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Silniki Diesla znajdują zastosowanie w wielu typach pojazdów, w tym w lokomotywach. 
Silniki Diesla mają wydajność paliwową o 20 procent większą termicznie niż silnik gazowy. 
Oznacza to 20-procentowy wzrost oszczędności paliwa, a tym samym niższe koszty 
eksploatacji niż w przypadku silnika gazowego. Silniki wysokoprężne działają również dłużej 
niż silniki gazowe, ponieważ działają z dużo mniejszą prędkością obrotową (obroty na 
minutę) niż silniki gazowe. Więcej na blogu – Exposilesia. 
 
Hybrydowa lokomotywa spalinowa to niesamowity pokaz mocy i pomysłowości. Łączy w 
sobie świetną technologię mechaniczną, w tym ogromny, 12-16-cylindrowy, dwusuwowy 
silnik wysokoprężny, z kilkoma wytrzymałymi silnikami elektrycznymi i generatorami, 
dodając trochę technologii komputerowej na wszelki wypadek. 
 

 
 
Lokomotywy ważą od 100 do 200 ton (91 000 do 181 000 kilogramów) i są przeznaczone do 
holowania wagonów pasażerskich z prędkością do 125 mil na godzinę (200 km/h). 
Nowoczesne silniki Siemensa wytwarzają do 4200 koni mechanicznych, a generator może 
zamienić ją na prawie 4700 amperów prądu elektrycznego. Silniki napędowe wykorzystują tę 
energię elektryczną do generowania około 60 000 lb-ft momentu obrotowego. Istnieje 
również dodatkowy silnik wysokoprężny i generator, które zapewniają energię elektryczną 
dla reszty pociągu. Generator ten nazywany jest jednostką napędową typu head-end, 
wytwarzającą od 500 do 700 kilowatów (kW) energii elektrycznej. 
 
To połączenie silnika wysokoprężnego z generatorami i silnikami elektrycznymi sprawia, że 
lokomotywa jest pojazdem hybrydowym. W tym artykule zaczniemy od wyjaśnienia, 
dlaczego lokomotywy są budowane w ten sposób i dlaczego mają stalowe koła. Następnie 
przyjrzymy się układowi i kluczowym komponentom. 
 
 
 
 

https://www.exposilesia.pl/


Dlaczego hybryda? Dlaczego olej napędowy? 
 
Głównym powodem, dla którego lokomotywy spalinowe są hybrydowe, jest to, że ta 
kombinacja eliminuje potrzebę mechanicznej skrzyni biegów, jaka występuje w 
samochodach. Zacznijmy od zrozumienia, dlaczego samochody mają skrzynie biegów. 
 
Twój samochód potrzebuje skrzyni biegów ze względu na fizykę silnika benzynowego. Po 
pierwsze, każdy silnik ma czerwoną linię — maksymalną wartość obrotów, powyżej której 
silnik nie może przejść bez wybuchu. Po drugie, jeśli przeczytałeś Jak działa moc w koniach 
mechanicznych, wiesz, że silniki mają wąski zakres obrotów, w którym moc i moment 
obrotowy osiągają maksimum. Na przykład silnik może wytwarzać maksymalną moc w 
zakresie od 5200 do 5500 obr./min. Skrzynia biegów umożliwia zmianę przełożenia między 
silnikiem a kołami napędowymi w miarę przyspieszania i zwalniania samochodu. Zmieniasz 
biegi tak, aby silnik mógł pozostać poniżej czerwonej linii i w pobliżu zakresu prędkości 
obrotowych swoich najlepszych osiągów (moc maksymalna). 
 
Przekładnia od 5 do 10 biegów w większości samochodów pozwala im jechać 110 mil na 
godzinę (177 km/h) lub szybciej w zakresie prędkości obrotowych silnika od 500 do 6000 lub 
wyższych obrotów na minutę. Silniki Diesla mają znacznie wolniejszą prędkość roboczą niż 
benzyna, co w przypadku masywnych silników stosowanych w lokomotywach jest 
dwukrotnie większe. Silnik wysokoprężny o dużej pojemności osiąga prędkość około 2100 
obr./min lub niższą. Przy takim zakresie prędkości lokomotywa potrzebowałaby 20 lub 30 
biegów, aby rozpędzić się do 110 mil na godzinę. 
 
Przekładnia taka jak ta byłaby ogromna (musiałaby obsłużyć 4200 koni mechanicznych), 
skomplikowana i nieefektywna oraz stwarzałaby możliwy punkt awarii mechanicznej. 
Musiałby również zapewnić moc czterem zestawom kół, co zwiększyłoby złożoność. 
 
Dzięki konfiguracji hybrydowej główny silnik wysokoprężny może pracować ze stałą 
prędkością, obracając generator elektryczny za pomocą wału napędowego. Generator 
przesyła energię elektryczną do silnika trakcyjnego na każdej osi, który napędza koła. Silniki 
trakcyjne mogą wytwarzać odpowiedni moment obrotowy przy każdej prędkości, od pełnego 
zatrzymania do 200 km/h, bez konieczności zmiany biegów. 
 
Dlaczego olej napędowy? 
 
Silniki wysokoprężne są bardziej wydajne niż silniki benzynowe, a przy przewozie dosłownie 
ton ładunku lub pasażerów sprawność jest najważniejsza. Producent pociągów CSX szacuje, 
że ich flota przewozi 1 tonę (0,9 tony metrycznej) ładunku średnio 492 mil (791 kilometrów) 
na 1 galon (4 litry) paliwa, dzięki czemu lokomotywy są cztery razy wydajniejsze niż 
przewożenie towarów po drogach. Systemy spalinowo-elektryczne są również pięć razy 
wydajniejsze niż stare lokomotywy parowe, dlatego olej napędowy całkowicie wyparł parę 
na początku XX wieku. 
 
Diesel zauważył również pewną konkurencję ze strony w pełni elektrycznych pociągów, które 
podczas jazdy są zasilane bezpośrednio z sieci energetycznej. Ta metoda jest kilka razy 
bardziej wydajna niż spalanie jakiegokolwiek rodzaju paliwa na pokładzie w celu 



wytworzenia energii. Lokomotywy elektryczne są szczególnie popularne w Europie i Azji, ale 
w USA przechodzenie na euro przebiega powoli.  
 
Prawdopodobne przyczyny są takie, że pociągi elektryczne wymagają do działania własnej 
specjalistycznej infrastruktury, a stare lokomotywy mogą być w eksploatacji przez wiele 
dziesięcioleci przed przejściem na emeryturę. Na razie standardem pozostaje olej napędowy. 
Jednak kilka kolei pasażerskich zostało zelektryfikowanych w Stanach, w tym północno-
wschodni korytarz Amtrak i kolej podmiejskiej Kalifornii. 
 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pociągi mają stalowe koła, a nie opony jak samochód? 
Ma to na celu zmniejszenie tarcia tocznego. Gdy samochód jedzie po autostradzie, około 4-7 
procent jego potencjalnej energii jest tracone na opory toczenia opon. Opony bardzo się 
uginają i deformują podczas toczenia, co zużywa dużo energii. 
 
Ilość energii zużywanej przez opony jest proporcjonalna do masy, która na nich spoczywa. 
Ponieważ samochód jest stosunkowo lekki, taka ilość energii jest akceptowalna (możesz 
kupić do swojego samochodu opony o niskim oporze toczenia, jeśli chcesz zaoszczędzić 
trochę gazu). 
 

 
 
Ponieważ pociąg waży tysiące razy więcej niż samochód, opór toczenia jest ogromnym 
czynnikiem decydującym o sile potrzebnej do ciągnięcia pociągu. Stalowe koła w pociągu 
jeżdżą po maleńkiej powierzchni styku — powierzchnia styku między każdym kołem a torem 
ma wielkość około dziesięciocentówki. 
 
Dzięki zastosowaniu stalowych kół na stalowej gąsienicy wielkość deformacji jest 
zminimalizowana, co zmniejsza opory toczenia. W rzeczywistości pociąg to najbardziej 
wydajny sposób przewożenia ciężkich towarów. Minusem stosowania kół stalowych jest to, 
że nie mają one dużej przyczepności. W następnej sekcji omówimy interesujące rozwiązanie 
tego problemu. 
 
 
 
 



Trakcja 
 
Przyczepność podczas pokonywania zakrętów nie stanowi problemu, ponieważ koła pociągu 
mają kołnierze (wystające felgi wokół kół), które utrzymują je na torze. Problemem jest 
jednak trakcja podczas hamowania i przyspieszania. 
 
Lokomotywa może generować ponad 60 000 Nm momentu obrotowego. Aby jednak 
efektywnie wykorzystać ten moment obrotowy, osiem kół lokomotywy musi być w stanie 
przyłożyć go do toru bez poślizgu. Lokomotywa wykorzystuje zgrabną sztuczkę, aby 
zwiększyć przyczepność. 
 
Przed każdym kołem znajduje się dysza, która wykorzystuje sprężone powietrze do 
rozpylania piasku, który jest przechowywany w dwóch zbiornikach na lokomotywie. Piasek 
znacznie zwiększa przyczepność kół napędowych. Pociąg ma elektroniczny system kontroli 
trakcji, który automatycznie uruchamia opryskiwacze piasku, gdy koła się ślizgają lub gdy 
maszynista zatrzyma się w trybie awaryjnym. System może również zmniejszyć moc każdego 
silnika trakcyjnego, którego koła się ślizgają. 
 
 
 


