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Agenda

1. Opis projektu 

2. Korzyści z realizacji projektu

3. Charakterystyka pojazdu 501EH

4. Charakterystyka Polskich Linii Kolejowych oraz 
obowiązujące normy 

5. Koncepcja doboru jednostki napędowej

6. Podsumowanie
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Nazwa projektu

Innowacyjny, specjalny pojazd kolejowy 
z napędem hybrydowym udoskonalony 

o zasilanie z zasobników energii, będący bazą 
do montażu urządzeń przeznaczonych do budowy, 
diagnostyki i pomiarów infrastruktury kolejowej

Wartość projektu: 29 403 525,00 zł

Wysokość dofinansowania z EFRR: 19 603 262,50 zł
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Lider i partner projektu

LIDER 
projektu

PARTNER 
projektu
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Plan projektu

Prace 
B+R

Dokumentacje 
projektowe

Stanowisko do 
prób układów 
napędowych

Prototyp pojazdu

Badania stanowiskowe 
i ruchowe pojazdu
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Pojazd typu 501EH

Pojazd do 
budowy, 
napraw, 

eksploatacji, 
diagnostyki,  
pomiarów 

infrastruktury 
kolejowej

Prędkość 
160 km/h przy 

zasilaniu 
z trakcji 

elektrycznej

3 źródła 
zasilania

Zasobniki 
ładowane z:

- sieci 
trakcyjnej
- punktu 

ładowania
- odzysku 
energii z 

hamowania

Wydłużony 
czas pracy 
w trybie 

bateryjnym: 
hamowanie 

rekuperacyjne

Redukcja 
negatywnego 

wpływu na 
środowisko
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Napęd pojazdu

3 źródła zasilania

odzysk energii z 
hamowania

agregat prądotwórczy 
będący zasilaniem

awaryjnym 

Sieć trakcyjna

Zasobnik energii elektrycznej

Agregat prądotwórczy
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Wstępna koncepcja pojazdu 
specjalnego przeznaczenia typu 501EH

Oznaczenia:

1- kabina maszynisty 
2- żuraw z koszem 
3- przedział socjalny
4- agregat prądotwórczy
5- ruchome podesty
6- przedział warsztatowy
7- moduł zasilania 
8- pantograf
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Korzyści środowiskowe

Praca 
Polskich 

producentów

Spełnienie 
najnowszych 

norm 
i przepisów

Zmniejszenie 
zużycia oleju 
napędowego

Redukcja 
emisji spalin

Zmniejszenie 
zużycia 
środków 
smarnych

Ochrona 
środowiska 
i zdrowia

Zmniejszenie 
zużycia 

elementów 
eksplo-

atacyjnych



10

Charakterystyka Polskich Linii Kolejowych

19 235 km
Całkowita długość

11 849 km
Linie zelektryfikowane

10 501 km
Linie jednotorowe

54 % całkowitej długości

62 % całkowitej długości
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Stan i perspektywy rozwoju norm emisji 
spalin w pojazdach pozadrogowych (NRMM)

Przewiduje się zrównanie limitów emisji normy Stage z Euro
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Zestawienie wstępnie proponowanych do 
zabudowy silników spalinowych

C9.3B 
Parametr C9.3B C13B Jednostka

Układ silnika 6-cylindrowy rzędowy 
silnik 4-suwowy

6-cylindrowy rzędowy 
silnik 4-suwowy [-]

Średnica cylindra 115 130 [mm]
Skok tłoka 149 157 [mm]
Objętość skokowa 9.3 12.5 [dm3]
Moc silnika 340 @ 2 000 430 @ 1 800 – 2 100 [kW@rpm]
Moment obrotowy 2 088 @ 1 400 2 640 @ 1 400 [Nm@rpm]
Stopień sprężania 17:1 15.8:1 [-]
Paliwo Olej napędowy Olej napędowy [-]
Zapłon Samoczynny Samoczynny [-]
Zasilanie Wtrysk bezpośredni Wtrysk bezpośredni [-]
Układ turbodoładowania Pojedynczy Pojedynczy [-]
Ilość turbosprężarek 1 1 [-]
Norma emisji spalin Stage V / Tier 4 Stage V / Tier 4 [-]

C13B 
Caterpillar
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Podsumowanie

W wyniku realizacji projektu uzyskamy:
• Demonstrator specjalnego pojazdu szynowego z napędem hybrydowym
• Pojazd mogący poruszać się po wszystkich liniach zarówno 

zelektryfikowanych jak i bez trakcji elektrycznej
• Możliwość pracy w trybie bezemisyjnym jednocześnie poprawiającym 

komfort pracy obsługi
• Zwiększony zasięg pojazdu przez zastosowanie wielu źródeł zasilania
• Możliwość odzyskiwania energii z hamowania do doładowywania 

zasobników energii
• Wykorzystanie pomocniczego agregatu prądotwórczego w sytuacjach 

awaryjnych
• Wyposażenie pojazdu w specjalistyczne urządzenia do utrzymania 

infrastruktury kolejowej lub pomiaru i diagnostyki
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Zespół projektowy

mgr inż. Arkadiusz Stachowicz 
Kierownik Zarządzający Projektem

a.stachowicz@mtrzps.com.pl

mgr inż. Wojciech Jakuszko
Kierownik B+R Projektu

wojciech.jakuszko@pit.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Paweł Stobnicki
Kierownik Zarządzający Projektem po stronie Partnera Projektu

pawel.stobnicki@pit.lukasiewicz.gov.pl

dr Natalia Łasińska
Scrum Master / Project Management Office

natalia.lasinska@pit.lukasiewicz.gov.pl
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