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UKŁADY NAPĘDOWE LEKKICH POJAZDÓW SZYNOWYCH 
Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ HYDROSTATYCZNYCH 

DRIVING SYSTEMS OF THE LIGHT RAIL VEHICLES 
WITH USING THE HYDROSTATIC DEVICES 

S t r e s z c z e n i e   

Artykuł jest poświęcony układom napędowym stosowanym w trakcyjnych pojazdach 
szynowych. Zaprezentowano w nim wykorzystywane obecnie układy napędowe hydro- 
statyczne zastosowane w wózkach motorowych, pojazdach specjalnych oraz pojazdach 
szynowo-drogowych. Przedstawiono ponadto koncepcje (propozycje) hydrostatycznego 
układu napędowego możliwego do zastosowania w krajowych lekkich pojazdach szynowych, 
przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego. 

Słowa kluczowe: lekki pojazd szynowy, układ napędowy, silnik spalinowy, pompa hydro- 
statyczna, silnik hydrostatyczny 

A b s t r a c t  

This paper is devoted to the driving systems used in the traction rail vehicles. Now the used 
driving hydrostatic systems applied in the motor bogies, the special vehicles and in the 
railroad vehicles are presented in it. Moreover, the conceptions (proposals) of the hydrostatic 
driving system being possible for using in the domestic light rail vehicles intended for service 
of the passenger traffic are presented in it. 
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1. Wstęp 

W ostatnich latach jest widoczne ożywienie na rynku przewozów pasażerskich na li- 
niach lokalnych, podmiejskich i regionalnych. Ponadto są prowadzone próby reaktywo-
wania przewozów na liniach nieużywanych od wielu lat, które obecnie wymagają prze- 
glądów i napraw w szczególności budynków stacyjnych, peronów, wiat przystanko- 
wych oraz urządzeń związanych z sygnalizacją i bezpieczeństwem ruchu. 

Do eksploatacji na tych liniach lekkich pojazdów szynowych w najbliższym okresie 
będą zapewne dążyć powstające koleje regionalne oraz prywatni operatorzy kolejowi (kra- 
jowi i zagraniczni). 

Nowi przewoźnicy zainteresowani będą przede wszystkim pozyskiwaniem tanich i nie- 
zawodnych lekkich pojazdów szynowych o uproszczonej konstrukcji w zakresie wy- 
trzymałości, urządzeń pociągowo-zderznych, systemów bezpieczeństwa, sterowania i diag- 
nostyki oraz układów pneumatycznych i hamulcowych. 

Tak więc należałoby rozważyć wprowadzenie do eksploatacji prostych i tanich lekkich 
pojazdów szynowych (nie należy wykluczać pojazdów szynowo-drogowych) mających 
swój pierwowzór w autobusach drogowych. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia  
i zastosowania prostych i niezawodnych układów napędowych stosowanych z powodze- 
niem w autobusach drogowych, pociągach sieciowych, maszynach torowych i wózkach 
motorowych oraz w niektórych konstrukcjach pojazdów szynowo-drogowych. Pozwoliłoby 
to również na zmniejszenie ceny pojazdu, a w konsekwencji na obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych. 

Obecnie stosowane układy napędowe w lekkich pojazdach szynowych (autobusach szy-
nowych) opierają się na silniku spalinowym i przekładni hydraulicznej (hydromechanicz-
nej) oraz przekładni elektrycznej (z silnikiem asynchronicznym). Dalsza część artykułu 
zostanie poświęcona próbom wdrożenia układu napędowego w oparciu o lekkie silniki 
spalinowe, pompy i silniki hydrostatyczne jako alternatywa dla stosowanych w eksploatacji 
wcześniej wymienionych napędów. 

2. Przegląd pojazdów szynowych z napędami hydrostatycznymi 

Układy napędów hydrostatycznych są znane przede wszystkim w zastosowaniu do po- 
jazdów pomocniczych, takich jak: wózki motorowe, pociągi do utrzymania torów i sieci 
oraz w pojazdach szynowo-drogowych. Ponadto za granicą w eksploatacji są 
wykorzystywane lekkie lokomotywy spalinowe z napędami hydrostatycznymi 
przeznaczone do prac manewrowych oraz prowadzenia pociągów osobowych (najczęściej 
turystycznych) w trudnych terenach podgórskich i górskich. 

W kraju jak, wspomniano wcześniej, układy napędów hydrostatycznych zastosowano  
z powodzeniem w pojazdach pomocniczych, produkowanych obecnie przez Zakład Po- 
jazdów Szynowych w Stargardzie Szczecińskim [6, 7, 8, 9] oraz jednostkowo w pojeździe 
szynowo-drogowym przeznaczonym do oczyszczania infrastruktury tramwajowej opra- 
cowanym i wykonanym na podstawie samochodu Iveco Eurocargo Model 140 E 18 W 
przez Instytut Pojazdów Szynowych w Poznaniu [2, 3]. 
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Wózek motorowy WM-15H.00 (rys. 1) 

Układ napędowy wózka składa się z silnika spalinowego firmy Deutz o mocy 240 kW 
napędzającego przez sprzęgło podatne zespół pomp hydraulicznych (o zmiennym wy- 
datku i kierunku tłoczenia oleju), które (przez wytworzone ciśnienie) zasila dwa silniki 
hydrostatyczne powiązane z przekładniami osiowymi przystawkami napędowymi. Na obu 
zestawach kołowych wózka zamontowano przekładnie dwustopniowe kątowo-walcowe. 

Całością napędu steruje sterownik elektroniczny umożliwiający w sposób automatyczny 
sterowanie wydatkiem pomp w zależności od obciążenia i prędkości jazdy wózka. 
 

 
Rys. 1. Widok ogólny wózka motorowego  

typu WM 15H.00 
Fig. 1. General view of the motor bogie  

WM 15H.00 type 
 

Pociąg sieciowy PS-00.M/B (rys. 2) 

Układ napędowy pociągu składa się z silnika wysokoprężnego firmy Deutz typu TCD 
2015 V 064V, pompy hydrostatycznej tłokowo-osiowej o zmiennym wydatku i kierunku 
tłoczenia oleju, dwóch silników hydrostatycznych o zmiennej chłonności oleju, moco- 
wanych do przekładni osiowych zębatych dwustopniowych o kołach walcowych, zębach 
prostych i osiach równoległych. Sterowanie napędu zapewnia sterownik identyczny jak dla 
wózka WM-15H.00. 

 

 
Rys. 2. Widok ogólny pociągu sieciowego typu  

PS-00.M/B 
Fig. 2. General view of the motor bogie  

PS-00.M/B type 
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Uniwersalny ciągnik szynowy UCS-40.00 (rys. 3) 

Układ napędowy ciągnika składa się z silnika spalinowego firmy CAT-CF 18 Acert  
o mocy 552 kW oraz pozostałych elementów jak dla pociągu sieciowego PS-00.M/B, przy 
czym ciągnik jest pojazdem wózkowym, a tym samym przekładnie osiowe zabudowane są 
na wszystkich czterech osiach. Sterowanie napędem ciągnika może być automatyczne, 
ręczne lub za pośrednictwem sygnałów radiowych. 

 

 
Rys. 3. Widok ogólny uniwersalnego ciągnika szynowego  

typu UCS-40.00 
Fig. 3. General view of the motor bogie  

WM 15H. 00 type 
 

Pojazd utrzymania sieci i oświetlenia PUSiO (rys. 4) 

Układ napędny tworzą: silnik spalinowy firmy Deutz typu TCD 2013 o mocy 181 kW, 
pompa hydrostatyczna tłokowoosiowa o zmiennym wydatku i zmiennym kierunku tło- 
czenia, dwa wysokociśnieniowe tłokowe silniki hydrostatyczne o zmiennej chłonności oraz 
przekładnie osiowe dwustopniowe zębate, o kołach walcowych, zębach prostych i osiach 
równoległych. 

 

 
Rys. 4. Widok ogólny pojazdu dla utrzymania sieci I oświetlenia typu PUSiO.05 

Fig. 4. General view of the vehicle for network and lighting maintenance of PUSiO.05 type 
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Pojazd szynowo-drogowy do oczyszczania infrastruktury tramwajowej (rys. 5) 

Układ napędowy składa się z: pompy hydrostatycznej o zmiennej wydajności i zmien- 
nym kierunku tłoczenia napędzanej silnikiem spalinowym samochodu Iveco Eurocargo  
o mocy 134 kW. Pompa hydrostatyczna napędza osiowe silniki hydrostatyczne, które pra- 
cują w układzie szeregowym. Silniki hydrostatyczne przekazują napęd na rolki jezdne 
przez specjalną tarczę. 

 

 
Rys. 5. Pojazd szynowo-drogowy do oczyszczania infrastruktury tramwajowej 

Fig. 5. Rail-road vehicle for cleaning the tram infrastructure 
 

Prędkości eksploatacyjne pojazdów pomocniczych są niewielkie i nie przekraczają 
80 km/h, co nie oznacza, że w zastosowaniu innego typu pojazdów nie można ich 
zwiększyć do wartości powyżej 100 km/h, a więc wystarczających dla lekkich pojazdów 
szynowych przeznaczonych do ruchu pasażerskiego [4, 5]. 

3. Propozycje układów napędowych z wykorzystaniem urządzeń hydrostatycznych 

Zastosowanie napędów hydrostatycznych w pojazdach pomocniczych pozwala na 
„optymizm” w ich zastosowaniu w napędach lekkich pojazdów, zwanych autobusami 
szynowymi, przeznaczonych przede wszystkim do wykorzystania na liniach drugorzędnych  
i wydzielonych. 

Niezależnie od nowego typu napędu można spodziewać się zmian w konstrukcji po- 
zostałych układów i zespołów oraz wymaganiach związanych przede wszystkim z [1]: 
– obniżeniem wymagań w zakresie wytrzymałości konstrukcji, 
– uproszczeniem konstrukcji urządzeń pociągowo-zderznych, 
– wycofaniem z pojazdów systemów związanych z bezpieczeństwem ruchu, 
– uproszczeniem systemów rejestracji, 
– uproszczeniem układów związanych z hamulcem, 
– systemem sterowania i diagnostyki, w tym sterowania wielokrotnego, co pozwoli na 

podjęcie próby zastosowania nieskomplikowanych układów napędowych eksploato- 
wanych z powodzeniem również w autobusach i samochodach ciężarowych. 
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Nowe układy napędowe byłyby oparte na urządzeniach (pompy i silniki) hydro-
statycznych, które znalazły zastosowanie również w pomocniczych maszynach torowych i 
sieciowych [4, 5]. 

Pierwszy i drugi z układów zaprezentowanych na rys. 6 i 7 jest układem tradycyjnym  
z jedną pompą i dwoma silnikami hydrostatycznymi możliwym do zastosowania w lekkim 
pojeździe  szynowym  (jednoczłonowym  autobusie  szynowym)  z wózkami dwuosiowymi 
 

 
Rys. 6. Układ napędowy z jedną pompą i dwoma silnikami hydrostatycznymi  

szybkoobrotowymi o zmiennej chłonności 
Fig. 6. Driving system with one pump and two hydrostatic high-speed engine  

with variable absorptiveness 
 

 
Rys. 7. Układ napędowy z jedną pompą i dwoma silnikami hydrostatycznymi szybkoobrotowymi  

o zmiennej chłonności (napęd na jeden zestaw kołowy) 
Fig. 7. Driving system with one pump and two hydrostatic high-speed engine with variable 

absorptiveness (drive per a wheelset) 
 
natomiast trzeci (o konfiguracji podobnej dla pojazdów szynowo-drogowych) wymagać 
będzie przebudowy wózków trakcyjnych i zastosowania kół (rezygnacja z całkowitych osi) 
z indywidualnym napędem. 

 

 
Rys. 8. Układ napędowy z silnikami hydrostatycznymi zamontowanymi na osiach kół 

Fig. 8. Driving system with the hydrostatic engines mounted on the wheel axles 
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Biorąc pod uwagę możliwości pomp i silników hydrostatycznych, należałoby podjąć 
próbę wprowadzenia napędów hydrostatycznych (dla autobusów jedno- i dwuczłonowych) 
z wykorzystaniem takich urządzeń. 

W układach tych możliwe byłyby do zastosowania przekładnie osiowe, przedstawiono 
na rys. 9. 

 

 
Rys. 9. Układy przekładni osiowych: a – dwustopniowa (stożkowa  

i walcowa), b – jednostopniowa (stożkowa), c – jedno- 
stopniowa   (walcowa),   d   –   dwustopniowa   (walcowa), 

Sh – silnik hydrostatyczny 
Fig. 9. Systems of the axial transmission 

 

Przeprowadzone analizy i obliczenia symulacyjne dla następujących parametrów wyjś- 
ciowych (dla autobusu szynowego jednoczłonowego): 
– masa własna / z pasażerami   47/57 Mg 
– max. siła pociągowa   85 kN 
– max. prędkość eksploatacyjna   120 km/h 
– przełożenie przekładni   ≤  7 
– promień koła    920 mm 
– liczba osi     2–4 
– moc silnika spalinowego    380–400 kW 
– prędkość obrotowa silnika spalinowego  600–2100 obr./min 
wykazały, że jest możliwość realizacji napędu hydrostatycznego z wykorzystaniem dwóch 
pomp hydrostatycznych typu A4V6 175/40 o mocy 346,3 kW oraz czterech silników 
hydrostatycznych typu A6VM 280/71. 

Charakterystykę trakcyjną układu przedstawiono na rys. 10, główne zespoły układu na 
rys. 11, a schemat ideowy układu na rys. 12. 
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Rys. 10. Charakterystyka trakcyjna autobusu jednoczłonowego 

Fig. 10. Traction characteristic of one unit railbus 
 
 

 
 

     
Rys. 11. Główne zespoły układu napędowego: a) pompa hydrostatyczna,  

b) silnik hydrostatyczny 
Fig. 11. Main assemblies of the draving system: a) hydrostatic pump,  

b) hydrostatic engine 
 

a) b) 
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Rys. 12. Propozycja układu napędowego autobusu szynowego z dwoma  

napędnymi wózkami dwuosiowymi 
Fig. 12. Proposal of the driving system of one unit railbus  

with two 2-axle motor bogie 
 

W przypadku autobusu dwuczłonowego możliwa jest konfiguracja układu napędowe- 
go zaprezentowana na rys. 13. 

 

 
 
 

 
Rys. 13. Propozycja układu napędowego dla dwuczłonowego autobusu szynowego 

Fig. 13. Proposal of the driving system of 2-unit railbus 
 
Nie należy wykluczać również innych konfiguracji układów napędowych, w tym wy- 

korzystania typowych pojazdów szynowo-drogowych w oparciu o autobusy drogowe. 
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4. Wnioski 

W pojazdach do przewozu pasażerów na liniach drugorzędnych wykorzystywane lekkie 
pojazdy szynowe (autobusy) wyposażone są najczęściej w przekładnie hydrauliczne,  
a następnie w przekładnie elektryczne, przy czym jednostką napędową pozostaje zawsze 
silnik spalinowy. Należy jednak zastanowić się nad innym rodzajem napędu wyko- 
rzystującego pompy i silniki hydrostatyczne. Byłoby to alternatywne rozwiązanie dla 
nowych rodzajów napędów, a jednocześnie uproszczenie układu w którym zastosowano by 
mniej skomplikowane i łatwiejsze w utrzymaniu urządzenia hydrostatyczne. 

Ponadto uproszczeń należy się spodziewać w innych systemach i układach pojazdów 
takich, jak np.: układy sterowania, hamulcowe oraz obniżenia wymagań w zakresie wy- 
trzymałości konstrukcji, urządzeń pociągowo-zderznych oraz układów związanych z bez- 
pieczeństwem ruchu i rejestracją parametrów pracy pojazdu. 

O wdrożeniu takich układów zadecyduje przede wszystkim rachunek ekonomiczny oraz 
zainteresowanie użytkowników takim rodzajem pojazdów do przewozu pasażerów. 
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