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1. Wprowadzenie
Podstawowym celem coraz szerszego stosowania napędów 

hybrydowych jest obniżenie zużycia paliwa oraz ograniczenie 
emisji substancji toksycznych do środowiska. Efektywny spo-
sób wykorzystania hybrydowego układu napędowego wymaga 
prawidłowego sterowania rozpływem energii pomiędzy jego 
poszczególnymi elementami, takimi jak silnik spalinowy, gene-
rator elektryczny, bateria akumulatorów czy silniki elektryczne. 
Pojazdy z takim napędem sprawdzają się zwłaszcza w warun-
kach, gdzie wykonywanych jest dużo manewrów przyspieszania 
i hamowania (np. aglomeracja miejska) [3]. Opracowując kon-
cepcję hybrydowego układu napędowego górniczej lokomoty-
wy spągowej, przeprowadzono wcześniej pomiary prędkości 
jazdy w rzeczywistych warunkach jej pracy, w celu uzyskania 
parametrów wejściowych do przeprowadzenia badań symula-
cyjnych. Na podstawie pomiarów założono spodziewaną efek-
tywność stosowania napędu hybrydowego lokomotywy górni-
czej w warunkach pracy rzeczywistej.

2. Napęd hybrydowy lokomotywy górniczej 
Efektywna praca napędu hybrydowego lokomotywy spągo-

wej wymaga odpowiedniego sterowania przepływem energii 
[2, 3, 4]. Jest to proces związany z ciągłą analizą wielu sygna-
łów, na podstawie których dobierane są parametry elementów 
wykonawczych. Wpływa to na poprawę sprawności energetycz-
nej i żywotność całego układu napędowego. Silnik spalinowy, 
pracując w zadanym punkcie obciążenia i prędkości obrotowej, 
może charakteryzować się najmniejszym zużyciem jednostko-
wym paliwa albo najniższą emisją spalin. W szeregowym na-
pędzie hybrydowym przewidzianym do zastosowania w górni-
czej lokomotywie spągowej można wyróżnić kilka trybów pracy 
(rys. 1–6, gdzie: SS – silnik spalinowy, SE – silnik elektryczny, 
G – generator, BA – bateria akumulatorów, ZP – zbiornik pa-
liwa, US – układ sterowania, FA – falownik, PR – prostownik, 
DC – szyna prądu stałego). 

Tryb EV (Electric Vehicle) – jest to tryb pracy zeroemisyjny. 
W tym układzie silnik spalinowy nie jest włączony, a lokomo-
tywa zasilana jest tylko energią pochodzącą z baterii akumu-
latorów. Tryb EV może być aktywowany tylko przez maszy-
nistę lokomotywy i stosowany, gdy wymagana jest duża ilość 
rozruchów lokomotywy na krótkich odcinkach trasy, jak rów-
nież w rejonach, w których znajdują się ludzie (generowany 
jest hałas).

Tryb HEV (Hybrid Electric Vehicle) – moc generatora i moc 
pochodząca z baterii akumulatorów służą do napędzania loko-
motywy. Ten tryb pracy jest wykorzystywany podczas dużego 
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rys. 1. Tryb EV (Electric Vehicle) [2]

rys. 2. Tryb HEV (Hybrid Electric Vehicle) [2]

zapotrzebowania na moc, np. podczas jazdy lokomotywy z wo-
zami kopalnianymi załadowanymi urobkiem.

Tryb spalinowo-elektryczny bez doładowywania baterii – 
moc generatora wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na 
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moc układu napędowego, a bateria akumulatorów nie może 
gromadzić energii elektrycznej. Ten tryb jest wykorzystywany 
podczas niskiego zapotrzebowania na moc, np. podczas jazdy 
lokomotywy z pustymi wozami kopalnianymi.

Tryb spalinowo-elektryczny z doładowywaniem baterii – moc 
generatora wystarcza na pokrycie zapotrzebowania na moc 
układu napędowego, a nadwyżka wytwarzanej energii groma-
dzona jest w baterii akumulatorów. Ten tryb jest wykorzysty-
wany podczas niskiego zapotrzebowania na moc, np. podczas 
jazdy lokomotywy z pustymi wozami kopalnianymi.

Tryb ładowania baterii – w tym trybie całkowita energia wy-
twarzana przez generator służy do ładowania baterii akumula-
torów. Stosowany jest podczas postojów lokomotywy.

rys. 3. Tryb spalinowo-elektryczny bez doładowywania baterii akumu-

latorów [2]

rys. 4. Tryb spalinowo-elektryczny z doładowywaniem baterii akumu-

latorów [2]

rys. 5. Tryb ładowania baterii akumulatorów [2]

rys. 6. Tryb hamowania odzyskowego [2]

rys. 7. Stany naładowania baterii akumulatorów [2]

Tryb hamowania odzyskowego – podczas hamowania lo-
komotywy silniki napędowe pracują w trybie generatorowym, 
wytwarzając dodatkową energię, która może służyć do dołado-
wania baterii akumulatorów.

Niezależnie od trybu pracy lokomotywy, algorytm sterowania 
powinien być informowany o aktualnym stanie naładowania 
baterii akumulatorów (SOC). Utrzymanie odpowiedniego po-
ziomu naładowania baterii akumulatorów decyduje o płynno-
ści jazdy oraz zabezpiecza także przed uszkodzeniem, spowo-
dowanym przeładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem. 
Dopuszczalny stopień naładowania baterii akumulatorów po-
winien wynosić od 20% do 80% (rys. 7).

3. Badania symulacyjne hybrydowego układu 
napędowego górniczej lokomotywy spągowej

Analizę pracy hybrydowego układu napędowego górniczej 
lokomotywy spągowej przeprowadzono na podstawie badań 
symulacyjnych wykonanych w programie Matlab-Simulink. 
Polegały one na wyznaczeniu rozpływu mocy pomiędzy po-
szczególnymi jego elementami napędu w czasie przy równo-
czesnym wyznaczeniu ilości zużytego paliwa i emisji substancji 
toksycznych. Podczas badań odwzorowywano prędkości jazdy 
lokomotywy z rys. 8 i 9, podczas których lokomotywa była jed-
nakowo obciążona. Badania wykonano dla dwóch kryteriów 
optymalizacji – minimalizacji emisji substancji toksycznych 
i minimalizacji jednostkowego zużycia paliwa. Wyniki symu-
lacji przedstawiono na rys. 10–13. 

Można stwierdzić, że niezależnie od warunków pracy loko-
motywy silnik spalinowy pracował w sposób ciągły, ze stałą 
mocą, w zadanym punkcie pracy. Pokrycie zapotrzebowania na 
moc silników napędowych zapewniała bateria akumulatorów. 
Podczas transportu urobku ok. 10% całkowitego czasu przejaz-
du przypadało na postój, podczas którego doładowywana była 
bateria akumulatorów (rys. 10 i 11). Energia ta wykorzystywana 
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rys. 8. Prędkość jazdy lokomotywy transportującej urobek

rys. 9. Prędkość jazdy lokomotywy transportującej materiały

rys. 10. Rozpływ mocy w hybrydowym układzie napędowym lokomo-

tywy transportującej urobek według kryterium minimalizacji emisji 

substancji toksycznych [2]

rys. 11. Rozpływ mocy w hybrydowym układzie napędowym lokomoty-

wy transportującej urobek według kryterium minimalizacji jednostko-

wego zużycia paliwa [2]

rys. 12. Rozpływ mocy w hybrydowym układzie napędowym lokomo-

tywy transportującej materiały według kryterium minimalizacji emisji 

substancji toksycznych [2]

rys. 13. Rozpływ mocy w hybrydowym układzie napędowym loko-

motywy transportującej materiały według kryterium minimalizacji 

jednostkowego zużycia paliwa [2]

była następnie do rozpędzania lokomotywy do jazdy z dużą 
prędkością i obciążeniem. Zaletą napędu hybrydowego w ta-
kich warunkach pracy była możliwość odzysku energii podczas 
częstych hamowań, wykorzystywanej następnie do przyspie-
szania. W tabeli 1 przedstawiono przyrosty stanu naładowa-
nia baterii (SOC) dla jazdy lokomotywy w trybie hybrydowym 
(HEV) i elektrycznym (EV), wyznaczone podczas symulacji 
(rys. 10–13). 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1, za pomocą układu 
równań (1) i (2), sprowadzono stan naładowania baterii aku-
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tabela 1. Procentowy przyrost stanu naładowania baterii akumulatorów podczas zadanych jazd lokomotywy [2]

mulatorów do stanu początkowego, wyznaczając tym samym 
rzeczywiste spalanie oraz emisję spalin. Wyniki te zestawiono 
w tabeli 2.

zl LHEV – liczba cykli jazd lokomotywy w trybie hybrydowym;
zl LEV – liczba cykli jazd lokomotywy w trybie elektrycznym;
zl SOCHEV – procentowy przyrost stanu naładowania baterii 
akumulatorów podczas jazdy lokomotywy w trybie hybry-
dowym;

zl SOCEV – procentowy przyrost stanu naładowania baterii aku-
mulatorów podczas jazdy lokomotywy w trybie elektrycznym.

zl gc – całkowite zużycie paliwa;
zl gH – zużycie paliwa w trybie hybrydowym;
zl ecCO, ecHC, ecNOx – emisja całkowita składników spalin;
zl eHCO, eHHC, eHNOx – emisja składników spalin w trybie hybry-
dowym.

Można stwierdzić, że przy tej samej masie ciągnącego zestawu 
mniejsze jest zużycie paliwa, jak i mniejsza jest ilość substancji 
toksycznych wydalanych do środowiska. Kryterium optyma-
lizacji napędu hybrydowego lokomotywy górniczej powinno 
być zatem stosowane w zależności od miejsca, w którym loko-
motywa będzie pracowała. W rejonach, w których znajdują się 
ludzie, korzystniej będzie stosować kryterium minimalizacji 
emisji substancji toksycznych do środowiska. W innych przy-
padkach można zastosować kryterium minimalizacji jednost-
kowego zużycia paliwa.

4. Podsumowanie 
Sterowanie hybrydowym układem napędowym lokomotywy 

górniczej, powinno uwzględniać warunki, w jakich będzie ona 
pracowała. Podczas transportu urobku lokomotywa nie wyko-
nuje częstych manewrów przyspieszania i hamowania. Jej cykl 
jazdy można porównać do jazdy samochodem po autostradzie. 
Stosowanie napędu hybrydowego będzie wtedy nieefektywne. 
Również kilkuminutowy postój lokomotywy, podczas które-
go bateria akumulatorów jest doładowywana, można uznać 
za nieuzasadniony. Należy wówczas wyłączyć silnik spalino-
wy. Natomiast napęd hybrydowy zastosowany w lokomotywie 
transportującej materiały jest uzasadniony. Częste manewry 
przyspieszania i hamowania wymagają zapasu mocy, który za-
pewnia bateria akumulatorów. W tym przypadku zastosowanie 
lokomotywy z napędem spalinowym skutkuje pracą silnika spa-
linowego w najmniej korzystnym zakresie pracy. 
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tabela 2. Emisja oraz zużycie paliwa lokomotywy (Q – ilość zużytego paliwa, CO – tlenek węgla, HC – węglowodór, NOx – tlenek azotu)

Q [l] co [g] hc [g] Nox [g] co+hc+Nox [g]

Transport
urobku

Kryterium minimalnej emisji 
jednostkowej substancji toksycznych

5,27 16,74 3,60 74,76 95,1

Kryterium minimalizacji 
jednostkowego zużycia paliwa

4,5 27,48 2,54 100,28 130,3

Transport materiałów
Kryterium minimalnej emisji 
jednostkowej substancji toksycznych

4,55 14,46 3,11 64,56 82,13

Kryterium minimalizacji 
jednostkowego zużycia paliwa

4,4 26,76 2,47 97,64 126,87

transport urobku

Kryterium minimalnej emisji 
substancji toksycznych

Kryterium minimalizacji 
zużycia paliwa

hEv Ev hEv Ev

+14,8% –28,8% +47,3% –28,8%

transport materiałów

Kryterium minimalnej emisji 
substancji toksycznych

Kkryterium minimalizacji 
zużycia paliwa

hEv Ev hEv Ev

+18,8% –24,9% +51,3% –24,9%

1 = LHEV + LEV

0 = SOCHEV ∙ LHEV + SOCEV ∙ LEV

(1)

(2)

gc = gH ∙ LHEV

ecCO = eHCO ∙ LHEV

ecHC = eHHC ∙ LHEV

ecNOx = eHNOx ∙ LHEV
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