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Wstęp

Niniejsza  ekspertyza  została  opracowana  na  potrzeby  Gminy  Lublin  w  ramach  projektu

„Strategia  rozwoju  elektromobilności  w Lublinie”.  „Projekt  jest  finansowany ze  środków

Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  Programu

GEPARD  II  -  transport  niskoemisyjny.  Cześć  2)  Strategia  rozwoju  elektromobilności”.

Ekspertyza zawiera informacje o magazynach energii dostępnych na rynku, z uwzględnieniem

ich  rodzajów  oraz  właściwości.  Przedstawiono regulacje  prawne  oraz  opinię  dotyczącą

zasadności i możliwości stosowania magazynów energii. Przeanalizowano również sposoby

połączenia  magazynów  energii  z odnawialnymi  źródłami  energii  oraz  siecią

elektroenergetyczną.  W  drugiej  części  ekspertyzy  zaproponowano  rozmieszczenie

magazynów energii w mieście Lublin z podziałem na strefy. Dokonano analizy techniczno -

ekonomicznej  w zakresie  kosztów inwestycyjnych  i   eksploatacyjnych  dla  przykładowego

magazynu współpracującego z ładowarką autobusów. Określono możliwości realizacji funkcji

V2G oraz V2H. Dokonano analizy techniczno -ekonomicznej wykorzystania akumulatorów

po  okresie  ich  eksploatacji  w  pojazdach  z napędem  elektrycznym.  W  ostatniej  części

przedstawiono  rekomendacje  rozwiązań  w zakresie  magazynowania  energii  możliwych  do

wykorzystania na terenie Lublina. 
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1. Ogólne informacje dotyczące magazynowania energii

a) zasadność realizacji i przegląd technologii magazynowania energii dla 

aglomeracji miejskich (magazyny centralne,  rozproszone)

Układy magazynowania energii  elektrochemicznej dzieli  się ze względu na typ chemii

zastosowanej  do  ich  produkcji.  Na  podstawie  przeglądu  artykułów  naukowych  oraz

branżowych wybrano cztery typy ogniw, najczęściej stosowanych w magazynach energii:

1) Ogniwo LiFePO4 (LFP)– tab.1

2) Ogniwo LiNiMnCoO2 (NMC) – tab.2

3) Ogniwo LiNiCoAlO2 (NCA) – tab.3

4) Ogniwo Li2TiO3 (LTO) – tab.4

Tab.1

Ogniwo LiFePO4 (LFP)

Napięcie znamionowe ogniwa 3,2 V

Zakres napięcia pracy 2,5-3,65 V

Gęstość energetyczna 90-120 Wh/kg

Znamionowy prąd ładowania 1 C

Znamionowy prąd rozładowania 25 C

Czas eksploatacji 2000 cykli

Zakres dopuszczalnych temperatur

Cena 480$ / kWh

Główny producent BYD

Tab.2

Ogniwo LiNiMnCoO2 (NMC )
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Napięcie znamionowe ogniwa 3,6 V

Zakres napięcia pracy 3,0-4,2 V

Gęstość energetyczna 150-220 Wh/kg

Znamionowy prąd ładowania 0,7-1 C

Znamionowy prąd rozładowania 1-2 C

Czas eksploatacji 1000-2000 cykli,  uzależniony od głębokości

rozładowania

Zakres dopuszczalnych temperatur

Cena 360 $ / kWh

Główny producent Samsung, Sony, LG Chem

Tab.3

Ogniwo LiNiCoAlO2 (NCA )

Napięcie znamionowe ogniwa 3,6 V

Zakres napięcia pracy 3,0-4,2 V

Gęstość energetyczna 200-260 Wh/kg

Znamionowy prąd ładowania 0,7 C

Znamionowy prąd rozładowania 1 C

Czas eksploatacji 500  cykli,  uzależniony  od  głębokości

rozładowania i temperatury

Zakres dopuszczalnych temperatur

Cena 290 $/ kWh

Główny producent Panasonic, Tesla

Tab.4

Ogniwo Li2TiO3 (LTO )

Napięcie znamionowe ogniwa 2,4 V

Zakres napięcia pracy 1,8-2,85 V

Gęstość energetyczna 50-80 Wh/kg

Znamionowy prąd ładowania 1-5 C

Znamionowy prąd rozładowania 10 C
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Czas eksploatacji 3000  -  7000  cykli,  uzależniony  od

parametrów rozładowania

Zakres dopuszczalnych temperatur

Cena 1005 $ / kWh

Główny producent Toshiba, Yinlong

1) Ogniwo  LiFePO4,  nazywane  litowo-żelazowo-fosforowym  (LFP)  jest  najczęściej

stosowanym  typem  chemii  w  przemysłowych  magazynach  energii.  Do

najistotniejszych  parametrów  tego  ogniwa  należy  wysokie  bezpieczeństwo

użytkowania i prąd rozładowania sięgający wartości 25 C dla pojedynczego ogniwa.

Ogniwa tego typu dedykowane są dla układów awaryjnego zasilania UPS i stanową

bufor energetyczny, potrzebny do uruchomienia układów zasilania awaryjnego jakim

mogą być agregaty diesla. Z powodu stosunkowo dużej żywotności i bezpieczeństwa

eksploatacji zaleca się stosowanie tych ogniw w miejscach takich jak szpitale gdzie

głównym priorytetem jest  podtrzymanie  ciągłości  zasilania  do czasu  uruchomienia

źródła rezerwowego. 

2) Ogniwo LiNiMnCoO2  (NMC),  jest  najbardziej  rozpowszechnionym  typem ogniwa

wykorzystywanym  w  branży  Automotive  i  stacjonarnego  magazynowania  energii

ogólnego przeznaczenia. Parametrem wyróżniającym ten rodzaj ogniwa jest najlepszy

stosunek ceny, gęstości energetycznej i żywotności ogniwa, w porównaniu do innych

ogniw  prezentowanych  w  niniejszym  opracowaniu.  Ogniwa  z  powodu  dobrych

parametrów  eksploatacyjnych  znalazły  zastosowanie  w  stacjonarnych  magazynach

energii firm tj. BMZ, Tesla, LG Chem i Samsung, Sony, oraz w wiodących markach

pojazdów  elektrycznych:  BMW,  Volkswagen  i  Nissan.  Z   powodu  dobrych

parametrów eksploatacyjnych w stosunku do ceny zaleca się stosowanie tego rodzaju

ogniw w magazynach energii ogólnego przeznaczenia tj. magazynowanie energii ze

źródeł  odnawialnych,  przenoszenie  obciążenia  systemu  ze  szczytu  dziennego  na

dolinę nocną oraz wspieranie stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

3) Ogniwo LiNiCoAlO2 (NCA), ogniwo jest  obecnie  seryjnie  produkowaną jednostką

o najwyższej  gęstości  energetycznej  w  porównaniu  do  ogniw  prezentowanych

w niniejszym  dokumencie.  Ponadto  zredukowana  ilość  kobaltu  potrzebnego

do produkcji pozytywnie wpływa na finalną cenę ogniwa. Niestety technologia NCA
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w porównaniu z NMC ma 3-4 krótszą żywotność. Głównym producentem ogniw jest

Panasonic,  Tesla i LS. Zaleca się stosowanie tego typu ogniw w przypadkach gdy

wymagana  jest  redukcja  wagi  systemu magazynowania.  Prezentowane rozwiązanie

jest szczególnie atrakcyjne w przypadku mobilnych magazynów energii. Przykładami

mobilnych magazynów energii mogą być pojazdy elektryczne lub systemy zasilania

gwarantowanego  które  powinny  się  znajdować  we  flocie  lokalnego  dystrybutora

energii elektrycznej.

4) Ogniwo  Li2TiO3  (LTO),  ogniwo  to  posiada  największą  liczbę  cyklów  ładowania

i rozładowania  w  porównaniu  do  innych  ogniw  prezentowanych  w  niniejszym

dokumencie.  Własności  tego  rozwiązania  są  cenne  w  przypadkach  gdy  natura

obciążenia jest szybkozmienna. Rozwiązania LTO stosuje się głównie w miejscach

gdzie cyklicznie energia jest pobierana i oddawana. Przykładem takich miejsc może

być transport trakcyjny (trolejbusy, pociągi, metro) i układy windowe. Rozwiązania

LTO są obecne  w pojazdach transportu publicznego Zarząd Transportu Miejskiego

Lublin. Ponadto rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne w przypadkach hybrydyzacji

magazynu  energii.  Zastosowanie  połączenia  technologii  ogniw  NMC  i  LTO

w układzie  magazyn  główny  +  pomocniczy  może  znacząco  wydłużyć  żywotność

magazynu  głównego.  Technologia  LTO przejmuje  krótkotrwałe  zmiany obciążenia

całego magazynu, przez co zmniejsza liczbę cykli magazynu głównego NMC. 

b) Regulacje prawne dotyczące magazynów energii i analiza najlepszej drogi

do efektywnego wykorzystania magazynów energii w elektromobilności

Kwestia  magazynów  energii  w  polskim  prawodawstwie  jest  regulowana  ustawą

o odnawialnych  źródłach  energii  oraz  ustawą Prawo energetyczne.  W powyższych aktach

prawnych funkcjonują obecnie dwie niespójne ze sobą definicje magazynu energii. 

Zgodnie z art. 2 pkt 17 ustawy o odnawialnych źródłach energii magazyn energii to

wyodrębnione  urządzenie  lub  zespół  urządzeń  służących  do  przechowywania  energii

w dowolnej  postaci,  niepowodujących  emisji  będących  obciążeniem  dla  środowiska,

w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie [5]. Natomiast według art. 3

pkt 10k ustawy Prawo energetyczne magazyn energii zdefiniowano jako instalację służącą do

przechowywania  energii,  przyłączoną  do  sieci,  mającą  zdolność  do  dostawy  energii

elektrycznej do sieci [6].  W rzeczywistości magazyn energii jest urządzeniem, które może,

Strona 7 z 26



ale nie musi być przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Istnieje możliwość użytkowania

magazynu  poza  siecią  pod  warunkiem  połączenia  go  z  odpowiednim  przekształtnikiem

energii. Fakt ten pozwala wykorzystać magazyn energii jako niezależne źródło zasilania dla

domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej czy stacji ładowania pojazdów

elektrycznych.  Najbardziej  efektywną  formą  wykorzystania  magazynów  energii  jest  ich

rozmieszczenie  w postaci  rozproszonej.  W kontekście  elektromobilności  zasobniki  energii

można  wykorzystać  na  kilka  sposobów,  ale  w jednym celu.  Ich  zadaniem jest  tworzenie

buforu energii dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dokładny sposób wykorzystania

magazynu energii determinują możliwości krajowego systemu elektroenergetycznego. 

W  przypadku  instalacji  z  dużą  liczbą  punktów  ładowania  znajdujących  się

w niedalekiej  od  siebie  odległości  (tzw.  huby  ładowania)  np.  na  parkingu  centrum

handlowego może zaistnieć sytuacja, w której operator sieci nie wyda pozwolenia na pobór

tak  dużej   mocy  jednocześnie.  Rozwiązaniem problemu zapewnienia  odpowiedniej  mocy

przyłączeniowej  na  potrzeby  stacji  ładowania  jest  modernizacja  istniejącej  infrastruktury.

Wiąże  się  to  jednak  ze  znacznymi  nakładami  finansowymi  co  sprawia,  że  w  pewnych

przypadkach bardziej uzasadnione ekonomicznie staje się zastosowanie magazynów energii.

Zastosowanie zasobników energii może również okazać się zasadne w centrum miasta Lublin,

bądź na terenach osiedli mieszkaniowych, gdzie istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna

nie  ma  wystarczającej  rezerwy  mocy  na  potrzeby  stacji  ładowania.  Zdecydowaną  zaletą

magazynów energii w kontekście ich lokalizacji na terenach zurbanizowanych jest to, iż nie

zajmują relatywnie dużej ilości miejsca, nie wymagają tak dużej ingerencji w przestrzeń i są

mniej  czasochłonnym  przedsięwzięciem  w  porównaniu  do  modernizacji  infrastruktury

elektroenergetycznej. 

   Zwiększająca się liczba samochodów elektrycznych oraz polityka Unii Europejskiej

skierowana  na  rozwój  transportu  zeroemisyjnego,  wymuszają  w niedalekiej  przyszłości

dynamiczny rozwój infrastruktury ładowania. System elektroenergetyczny będzie narażony na

obciążenia, w wyniku prognozowanego dużego popyt na usługę ładowania. Korzystnym jest,

aby KSE wspierany był magazynami energii oraz odnawialnymi źródłami energii. Wymaga to

jednak zdecydowanych zmian w obowiązujących przepisach prawnych oraz wprowadzenie

dodatkowych  regulacji  w  zakresie  współpracy  sieci  elektroenergetycznej  z  magazynami

energii.  Pozwoli  to  uniknąć sytuacji,  w której  następuje np.   naliczanie  podwójnej  opłaty

dystrybucyjnej i przesyłowej. 
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c) Systemy magazynowania energii współpracujące z ogólnodostępnymi 

stacjami ładowania

W  literaturze  opisanych  jest  wiele  sposobów  magazynowania  energii,  z  czego

najczęściej energię magazynuje się w: elektrowniach szczytowo-pompowych, w zbiorniach ze

sprężonym powietrzem, w paliwie tzn. w wodorze i metanie, w elementach mechanicznych

jako  energię  kinetyczną  oraz  w  akumulatorach.  Biorąc  pod  uwagę  geograficzne

umiejscowienie miasta Lublin nie ma możliwości budowy elektrowni szczytowo-pompowej.

Ponadto,  nie  rozwiązałaby ona również problemu lokalnego braku mocy przyłączeniowej.

Alternatywą  jest  magazynowanie  energii  w  postaci  sprężonego  powietrza  w  zbiornikach.

Wadą tego rozwiązania jest potrzeba dużej ilości miejsca,  dodatkowo znajdujące się w tej

technologii sprężarki i turbiny emitują hałas o dużym natężeniu, co eliminuje zastosowanie

takiej  technologii  w centrum miasta  czy osiedlach mieszkaniowych.  Wytwarzanie wodoru

i metanu wymaga specjalistycznego sprzętu, którego nie sposób umieścić w aglomeracji ze

względu  na  gabaryty  oraz  wymogi  bezpieczeństwa.  Następnym  rozwiązaniem  jest

magazynowanie  energii  w  elementach  mechanicznych  np.  w  rozpędzonych  wirujących

masach  w  kształcie  walca.  Ilość  zmagazynowanej  energii  zależy  od  masy  walca  oraz

prędkości, z jaką wiruje. Jest to rozwiązanie,  które ma w sobie potencjał,  niestety gęstość

uzyskiwanej energii względem powierzchni, jakiej wymaga jest niewystarczająca. Ostatnim

rozwiązaniem  jest  magazynowanie  energii  w  ogniwach  elektrochemicznych.

Najpowszechniej  stosowane  magazyny  energii  oparte  o  ogniwa  litowo  jonowe  posiadają

bardzo dużą gęstość mocy względem swoich wymiarów oraz masy. Podczas swojej pracy nie

emitują  hałasu.  Dodatkowym  atutem  jest  fakt,  że  magazyny  energii  wykonane  w  tej

technologii przechowują energię w postaci energii elektrycznej oraz charakteryzują się bardzo

dużą mocą znamionową w porównaniu do rozmiarów rozwiązania. 

 Dzięki swoim właściwościom magazyny energii oparte o akumulatory litowo jonowe

idealnie wpisują się w potrzeby miasta Lublin.  Wykorzystanie technologii budowy magazynu

ściśle zależy od jego umiejscowienia i aspektów ekonomicznych. Im większa gęstość mocy,

tym mniejsze wymiary magazynu, co bezpośrednio wpływa na jego większą cenę. Na rynku

pojawiają  się  coraz  częściej  magazyny  energii  skonstruowane  z  refabrykowanych  baterii

trakcyjnych  lub  samochodowych.  Tak  skonstruowany  magazyn  jest  tańszy,  lecz

charakteryzuje  się  mniejszą  gęstością  energii,  co  znacząco  wpływa  na  jego  rzeczywistą
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pojemność.  Tak  więc  przekłada  się  to  bezpośrednio  na  wymiary  magazynu,  które  mają

olbrzymie znaczenie w mieście. 

W związku z  tym,  że  stacje  ładowania  pojazdów elektrycznych  w mieście  Lublin

muszą zostać wpisane w istniejącą architekturę miasta kluczowym parametrem są gabaryty

magazynu  oraz  jego  jak  największa  neutralność  w  przestrzeni  publicznej.  Najlepszym

rozwiązaniem jest  zastosowanie magazynów energii  opartych o technologię akumulatorów

litowo jonowych. 

d) systemy magazynowania energii współpracujące z infrastrukturą 

ładowania i pojazdami transportu publicznego

Zasadność  realizacji  magazynu  energii  ściśle  wynika  z  potrzeb  zachowania

parametrów jakościowych energii, lub obniżenia strat przesyłowych w danym punkcie sieci

elektroenergetycznej.  Przykładem  zasadności  stosowania  magazynów  energii  na  terenie

miasta  Lublin  są  stacje  przekształtnikowe  sieci  trakcyjnej  dla  trolejbusów  miejskich.  Na

podstawie badań symulacyjnych przedstawionych w [7] wynika że niewykorzystana energia

pochodząca  z  hamowania  trolejbusów  miejskich  jest  częściowo  tracona  w  systemie

rezystorów hamowania. Budowa rozproszonego systemu magazynowania energii na stacjach

prostownikowych jest uzasadniona ekonomicznie i może przyczynić się do obniżenia kosztów

transportu  publicznego  w  mieście  Lublin.  Kolejnym  niezwykle  istotnym  aspektem

ekonomicznym  jest  obniżenie  opłat  stałych  za  moc  zamówioną  przez  odbiorcę  energii

elektrycznej  oraz spełnienie  wymogów jakościowych energii  w punkcie przyłączeniowym.

Bazując na przykładzie zamówienia publicznego ze strony internetowej Zarządu Transportu

Miejskiego  z  siedzibą  w  Lublinie:

https://biuletyn.lublin.eu/ztm/zamowienia-publiczne/ogloszone-do-25062018/2019/19-06-

2019-przetarg-nieograniczony-na-dostawe-pod-nazwa-zakup-i-dostawa-autobusow-

elektrycznych-wraz-z-infrastruktura-do-ladowania-wolnego-na-zajezdni-oraz-ladowania-

szybkiego-na-przystankach-koncowych,24,15084,1.html,  z  dnia:  19-06-2019  Przetarg

nieograniczony na dostawę pod nazwą „Zakup i dostawa autobusów elektrycznych wraz z

infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach

końcowych”.  Przedstawiono następuj wytyczne SIWZ:

Transformat

or

2.1 Napięcie pracy 15,75 kV/0,42 kV.

2.2 Współczynnik mocy czynnej cosΦ ≥ 0,9
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2.3 Straty jałowe ≤ 2600 W

2.4 Straty obciążeniowe ≤ 16000 W przy temp. 120 °C

2.5 Moc przyłączeniowa ≥ 2000 kVA

2.6 Rozstaw kół transformatora musi być równy 820 mm

Ładowarki

dużej mocy

5.1 Napięcie zasilania - 3 x 400 V AC

5.5 Współczynnik mocy ≥ 0,98

5.6

Zakres napięć wyjściowych musi wynosić co najmniej:  460 – 800

VDC i  musi  być  dostosowany do zakresu  napięć  pracy  baterii

trakcyjnych w autobusie EV

5.7

Znamionowa  moc  wyjściowa  ≥  450  kW.  W  przypadku

zaoferowania  budowy  modułowej  ładowarek  zgodnie

z wymaganiami  zawartymi w pkt 5.10.1.  i  5.10.2.,  musi istnieć

możliwość  rozbudowy ładowarki  do  600kW poprzez  dołożenie

dodatkowych modułów.

5.9 Nominalny prąd ładowania baterii ≥ 800 A.

5.13
Muszą  posiadać  separację  galwaniczną  wyjścia  względem

wejścia.

5.18

Poziom  zakłóceń  emitowanych  do  sieci  dystrybucyjnej  SN

w zakresie wysokich harmonicznych THDi musi być mniejszy lub

równy 6% przy mocy znamionowej oraz musi być akceptowany

przez PGE Dystrybucja S.A.

Na  podstawie  informacji  z  tabela.  5  przetargu  nieograniczonego,  przedstawiono

wymagania co do budowanego przyłącza zasilającego z transformatorem o mocy 2000 kW.

Przyłączenie tak dużego odbioru energii wymagane jest zgodą  PGE Dystrybucja S.A, punkt.

5.18  na  podstawie  analiz  pogorszenia  się  jakości  napięcia  w  punkcie  przyłączeniowym.

W przypadku zastosowania buforowego magazynu energii pracującego w godzinach nocnych

możliwe jest ograniczenie mocy przyłączeniowej co najmniej o połowę, ograniczenie wpływu
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wyższych  harmonicznych  na  napięcie  sieci  elektroenergetycznej  i  ograniczenie  kosztów

związanych  z  zamówieniem  mocy  przyłączeniowej.  Szczególna  analiza  co  do  wielkości

budowanego  magazynu  oraz  oszczędności  związanych  z  jego  późniejszą  eksploatacją

wymagała by przeprowadzania badań dotyczących charakteru obciążenia pracujących stacji

w danym węźle komunikacyjnym i nawiązania dialogu technicznego z Zarządem Transportu

Miejskiego z siedzibą w Lublinie. 

Ostatnim aspektem analizy  jest  zasadność wyboru technologii  magazynów centralnych

czy rozproszonych dla miasta Lublin. Na podstawie prowadzonych analiz w publikacji  [7]

uzasadnionym  jest  stosowanie  magazynów  o  charakterze  rozproszonym.  Korzyści

z zastosowania technologii rozproszonej przedstawiono następująco:

 Zmniejszone  nakłady  inwestycyjne  na  dostosowanie  istniejącej  infrastruktury

zasilania,

 Ograniczone koszty inwestycje związane z zastosowaniem technologii  bazującej na

standardowych komponentach małej i średniej mocy,

 Redundantność a przez co niezawodność systemu zasilania, 

 Znacznie ograniczone koszty przesyłowe,

 Ograniczone skutki ewentualnego pożaru w przypadku uszkodzenia magazynu,

 Mniejsze koszty w przypadku potrzeby serwisu związane z uproszczeniem procedur

serwisowych,

 Możliwość wykorzystania ustandaryzowanej zabudowy kontenerowej,

 Możliwość integracji z rozproszonymi źródłami energii,

 Możliwość integracji z istniejącą infrastrukturą ładowania,

 Możliwość  ciągłego  uaktualniania  technologii  magazynowania  i  przekształcania

energii wraz z rozwojem trendów rynkowych.
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e) Systemy magazynowania energii współpracujące z odnawialnymi źródłami

energii

Powołując  się  na  ustawę o OZE termin  ten  definiuje  się  jako:  Odnawialne

źródła energii -  odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię

promieniowania  słonecznego,  energię  aerotermalną,  energię  geotermalną,  energię

hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną

z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów [5].   Energię  można pozyskać tak

jak podano w definicji z 13 źródeł odnawialnych. Są to źródła ekologiczne, nie wyczerpują

złóż surowców naturalnych, nie przyczyniają się do nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.

Niestety wiążą się z nimi pewne niedogodności. Otóż większość źródeł odnawialnych nie jest

w  stanie  dostarczać  energii  w  trybie  ciągłym.  Tak,  więc  nie  mogą  one  stanowić

podstawowego źródła zasilania.  Innym problem jaki może zagrozić odnawialnym źródłom

energii  jest  wykorzystanie  ich  pełnego  potencjału  tzn.  gromadzenie  nadwyżek

wyprodukowanej  energii.  Rozwiązaniem  tych  problemów  jest  zastosowanie  magazynów

energii.  Dostępne  technologie  umożliwiają  połączenie  magazynów  energii  ze  wszystkimi

rodzajami odnawialnych źródeł energii.  Wybór zależy od efektywności łączonych ze sobą

systemów, stopy zwrotu oraz kosztów amortyzacji. Zmagazynowane nadwyżki energii można

wykorzystać, w momencie  zaniku napięcia ze źródła energii w celu stabilizacji sieci. Inną

możliwością jest wykorzystanie zmagazynowanych nadwyżek energii do zasilania pojazdów

z  napędem  elektrycznym.  Taką  koncepcje  można  wykorzystać  w  mieście  Lublin   przy

projektowaniu  ogólnodostępnych  stacji  ładowania  pojazdów.  Tworząc  stacje  ładowania

połączone z ogniwami fotowoltaicznymi umieszczonymi nad miejscami  postojowymi oraz

magazynem energii. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu przyczynia się do  zmniejszenia

ilości  pobieranej  energii  z  sieci  elektroenergetycznej,  w  niektórych  przypadkach  może

ograniczyć konieczność modernizacji infrastruktury systemu elektroenergetycznego. 
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2. Analiza zastosowania magazynów energii w Lublinie

a) wskazana  lokalizacja  magazynów  energii  i  wpływ  przykładowego

magazynu  energii,  współpracującego  ze  stacją  ładowania  pojazdów

elektrycznych, na obciążenie systemu elektroenergetycznego 

Lokalizacja magazynów energii w mieście Lublin jest ściśle związana z umiejscowieniem

stacji  ładowania.  Im  bliżej  magazyn  znajduje  się  stacji  ładowania  tym  mniejsze  straty

występują podczas przesyłu energii. Ma to również bezpośredni związek ze zmniejszeniem

obciążenia systemu elektroenergetycznego. Z racji tego stosowne jest zwrócenie uwagi na to

gdzie  powinny znajdować się stacje  ładowania  pojazdów elektrycznych oraz które z  nich

wymagają  wsparcia  magazynem energii  ze  względu  na  infrastrukturę  krajowego  systemu

elektroenergetycznego. 

W  mieście  Lublin  można  wydzielić  5  stref,  w  których  zasadna  jest  lokalizacja

i wykorzystanie magazynów energii. Ich zastosowanie przyczyni się do stabilizacji systemu

elektroenergetycznego  oraz  pozwoli  stacjom  ładowania  pracować  w  znamionowych

parametrach.  Poniżej  przedstawiono  propozycje  stref,  które  można  wyodrębnić  na  terenie

miasta Lublin:   

 Strefa I obejmuje największe drogi wjazdowe i wyjazdowe w Lublinie. Wyróżnić

należy  drogę  krajową  nr  12  (Warszawa  -  Chełm)  oraz  drogę  krajową  nr  19

(Rzeszów -  Białystok).  Są  to  drogi  szybkiego ruchu,  którymi  podróżuje  duża

ilość pojazdów. Sprawia to, że na obrzeżach miasta będzie musiała znajdować się

duża  ilość  szybkich  stacji  ładowania,  ponieważ  użytkownikom wjeżdżającym

będzie  potrzebna energia  do poruszania  się  po mieście  lub ruszenia  w dalszą

podróż.  Analogicznie  w  przypadku  wyjazdu  z miasta  użytkownik  w  celu

osiągnięcia jak największego zasięgu swojego pojazdu załaduje go na obrzeżach

miasta. 

 Strefa  II  obejmuje  największe  galerie  handlowe oraz  hipermarkety  w mieście

Lublin. Do grupy takich obiektów można zaliczyć np. Atrium Felicity, Skende

Shopping,  Galeria  Olimp,  Centrum  Handlowe  Węglin  Lublin,  hipermarket

Auchan, hipermarket E.Leclerc.  Osoby przebywające w tych obiektach zechcą

w czasie  zakupów  naładować  akumulatory  swoich  pojazdów.  W  często
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odwiedzanych lokalizacjach wskazane jest oferowanie klientom dostępu do stacji

szybkiego  ładowania.  Przekłada  się  to  bezpośrednio  na  zwiększone

zapotrzebowanie na potrzebną moc przyłączeniową. 

 Strefa III obejmuje największe przedsiębiorstwa w Lublinie, w tym działające na

obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) np. Poczta Polska S.A., Plastic

Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o.,  SIPMA S.A., oraz firmy posiadające

dużą liczbę pojazdów flotowych.  

 Strefa IV obejmuje obszary i budynki użyteczności publicznej w mieście Lublin,

takie  jak  szpitale,  budynki  administracji  publicznej,  uczelnie  oraz  największe

biurowce  w  mieście.  Użytkownicy  pojazdów  elektrycznych  przebywający

w powyższych  miejscach  mogą  uzupełnić  braki  energii  w  pojazdach.

Przedstawione  lokalizacje  znajdują  się  głównie  w  centrum  miasta,  które

charakteryzuje  się  dużym  natężeniem  ruchu  pojazdów  samochodowych,  co

wpłynie na zwiększony popyt na usługę ładowania. W związku z powyższym,

zasadne  staje  się  tworzenie  miejsc  wyposażonych  w większą  liczbę  punktów

ładowania zlokalizowanych obok siebie (tzw. huby ładowania). Niesie to za sobą

konieczność  instalacji  magazynów energii,  które  zapewnią  potrzebną moc dla

zgrupowanych punktów ładowania.

 Strefa  V  obejmuje  tereny  budownictwa  mieszkalnego  wielorodzinnego.

Tworzenie  sieci  stacji  ładowania  na  wskazanych  obszarach  jest  szczególnie

istotne  z  uwagi  na  to,  że  użytkownicy  pojazdów  elektrycznych,  nie  mogą

skorzystać z domowej instalacji elektrycznej w celu naładowania pojazdu tak jak

ma to miejsce w przypadku domów jednorodzinnych. Obszary te charakteryzują

się  dużą  gęstością  zaludnienia  a  co  za  tym idzie  dużym popytem  na  usługę

ładowania. Podobnie jak w przypadku strefy IV, zasadna staje się budowa grup

punktów  ładowania  zlokalizowanych  w  niewielkiej  odległości  od  siebie.

Zastosowanie  magazynów  energii  zapewni  potrzebny  zakres  mocy  do

jednoczesnego  ładowania  pojazdów  z napędem  elektrycznym  przez  większą

liczbę mieszkańców. 

Na zasadność stosowania magazynu energii w określonym miejscu wpływ ma :

 stan infrastruktury sieci elektroenergetycznej – dostępna moc przyłączeniowa; 
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 zastosowanie  innego  dodatkowego  źródła  energii,  np.  w  postaci  instalacji
fotowoltaicznej;

 analiza ekonomiczna przedsięwzięcia uwzględniająca koszt instalacji magazynu
energii lub modernizacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej.  

b) analiza  techniczno-ekonomiczna  w  zakresie  kosztów  inwestycyjnych

i eksploatacyjnych (np.: w odniesieniu do cen obrotu energią, optymalizacji

mocy  zamówionej,  przewidywanego  okresu  pracy)  dla  przykładowego

magazynu współpracującego z ładowarką autobusów

Niniejszą analizę techniczno- ekonomiczną wykonano na podstawie jawnych informacji

uzyskanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Lublin i zamówienia publicznego

ze  strony  internetowej  Zarządu  Transportu  Miejskiego  z  siedzibą  w  Lublinie:

https://biuletyn.lublin.eu/ztm/zamowienia-publiczne/ogloszone-do-25062018/2019/19-06-

2019-przetarg-nieograniczony-na-dostawe-pod-nazwa-zakup-i-dostawa-autobusow-

elektrycznych-wraz-z-infrastruktura-do-ladowania-wolnego-na-zajezdni-oraz-ladowania-

szybkiego-na-przystankach-koncowych,24,15084,1.html,  z  dnia:  19-06-2019  Przetarg

nieograniczony  na  dostawę  pod  nazwą  „Zakup  i  dostawa  autobusów  elektrycznych  wraz

z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach

końcowych”.

Tabela.  6   Założenia  dla  analizy  techniczno-ekonomicznej  w  zakresie  kosztów

inwestycyjnych i  eksploatacyjnych dla  przykładowego magazynu współpracującego

z ładowarką autobusów

Lp. Opis Parametr

1 Bateria  pojazdu elektrycznego wykonana

w technologii LTO

120 kWh

2 Zakres użyteczny SOC dla baterii LTO 80%  96 kWh

3 Auto 12m o średnim zużyciu energii 2 kWh/km

4 Średni Zasięg auta 12 m 48 km

5 Średnia długość trasy 300 km

6 Liczba  pełnych  ładowań  dla 6,25
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pojedynczego auta 12 m

7 Liczba linii komunikacyjnych 3

8 Średnie  zapotrzebowanie  autobus12  m

na energię elektryczna 

600 kWh

9 Liczba stacji ładowania 3

10 Moc stacji ładowania 450 kW

11 Moc umowna 3x450 kW

12 Miejsce  realizacji  inwestycji  dla  miasta

Lublin

Punktu  ładowania  autobusów

elektrycznych  w ramach  realizacji

inwestycji  budowy  węzła

przesiadkowego „CHOINY”

13 Założony czas pracy autobusu 12 m 6.00 – 23.00 (17 godz)

14 Czas pracy stacji ładowania 5.00 - 21.00 (16 godz)

Na  podstawie  założeń  przedstawionych  w  tabeli  6  obliczono  średnie  obciążenie

pojedynczej  stacji  ładowania  które  wyniosło  dla  założonego  przypadku  37,5  kW  mocy

umownej. W porównaniu do mocy umownej dla jednej stacji wynoszącej 450 kW punk. 10

tabeli.  6,  stanowi  to  zapotrzebowanie  na  poziomie  8,33%.  W  przypadku  teoretycznego

zrównoważenia zapotrzebowania stacji na moc za pomocą bufora w formie magazynu energii

możliwe by było zmniejszenie mocy przyłączeniowej dla lokalizacji węzła przesiadkowego

„CHOINY” do poziomu 112,5 kW i 122,5 kW po uwzględnieniu strat na sprawności procesu

konwersji energii tabela 7. 

Tabela. 7  Założenia dla analizy techniczno-ekonomicznej w zakresie kosztów 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla przykładowego magazynu współpracującego z 

ładowarką autobusów

Lp. Opis Parametr

1 Rodzaj ogniwa Ogniwo LiFePO4 (LFP)

2 Gęstość energetyczna 90-120 Wh/kg
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3 Znamionowy prąd ładowania 1 C

4 Znamionowy prąd rozładowania 25 C

5 Czas eksploatacji 2000 cykli dla SOH 

80%

6 Cena 480 $ / kWh

7 Główny producent BYD

8 Pojemność magazynu energii 3x120 kWh

9 Sprawność magazynu energii wraz przekształtnikiem 0,95

Na  podstawie  założeń  przedłożonych  w  tabeli  nr.  6  i  7  obliczono  że  w  przypadku

zastosowania  technologii  magazynowania  energii  LiFePO4  (LFP)  i  codziennym

sześciokrotnym ładowaniu pojazdu elektrycznego jakim jest autobus 12 m stwierdzono, że

czas życia magazynu wyniósłby 400 dni. Do tego czasu żywotność magazynu spadła by do

poziomu  80%  żywotności,  co  by  uniemożliwiło  dalsze  utrzymania  ciągłości  transportu

z wykorzystaniem  mocy  przyłączeniowej  na  poziomie  122,5  kW.  Na  podstawie

przeprowadzonych  wielu  wariantów  symulacyjnych  z  wykorzystaniem  innych  rodzajów

ogniw  (LTO,  NMC  i  NCA)  stwierdzono  że  zastosowanie  magazynowania  energii

w konfiguracji  służącej  tylko  do  obniżania  mocy  umownej  dla  lokalizacji  węzła

przesiadkowego  „CHOINY”  nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione.  Natomiast  w  przypadku

wprowadzenia dodatkowych rozwiązań techniczno-regulacyjnych zasadność budowy takich

rozwiązań  jest  prawdziwa.   Pierwszym  środkiem  regulacyjny  są  nowe  taryfy  na  energię

elektryczną:

 1.  Usługa  DSR  to  dobrowolne  i  czasowe  obniżenie  przez  odbiorców  zużycia  energii

elektrycznej  lub  przesuniecie  w  czasie  jej  poboru  na  polecenie  Polskich  Sieci

Elektroenergetycznych S.A. (czyli operatora systemu przesyłowego) w zamian za oczekiwane

wynagrodzenie.  DSR  przyczynia  się  do  zachowania  stabilności  w  krajowym  systemie

elektroenergetycznym  (KSE)  w  przypadku   wystąpienia  trudnej  sytuacji  bilansowej,

w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. DSR to

skrót  od  angielskiego  terminu  „Demand  Side  Response”,  co  można  przetłumaczyć  jako

„Reakcja  Strony  Popytowej”.  Stroną  popytową  są  odbiorcy  energii,  a  ich  reakcją  jest

zmniejszenie  własnego  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  na  wezwanie  operatora

systemu przesyłowego (OSP). Przykłady zastosowania DSR w innych krajach potwierdziły

zalety tego typu usług wskazując m.in. na ich: przewidywalność, efektywność, elastyczność
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i niezawodność, jako narzędzia stabilizującego system elektroenergetyczny. Wdrożenie usługi

DSR pozwoliło  w wielu przypadkach ograniczyć konieczność budowy kolejnych,  nowych

źródeł wytwórczych [8].

Rysunek 2.1 Warunki funkcjonowania KSE i środki zaradcze [dsr.pse.pl]

Wynagrodzenie Uczestnika usługi DSR PBU będzie zależało od:

 Indywidualnej umowy z agregatorem lub PSE

 Ilości wezwań do redukcji zapotrzebowania

 Wielkości oraz czasu trwania redukcji zapotrzebowania
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Rysunek 2.2 Przykładowe wyliczenia [dsr.pse.pl]

2) Taryfa dynamiczna – polegająca na zmianie stawek za cenę energii elektrycznej zgodnie

z cenami  giełdowymi.  Obecnie  taryfy dynamiczne są w fazie  tworzenia  dla  różnych grup

odbiorców oraz  ew.  innych  zmian w systemie  taryfowania  w związku  z wprowadzeniem

inteligentnego opomiarowania.  Informacje  na temat  aktualnego postępu prac nad taryfami

dynamicznymi  można  znaleźć  na  stronie  ministerstwa:  https://www.gov.pl/web/aktywa-

panstwowe/rozpoznanie-cen-rynkowych-na-opracowanie-ramowych-propozycji-w-zakresie-

tworzenia-taryf-dynamicznych-dla-roznych-grup-odbiorcow-oraz-ew-innych-zmian-w-

systemie-taryfowania-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-inteligentnego-opomiarowania.  Taryfa

dynamiczna w przypadku zastosowani magazynów energii i systemu prognozowana cen może

w sposób znaczący przyczynić się do redukcji kosztów eksploatacji elektrycznych pojazdów

komunikacji miejskiej wraz z systemami stacji ładowania.

3) Integracja magazynów energii wraz ze źródłami odnawialnymi. 

 

c) pojazd  jako  magazyn  energii  współpracujący  z  siecią  lub  budynkiem

wpływający  na  stabilizację  systemu  –  analiza  prawna  i  techniczna

rozwiązań V2G oraz V2H

Rozwój elektromobilności generuje wzrost zapotrzebowania ma energię elektryczną

co zwiększa  obciążenie  systemu elektroenergetycznego.  Istnieją  jednak rozwiązania,  które

zmniejszają  negatywne  odziaływanie  pojazdów  elektrycznych  na  pracę  sieci

elektroenergetycznej.  Rozwój  nowoczesnych  technologii  sprawia,  że  pojazd  elektryczny

postrzegany  jest  również  jako  mobilny  magazyn  energii.  W  tym  celu  opracowano  dwie
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funkcje,  które umożliwiają  przepływ energii  elektrycznej  z akumulatora  pojazdu do sieci.

Pierwszą  z  nich  jest  technologia  V2G (Vehicle-to-Grid),  która  pozwala  na  zwrot  energii

elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. W technologii V2H (Vehicle-to-Home) samochód

elektryczny staje się źródłem energii elektrycznej dla domu. W tym przypadku potrzebna jest

specjalna  stacja  ładownia  wyposażona  w  przekształtnik  umożliwiający  podjęcie  pracy

wyspowej.     

Obowiązującą obecnie normą odpowiedzialną za określenie sposobu transferu energii

między samochodem a źródłem zasilania   jest norma DIN 70121. Jest to norma powstała

w 2012 roku,  wprowadzona  jako  rozwiązanie  przejściowe,  po  ty  by  móc  wprowadzić  na

rynek pierwsze samochody w pełni elektryczne. W powyższej normie nie zostały określone

dokładne wytyczne i protokoły obsługi funkcji V2G oraz V2H.  Normą, która w przyszłości

zastąpi obecną jest norma ISO 15118. Uwzględnia ona możliwość zwrotu energii elektrycznej

do  sieci.  Jest  to  funkcja  dająca  ogromne  możliwości  dla  użytkownika  oraz  systemu

elektroenergetycznego, jednakże wiąże się to z koniecznością stosowania sprzętu (pojazdów

oraz  stacji  ładowania)  umożliwiającego  dwukierunkowy  przepływ  energii.  Poniżej

przedstawiano  dwa schematy obrazujące różnicę  topologii obu rozwiązań.

Rysunek 2.3 Jednokierunkowy system ładowania z prostownikiem diodowym oraz układem korekcji współczynnika
mocy  
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Rysunek 2.4 Dwukierunkowy system ładowania z przekształtnikiem wektorowym i prostownikiem synchronicznym

 Na  rysunku  2.3  przedstawiono  przykładowy  schemat  topologii  dla  ładowarek

jednokierunkowych  zaś  na  rysunku  2.4  ukazano  topologię  w  jakiej  konstruowane  są

ładowarki dwukierunkowe.  Porównując ze sobą obie topologie widać różnicę w budowie

prostownika  oraz  strony  wtórnej  przetwornicy  DC/DC.  W  ładowarce  jednokierunkowej

zastosowane zostały diody, przez które energia może przepłynąć tylko w jednym kierunku.

W ładowarce  dwukierunkowej  w  miejscu  diod  zastosowane  zostały  sterowalne  klucze

tranzystorowe. Są to elementy półprzewodnikowe, w pełni sterowalne. Dzięki zastosowaniu

tranzystorów istnieje możliwość przesyłania energii w obu kierunkach, ponad to takie w takiej

topologii  urządzenia  charakteryzują  się  większą  sprawnością.  Ma  to  ogromne  znaczenie

ponieważ przy dużej mocy urządzeń różnica 5% sprawności stanowi dla 50 kW ładowarki

2.5 kW strat. Należy wziąć pod uwagę, że koszt zbudowania ładowarki dwukierunkowej jest

znacznie  wyższy  od  kosztów  ładowarki  jednokierunkowej.  Wynika  to  z  potrzeby

zastosowania kluczy tranzystorowych, które są średnio droższe o 30% od diod oraz bardziej

zaawansowanych  układów  sterowania  które  generują  koszty  średnio  o  40  %  wyższe  od

sterowników stosowanych w modułach wykorzystujących  diody.  Jednakże,  implementacja

funkcji  V2G,  V2H   oraz  oszczędności  wynikające  z  wyższej  sprawności  urządzenia

rekompensują początkowe koszty. 

W celu realizacji funkcji V2G oraz V2H niezbędny jest, oprócz dwukierunkowej stacji

ładowania,  system  rozliczeń.  Na  terenie  miasta  Lublin  głównym  sprzedawcą  energii

elektrycznej  jest   PGE  Obrót  S.A.,  który  na  dzień  dzisiejszy  nie  udostępnia  żadnych
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wytycznych  oraz  taryfy,  która  umożliwia  sprzedaż  energii  elektrycznej  pobieranej

z akumulatorów pojazdów elektrycznych. 

Zastosowanie  technologii  V2G  oraz  V2H  może  przyczynić  się  do  zwiększenia

elastyczności  KSE  wykorzystując  pojazd  elektryczny  jako  rozproszone  źródło  energii.

W momencie  szczytu  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  użytkownicy  pojazdów

elektrycznych będą mieli  możliwość sprzedaży do sieci energii  elektrycznej zgromadzonej

w akumulatorach w korzystnych cenach. Jednocześnie użytkownicy będą mogli naładować

swój  samochód  w okresach  niskiego  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną  korzystając

z preferencyjnych stawek za energię elektryczną.

d) analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania akumulatorów po okresie

ich eksploatacji w pojazdach

Na  podstawie  zapytań  ofertowych  przeprowadzonych  w  miesiącu  kwiecień  2020,

uzyskano  informacje  od  firmy  BMZ Poland,  z  siedzibą  w  Gliwicach  na  temat  średnich

kosztów zakupu systemowych magazynów energii: 

a) 2000-2500 PLN/1 kW netto – nowa bateria trakcyjna wykonana w technologii NMC

b) 1300zł PLN/1 kW netto – bateria trakcyjnych  z rynku wtórnego o pojemności 80% SOC

wykonana w technologii NMC

Rozwiązanie  polegające  na  wykorzystywaniu  baterii  trakcyjnych  drugiego  życia  jest

niezwykle  atrakcyjne  dla  podmiotów  gospodarczych  tj.:  Poczta  Polska,  Miejskie

Przedsiębiorstwo Komunikacji Lublin i przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem, segregacją

oraz  utylizacją  odpadów  komunalnych.  Postępująca  utrata  pojemności  akumulatora

trakcyjnego  w  pojeździe  elektrycznym   w  pewnym  momencie  może  uniemożliwić

wykonywanie  przydzielonego  mu  zadania.  Przykładem  może  być  przejazd  pojazdu

elektrycznego pomiędzy Węzłami Ekspedycyjno-Rozdzielczymi  Poczty Polskiej (WER), lub

przejazd na jednym ładowaniu autobusu elektrycznego na wyznaczonej trasie MPK Lublin.

Obecnie w przypadku stwierdzenia że pojazd nie jest zdolny do wykonania zadania na danej

trasie, realizuje się następujące optymalizacje:

1)  Wprowadzenie  stacji  pośredniczącej  szybkiego  ładowania,  zlokalizowanej  na  trasie

pojazdu

2) Zmiana trasy pojazdu na krótszą, umożliwiającą przejazd na jednym ładowaniu.
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W  pozostałych  przypadkach  bateria  trakcyjna  jest  wymieniana  i  trafia  na  rynek

wtórny.  Na  podstawie  zapytań  skierowanych  do  Miejskiego  Przedsiębiorstwa

Komunikacyjnego  Lublin  oraz  firmy  BMZ  Poland  uzyskano  następujące  dane  odnośnie

procentowych wartości baterii w odniesieniu do całkowitego kosztu pojazdu elektrycznego: 

Tabela. 8 Porównanie stosunku ceny baterii trakcyjnej do kosztu całkowitego pojazdu

Typ pojazdu Koszt baterii trakcyjnej [%]

Trolejbus  z  możliwością  jazdy  na  bateriach

trakcyjnych

8-10%

Autobus elektryczny 40-70% 

Pojazd dostawczy w klasie do 3 ton 50%

Samochód elektryczny 40-80%

Opierając  się na danych odnośnie awaryjności  pojazdów elektrycznych,  wynika że

brak elementów ciernych takich jak skrzynia biegów, sprzęgło lub silnik spalinowy powoduje

znaczne wydłużenie  eksploatacji  pojazdu elektrycznego w stosunku do konwencjonalnego

pojazdu  spalinowego  [9].  Prostsza  budowa  pojazdów  elektrycznych  przekłada  się  na  ich

niezawodność. Z wyżej wymienionego powodu oraz danych z tabeli 8 wynika że opłacalnym

jest  wymiana  wyeksploatowanej  baterii  elektrochemicznej  na  nową  pod  warunkiem,  że

zostanie ona odsprzedana lub wykorzystana w magazynie drugiego życia na potrzeby własne

przedsiębiorstwa.  Powołując  się  na  dwa  przetargi  zrealizowane  przez  Zarząd  Transportu

Miejskiego Lublin: 27-12-2019 Przetarg nieograniczony pt. „Zakup taboru do obsługi linii

komunikacji miejskiej - 7 szt. autobusów elektrycznych maxi”:

https://biuletyn.lublin.eu/ztm/zamowienia-publiczne/ogloszone-do-25062018/2019/27-12-

2019-przetarg-nieograniczony-pt-zakup-taboru-do-obslugi-linii-komunikacji-miejskiej-7-szt-

autobusow-elektrycznych-maxi,31,15084,1.html na pojazdy elektryczne 12 m  firmy Solaris

przyjęto cenę pojazdu referencyjnego 2,68M PLN.  Przyjmując zgodnie z tabelą 8 że średnia

cena baterii trakcyjnej wynosi 55% ceny autobusu elektrycznego, to wartość nowej baterii

wyniesie 1,47 M PLN. Powołując się na dane z firmy BMZ Poland o średnich cenach  bateria

trakcyjnych  z rynku wtórnego o pojemności  80% SOH wykonanych w technologii  NMC

wynoszą  od  52-65%  ceny  nowej  baterii.  Przyjmując  średnią  cenę  odsprzedania  baterii

trakcyjnej o sprawności 80% SOH na poziomie 58,5% obliczono że przywrócenie pojazdu

Strona 24 z 26

https://biuletyn.lublin.eu/ztm/zamowienia-publiczne/ogloszone-do-25062018/2019/27-12-2019-przetarg-nieograniczony-pt-zakup-taboru-do-obslugi-linii-komunikacji-miejskiej-7-szt-autobusow-elektrycznych-maxi,31,15084,1.html
https://biuletyn.lublin.eu/ztm/zamowienia-publiczne/ogloszone-do-25062018/2019/27-12-2019-przetarg-nieograniczony-pt-zakup-taboru-do-obslugi-linii-komunikacji-miejskiej-7-szt-autobusow-elektrycznych-maxi,31,15084,1.html
https://biuletyn.lublin.eu/ztm/zamowienia-publiczne/ogloszone-do-25062018/2019/27-12-2019-przetarg-nieograniczony-pt-zakup-taboru-do-obslugi-linii-komunikacji-miejskiej-7-szt-autobusow-elektrycznych-maxi,31,15084,1.html


referencyjnego do pełnej sprawności wyniesie 0,61 M PLN co stanowi 22,76% bazowej ceny

zakupu  pojazdu.  W  przypadku  wykorzystania  tej  baterii  trakcyjnej  w  formie  magazynu

potrzeb  własnych  oraz  wprowadzenie  mechanizmów  taryfowych  jakim  jest  DSR

oszczędności te mogą być jeszcze większe. 

3. Rekomendacje  rozwiązań  w  zakresie  magazynowania  energii

możliwych do wykorzystania na terenie Lublina

 Z uwagi na dynamiczny rozwój elektromobilności  zaleca  się  utworzenie 5 stref

określających lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które w razie

potrzeby mogą być wspierane przez systemy magazynowania energii 

 Określenie  możliwości  infrastrukturalnych  dostarczenia  energii  dla  wybranych

punktów lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych

 W przypadku niemożliwości lub braku ekonomicznego uzasadnienia przebudowy

infrastruktury  systemu  elektroenergetycznego,  zaleca  się  budowę

elektrochemicznych  magazynów  energii  stanowiących  bufor  energetyczny  dla

stacji ładowania

 Z uwagi na dużą liczbę czynników determinujących powodzenie inwestycji zaleca

się rozpatrywanie indywidualne w kwestii rodzaju doboru magazynu energii 

 Zastosowanie  rozproszonych  magazynów  energii  może  znacząco  zwiększyć

niezawodność zasilania oraz efektywność przesyłu energii w mieście Lublin

 Integracja systemów OZE z magazynami energii może wymiernie przyczynić się

do  stabilizacji  systemu  elektroenergetycznego  i  znacząco  poprawić  bilans

ekonomiczny całej inwestycji. 
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