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BADANIA MODELOWE HYBRYDOWEGO UKŁADU  

NAPĘDOWEGO LOKOMOTYWY SPĄGOWEJ 
 

MODEL TESTS OF HYBRID DRIVE OF FLOOR-MOUNTED RAILWAY 
 

Streszczenie: W podziemiach kopalń, w warunkach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, 
do odstawy urobku oraz transportu materiałów i przewozu ludzi stosuje się obecnie m.in. lokomotywy spą-
gowe napędzane silnikami spalinowymi lub silnikami elektrycznymi zasilanym z baterii akumulatorów. Po-
jazdy, których źródłem zasilania jest bateria akumulatorów nie emitują toksycznych substancji do środowiska, 
wymagają jednak częstego i długotrwałego procesu ładowania. Pojazdy z silnikami spalinowymi wytwarzają 
duże ilości toksycznych spalin, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia pracujących górników. Zmniejsze-
nie emisji toksycznych składników spalin i dwutlenku węgla oraz oszczędność w zużyciu paliwa, przy jedno-
czesnym zwiększeniu osiągów pojazdów i komfortu pracy górników mogą umożliwić lokomotywy o napędzie 
hybrydowym. W artykule zaprezentowano wyniki badań modelowych koncepcyjnej lokomotywy spągowej 
podczas jazdy odwzorowującej warunki rzeczywiste. Zaprezentowano model obliczeniowy lokomotywy wy-
konany w środowisku programu Matlab-Simulink. 

 
Abstract: At present floor-mounted locomotives driven by diesel engines or battery supplied electric motors 
are, among others, used in mines undergrounds, in areas threatened by methane and/or coal dust explosion ha-
zard, for run-of-mine transportation and transportation of materials and people. Vehicles supplied from battery 
do not emit toxic substances to the environment. However, they often require frequent and long lasting char-
ging. Vehicles with diesel engines produce large volume of toxic exhaust gases, which are very dangerous for 
miners’ health. Locomotives with hybrid drive can reduce emission of toxic components and carbon dioxide in 
exhaust gases as well as save fuel with simultaneous increase of vehicles’ performance and comfort of miners’ 
work. Results of model tests of designed floor-mounted locomotive during run in conditions similar to real 
conditions are given. Computational model of the locomotive made in Matlab-Simulink software environment 
is presented.           
 
Słowa kluczowe: napęd hybrydowy, lokomotywa spągowa 
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1. Wprowadzenie   

W podziemiach kopalń, w warunkach zagroże-
nia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, 
do odstawy urobku oraz transportu materiałów  
i przewozu ludzi, stosuje się m.in. lokomotywy 
spągowe napędzane silnikami spalinowymi lub 
elektrycznymi. Lokomotywy elektryczne, któ-
rych źródłem zasilania jest bateria akumulato-
rów nie emitują toksycznych substancji do śro-
dowiska, wymagają jednak częstego i długo-
trwałego procesu ładowania. Lokomotywy  
z silnikami spalinowymi wytwarzają duże ilości 
toksycznych spalin, które są bardzo niebez-
pieczne dla zdrowia pracujących górników. 
Zmniejszenie emisji toksycznych składników 
spalin i dwutlenku węgla oraz oszczędność  
w zużyciu paliwa, przy jednoczesnym 
zwiększeniu osiągów pojazdów i komfortu 
pracy górników mogą umożliwić lokomotywy  

 
 

o napędzie hybrydowym. Istnieje duża różno-
rodność rozwiązań konstrukcyjnych hybrydo-
wych układów napędowych, które w zróżnico-
wanym stopniu wykorzystują energię elektry-
czną. Opierając się na dotychczasowych roz-
wiązaniach, opracowano koncepcję górniczej 
lokomotywy spągowej o napędzie hybrydo-
wym. 

2. Koncepcja   

Koncepcja hybrydowego układu napędowego 
lokomotywy charakteryzuje się strukturą szere-
gową (Rys.1). Struktura szeregowa wydaje się 
być odpowiednia dla zastosowania w górni-
czych lokomotywach spągowych, z uwagi na 
fakt, że maksymalny kąt nachylenia torowiska 
wynosi 4o. Tak mały stopień nachylenia po-
zwala w pełni na wykorzystanie mocy elek-
trycznych silników napędowych. Dodatkowa 
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moc silnika spalinowego w układzie przenie-
sienia napędu na koła, jak ma to miejsce  
w strukturze równoległej byłaby nieuzasad-
niona. W strukturze z rys.1, silnik spalinowy 
napędza generator, który poprzez układy ener-
goelektroniczne (prostownik, falowniki) zasila 
silniki elektryczne. Rozpływ mocy przedsta-
wionego hybrydowego układu napędowego za-
leży od warunków pracy lokomotywy – przede 
wszystkim od kąta nachylenia torowiska oraz 
od momentu obciążenia silników napędowych. 
Jeśli zapotrzebowanie na moc przekracza moc 
silnika spalinowego, niedobór jest pokrywany  

z baterii akumulatorów. Natomiast, gdy silnik 
spalinowy generuje więcej mocy niż wynosi 
zapotrzebowanie na nią, wówczas nadwyżka 
jest wykorzystywana do ładowania baterii aku-
mulatorów. Możliwy jest także odzysk energii 
podczas hamowania lokomotywy, gdy silniki 
elektryczne pracują jako prądnice, dostarczając 
energię do ładowania baterii akumulatorów. 
Stopień naładowania baterii akumulatorów po-
winien mieścić się w obszarze od 20% - 80%. 
Jest to przedział zabezpieczający przed nad-
miernym rozładowaniem i przeładowaniem 
akumulatorów. 

 

Rys.1. Koncepcja hybrydowego układu napędowego lokomotywy spągowej [2]  

 

 

 
Rys. 2. Układ napędowy lokomotywy wykonany w programie Matlab-SImulink [2] 
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3. Badania symulacyjne 

Badania symulacyjny lokomotywy spągowej 
przeprowadzone zostały przy pomocy  pro-
gramu Matlab – Simulink, w którym zbudo-
wano układ napędowy (Rys. 2) oraz programu 
MSC Adams, w którym wykonano model fi-
zyczny lokomotywy (Rys. 3). 

 
Rys. 3. Model fizyczny lokomotywy wykonany  

w programie MSC Adams [2] 

Połączenie obu środowisk programowych 
umożliwiło przeprowadzenie badań symulacyj-
nych jazdy lokomotywy na torowisku, o róż-
nym stopniu nachylenia. Na rys.4 zestawiono 
przykładowe wyniki badań symulacyjnych, 
które obrazują moment obciążenia jednego  
z silników elektrycznych w zależności od stop-
nia nachylenia torowiska oraz masy ładunku. 

 
Rys. 4. Zestawienie momentów obciążenia jed-

nego z silników elektrycznych w zależności od 

kąta nachylenia torowiska [2] 

Na podstawie momentów obciążenia wyzna-
czono charakterystyki momentu obciążenia jed-
nego z silników elektrycznych w funkcji kąta 
nachylenia torowiska. Przykładową charaktery-
stykę przedstawiono rys. 5. 

 
Rys. 5. Charakterystyka momentu obciążenia 

jednego z silników elektrycznych w funkcji kąta 

nachylenia torowiska [2] 

Wyznaczone w ten sposób charakterystyki zo-
stały zaimplementowane do środowiska Matlab 
– Simulink, w postaci bloków funkcyjnych. Po-
zwoliło to na przeprowadzenie badań symula-
cyjnych przejazdu lokomotywy wzdłuż trasy  
o różnorodnym stopniu nachylenia i różnej 
masie ładunku. 

Na rys.6 przedstawiono trasę przejazdu loko-
motywy spągowej na jednej ze kopalń. Kolo-
rem czerwonym zaznaczono przejazd lokomo-
tywy z pełnymi wozami, a kolorem zielonym  
z pustymi. Maksymalną ilość pełnych wozów 
kopalnianych dobrano na podstawie wykona-
nych obliczeń trakcyjnych koncepcyjnej loko-
motywy o napędzie hybrydowym [2]. 

Rys. 6. Trasa przejazdu lokomotywy [2] 
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Przedstawioną na rys.6 trasę przejazdu podzie-
lono na odcinki, w zależności od stopnia na-
chylenia, które zaimplementowano do modelu 
komputerowego.  
Na rys.7 przedstawiono jeden cykl przejazdu 
lokomotywy na trasie.   

 
Rys. 7. Cykl przejazdu lokomotywy [2] 
 

Pierwszą część cyklu (kolor czerwony) loko-
motywa pokonuje z pełnym ładunkiem po 
wzniosie, z prędkością około 3m/s. Drugą część 
cyklu (kolor zielony) lokomotywa pokonuje  
z pustymi wozami, po upadzie, z prędkością 
4m/s. Na podstawie wyznaczonego cyklu pracy 
przeprowadzono badania symulacyjne. Wyniki 
badań przedstawiono na rys.8-11. Z przeprowa-
dzonej analizy przebiegów wynika, że podczas 
jazdy z pełnym załadunkiem, na pewnym od-
cinku trasy, moc silnika spalinowego napędza-
jącego generator nie wystarcza do zasilania sil-
ników trakcyjnych. Wówczas energia pobierana 
jest dodatkowo z baterii akumulatorów (spadek 
stanu naładowania baterii akumulatorów na 
rys.10). Na pozostałych odcinkach trasy oraz 
podczas jazdy z pustymi wozami, moc silnika 
spalinowego jest wystarczająca do zasilania sil-
ników elektrycznych, a nadwyżka energii wy-
korzystywana jest do ładowania baterii akumu-
latorów. 

 
Rys. 8. Przebieg prędkości obrotowej silnika 

elektrycznego [2] 

 
Rys. 9. Przebieg momentu obciążenia silnika 

elektrycznego [2] 

 
Rys. 10. Przebieg mocy generowanej przez sil-

nik spalinowy [2] 

 
Rys. 11. Przebieg stanu naładowania baterii 

akumulatorów [2] 

4. Podsumowanie 

Uwarunkowania dotyczące sterowania hybry-
dowymi układami napędowymi oraz sposób ich 
optymalizacji, mają decydujący wpływ na zu-
życie paliwa, emisję toksycznych substancji do 
środowiska oraz moment obrotowy. Przyjęta 
koncepcja sterowania decyduje o funkcjach po-
szczególnych podzespołów hybrydowego 
układu napędowego, jak np. o efektywności ko-
rzystania  energii magazynowanej w baterii 
akumulatorów, zakresie pracy silnika spalino-
wego wynikającego z jego prędkości obrotowej 
oraz o rozwijanym momencie obrotowym.  
W warunkach górniczych uzasadnione jest 
wykorzystanie strategii sterowania w celu 
zmniejszenia emisji substancji toksycznych do 
środowiska. Zastosowanie w górniczych 
lokomotywach spągowych napędu hybrydo-
wego pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć 
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koszty eksploatacji oraz zmniejszyć oddziały-
wanie na środowisko kopalniane.   
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