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Modułowe układy oczyszczania spalin
Producenci silników spalinowych niezależnie od gałęzi transportu są zobowiązani do spełnienia najnowszych

norm emisji spalin. W przypadku pojazdów kategorii NRMM, do których można zaliczyć pojazdy szynowe

maksymalne wartości emisji określają kolejne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które

wprowadzają kolejne etapy (ang. stage). Obecnie obowiązujące limity Stage V zostały wprowadzone przez

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r.

Dynamika zmian maksymalnych wartości emisji związków toksycznych dla Stage IIIA, IIIB oraz V została

przedstawiona na Rys. 5.

Silniki nowej generacji, spełniające wymagania etapu V muszą być wyposażone w rozbudowany pozasilnikowy

układ oczyszczania spalin. Są to elementy, które należy zabudować w przestrzeni pojazdu. Aby umożliwić

producentom taboru szynowego prace konstrukcyjne związane z zabudową silnika spalinowego, producenci

silników starają się tworzyć układy z możliwością dostosowywania do określonych potrzeb klienta. Sposobem

na wprowadzenie takiego podejścia w życie jest modułowy pozasilnikowy system oczyszczania spalin.

Przykładem może być rozwiązanie, które oferuje firma Cummins. Został on zaprojektowany tak, aby umożliwić

spełnienie wymogów Stage V. Składa się z on z następujących elementów (Rys. 6):

• DOC (Diesel oxidation catalyst – Reaktor utleniający),

• DPF (Diesel Particulate Filter – Filtr cząstek stałych),

• układu SCR (Selective catalytic reduction – Selektywna redukcja katalityczna).

Do głównych zalet należy możliwość konfiguracji w celu dopasowania kształtu układu do projektowanego

pojazdu (Rys. 7) oraz uniwersalność, gdyż jeden układ może zostać zestawiony z szeroką gamą silników, które

mają zastosowanie w różnych typach pojazdów pozadrogowych.

Wprowadzenie
XXI wiek jest czasem szybkiego rozwoju nowych źródeł energii w

kontekście zasilania pojazdów z różnych gałęzi transportu. W przypadku

pojazdów szynowych następuje rozwój technologii pozwalających

zastąpić powszechnie używane napędy spalinowe i elektryczne lub

łączyć je z nowymi technologiami. Ze względu na potrzebę ścisłego

dopasowania parametrów pojazdów do potrzeb przewoźników

producenci proponują różne rozwiązania układów napędowych w celu

zapewnienia odpowiednich właściwości trakcyjnych i pociągowych.

Jednocześnie konstruktorzy są zobowiązani do dostosowania pojazdu do

szeregu norm i rozporządzeń, zarówno pod względem bezpieczeństwa,

dostępności, jak i emisji. Ponadto pojazdy szynowe stały się obszarem

działań zmierzających w kierunku wprowadzania napędów nowych

rozwiązań napędów np. hybrydowych oraz zasilania wodorem.
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Tab. 1 Dane techniczne lokomotywy PESA 
SM42-6Dn Hydrogen

Rys. 3 Rozplanowanie urządzeń przedziale maszynowym 
Stadler VT646

1 – falownik, 2 – zbiornik paliwa, 3 – akumulatory, 4 – zespół 
przygotowania powietrza, 5 – tablica hamulcowa, 6 – układ 

wzbudzenia silników trakcyjnych, 7 – tłumik wylotu spalin, 8 –
chłodnica wodna, 9 – chłodnica powietrza doładowanego, 10 

– podgrzewacz, 11 – pompa hydrostatyczna, 12 – filtr 
powietrza, 13 – zbiornik wyrównawczy wody chłodzącej, 14 –

wloty powietrza, 15 – silnik spalinowy
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Napęd wodorowy
Napęd wodorowy poprzez użycie wodorowych ogniw paliwowych jest przez wiele osób uważany za przyszłość

transportu niskoemisyjnego. Z punktu widzenia operatorów taboru kolejowego najważniejszymi kwestiami jest

łatwa obsługa pojazdu oraz ekonomia przejazdów. W przypadku napędu wodorowego wyzwaniami są

produkcja oraz magazynowanie nośnika energii. Dodatkowo zapewnienie bezpieczeństwa podczas używania

lotnego gazu, który z powietrzem tworzy mieszaninę piorunującą jest wyzwaniem dla producentów. W

powszechnej świadomości wodór uchodzi za bezemisyjne źródło energii, które w ogniwach paliwowych jest

przy użyciu tlenu z powietrza atmosferycznego zamieniane w energię elektryczną, ciepło oraz parę wodną.

Należy jednak pamiętać, że jest to zawężenie zagadnienia do końcowego etapu. Wodór, który służy jako

paliwo do zasilania pojazdów pozyskiwany jest w procesach elektrolizy, reformingu gazu ziemnego,

częściowego utleniania metanu lub gazyfikacji węgla. Każda z tych metod wiąże się ze zużyciem dużych

ilości energii. Następnie gaz musi być przechowywany pod wysokim ciśnieniem, co również wiąże się z

wydatkiem energetycznym. W związku z tym o końcowej ocenie emisyjności rozwiązań wodorowych można

mówić dopiero po uwzględnieniu źródła energii do przeprowadzenia wyżej wymienionych procesów oraz

sprawności ogniw paliwowych i całego układu napędowego. Dla średnich wartości sprawności

poszczególnych procesów, końcowa sprawność układu napędowego zasilanego wodorem wynosi około 33%.

W przypadku oparcia produkcji paliwa na energetyce węglowej, koszt środowiskowy jest duży, a zmniejszenie

emisji ma jedynie charakter lokalny. Zasadnym wydaje się być łączenie infrastruktury do tankowania wodoru z

odnawialnymi źródłami energii lub elektrowniami jądrowymi. Schemat pozyskiwania paliwa dla pojazdów

napędzanych wodorem został przedstawiony na Rys. 8. W każdym jednak przypadku należy kłaść nacisk na

zwiększenie sprawności ogniw w celu lepszego wykorzystania pozyskiwanego paliwa. Ze względu na

ograniczenia w zasięgu, które są następstwem stosowania ogniw paliwowych, technologia wodorowa jest

obecna przede wszystkim w lokomotywach manewrowych, gdzie charakterystyczna jest praca nieciągła.

Architektura pojazdu zasilanego wodorem została pokazana na przykładzie modelu PESA SM42-6Dn

Hydrogen. Schemat wybranych układów lokomotywy PESA SM42-6Dn Hydrogen został pokazany na Rys. 9.Parametr Wartość

Przeznaczenie Prace manewrowe i lekkie 

składy towarowe, bezemisyjna

lokomotywa manewrowa dla 

terminali intermodalnych i 

'zielonych portów'

Prędkość max. 90 km/h

Układ osi Bo-Bo

Masa służbowa 70 t

Nacisk zestawu kołowego < 175 kN

Moc ogniwa wodorowego 2x 85 kW

Zużycie paliwa < 0.08 kg/kWh

Napięcie pracy DC 

zasilania

< 800V

Silniki trakcyjne Asynchroniczne

Liczba silników 

trakcyjnych

4

pojemność baterii LTO 167 kWh

Zbiorniki wodorowe Ciśnienie - Pojemność Typ III // 

350 MPa // 175 kg H2

Zabudowa układu spalinowego pod podłoga

pojazdu
Najczęściej stosowanym na ten moment układem w przypadku lekkich

pojazdów szynowych są systemy zabudowane pod podłogą, składające

się z:

• silnika spalinowego,

• przekładni głównej hydraulicznej,

• wałów przegubowych,

• przekładni osiowych.

Dzięki takiej architekturze, przestrzeń wewnątrz pojazdu przeznaczona

dla pasażerów nie jest ograniczana przez położenie układu napędowego.

Jest to jednak rozwiązanie, które nie jest pozbawione wad, do których

należą:

• utrudniony dostęp w celu przeprowadzenia czynności obsługowo-

naprawczych,

• zmniejszenie obszaru niskiej podłogi w pojeździe, możliwość

przeniesienia napędu jedynie na jeden wózek napędny,

• brak możliwości zwiększenia liczby członów przy jednoczesnym

zwiększeniu liczby wózków napędnych co jest konieczne dla

uzyskania wysokich parametrów rozruchu,

• Ograniczenie wymiarów gabarytowych silników spalinowych.

Przykładem pojazdu w którym zastosowano taki układ napędowy może

być SZT (spalinowy zespół trakcyjny) produkowany przez polską firmę

Pesa pojazd Atribo, którego schemat układu napędowego został

pokazany na Rys. 1. Został on wyposażony w silnik MAN D2876LUE623

w układzie R6. Poza granicami polski takie rozwiązanie zastosowano

między innymi w japońskim JR Shikoku 2700 series, który jest napędzany

silnikiem Komatsu SA6D140HE-2, także w układzie R6. Silnik spalinowy

zabudowany na tym pojeździe został przedstawiony na Rys. 2.

Zabudowa układu spalinowego w przedziale

maszynowym
Dla lokomotyw spalinowych charakterystycznym rozwiązaniem napędu

jest łączenie silnika spalinowego z prądnicą główną. W przypadku SZT o

większej mocy, bądź przeznaczonych do jazdy z dużą prędkością, także

stosowane są takie rozwiązania. Energia mechaniczna odbierana na

wale silnika spalinowego jest przekształcana na energię elektryczną,

która następnie poprzez falownik zasila asynchroniczne silniki trakcyjne,

które poprzez przekładnię napędzają koła. Przykładem zastosowania

takiej koncepcji w lekkich pojazdach szynowych jest pojazd firmy Stadler

z serii VT646. W tym przypadku silnik spalinowy zabudowany jest w

krótkim przedziale maszynowym, z korytarzem umożliwiającym przejście

przez pasażerów. Rozplanowanie urządzeń w przedziale maszynowym

zostało przedstawione na Rys. 3. Położenie przedziału maszynowego w

pojeździe zostało pokazane na Rys. 4. W takim przypadku można

wyodrębnić następujące zalety zastosowanego rozwiązania:

• łatwy dostęp w celu przeprowadzenia czynności obsługowo-

naprawczych,

• nie wpływa na wielkość obszaru niskiej podłogi w pojeździe,

• możliwość przeniesienia napędu na dowolną liczbę wózków

napędnych,

• możliwość zwiększenia liczby członów przy jednoczesnym

zwiększeniu liczby wózków napędnych co jest konieczne dla

uzyskania wysokich parametrów rozruchu,

• możliwość stosowania silników spalinowych również w układzie

rzędowym i układzie cylindrów V.

W kontrze stoi jednak duża wada tej architektury pojazdu, która objawia

się ograniczoną przestrzenią w pojeździe przeznaczoną dla pasażerów.

W związku z tym, zadaniem konstruktorów jest zminimalizowanie

wielkości przedziału, tak aby nie ingerować w wielkość części

pasażerskiej. Zadanie to jest utrudnione przez dużą liczbę urządzeń,

które są niezbędne do prawidłowego działania całego układu

napędowego oraz spełnienia wszystkich wymagań. Jednym z ważnych

aspektów łączenia silnika spalinowego z agregatem prądotwórczym jest

dobór urządzeń, tak aby ich współpraca zapewniała odpowiednie

charakterystyki trakcyjne oraz ilość energii elektrycznej w celu

zapewnienia zasilania dla urządzeń elektrycznych zabudowanych na

pojeździe.

Rys. 1 Schemat układu napędowego pojazdu szynowego z 
silnikiem montowanym pod podłogą na podstawie Pesa Atribo

Rys. 2 Silnik spalinowy w SZT JR Shikoku 2700 series produkcji 
japońskiej

Rys. 4 Położenie przedziału maszynowym dla wersji dwuczłonowej Stadler VT646

(czerwonym kolorem zaznaczone człony pasażerskie oraz przedział maszynowy znajdujący na środku pociągu) Rys. 5 Dynamika zmian maksymalnych wartości emisji związków toksycznych 
dla Stage IIIA, IIIB oraz V 

Rys. 6 Modułowy pozasilnikowy system oczyszczania 
spalin firmy Cummins

Rys. 7 Konfiguracje modułowego systemu oczyszczania spalin

a – układ zwrotny, b – do montażu na szynie, 

c – w rzędzie, d – z pionowym ułożeniem SCR

Rys. 10 Zespół trakcyjny napędzany wodorem Alstom Coradia iLint

Rys. 9 Schemat wybranych układów lokomotywy PESA SM42-6Dn Hydrogen

Rys. 8 Schemat pozyskiwania paliwa dla pojazdów 
napędzanych wodorem 

Oprócz oczywistych elementów, które posiada każda lokomotywa

takich jak: ostoja, dławik, falownik, szafa hamulcowa, zbiorniki

powietrza oraz HVAC, lokomotywa wodorowa wyposażona

została w szereg elementów charakterystycznych dla tego typu

napędu takich jak: ogniwa paliwowe, zbiorniki wodoru, wlew

tankowania oraz akumulatory z systemem zarządzania

termicznego. Dane techniczne lokomotywy SM42-6Dn Hydrogen

znajdują się w Tab.1. Zastosowanie napędu wodorowego może

zostać także zaimplementowane do lekkich pojazdów szynowych.

W takim przypadku pojazdy zasilane wodorem mogą zastępować

spalinowe zespoły trakcyjne starszej konstrukcji operujące na

niezelektryfikowanych liniach. Przykładem zespołu trakcyjnego o

napędzie wodorowym jest Alstom

Coradia iLint, który został

przedstawiony na Rys. 10. W tym

przypadku zbiorniki wodoru oraz

ogniwa paliwowe są umieszczone

na dachu pojazdu, natomiast

akumulatory pod podłogą.
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