
 
 

Lista projektów w tematyce - TRAKCJA ELEKTRYCZNA 

L.p. Tytuł Projektu, Kierownik Opis 
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Opracowanie projektu, wykonanie prototypu 

oraz wdrożenie produkcji seryjnej nowej polskiej 

lokomotywy elektrycznej do przewozów 

towarowych 

 

 

Kontakt: Zakład Trakcji Elektrycznej,  
email: nte@iel.waw.pl 
email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt dotyczy prototypowej sztuki 
lokomotywy DRAGON E6ACT o numerze 001. 
Lokomotywa przeznaczona jest do prowadzenia 
ciężkich pociągów towarowych o masie do 
3500 Mg z prędkością do 100 km/h oraz pociągów 
kontenerowych 1200 Mg z prędkością 120 km/h. 
prędkość konstrukcyjna lokomotywy wynosi 
140 km/h. Lokomotywa napędzana jest sześcioma 
silnikami asynchronicznymi po 830 kW każdy 
tworząc napęd CoCo, dzięki czemu ograniczony 
został nacisk na oś do wartości poniżej 20 ton 
zachowując jednocześnie dużą siłę pociągową. 
Umożliwia to eksploatację lokomotywy nawet na 
drugorzędnych szlakach towarowych. 

Ostatnią opracowaną w Polsce lokomotywą 
była EP09 na początku lat osiemdziesiątych. 
Projekt nowej lokomotywy DRAGON E6ACT 
powstał w przeciągu 3 lat. Założenia do projektu, 
jej charakterystyki oraz konfiguracja wyposażenia 
powstały stworzone w wyniku wspólnych prac 
ZNLE oraz IEL.  

Następnie prowadzono prace projektowe i 
konstrukcyjne, które doprowadziły do powstania 
układu przekształtnikowego, który był badany w 
Laboratorium Trakcji Elektrycznej IEL, gdzie 
przeprowadzono wszechstronne testy układu 
elektrycznego w warunkach zbliżonych do 
rzeczywistych oraz na dostarczonych przez firmę 
EMIT dwóch silnikach trakcyjnych przeznaczonych 
do napędu lokomotywy DRAGON E6ACT-001.  

Montaż lokomotywy został wykonany w 
zakładach ZNLE w Gliwicach. Następnie 
lokomotywa została zaprezentowana na targach 
TRAKO w Gdańsku, gdzie opracowany przez 
Instytut Elektrotechniki układ napędowy o mocy 
5MW zdobył nagrodę im. Czesława Jaworskiego.  

Duża moc lokomotywy (5MW) oraz siła 
pociągowa pozwalają na prowadzenie bardzo 
ciężkich pociągów do 4200 ton, dla których 
normalnie trzeba przeznaczyć dwie lokomotywy. 

Dodatkowo Zakład Przekształtników Mocy IEL 
opracował przetwornicę statyczną o mocy 
2x160 kW do zasilania potrzeb własnych 
lokomotywy. Przetwornica umożliwia ładowanie 
akumulatorów lokomotywy, zasilanie silników 
indukcyjnych zastosowanych do napędu 
wentylatorów chłodzących aparaturę lokomotywy 
oraz zasilanie pokładowych odbiorników energii 
230 V, 50 Hz. 



 
 

Opracowana w Instytucie Elektrotechniki 
aparatura przekształtnikowa i układ sterowania 
zapewniają optymalne parametry pracy 
lokomotywy i realizację ze znacznym nadmiarem 
założonych charakterystyk trakcyjnych. 
Dotychczasowe próby lokomotywy potwierdziły 
wysoka sprawność i niezawodność opracowanego 
projektu i dostarczonej aparatury. 

 
Kontakt: Zakład Trakcji Elektrycznej,  

Kontakt: Zakład Przekształtników Mocy,  
Kontakt: Sekretariat Instytutu Elektrotechniki  

email: nte@iel.waw.pl 
email: npm@iel.waw.pl 
email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-350 
Tel: (22) 11-25-380 
Tel: (22) 11-25-205 
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Falownikowy układ napędowy zespołów 

trakcyjnych 3000 V, 2x500 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falownikowy układ napędowy opracowany 
został na potrzeby kolejowych pojazdów 
trakcyjnych do zasilania silników asynchronicznych 
wielkich mocy z kolejowej sieci napięcia stałego 
3kV. Zapewnia indywidualną regulację siły 
napędowej silnika dostosowując jej wartość do 
nacisku na szyny napędzanego zestawu kołowego 
oraz bardzo szybkie wykrywanie i likwidację 
poślizgów. Umożliwia realizację charakterystyki 
trakcyjnej dostosowanej do potrzeb lokomotywy 
lub zespołu trakcyjnego. 

 
Kontakt: Zakład Trakcji Elektrycznej,  

Kontakt: Zakład Przekształtników Mocy,  
Kontakt: Sekretariat Instytutu Elektrotechniki  

email: nte@iel.waw.pl 
email: npm@iel.waw.pl 
email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-350 
Tel: (22) 11-25-380 
Tel: (22) 11-25-205 
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Superkondensatorowy zasobnik energetyczny o 

wysokiej efektywności rekuperacji energii 

podczas hamowania pociągów metra i innych 

pojazdów szynowych 

 

 

 

 

 

 

Jest to dedykowany do podstacji trakcyjnych 
zasobnik energii zbudowany na bazie 
superkondensatorów. Służy do gromadzenia 
nadmiaru energii pojawiającej się w 
tramwajowych i trolejbusowych sieciach 
trakcyjnych podczas hamowania odzyskowego. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się 
zapotrzebowanie na moc, szczególnie podczas 
rozruchu pojazdu. Docelowo można zaoszczędzić 
sporą ilość pobranej z sieci energii elektrycznej do 
zasilania pojazdu trakcyjnego, co ma także aspekt 
ekologiczny. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Zakład Trakcji Elektrycznej,  
Kontakt: Sekretariat Instytutu Elektrotechniki  

email: nte@iel.waw.pl 
email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-350 

Tel: (22) 11-25-205 
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Przetwornica statyczna do lokomotywy EP09 o 

mocy 50 kW 

 

 

 

Przetwornica statyczna została opracowana na 
potrzeby lokomotywy EP09. Umożliwia ładowanie 
akumulatorów oraz zasilanie silników 
asynchronicznych do wentylatorów. W sumie 
zamontowano ok. 30 sztuk tego urządzenia. 

 

Kontakt: Zakład Trakcji Elektrycznej,  
email: nte@iel.waw.pl 
email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-350 
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Superkondensatorowe zasobniki energii 

montowane na pojazdach trakcyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest to dedykowany do podstacji trakcyjnych 
zasobnik energii zbudowany na bazie 
superkondensatorów. Służy do gromadzenia 
nadmiaru energii pojawiającej się w 
tramwajowych i trolejbusowych sieciach 
trakcyjnych podczas hamowania odzyskowego. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się 
zapotrzebowanie na moc, szczególnie podczas 
rozruchu pojazdu. Docelowo można zaoszczędzić 
sporą ilość zużytej energii elektrycznej do zasilania 
pojazdu trakcyjnego, co ma także aspekt 
ekologiczny. 

 

Kontakt: Zakład Trakcji Elektrycznej,  
email: nte@iel.waw.pl 
email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-350 
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Badania i ulepszenie przetwornicy TPS200 do 

zasilania automatyki urządzeń trakcji sieci 

tramwajowej i kolejowej DC 

 

dr hab. inż. Andrzej Marcin Sikora, prof. IEL 

 

 

 

 

 

 

 

1) Krótki opis projektu: Przedmiotem realizacji 
projektu były badania techniczne przetwornic 
zasilania DC typu TPS200 przeznaczonej do 
zasilania urządzeń IT instalowanych w 
infrastrukturze związanej z trakcją, taborem i 
urządzeniami współpracującymi z zasilaniem 
trakcji tramwajowej i kolejowej. 

2) Otrzymane rezultaty: Przeprowadzone badania 
pozwoliły potwierdzić spełnienie wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa użytkowania i możliwości 
dopuszczenia do wprowadzenia na rynek, a także 
w zakresie możliwości ulepszenia w wybranych 
przez producenta obszarach. 

3) Kogo potrzebujemy do kontynuacji prac: 



 
 

 Analogiczne badania mogą być zrealizowane dla 
układów o zbliżonym zakresie stosowania i 
wymagań bezpieczeństwa eksploatacji. 

4) Kontakt:  ielow@iel.wroc.pl,  
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Opracowanie i wprowadzenie do produkcji 

nowej generacji testerów wyłączników szybkich 

prądu stałego typu TWS 6000 

 

Mgr inż. Henryk Świątek 

 

Jest to  rozwiązanie do testowania wyłączników 
szybkich prądu stałego. Tester jest zasilany z sieci 
jednofazowej prądu przemiennego. Maksymalny 
pobór mocy podczas ładowania magazynu energii 
- baterii superkondensatorów nie przekracza 
2 kVA. Tester generuje prąd probierczy o 
natezeniu do 6000 A i nastawianej stromości 
narastania prądu. 

Kontakt: Zakład Przekształtników Mocy,  
email: npm@iel.waw.pl 
email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-380 

 

8. 

 

Opracowanie bezczujnikowego układu 

dwustrefowej regulacji prędkości pojazdów 

trakcyjnych komunikacji miejskiej z silnikami 

indukcyjnymi klatkowymi. 

 

Prof. Dr hab. Inż. Marian Kaźmierkowski 

 

Kontakt: Zakład Napędów Elektrycznych,  
email: nne@iel.waw.pl 
email: iel@iel.waw.pl 

Tel: (22) 11-25-270 

 

 

 


