalinach oraz oszczęd-
ności w związku z konkurencyjnymi cenami gazu ziemnego. 
Przedstawiono opis zespołów i urządzeń systemu dwupaliwowe-
go wdrożonego na lokomotywie spalinowej serii S200 wraz z ry-
sunkami ich zabudowy w pojeżdzie. Omówiono zagadnienia doty-
czące układu sterowania, prób i badań lokomotywy, certyfikacji, 
infrastruktury tankowania gazu. Zaprezentowano wyniki badań 
stacjonarnych i ruchowych lokomotywy oraz uzyskane efekty.

Słowa kluczowe: silnik Diesla, lokomotywa spalinowa, system dwupa-
liwowy – olej napędowy / gaz ziemny.

Z roku na rok pogarsza się w UE ogólny stan techniczny loko-
motyw spalinowych, średni wiek których przekroczył 35 lat, co 
generuje znaczne koszty utrzymania i eksploatacji pojazdów. Na 
polskich liniach kolejowych i w zakładach przemysłowych eksplo-
atowanych jest aktualnie ponad 1400szt. takich niezmodernizo-
wanych lokomotyw spalinowych. Zdaniem autorów lokomotywy te 
będą nadal eksploatowane w ciągu najbliższych minimum 15 lat. 
Silniki spalinowe tych lokomotyw nie spełniają rygorystycznych 
norm emisji spalin wprowadzonych w latach 2007-2017. Koniecz-
ność obniżenia kosztów eksploatacji pojazdów, celem zachowa-
nia konkurencyjności na rynku przewozowym powoduje, iż ope-
ratorzy zainteresowani są ich odnową. 

W związku z brakiem środków finansowych 
u przewoźników na zakup nowych lokomotyw 
spalinowych (koszt zakupu 2 – 4 mln euro), 
odnowa lokomotyw odbywa się głównie na 
drodze ich kompleksowej modernizacji z zasto-
sowaniem nowoczesnych silników spalinowych 
[1, 2, 3]. Jednakże i ten proces, z powodów 
finansowych (koszt modernizacji 1 – 2 mln 
euro), przebiega stosunkowo powoli, a wraz 
z wprowadzeniem od 2021 r. wymagań prze-
widzianych rozporządzeniem 2016/1628/UE, 
może zostać znacznie ograniczony. Tańszą 
alternatywą dla tego procesu może być zasto-
sowanie gazu ziemnego CNG / LNG, jako pa-
liwa do wysokoprężnych silników spalinowych 
pojazdów szynowych, tj. wdrożenie systemów 
dwupaliwowych – olej napędowy ON – gaz 
ziemny CNG / LNG (Gazodiesel). Średnia cena 
paliwa gazowego CNG/LNG wynosi około 50% 
ceny oleju napędowego, co w rezultacie pro-
wadzi do wymiernego zmniejszenia kosztów 
eksploatacji - zużycia paliwa ON.  

Oficjalna statystyka Komisji Europejskiej 
we współpracy ze Światową organizacją 
zdrowia i innymi krajowymi i międzynarodo-

wymi organizacjami pokazuje, iż eksploatacja jednej lokomoty-
wy spalinowej w strefie miejskiej, w krajach Europy zachodniej, 
prowadzi do powstania tzw. kosztów zewnętrznych na ochronę 
zdrowia, średnio 250 tys. euro na rok [4]. Koszty te związane są 
z leczeniem chorób, spowodowanych głównie emisją w spalinach 
cząsteczek stałych (sadzy) i tlenków azotu (NOx). Zastosowanie 
systemów dwupaliwowych w silnikach spalinowych spowoduje 
wymierne zmniejszenie emisji cząsteczek stałych i tlenków azo-
tu, w trakcie spalania metanu nie powstaje sadza, co w efekcie 
przyczyni się do poprawy zdrowia ludzi  i ochrony środowiska.   

Gazodiesel w lokomotywach spalinowych serii S200
Wdrożenie systemu dwupaliwowego w lokomotywie spalinowej 
serii S200/ČME3 odbyło się w ramach programu UE Horyzont 
2020 - wspólnego projektu Spółki DiGas i kolei łotewskich (LDZ) 
[4,5].

System dwupaliwowy silnika spalinowego K6S310DR lokomo-
tywy S200 oparty jest na wykorzystaniu oleju napędowego, jako 
paliwa zapłonowego, i sprężonego gazu ziemnego CNG (metanu). 
System zbudowany jest na zasadzie modułowej i składa się z pię-
ciu podstawowych zespołów – rys. 1, 2.

Pierwszy moduł, najbardziej pracochłonny przy montażu – to 
moduł do gromadzenia gazu (zbiorniki). Wykonany jest w postaci 
ramy stalowej – skrzyni, w której zabudowano zbiorniki (butle) 
gazu CNG. Jest to hermetyczna skrzynia ze zbiornikami, zamoco-
wana pod ostoją lokomotywy, wykonana z zachowaniem wyma-

Rys. 1. Zabudowa zespołów i urządzeń systemu dwupaliwowego w lokomotywie spalinowej   serii 
S200, gdzie: 1 - sterownik elektroniczny (ECU), 2 - elektryczne komponenty sterowania, 3 - zasi-
lacz awaryjny, 4 - silniczek elektryczny nastawnika jazdy (NJ), 5 - panel sterowania (HMI monitor), 
6 - moduł przygotowania gazu, 7 - zbiorniki gazu CNG, 8 - wiązka przewodów, 9 - czujniki detekcji 
wycieku gazu, 10 - czujniki detekcji systemu ppoż., 11 - czujnik położenia dźwigni NJ, 12 - zawór 
tankowania gazu NGV-2
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gań bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi materiałami nor-
matywnymi. Sprężony gaz CNG zgromadzony jest w 22-ch butlach 
pod ciśnieniem 200 bar, o pojemności 95 litów każda. 18 sztuk 
butli zabudowano w przedmiotowej skrzyni, 4szt w ostoi lokomo-
tywy. Moduł ten montowany jest w miejscu seryjnego zbiornika 
paliwa, pojemność którego zmniejszono o połowę. Pojemność 
całkowita butli wynosi 2100 litrów, a pojemność gazu w nich - 
500m3. Całkowity zapas paliwa w zbiornikach - oleju napędowego 
i gazu CNG, jest wystarczający do pracy lokomotywy w ciągu 1,5 
doby, przy wysokich obciążeniach i do 2,5–4 dób przy średnich 
obciążeniach.

Drugi moduł - moduł wtrysku gazu, zespół czterech wtryski-
waczy gazu przypadający na jeden cylinder silnika, zabudowany 
pomiędzy kolektorem powietrza i wlotem do głowicy silnika spa-
linowego - rys. 3.

Trzeci moduł - moduł przygotowania gazu, który odpowiada za 
obniżenie (redukcję) jego ciśnienia, filtrację, zapewnienie bezpie-
czeństwa, przełączanie kanałów w magistrali niskiego i wysokie-
go ciśnienia - rys. 1. 

Czwarty moduł - układ sterowania dawkowaniem oleju napędo-
wego i gazu CNG ze sterownikiem mikroprocesorowym, zestawem 
czujników i dodatkowym siłownikiem, współpracującym z istnieją-
cym na silniku elektrohydraulicznym regulatorem obrotów i mocy 
silnika spalinowego K6S310DR - rys. 3. 

Piąty moduł – systemy bezpieczeństwa – systemy: ppoż., de-
tekcji wycieku gazu, wentylacji układów (przedziałów maszyno-
wych) w przypadku wycieku gazu oraz telemetryczne.

Wszystkie powyższe moduły wykonane są w postaci oddziel-
nych bloków i montowane w lokomotywie bez konieczności inge-
rowania w konstrukcję pojazdu.

Ze zbiorników (butli), gaz pod wysokim ciśnieniem przepływa 
magistralą wysokiego ciśnienia do modułu redukcji ciśnienia 
gazu. Magistralę wysokiego ciśnienia, wykonaną z jednego od-
cinka rury bez szwu, zlokalizowano w ostoi lokomotywy, co zabez-
piecza ją przed oddziaływaniem zewnętrznym. Rura ta poprowa-
dzona jest w specjalnej osłonie.

W module redukcji ciśnienia gazu następuje jego filtracja oraz 
obniżenie ciśnienia gazu z wartości 200 bar do 9,5 bar. Moduł ten 
zabudowany jest w przedziale agregatu chłodniczego i wyposażony 
w ręcznie sterowane zawory, zamontowane na magistrali, mano-
metry niskiego i wysokiego ciśnienia, czujnik wysokiego ciśnienia. 
Komplet wyposażenia zabudowano w oddzielnej skrzynce stalowej. 

Z modułu redukcji ciśnienia gaz pod ciśnieniem 9,3 ± 0,18 bar  
przepływa magistralą niskiego ciśnienia do modułów wtrysku 
gazu na każdym cylindrze silnika. Przewód gazowy niskiego ci-
śnienia wykonano z jednego odcinka rury i ułożono w specjalnej 
osłonie na poszyciu podłogi przedziału silnikowego oraz  zamo-
cowano na elementach silnika spalinowego. 

Moduły wtrysku gazu zabudowane są pomiędzy kolektorem po-
wietrza i głowicami silnika spalinowego (rys. 3). Za pomocą wtry-
skiwaczy gazu moduł ten realizuje sekwencyjny fazowy wtrysk 
gazu do każdego cylindra zgodnie z kolejnością pracy cylindrów, 
w trakcie suwu ssania po zamknięciu zaworów wylotowych, co 
eliminuje możliwość przedostania się gazu do kolektora wyloto-
wego. Każdy z sześciu modułów wtrysku gazu składa się z korpu-
su aluminiowego z mieszalnikiem i czterech wtryskiwaczy gazu 
sterowanych zaworami elektromagnetycznymi, które zapewniają 
dokładne dozowanie paliwa gazowego zgodnie z sygnałami ste-

Rys. 2. Lokomotywa serii S200 – widok na moduł gromadzenia gazu CNG

Rys. 3. Zabudowa czujników pomiarowych i urządzeń systemu dwupali-
wowego na silniku spalinowym K6S310DR, gdzie: 1 - dodatkowy siłow-
nik układu sterowania, 2 - sekwencyjne wtryskiwacze gazu, 3 - czujnik 
położenia dźwigni dawkowania ON, 4 - czujnik obrotów wału korbowego, 
5 - króćce pomiaru temperatury spalin za cylindrami, 6 -  czujnik położenia 
wałka rozrządu, 7 - czujnik położenia zaworu wylotowego, 8 - czujnik tem-
peratury i ciśnienia powietrza, 9 - układ dławienia powietrza, 10 - czujnik 
temperatury i ciśnienia gazu, 11 - czujniki spalania stukowego.
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rującymi. Wtryskiwany gaz tworzy z dostarczanym powietrzem 
mieszankę homogeniczną dostarczaną do komory spalania.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wdrożenie systemu dwu-
paliwowego na lokomotywach spalinowych nie wymaga dokony-
wania zmian konstrukcyjnych istniejących zespołów i układów.

Na etapie opracowania założeń projektowych dla systemu 
dwupaliwowego silników spalinowych lokomotyw określono, że 
wskaźniki pracy silnika spalinowego przy zasilaniu paliwem - ON/
gaz ziemny, powinny być zgodne z wartościami osiąganymi przy 
zasilaniu ON, np. moc, moment obrotowy. 

Układ sterowania silnika spalinowego – gazodiesla
Układ sterowania gazodiesla wykorzystuje informacje z czujników 
pomiarowych - temperatury, ciśnienia, położenia, napięcia i prą-
du, zamontowanych w wybranych układach i  zespołach silnika 
spalinowego oraz lokomotywy - rys. 1, 3. Sterownik mikroproceso-
rowy układu sterowania współpracuje poprzez dodatkowy organ 
wykonawczy - aktuator elektromagnetyczny, z istniejącym na lo-
komotywie układem regulacji mocy (dawkowaniem ON) i obrotów 
silnika spalinowego. Układ sterowania umożliwia (poprzez wyłącz-
nik na pulpicie maszynisty) pracę lokomotywy z wykorzystaniem 
systemu dwupaliwowego lub wg tradycyjnego zasilania paliwem, 
z wykorzystaniem tylko oleju napędowego.

Innowacyjny układ sterowania silnikiem spalinowym oparty 
jest na samoadaptujących się algorytmach, modelach matema-
tycznych obiegu cieplnego silnika i analizie porównawczej da-
nych dynamicznych warunków pracy silnika spalinowego [6,7]. 
Uwzględniane są czynniki związane ze starzeniem się i fizycz-
nym zużyciem komponentów silnika, podsystemów i czujników. 
Zapewnia to automatyczną, bezpieczną i efektywną pracę w okre-
sie całego cyklu trwałości (życia) lokomotywy. 

Obliczenia porównawcze bazują na analizie wyników modelo-
wania matematycznego z wykorzystaniem zarówno metod logiki 
klasycznej, jak i rozmytej do prognozowania obciążeń dynamicz-
nych w układzie tłokowo-korbowym, efektywności wskaźników 
indykowanych oraz do adaptacyjnego korygowania procesu ste-
rowania z uwzględnieniem czynników stochastycznych i zakłóceń 
w realnym czasie. Określenie i analiza jakościowa parametrów 
spalania paliwa w cylindrach realizowane są z wykorzystaniem 
opracowanych algorytmów (pakietów) matematycznych, co po-
zwoliło na praktyczne wdrożenie efektywnej strategii sterowania 
silnikiem spalinowym, opartej na ilościowym, dynamicznym dobo-
rze komponentów mieszanki gazowej zgodnie z ograniczeniami 
modelu matematycznego. Układ sterowania realizuje efektywne 
sterowanie silnikiem - gazodieslem, niezależnie od jego typu, sta-
nu technicznego, wieku, a nawet w warunkach jego nienależytej 
obsługi. 

Dodatkowo, system dwupaliwowy na lokomotywie zintegrowa-
no z systemem telemetrycznym przeznaczonym do monitoringu, 
rejestracji parametrów silnika spalinowego i informowania o jego 
stanie technicznym w realnym czasie. Dana opcja pozwala opera-
torowi (dyspozytorowi) na efektywne sterowanie zużyciem paliwa, 
terminami i okresami przeglądów technicznych lokomotywy przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji pojazdu.

Próby i badania stacjonarne oraz ruchowe lokomotywy 
spalinowej serii S200 z systemem dwupaliwowym. Wyniki prób.
Na pierwszym etapie wdrożenia systemu dwupaliwowego pró-
bom i badaniom stacjonarnym na hamowni poddano silnik spa-
linowy wyposażony w aparaturę i urządzenia gazowe, czujniki 

pomiarowe i układ sterowania. W trakcie badań sprawdzano 
miedzy innymi, działanie algorytmów sterowania, weryfikowano 
model matematyczny obiegu cieplnego silnika oraz rozwiązania 
konstrukcyjne pozwalające osiągnąć zakładane współczynniki 
zastąpienia oleju napędowego paliwem gazowym. Równolegle 
wprowadzano stosowne modyfikacje oraz zmiany konstrukcyjne 
w wybranych zespołach / urządzeniach i układzie sterowania 
gazodiesla.

Analiza wyników indykowania silnika (gazodiesla) - pomiarów 
zmian ciśnienia w cylindrze w funkcji kąta obrotu wału korbowe-
go wykazała, że bieżące wartości ciśnienia są zgodne z danymi 
producenta silnika. Stwierdzono jednakże przy tym, że szybkość 
narastania ciśnienia jest większa niż w analogicznych warunkach 
przy zasilaniu ON.

Badanie tego problemu wykazało, że wykorzystanie tylko ho-
mogenicznej mieszanki paliwowej nie daje należytego rezultatu. 
Przy małych obciążeniach taka mieszanka przynosi zadawalające 
efekty w postaci niskiej emisji spalin i zakładanego współczyn-
nika zastąpienia ON przez paliwo gazowe. Przy maksymalnych 
obciążeniach, z uwagi na fakt iż mieszanka jest jednorodna, 
a punktów zapłonu mieszanki wewnątrz komory spalania jest 
wielka liczba, gdyż każda mikro kropla rozpylonego ON stanowi 
swoistą świecę zapłonową, szybkość narastania ciśnienia oka-
zywała się powyżej bezpiecznej granicy. W celu wyeliminowania 
tego zjawiska zastosowano tzw. metodę jakościowo-ilościową 
(mieszaną) przygotowania mieszanki [7]. Przy takim sposobie 
wtrysk mieszanki paliwowej odbywa się warstwami, tzn. występu-
je na przemian warstwa homogeniczna i stechiometryczna oraz 
warstwa mieszanki biednej, co powoduje zmniejszenie szybkości 
narastania ciśnienia.  

Dla realizacji powyższego sposobu przygotowania mieszanki 
paliwowej opracowano i przebadano nowej jakości zawory elek-
tromagnetyczne o wysokiej dokładności, szybkości zadziałania 
(otwierania) - 1,8 ms i odporności na nagrzewanie, co pozwoli-
ło na precyzyjne dawkowanie paliwa gazowego. W wyniku tych 
działań sterowanie procesami spalania odbywa się w realnym 
czasie i zapewnia optymalną efektywność silnika - gazodiesla, 
przy zachowaniu charakterystyk eksploatacyjnych, jak dla warian-
tu zasilania ON. Układ sterowania dokładniej analizuje położe-
nie każdego tłoka, jego prędkość i przyspieszenie do 1000 razy 
w ciągu jednego cyklu pracy silnika. Analizując inne dostępne 
dane, takie jak: położenie zaworów, ciśnienie doładowania, ob-
roty, obciążenie układ określa precyzyjną ilość paliwa - ON / gaz 
w komorze spalania silnika oraz ich stosunek, aby zapewnić opty-
malne ciśnienie w cylindrze dla bieżących warunków obciążenia. 
Wyeliminowanie spalania stukowego osiągane jest w wyniku dy-
namicznie zmieniającej się dawki zapłonowej ON i współczynnika 
zastąpienia ON gazem oraz kontroli stosunku powietrze-paliwo.

Na drugim etapie wdrożenia gazodiesla w lokomotywie serii 
S200 badania stacjonarne przeprowadzono na oporniku wodnym 
zgodnie z zakresem prób określonych w DSU lokomotywy oraz 
w programie badań certyfikacyjnych. W trakcie badań oporniko-
wych symulowano dodatkowo stany przejściowe poprzez nagłe 
zmiany położenia nastawnika jazdy przy zwiększaniu / zmniej-
szaniu obciążenia. Celem tych prób było sprawdzenie poprawno-
ści pracy silnika spalinowego, układu wtrysku gazu, sterowania, 
układów i zespołów lokomotywy.

Po zakończonych próbach i badaniach stacjonarnych  lokomo-
tywa odbyła próbne jazdy na liniach kolejowych, po czym w sierp-
niu 2018 r. została skierowana do eksploatacji obserwowanej 
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wykonując seryjne prace manewrowe i manewrowo-wywozowe 
na stacji towarowej Ryga [5]. Eksploatacja obserwowana loko-
motywy odbywała się do końca grudnia 2019 r. W trakcie tego 
okresu, w określonych odstępach czasu, były przygotowywane 
i przekazywane do właściwej kolejowej jednostki nadzorczej ra-
porty techniczne – protokoły z pomiarów parametrów pracy sil-
nika spalinowego i układów lokomotywy. W okresie eksploatacji 
obserwowanej nie stwierdzono żadnego zdarzenia związanego 
z bezpieczeństwem eksploatacji lokomotywy serii S200.

Po zakończeniu okresu eksploatacji obserwowanej dokonano 
inspekcji wybranych zespołów silnika spalinowego. W tym celu 
zdemontowano podzespoły układu tłokowo-korbowego dla wybra-
nych cylindrów. Dokonano oględzin stanu technicznego i / lub 
pomiarów geometrycznych podzespołów, np. zaworów, tłoków, 
tulei cylindrowych, panewek korbowych, uszczelnień i innych. Nie 
stwierdzono uszkodzeń oraz negatywnego wpływu paliwa gazo-
wego na podzespoły silnika, a wymiary geometryczne były zgodne 
z danymi DSU lokomotywy.

W trakcie badań stacjonarnych, ruchowych oraz eksploatacji 
obserwowanej rejestrowano w realnym czasie ponad 120 para-
metrów pracy zespołu napędowego i lokomotywy, które poprzez 
system telemetryczny były przekazywane do bieżącej analizy 
przez specjalistów. W wyniku analizy zarejestrowanych parame-
trów ustalono dla lokomotywy serii S200:

 � współczynnik zastąpienia ON gazem CNG – 50 - 70% (rys. 4),
 � obniżenie emisji szkodliwych substancji w spalinach (średnio) 
– PM (cząsteczki stałe) - 50%, NOx - 30%, CO2 - 20%,

 � zmniejszenie kosztów zakupu paliwa – 30 - 40% w zależności 
od stopnia obciążenia lokomotywy w eksploatacji,

 � 100% zgodność mocy, momentu obrotowego i innych wskaźni-
ków, jak przy zasilaniu ON.
Na podstawie otrzymanych wyników dokonano analizy ekono-

micznej opłacalności wdrożenia w lokomotywach S200 systemu 
dwupaliwowego. Zwrot nakładów inwestycyjnych wynosi do 3 lat, 
w zależności od stopnia obciążenia lokomotywy w eksploatacji. 

Certyfikacja lokomotywy spalinowej serii S200 z systemem 
dwupaliwowym
Europejska dyrektywa dot. bezpieczeństwa w transporcie kolejo-
wym oraz normy EN50126, EN50128 stawiają wysokie wymagania 
w zakresie modyfikowanych (ulepszanych) komponentów lokomo-
tyw. Wdrożenie w lokomotywie serii S200 systemu dwupaliwowe-
go było zakwalifikowane jako modernizacja z wpisem do rejestru 

pojazdów kolejowych lokomotywy nowego typu. Ponieważ mate-
riały normatywne nie do końca reglamentują wykorzystanie gazu 
w lokomotywach spalinowych, to procedura certyfikacji bazowała 
na dogłębnej analizie ryzyk, tzn. analizowany był każdy element, 
w sposób dokładny z możliwością jego uszkodzenia. Były spraw-
dzane i analizowane jego żywotność i wytrzymałość. Prawdopodo-
bieństwo uszkodzenia elementu stanowiło podstawę do przepro-
wadzenia obliczeń prawdopodobnych skutków takiego zdarzenia. 
Proces ten wymagał wykonania dużej liczby wielowariantowych 
analiz prawdopodobieństw, które zostały włączone następnie do 
oceny ryzyk zgodnie z wymaganiami normy EN50126.

Oprócz ww. działań należało sprawdzić wytrzymałość przyję-
tych rozwiązań konstrukcyjnych na zgodność z wymaganiami 
materiałów normatywnych. W tym celu przeprowadzano badania 
symulacyjne, sprawdzano wytrzymałość elementów i ich odpor-

ność na drgania. W rezultacie, wszystkie komponenty danego 
układu poddawane były analizie wytrzymałości metodą elemen-
tów skończonych. W trakcie badań certyfikacyjnych uwzględniano 
również wymagania specyfikacji TSI, np. LOC&PAS oraz Rozporzą-
dzenia Parlamentu i Rady UE, np. w zakresie emisji spalin.

Certyfikacja lokomotywy S200 była realizowana przy współpra-
cy z Federalnym Urzędem Transportu Kolejowego (FUTK) Łotwy 
oraz międzynarodowym organem ds. badań i certyfikacji urzą-
dzeń i aparatury gazowej - Kiwa Group.

W miesiącu styczniu 2020 r. lokomotywa serii S200 z sys-
temem dwupaliwowym otrzymała dokument LV5920201001/
ČME3DF Railway vehicle type authorization wydany przez FUTK 
Łotwy oraz została wpisana do rejestru pojazdów kolejowych, 
jako lokomotywa nowego typu.

Infrastruktura tankowania lokomotyw spalinowych gazem  
CNG / LNG
Równolegle z rozpoczęciem procesu wdrażania w lokomotywie 
spalinowej serii S200  systemu dwupaliwowego prowadzone były 
rozmowy i prace z dostawcami gazu w zakresie przygotowania 
infrastruktury tankowania lokomotyw gazem. Operatorzy (dostaw-
cy) gazu CNG / LNG zainteresowani są organizacją infrastruk-
tury tankowania na swój koszt. Wg wymagań normy PN-EN ISO 
16924 dozwolone jest tankowanie gazu ziemnego ze stacji sta-
cjonarnych i mobilnych, które dostępne są od dostawców gazu. 
Lokalizacja mobilnych, a zwłaszcza stacjonarnych punktów tan-
kowania gazu powinna być uwarunkowana ilostanem lokomotyw 
eksploatowanych na danym terenie, co znacznie zmniejszy koszty 
związane z infrastrukturą tankowania. Infrastruktura tankowania 
może być dostosowana do rozkładu jazdy, odcinków trakcyjnych 
lub czasookresu zmiany drużyny trakcyjnej. Tankowanie gazu 
wykonywane jest przez personel posiadający stosowne licencje. 
W procesie tym nie uczestniczy zarówno drużyna trakcyjna, jak 
również personel obsługowy ze strony kolei. Miejsce do tankowa-
nia, do którego podjeżdża cysterna z gazem, musi odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm i być odpowiednio oznakowane.

Proces tankowania gazem lokomotyw serii S200 realizowany 
jest przez operatora gazowego ze stacji mobilnych w wyznaczonym 
miejscu (bocznicy) w trakcie zmiany drużyny trakcyjnej. Czas tan-
kowania gazu do zbiorników lokomotywy S200 wynosi ok. 15 min.

Założenia techniczne dla systemu dwupaliwowego 
w lokomotywach spalinowych serii SM42, SM48, ST44
Zastosowanie systemu dwupaliwowego na lokomotywach spali-
nowych eksploatowanych na polskich liniach kolejowych i w za-

Rys. 4. Zależność procentowa zastąpienia ON gazem CNG
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kładach przemysłowych przewiduje wykorzystanie skroplonego 
gazu ziemnego - LNG. Jest to uwarunkowane krajowymi czyn-
nikami gospodarczymi - dywersyfikacja dostaw gazu, istniejąca 

i rozwijana infrastruktura przechowywania skroplonego gazu 
ziemnego, oraz technicznymi - w tej samej objętości zbiornika 
można zgromadzić sześć razy więcej gazu LNG w porównaniu 
do CNG. Perspektywy wieloletnich umów na dostawy gazu LNG 
do Polski, np. ze Stanów Zjednoczonych, to szansa na stabilne 
i niskie ceny tego paliwa. Przy istniejących w kraju zbiornikach do 
gromadzenia (przechowywania) gazu LNG, organizacja infrastruk-
tury zaopatrzenia lokomotyw w gaz sprowadza się do transportu 
gazu i organizacji procesu ich tankowania w wyznaczonych punk-
tach, np. na bocznicach kolejowych.

W celu zmniejszenia kosztów wdrożenia systemów dwupali-
wowych w lokomotywach spalinowych opracowano zunifikowaną 
konstrukcję (typoszereg) zbiorników na gaz LNG wraz z osprzę-
tem (armaturą) do zastosowania w lokomotywach serii SM42, 
SM48, S200 i ST44. 

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane techniczne tych 
zbiorników, a na rys. 5 zabudowę zbiornika LNG pod ostoją lo-
komotywy SM42.

Aktualnie realizowane są trzy projekty, dla operatorów kolejo-
wych krajowych i zagranicznych, wdrożenia systemu dwupaliwo-
wego - ON/LNG w lokomotywach spalinowych serii SM42 - (z sil-
nikiem spalinowym) a8C22, SM48 - PD1M i C36 GE - 7FDL16 
wykorzystujące sprawdzoną w eksploatacji i certyfikowaną w lo-
komotywie serii S200 technologię zasilania dwupaliwowego sil-
ników spalinowych [8, 9]. 

Projekt systemu dwupaliwowego zasilania trakcyjnych silników 
spalinowych planowany jest do wdrożenia także w eksploato-
wanych w kraju zmodernizowanych lokomotywach serii SM42, 
SM48 - z silnikami Caterpillar, serii ST44 - z silnikami D49 i GE 
7FDL12 EFI  oraz wózkach motorowych.

Wdrożenie systemu dwupaliwowe-
go zasilania silników Diesla to wielka 
szansa dla środowiska i ochrony przy-
rody, a ponadto wymierne oszczęd-
ności w związku z konkurencyjnymi 
cenami gazu ziemnego. Przedmioto-
we zagadnienie znalazło odzwiercie-
dlenie w uruchomionym niedawno 
w Ministerstwie Energii Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu, któ-
rego zadaniem jest finansowanie 
projektów związanych z rozwojem 
elektromobilności oraz transportem 
opartym na paliwach alternatywnych.
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Rys. 5. Zabudowa zbiornika gazu LNG w lokomotywach serii SM42, gdzie: 1- zbiornik paliwa, 2 - zbiornik 
gazu LNG z armaturą, 3 - główny zbiornik powietrza

Tab. 1. Dane techniczne zbiorników LNG dla lokomotyw spalinowych

Lp. Nazwa parametru Seria lokomotyw spalinowych / wartości ≈
SM42 SM48 S200 ST44

1. Ciśnienie robocze gazu w zbiorniku, bar 16
2. Pojemność nominalna zbiornika, litr 1000
3. Pojemność gazu w zbiorniku, m3 6001) 6001) / 2x6001)

4. Pozostały zapas paliwa - ON, litr 1500 + 400 3000 2800 3000 / 1500
1) 1 litr ON ekwiwalentny ≈ 1,15 m3 LNG

CNG/LNG dual fuel system for diesel lokomotives
With 70% of all locomotives still being powered by diesel and most of 
the locomotives being older than 30 years, the railway industry must 
urgently seek environmentally friendlier and economically more at-
tractive alternatives to diesel fuel. Dual-fuel systems once installed 
on diesel locomotives, allow substituting most diesel fuel with much 
cheaper and cleaner gas fuels – biogas, natural gas, and syngas 
– without the necessity for large capital investments. This article 
describes a case of dual-fuel conversion of a S200/CHME3 series 
diesel locomotive, introducing to the system specifics, certification 
procedure, gas refueling infrastructure, as well as outlining the main 
economic and technical results. The article concludes by outlining 
the dual-fuel perspectives in the Polish railway industry and estimates 
the economic and ecological benefits its implementation can bring. 
Keywords: diesel engine, diesel locomotive, dual fuel – diesel fuel / 
natural gas.


