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Vlak Coradia iLint™
Coradia iLint je plně bezemisní
vlakové řešení založené na úspěšné
platformě Alstom Coradia Lint.
Trakční systém využívá palivové
články, které vyrábějí elektřinu
sloučením vodíku a kyslíku za vzniku
vody.
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Coradia iLint – základní charakteristika
●

Na základě úspěšného Coradia Lint
54 DMU

●

Nízkopodlažní vstup (620 nebo 810
mm)

●

Max. rychlost 140 km/h

●

Rozsah 1000 km

●

Žádné technické komponenty v prostoru
pro cestující

●

150 sedadel / 1 toaleta / Flex Area

●

Nulové emise
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Technologie palivových článků pro vlaky – Coradia iLint
k FCMU (vícenásobné jednotce
palivových článků)

Od dieselu…
Odstranění dieselového pohonného systému

Dieselový
agregát

Dieselová
nádrž

Integrace elektrického pohonného systému

Sada Bateriový Vodíková Převodníkový Elektrický
palivových blok
nádrž
systém
trakční motor
článků
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Coradia iLint – ekologický vlak budoucnosti
Palivová jednotka

Vodík

vyrábí elektrickou energii chemickou reakcí, při níž se
kombinuje palivo (vodík) se spalovacím činidlem (kyslíkem
obsaženým ve vzduchu). Jediný výfukový plyn? Voda a pára.
Palivový článek napájí trakční motor při akceleraci a zároveň
baterie a palubní zařízení.

je uložený jako plyn v zásobnících na střeše, palivový
článek používá vodík jako palivo. Dodává ho obchodní
partner.

Lithium-iontové
baterie

Přídavný převodník

Trakční měnič / konvertor

Trakční motor

uchovávají část energie vyrobené palivovým
článkem a kinetickou energii získanou při brzdění.
Baterie zásobují vlak při běžném provozu a v
případě potřeby je lze použít ke zvýšení zrychlení
vlaku.

přeměňuje elektrickou energii získanou
z palivového článku nebo baterie a
přizpůsobuje ji různým palubním
zařízením (klimatizace, dveře,
informační displeje pro cestující,
osvětlení...)

zajišťuje, aby se mezi palivovým článkem, baterií a
trakčním motorem přenášela odpovídající energie.
Sbírá také energii vznikající při pohybu vlaku
během brzdění a přerozděluje ji do pomocného
měniče a baterií.

pohání kola při
zrychlování a
brzdění.
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Technologie palivových článků pro vlaky – Coradia iLint™
Jak to funguje?

Uložení palivového článku

Vodíková nádrž (skladování při tlaku 350 barů)

Uložení lithium-iontové baterie

Hlavní komponenty:

2 H2 + O2 => 2 H2O

●

Uložení palivového článku

●

Vodíková nádrž

●

Uložení lithium-iontové baterie
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Další kroky – nový Coradia iLint v Německu

LNVG

RMV

Dopravní úřad
Dolního Saska

Rhein-MainVerkehrsverbund

14

Zahájení provozu

27

Zahájení provozu

Coradia iLint™

2022

Coradia iLint™

2022/23

30 let

Vodíková čerpací
stanice v
Bremervoerde

29 let

Vodíková čerpací
stanice ve
Frankfurt Hoechst

údržby a dodávky
vodíku

údržby a dodávky
vodíku
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Coradia iLint společnosti Alstom – dosavadní úspěchy
2014

2015

Předstudie

09/2016

Výroba a uvedení do provozu

Testování a validace

První vlak na InnoTrans

Homologace
od EBA
červenec 2018

Přeprava cestujících
v Německu
září ‘18 – únor ‘20

Zkušební provoz
v Nizozemsku
únor ‘20 – březen ‘20
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Coradia iLint v Evropě – milníky

Coradia iLint™ v Evropě

NĚMECKO
Březen/duben 2017
INNOTRANS
Září 2016
Alstom představuje na
veletrhu InnoTrans
besemisní vlak Coradia
iLint. Alstom jako první
železniční výrobce na
světě vyvinul osobní vlak
založený na vodíkové
technologii.

2016
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POLSKO
červen 2021
NĚMECKO
Květen 2019
Fahma, dceřiná
společnost RMV,
objednává od
Alstomu největší
světovou flotilu
vlaků s palivovými
články, 27 vlaků s
palivovými články

První zkušební jízdy
vozu Coradia iLint na
vlastní trati v Salzgitteru
při rychlosti 80 km/h
NĚMECKO
a ve Velimi (Česká
Červenec
republika) rychlostí až 140
2018
km/h.
Schválení pro
přepravu osob v
německé veřejné
síti.
NĚMECKO

NĚMECKO
září 2018 - únor 2020
Po 530 dnech a více
než 200 000 ujetých
km končí úspěšný
zkušební provoz
prvních dvou
vodíkových vlaků na
světě v síti Weser-Elbe.

Spol. Alstom úspěšně
testovala svůj vlak s
palivovými články
Coradia iLint po dobu
deseti dnů na 65 km
dlouhé trase mezi
Groningenem a
Leeuwardenem v
nizozemské provincii
Groningen.

Alstom podepsal
smlouvu s Dopravním
podnikem Dolního
Saska, LNVG na 14
vlaků Coradia iLint

2018

2019

ŠVÉDSKO
srpen 2021

Dopravní úřad
Dolního Saska,
LNVG, sériové vlaky
Předváděcí jízdy Coradia
Coradia iLint v
iLint s veřejností a médii
ve Švédsku, v Inlandsbananu.
pravidelné osobní
dopravě
Ujeto rekordních
1175 km na jednu
FRANCIE
nádrž.
září 2021
Předváděcí akce
Coradia iLint pro
veřejnost a média
ve Valenciennes.

NIZOZEMSKO
březen 2020

Listopad 2017

2017

Předváděcí jízdy Coradia iLint s
veřejností a médii na zkušební trati
Výzkumného železničního ústavu v
Żmigrodu.

NĚMECKO
2022

NĚMECKO
říjen 2020
První vodíková
čerpací stanice
pro osobní
vlaky na světě
postavená v
Bremervoerde.

RAKOUSKO
listopad 2020
Úspěšný
tříměsíční
zkušební provoz
spol. ÖBB v
pravidelné osobní
dopravě.

2020
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Coradia iLint v Evropě – milníky
Rakousko
Coradia iLint v Evropě

Úspěšný tříměsíční zkušební provoz
společností ÖBB v pravidelné osobní dopravě.

Francie
Předváděcí akce Coradia iLint pro veřejnost
a média ve Valenciennes.

Nizozemsko
Spol. Alstom úspěšně testovala svůj vlak
s palivovými články Coradia iLint po dobu
deseti dnů na 65 km dlouhé trase mezi
Groningenem a Leeuwardenem

Polsko
Předváděcí jízdy Coradia iLint s veřejností
a médii na zkušební trati Výzkumného
železničního ústavu v Żmigrodu, blízko Vratislavi

Švédsko
Předváděcí jízdy Coradia iLint s veřejností
a médii ve Švédsku, v Inlandsbananu

Německo
• První zkušební jízdy vozu Coradia iLint na
vlastní trati v Salzgitteru při rychlosti 80 km/h a
ve Velimi (Česká republika) rychlostí až 140
km/h, v březnu a dubnu 2017.
• 2018, schválení pro přepravu osob v
německé veřejné síti.
• Září 2018 - únor 2020, po 530 dnech a více
než 200 000 ujetých km končí úspěšný
zkušební provoz prvních dvou vodíkových vlaků
na světě v síti Weser-Elbe.
• Spol. Alstom podepsala smlouvu na 14 vlaků
Coradia iLint pro LNVG v komerčním provozu
2022.
• Fahma, dceřiná společnost RMV, objednává
od Alstomu největší světovou flotilu vlaků s
palivovými články, 27 vlaků s palivovými
články.
• První vodíková čerpací stanice pro osobní
vlaky na světě postavená v Bremervoerde.
• Dopravní úřad Dolního Saska, LNVG, sériové
vlaky Coradia iLint v pravidelné osobní
dopravě.
• Září 2022 nemodifikovaný sériově vyráběný
vlak Coradia iLint ujel 1175 kilometrů na
jednu nádrž vodíku.
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Květen 2022: Coradia iLint RailShow
v ČR a na Slovensku

Září 2022: Nemodifikovaný Coradia
iLint ujel 1175 km na jednu nádrž
vodíku
Coradia iLint distance run - the best moments –
YouTube
Join us on our green traction journey – YouTube
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Co nás čeká – revoluce technologie vodíkových palivových článků
společnosti Alstom v Evropě

Itálie FNM (Ferrovie Nord Milano)
●

Coradia Stream™ - vlaky s vodíkovými
palivovými články pro Ferrovie Nord
Milano

●

Provoz od roku 2023

Francie SNCF
●

Coradia Polyvalent™ - dvourežimové
vlaky s vodíkovými palivovými články pro
SNCF (vodík + pantograf)

●

Provoz od roku 2025

Skupina vodíkových produktů expanduje
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