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Używane skróty

NMC – bateria niklowo – manganowo – kobaltowe 

LFP – bateria litowo – żelazowo – fosforowa 

LTO – bateria litowo – tytanowa 

SOC – stan naładowania (ang. state of charge)

DOD – głębokość rozładowania(ang. depth of discharge)

ZTM/ZTM w Lublinie – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

MPK  Lublin  Sp.  o.  o.  –  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  Lublin

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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1. Wstęp 

Ekspertyza  „Nowoczesne  rozwiązania  trakcyjne  w  lubelskiej

elektromobilności” została opracowana na zlecenie i 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. Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności. 

Ekspertyza  „Nowoczesne  rozwiązania  trakcyjne  w  lubelskiej

elektromobilności” wyznacza cele i wskazuje możliwości jakie może osiągnąć

Gmina Lublin poprzez modernizację i wykorzystanie najnowszych technologii

dedykowanych  do  współpracy  z  trolejbusowymi  sieciami  trakcyjnymi.

Zasadnicza część dokumentu obejmuje diagnozę i opis istniejących technologii

w dziedzinie współpracy i polepszenia parametrów sieci trakcyjnych, zawiera

także rekomendacje oraz wskazuje możliwości wykorzystania ich w lubelskim

systemie sieci trakcyjnej.

W  rozdziałach  ekspertyzy  przedstawiono  kolejno  charakterystykę

współpracy sieci trakcyjnych z trolejbusami oraz zdiagnozowano jej problemy

i potrzeby. Przeanalizowano parametry i zagadnienia wpływające na możliwości

rekuperacji  energii  pochodzącej  z  hamowania  trolejbusów.  Następnie

przeanalizowano  możliwości  wykorzystania  różnych  rodzajów  magazynów

energii do wspomagania pracy sieci trakcyjnych. W dalszej części wystawiono

rekomendacje  dla  wybranych  OZE  i  ich  współpracy  z  trolejbusową  siecią

trakcyjną.  Ekspertyza  zawiera również analizę możliwości  bezprzewodowego

dynamicznego ładowania  pojazdów elektrycznych i  zasilania  tego systemu z

sieci trakcyjnej.  Podsumowaniem ekspertyzy jest  wskazanie możliwości  jakie

daje  połączenie  najnowszych  technologii  magazynowania  energii,  OZE  oraz

systemu  sieci  trakcyjnej  przy  zasilaniu  systemów  ładowania  pojazdów

elektrycznych.
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2. Magazyny energii współpracujące z siecią trakcyjną

Zasadność  wykorzystania  magazynów  energii  do  współpracy  z  siecią

trakcyjną  wynika  z  chęci  lub  potrzeby  polepszenia  parametrów  zasilania,

ograniczenia zużycia energii przez pojazdy lub ograniczenia kosztów poprzez

obniżenie strat przesyłowych i mocy zamówionej dla poszczególnych podstacji

zasilających sieć trakcyjną. 

Zagadnienia  związane  ze  stratami  przesyłu  energii  i  możliwościami  jej

rekuperacji  przez  pojazdy  elektryczne  komunikacji  miejskiej  przez  wiele  lat

były marginalizowane,  a głównym kryterium projektowania sieci  trakcyjnych

była  największa  niezawodnoś,  co  uzyskiwane  było  przez  ich  gęste

sekcjonowanie  i  zapewnienie  całodobowej  obsługi.  Dlatego  też  dążono  do

minimalizacji  ilości  podstacji  trakcyjnych zwiększając  maksymalnie  wielkość

obszarów przez  nie  zasilanych.  Scentralizowany  układ  podstacji  zasilających

sieć trakcyjną przedstawia rys. 1. Podstacje pracujące w centralnych układach

zasilały  nawet  20-40  obszarów  zasilania.  Długość  zasilaczy  trakcyjnych

dochodziła  do  5  km.  Układ  centralny  charakteryzował  się  bardzo  dużymi

stratami  przesyłu  energii  sięgającymi  nawet  30  %,  ale  zapewniał  również

wykorzystanie  większości  energii  rekuperacji.  Z  przeprowadzonych  badań

wynika, że w istniejącym w Lublinie do 2012 r. w całości scentralizowanym

systemie trakcyjnym rekuperacja energii wynosiła 18% energii pobranej przez

trolejbusy (Źródło: MPK Lublin Sp. o. o.). Wynika to z faktu, iż w centralnym

układzie sieci trakcyjnej  bardzo dużo obszarów zasilania połączonych jest ze

sobą  galwanicznie  przez  szyny  DC  podstacji  zasilającej.  Zatem  hamujący

trolejbus  zasila  wiele  trolejbusów  będących  w  obszarze  zasilania  danej

podstacji,  a  generowana  przez  niego energia  konsumowana  jest  nawet  przez

zespoły  pomocnicze  innych  trolejbusów.  Nie  wymagane  jest  więc  zgranie

rozruchu i hamowania  poszczególnych trolejbusów celem przekazania energii.
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Rys.1. Układ centralny trakcji trolejbusowej. Czerwonym kolorem zaznaczono
przepływ prądu rekuperacji.

Rozwój energoelektroniki, automatyki i telematyki przyczynił się do zmiany

kryteriów projektowania sieci trakcyjnych. Skutkiem tego zaczęto projektować

zdecentralizowane systemy trakcyjne, które charakteryzuje gęste rozmieszczenie

podstacji  trakcyjnych  umieszczonych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  punktów

zasilania  sieci  trakcyjnej  zasilających  1,  2  lub  3  zasilacze  trakcyjne.  Układ

zdecentralizowany  sieci  trakcyjnej  charakteryzuje  się  mniejszymi  stratami

przesyłu  energii  w  stosunku  do  układu  centralnego.  Z  racji  tego,  że  w

trolejbusowej sieci  trakcyjnej rekuperacja energii  może odbywać się tylko na

drodze pojazd – sieć trakcyjna - pojazd lub pojazd - sieć trakcyjna – zasilacz –

szyny zbiorcze podstacji – zasilacz – sieć trakcyjna – pojazd, jak zaznaczono na

rys.  2.  oraz  biorąc  pod  uwagę  fakt,  iż  wartość  energii  rekuperacji  do  sieci

trakcyjnej  zależy  od  intensywności  ruchu  trolejbusów  w  obszarze  zasilania

jednej  podstacji,  ilość  energii  rekuperacji  w  zdecentralizowanych  układach

trakcyjnych  jest  bardzo  mała.  Z  przeprowadzonych  badań  wynika,  że  w

obszarach zasilania podstacji, które zasilają 1, 2 lub 3 zasilacze trakcyjne ilość

energii rekuperacji sięga tylko 1-2 % energii pobranej przez trolejbusy z sieci

trakcyjnej. Większość energii powstałej w wyniku hamowania wytracane jest na

rezystorze hamowania jak zaznaczono na rys. 3.
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Rys.2. Układ zdecentralizowany trakcji trolejbusowej. Czerwonym

kolorem zaznaczono przepływ prądu rekuperacji.

Rys.3. Układ zdecentralizowany trakcji trolejbusowej. Czerwonym

kolorem zaznaczono przepływ prądu. Brak rekuperacji energii.

Na uwagę zasługuje również fakt rozwoju układów napędowych pojazdów

komunikacji  miejskiej.  Obecnie  efektywność  energetyczna  układów

napędowych  jest  bliska  maksimum  a  wszystkie  trolejbusy  eksploatowane  w

Lublinie  wyposażone  są  w  napędy  asynchroniczne  i  cechuje  je  wysoka

możliwość rekuperacji energii do sieci trakcyjnej podczas hamowania.

8



Jednym ze sposobów polepszenia parametrów zasilania, zmniejszenia zużycia

energii oraz ograniczenia kosztów jest zastosowanie magazynów energii, które

współpracują z siecią trakcyjną oraz podstacjami ją zasilającymi. Ze względu na

swoje  właściwości  najkorzystniejsze  wydaje  się  wykorzystanie  magazynów

wyposażonych w zasobniki:

 superkondensatorowe,

 elektrochemiczne,

 inercyjne.

W skład magazynu energii wchodzą w/w zasobniki oraz urządzenia sterujące
nimi.  W  przypadku  superkondensatorów  i  baterii  akumulatorów  jest  to
najczęściej dwukierunkowa przetwornica podwyższająco – obniżająca napięcie,
natomiast  w  przypadku  zasobników  inercyjnych  jest  to  falownik  wraz  z
silnikiem napędzającym.

2.1. Zastosowanie  superkondensatora  w  podstacjach

zasilających sieć trakcyjną

Magazyn energii oparty o zasobniki superkondensatorowe, współpracujący z

trolejbusową siecią trakcyjną musi posiadać odpowiednią strukturę i działać w

oparciu  o  przemyślane  algorytmy  wynikające  z  norm  dotyczących  sieci

trakcyjnych a w szczególności  z normy PN-EN 50163 Zastosowania kolejowe.

Napięcie  zasilające  systemów  trakcyjnych.  Zgodnie  z  tą  normą  napięcie

znamionowe sieci trakcyjnej  w Lublinie wynosi 600 V i może wahać się od

360 V do 780 V.  Natomiast  napięcie  jałowe sieci  trakcyjnej  wynosi  720 V.

Zasobnik  musi  spełniać  również  wymogi  dla  rezystancji  i  wytrzymałości

izolacji, tak aby nie osłabiać parametrów sieci trakcyjnej. Jednym z przykładów

zastosowania  superkondensatorowego  zasobnika  energii  zainstalowanego  w

podstacji  zasilającej  trolejbusową  sieć  trakcyjną  jest  zasobnik  UCER  –  01

wyprodukowany  przez  firmę  Medcom  Sp.  z  o.o.  i  dostarczony  dla  

PKT Sp. z o.o.. Schemat blokowy tego zasobnika przedstawia rys. 4.
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1. Moduły superkondensatorów.
2. Blok styczników i zabezpieczeń.
3. Przekształtnik DC/DC.
4. Filtr przeciwzakłóceniowy.
5. Blok styczników i zabezpieczeń.
6. Rezystor rozładowczy.
7. Blok styczników i zabezpieczeń.
8. Prostownik 24 VDC.
9. Uziemiacz.
10. Blok sterowania i komunikacji.

Rys.4. Schemat blokowy zasobnika UCER – 01 zainstalowany w podstacji
zasilającej trolejbusową sieć trakcyjną w Gdyni (Źródło: Medcom Sp. z o.o.)

Zasobnik  włączony  jest  do  sieci  trakcyjnej  przez  pole  jednego  z  zasilaczy

podstacji. Wejście układu zasobnika zabezpieczone jest bezpiecznikami prądu

stałego.  Odłącznik  na  wejściu  zapewnia  przerwę  w  obwodzie  i  umożliwia

pozostawienie  układu  przekształtnika  w  stanie  beznapięciowym.  Po  podaniu

napięcia na wejście 600 VDC układ softstartu ładuje pojemności wewnętrzne

ograniczając  prąd  rozruchowy  urządzenia.  Zamknięcie  odłącznika  przyłącza

również  moduły  superkondensatorów  do  wyjścia  przekształtnika.  Wyjście

układu  wyposażone  jest  w  układ  softstartu  na  wypadek  braku  napięcia  na

pojemnościach  w  obwodzie  pośredniczącym.  Układ  softstartu  od  strony
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superkondensatorów  pozwala  ograniczyć  udar  prądowy  z  naładowanych

superkondensatorów  do  przekształtnika.  Dodatkowy  moduł  IGBT  umożliwia

kontrolowane  rozładowanie  superkondensatorów  na  rezystor  rozładowczy.  

W przypadku awaryjnego rozłączenia moduły superkondensatorów łączone są

bezpośrednio  z  rezystorem  rozładowczym.  Otwarcie  jednego  odłącznika

powoduje  rozłączenie  przekształtnika  od  strony  sieci  trakcyjnej  i  od  strony

superkondensatorów,  a  po  rozładowaniu  pojemności  wewnętrznych

przekształtnik  pozostaje  w trybie  beznapięciowym. Układy wejścia  i  wyjścia

zabezpieczone  są  nadnapięciowo  i  nadprądowo.  Gwarantowane  zasilanie  

24 VDC zapewnia prostownik buforowy współpracujący z baterią chemiczną.

Tab. 1. Parametry magazynu energii superkondensatorowego UCER – 01
(Źródło: Medcom Sp. z o.o.) 
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Rys.5. Zakresy pracy magazynu energii UCER – 01
 (Źródło: Medcom Sp. z o.o.)

Zasada działania magazynu energii jest następująca (rys. 5):

1. Gdy  napięcie  na  szynach  zbiorczych  podstacji  spada  do  wartości

mieszczących  się  w  zakresie  <Ud1  ;  Ud2>  rozpoczyna  się

rozładowywanie superkondensatora i przekazywanie energii z zasobnika

do sieci  trakcyjnej,  tak aby osiągnąć poziom napięcia  nie  większy niż

Ud2.

2. Gdy napięcie na szynach zbiorczych wzrasta do zakresu <Uc1 ;  Uc2>

rozpoczyna  się  ładowanie  superkondensatora  i  przekazywanie  energii

hamowania do zasobnika, tak aby napięcie nie spadło poniżej poziomu

napięcia  UC1.  Jednocześnie  kontrolowany  jest  prąd  prostownika

diodowego  tak,  by  ładowanie  nie  odbywało  się  z  sieci  zasilającej

podstację.
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3. Przy wzroście napięcia na szynach zbiorczych powyżej wartości Uri 

rozpoczyna się interwencyjne rozpraszanie energii w rezystorze 

rozładowczym.

Zastosowanie  magazynów energii,  współpracujących  z  trolejbusową  siecią

trakcyjną,  oparte  na  superkondesatorowych  zasobnikach  zmniejsza  zużycie

energii. W Lublinie ilość energii rekuperowanej w systemie scentralizowanym

sięga 18 %, natomiast  w systemie zdecentralizowanym wynosi  około 1-2 %.

Wynika z tego, że zastosowanie superkondensatorowego magazynu energii na

zdecentralizowanym odcinku sieci trakcyjnej może spowodować oszczędności

sięgające  16  %  energii  pobranej  przez  trolejbusy  z  danej  podstacji.

Zastosowanie superkondensatorowego magazynu energii w podstacji zasilającej

trolejbusową sieć  trakcyjną  może obniżyć,  jednak nie  w stopniu znaczącym,

moc zamawianą średnią piętnastominutową.

2.2. Zastosowanie bateryjnych magazynów energii w 

podstacjach zasilających sieć trakcyjną.

Magazyn energii oparty o zasobniki bateryjne, współpracujący z trolejbusową

siecią trakcyjną, posiada bardzo zbliżoną konstrukcję i algorytmy działania w

stosunku do magazynów zawierających zasobniki superkondensatorowe. Muszą

one  spełniać  szereg  norm  dotyczących  sieci  trakcyjnych  a  w  szczególności

normę  PN-EN  50163  Zastosowania  kolejowe.  Napięcie  zasilające  systemów

trakcyjnych.  Zasobnik  musi  spełniać  również  wymogi  dla  rezystancji  i

wytrzymałości  izolacji,  tak  aby  nie  osłabiać  parametrów  sieci  trakcyjnej.

Jednym z przykładów zastosowania magazynu energii wykorzystującego baterie

jest  magazyn  zainstalowany  w  pobliżu  Mińska  Mazowieckiego  na  sieci

trakcyjnej  3  kV.  Producentem  przetwornicy  jest  firma  Medcom  Sp.  z  o.o.

natomiast  baterię  dostarczyła  firma  Impact  Clean  Power  Technology  S.A..

Schemat uproszczony tej przetwornicy zawiera rys. 6.
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Rys.6. Schemat uproszczony przetwornicy DCDC – 350
 (Źródło: Medcom Sp. z o.o.)
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Parametry przetwornicy oraz magazynu energii przedstawiono w tab.2.

Tab. 2. Parametry przetwornicy DCDC – 350 oraz współpracującego z nią
magazynu energii (Źródło: Medcom Sp. z o.o.)

Zastosowanie  magazynów energii,  współpracujących  z  trolejbusową  siecią

trakcyjną, opartych na zasobnikach bateryjnych w podobnym stopniu jak przy

magazynach zawierających zasobniki superkondensatorowe, zmniejsza zużycie

energii.  Zastosowanie  bateryjnego  magazynu  energii  w  podstacji  zasilającej

trolejbusową  sieć  trakcyjną  może  obniżyć  w  stopniu  znaczącym,  moc

zamawianą  średnią  piętnastominutową.  Ten  cel  głównie  determinuje  wybór

rodzaju  magazynu  energii  jako taki,  który  zawiera  baterie  elektrochemiczne.
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Wszystko  zależy  od  wielkości  magazynu,  jego  pojemności,  rodzaju

wykorzystanych  ogniw  (NMC,  LFP,  LTO)  oraz  od  zaimplementowanych

algorytmów  działania.  Wybór  technologii  Li-ion  zależy  od  funkcji,  którą

magazyn energii ma pełnić. Nie ma jednej technologii, która jest optymalna dla

wszystkich  aplikacji.  Technologie  NMC,  LFP  jak  i  LTO  posiadają  swoje

właściwości, które predysponują je do wykorzystywania w różnych systemach 

i każda z nich może być optymalna w zależności od funkcji jaką magazyn ma

pełnić  z  punktu  widzenia  np.  dostępności  energii  SOC,  DOD, mocy i  czasu

reakcji.  Biorąc  pod  uwagę  analizy  techniczno-ekonomiczne   najszybciej

rozwijającą  się  technologią  w  aplikacjach  stacjonarnych  magazynów  energii

będzie NMC 532, która pozwala na osiągnięcie gęstości  energii  na poziomie

systemu 160 Wh/kg i ilości cykli >3000. Na powyższy rynek będą miały wpływ

poniższe czynniki (Źródło: Impact Clean Power Technology S.A.):

 Transformacja  sektora  energetycznego  w  kierunku  niskoemisyjnym

(Europejski Zielony Ład),

 Zmieniające się otoczenie regulacyjne przyspieszające transformację,

 Dynamiczny  wzrost  OZE w mixie  energetycznym (na  przykładzie  PL

przekroczenie 9,45 GW mocy zainstalowanej i  zanotowanie wzrostu w

okresie tj. 1-6 2019 vs 1-6 2020 o 95%, w tym 62% dla PV),

 Potrzeba  budowy sieci  energetycznych,  które  będą  w  stanie  zapewnić

bezpieczeństwo  dostaw  energii  współpracując  z  szybko  zmiennymi

źródłami (np. PV),

 Spadek cen ogniw Li-ion (NMC,LFP).

Według  najnowszych  analiz  spadek  cen  ogniw powoduje,  że  tzw.  drugie

żucie  baterii  jest  nieopłacalne.  Raczej  rozwiną  się  technologie  recyklingu  

i odzyskiwania surowców z baterii  (Źródło: Impact Clean Power Technology

S.A.).Rynek  bateryjnych  magazynów  energii  rośnie  bardzo  dynamicznie.  
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W Niemczech prosumenci  zainstalowali  ich   już ponad 200 tys..  Dodatkowo

organizują się w wirtualne magazyny i sprzedają energię bezpośrednio między

sobą.  Jak  widać,  gdy  my zastanawiamy  się  jeszcze  nad  koncepcją  ,,nowej’’

energetyki inne kraje już to realizują. (Źródło: Impact Clean Power Technology

S.A.). 

2.3. Zastosowanie inercyjnych magazynów energii w 

podstacjach zasilających sieć trakcyjną.

Zasobniki  superkondensatorowe  są  bardzo  dobrym  magazynem  mocy.

Zasobniki  bateryjne  magazynują  duże  ilości  energii,  lecz  podlegają  dużym

ograniczeniom ze względu na dostępną moc, a ilość cykli ładuj – rozładuj waha

się od 3 000 dla NMC do 17 000 dla LTO. Połączeniem magazynu energii, który

może  sprostać  wymaganiom  dotyczącym  zapotrzebowaniem  na  moc  oraz

posiadającym  dużą  pojemność  są  magazyny  inercyjne  jak  przedstawiono  

na rys. 7. 

Rys.7. Moc, energia oraz ilość cykli dla magazynu EnWheel® -The Energy
Storage Machine vs. superkondensatory vs. baterie Li - ion (Źródło:

https://stornetic.com.)
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Przykład  takiego  rozwiązania  stanowi   magazyn  energii  zaprojektowany  i

wyprodukowany  przez  firmę  STORNETIC  GmbH,  który  składa  się  w

zależności od potrzeb z wielu bloków przedstawionych na rys. 8.

Rys. 8. Inercyjny magazyn energii EnWheel® -The Energy Storage Machine
 (Źródło: https://stornetic.com.)

Zasobnik  ten  składa  się  z  metalowej  obudowy,  w której  w próżni  wiruje

osadzony  na  aktywnych  łożyskach  magnetycznych  wirnik  wytworzony  z

karbonu napędzany jest silnikiem elektrycznym. Energia zgromadzona w takim

magazynie jest równa połowie iloczynu momentu bezwładności masy wirującej

oraz kwadratu prędkości obrotowej.

18

https://stornetic.com/


Do zalet zasobników inercyjnych należą:

 moc rzędu 22 kW - 80 kW przy zgromadzonej  energii  3,6 kWh/jeden

zasobnik,

 zdolność do ciągłej pracy,

 duża ilość cykli,

 pełna moc i pojemność przez cały czas eksploatacji,

 możliwość głębokiego rozładowania,

 szeroki zakres temperatury pracy,

 spełnienie wszystkich normy bezpieczeństwa oraz środowiskowych,

 brak emisji CO2,

 budowa z materiałów nadających się do recyklingu,

 zasilanie z prądu stałego.

Rys. 9. Porównanie kosztów inercyjnego magazynu energii do kosztów
magazynów bateryjnych w zależności od zastosowania i ilości cykli w ciągu

jednego dnia (Źródło: https://stornetic.com.)
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Inercyjne magazyny energii nie są obecnie w Polsce rozpowszechnione.

Jednak  analiza  ich  działania,  porównanie  kosztów  eksploatacji  dla  różnych

zastosowań oraz ich właściwości, skłaniają do bacznej obserwacji tej technologii

magazynowania energii w przyszłości.

3. Współpraca urządzeń trakcyjnych z instalacjami 

odnawialnych źródeł energii

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

Dz. U. 2015 poz. 478 odnawialne źródło energii jest to 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.

Ze względu na ukształtowanie terenu oraz położenie geograficzne Lublina, a

także mając na uwadze fakt, iż pozyskana energia ma służyć do zasilania lub

wspomagania zasilania sieci trakcyjnej, spośród wszystkich źródeł energii jakie

obejmuje definicja OZE, zważając na powyższe kryteria, do współpracy z siecią

trakcyjną  wykorzystać  można  jedynie  energię  wiatru  oraz  energię

promieniowania  słonecznego.  Jednym z  parametrów charakterystycznych  dla

tych źródeł energii odnawialnej jest brak możliwości ciągłej produkcji energii
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elektrycznej. Dlatego źródła te mogą służyć jedynie do wspomagania zasilania

sieci trakcyjnej.

Rys. 10. Schemat wspomagania trolejbusowej sieci trakcyjnej energią

pochodzącą z paneli fotowoltaicznych

Rys. 11. Schemat wspomagania trolejbusowej sieci trakcyjnej energią

pochodzącą z turbin wiatrowych
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Jak  pokazano  na  rys.  10  i  rys.  11,  możliwe  jest  wspomaganie  zasilania

trolejbusowej  sieci  trakcyjnej  energią  pochodzącą  z  paneli  fotowoltaicznych

oraz  energią  pochodzącą  z  turbin  wiatrowych.  Przetwornica  DCMPP/DCT

utrzymuje  panele  fotowoltaiczne  w  punkcie  mocy  maksymalnej,  natomiast

przetwornica  AC-DCTUR/DCT steruje  turbiną  wiatrową.  Wyjście  tych

przetwornic  połączone  jest  z  siecią  trakcyjną  lub  z  szynami  DC  podstacji

trakcyjnej.  W pierwszym  przypadku  należy  zsynchronizować  zabezpieczenie

OZE oraz zasilacza podstacji, do którego dołączono OZE. Przetwornice muszą

spełniać normy dotyczące sieci trakcyjnych, a w szczególności  z normę PN-EN

50163  Zastosowania  kolejowe.  Napięcie  zasilające  systemów  trakcyjnych.

Muszą spełniać również wymogi dla rezystancji  i  wytrzymałości  izolacji,  tak

aby  nie  osłabiać  parametrów  sieci  trakcyjnej.  Problemem  jednak  staje  się

nierównomierność w czasie obciążenia sieci trakcyjnej. Pobory prądów wahają

się  chwilowo od 0  A do nawet  2000 A.  Zarówno nieobciążona  elektrownia

fotowoltaiczna  jak  również  nieobciążona  elektrownia  wiatrowa  nie  generują

energii.  Dlatego w celu efektywnej pracy w/w źródeł  energii  odnawialnej  na

trolejbusową sieć trakcyjną konieczne jest łączenie ich magazynami energii.

4. Współpraca urządzeń trakcyjnych ze stacjami ładowania 

pojazdów elektrycznych

Ładowarki pojazdów elektrycznych, zarówno autobusów jak i samochodów,

muszą  charakteryzować  się  odpowiednimi  parametrami  oraz  algorytmami

działania, właściwymi dla miejsca i sposobu zainstalowania oraz podłączenia do

zasilania. Zasilanie ładowarki z sieci trakcyjnej jest szczególnym przypadkiem,

dla którego nie ma szczegółowych wytycznych w normach i aktach prawnych.

Przykładem takiego rozwiązania jest ładowarka ENI – LSE 600/200 zasilana z

trolejbusowej sieci trakcyjnej zainstalowana obecnie w zajezdni trolejbusowej w
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Lublinie.  Przedstawia  ją  rys.  12.  Producentem  ładowarki  jest  firma  

Enika Sp. z o.o.

Rys. 12. Ładowarka zasilana z sieci trakcyjnej zainstalowana na zajezdni

trolejbusowej w Lublinie

Parametry tej ładowarki przedstawiono w tab. 3
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Tab. 3. Parametry ładowarki ENI – LSE 600/200 

(Źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

Tab. 4. Moc przyłączeniowa podstacji zasilających lubelską sieć trakcyjną

(Źródło: ZTM w Lublinie)

Lp. Nazwa podstacji Moc przyłączeniowa [kW]

1 GARBARSKA 2 400,00

2 SZCZERBOWSKIEGO 2 400,00
3 HELENÓW 2 200,00
4 MAJDANEK 1 600,00
5 ABRAMOWICKA 1 600,00
6 KOLEJARZ 600,00
7 TATARY 600,00
8 PORĘBA 600,00
9 ZANA 600,00
10 BYSTRZYCA 600,00
11 WĘGLIN 600,00
12 WROTKÓW 600,00
13 BAZA 600,00

14 CHOINY 2 600,00
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Przy  obecnym  zapotrzebowaniu  na  moc  w  większości  przypadków  moc

przyłączeniowa  jest  wystarczająca  lecz  dotyczy  to  zasilania  trolejbusów.

Natomiast  z  racji  konstrukcji  i  wyposażenia  nowoczesnych  trolejbusów,

z których każdy jest  wyposażony w autonomiczne źródło energii  problemem

staje się moc przyłączeniowa dla podstacji BAZA, która zasila zajezdnię. Często

podczas porannych wyjazdów trolejbusów do miasta w celu świadczenia usługi

przewozowej, od momentu podłączenia trolejbusu do trakcji i uruchomienia go,

do  wyjazdu  z  zajezdni,  mija  czas  rzędu  ½ h.  W okresie  zimowym pracuje

wówczas ogrzewanie (40 kW), ładowana jest bateria trakcyjna (około 20 kW –

uzyskane przez ograniczenie mocy ładowarek, a nie przez możliwości baterii

trakcyjnych), pracują zespoły pomocnicze trolejbusów (około 10 kW) do tego

dochodzi moc potrzebna dla poruszania się trolejbusów po zajezdni. W sumie

około 100 kW na trolejbus. Z  tego wynika, że zimą podłączenie na dłuższy czas

6  trolejbusów  skutkuje  zaangażowaniem  całości  mocy  przyłączeniowej.

W przypadku autobusu elektrycznego pomimo niskiej mocy przyłączeniowej dla

podstacji baza istnieje możliwość zasilania ładowarki z sieci trakcyjnej. Dzięki

odpowiedniemu  doborowi  rozkładu  jazdy  dla  autobusu  (rozkład  szczytowy)

doładowywany  jest  on  z  ładowarki  szybkiej  zasilanej  z  sieci  trakcyjnej  w

przerwie  międzyszczytowej  czyli  w  czasie,  gdy  nie  ma  dużego  obciążenia

generowanego  przez  trolejbusy.  Natomiast  ładowanie  nocne  odbywa  się  z

ładowarki  wolnej  z  sieci  3  x  400  VAC.  Dwuprzewodowa  sieć  trakcyjna

charakteryzuje  się  dużymi  stratami  przesyłu.  Zatem chcąc  zasilać  ładowarki

pojazdów elektrycznych  z  sieci  trakcyjnej,  powinny  być  one  umiejscowione

przy podstacjach lub w możliwie bliskiej odległości od podstacji trakcyjnych.

O ile sposób podłączenia autobusu elektrycznego lub samochodu elektrycznego

do  ładowarki  zasilanej  z  sieci  trakcyjnej  nie  różni  się,  o  tyle  konstrukcje

ładowarek zasilanych z sieci trakcyjnej w stosunku do ładowarek zasilanych np.

z  sieci  3  x  400 VAC  różnią  się  znacząco.  Większość  trolejbusowych  sieci
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trakcyjnych, tak samo jak lubelska trolejbusowa sieć trakcyjna jest izolowanych

od  ziemi.  Ze  względów  bezpieczeństwa  powinny  istnieć  dwa  niezależne

zabezpieczenia przeciwporażeniowe. W przypadku ładowarek zasilanych z sieci

3x400  VAC  stosuje  się  zabezpieczenie  różnicowo  –  prądowe  jako  jedno

zabezpieczenie,  natomiast  izolację  ładowarki  jako  drugie.  W  przypadku

zasilania ładowarki z izolowanej sieci trakcyjnej zastosowanie zabezpieczenia

różnicowo – prądowego nie ma sensu ponieważ nie zadziała. Dlatego ładowarki

pojazdów elektrycznych zasilane z izolowanej sieci trakcyjnej muszą posiadać

dwustopniową  separację  galwaniczną.  Wartość  parametrów  izolacji  dla

pierwszego stopnia  i dla drugiego stopnia izolacji nie jest podana w żadnych

aktach  prawnych.  Dlatego  zalecane  jest  aby  izolacja  pierwszego  stopnia

wytrzymywała 3000 kVAC przez 1 minutę, natomiast izolacja drugiego stopnia

wytrzymywała 2300 kVAC przez 1 minutę. Rezystancja izolacji dla pierwszego

i drugiego stopnia izolacji nie powinna być mniejsza od 1 MΩ i 6 MΩ przed

wprowadzeniem  ładowarki  do  eksploatacji,  podobnie  jak  dla  trolejbusów.

Ponadto  ładowarki  zasilane  z  trolejbusowej  sieci  trakcyjnej  muszą

charakteryzować się możliwością zasilania napięciem w zakresie od 400 VDC

do 800 VDC, które dynamicznie zmienia się w czasie. 

5. Współpraca infrastruktury trakcyjnej z systemami 

dynamicznego ładowania i rekuperacji energii w 

lubelskim transporcie publicznym.

Koncepcja bezprzewodowego transferu energii osiągniętego przy użyciu pola

elektromagnetycznego  istnieje  od  pionierskich  prac  Nikoli  Tesli  (1891).  Po

ponad  stu  latach  technologia  umożliwiająca  skuteczny,  dynamiczny,

bezprzewodowy  przesył  energii  do  pojazdów  elektrycznych  jest  wciąż  w

początkowej  fazie.  Wiele  barier  związanych  z  wydajnością,  kosztami
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i  bezpieczeństwem  musi  zostać  pokonanych,  zanim  wizja  bezprzewodowo

zasilanych pojazdów elektrycznych będzie mogła zostać zrealizowana. Zasilanie

urządzeń  dynamicznego  bezprzewodowego  systemu  ładowania  pojazdów  z

trolejbusowej sieci trakcyjnej stwarza dodatkowe problemy dla tej technologii:

 konieczność  zapewnienia  separacji  galwanicznej  od  zasilającej

ładowarki, sieci trakcyjnej,

 napięcie zasilania zmieniające się dynamicznie w granicach 400 – 780

VDC

 chwilowe braki możliwości rekuperacji energii do sieci trakcyjnej,

 duże straty przesyłu energii.

Wyżej wymienione utrudnienia dotyczą tylko współpracy systemu indukcyjnego

dynamicznego ładowania pojazdów z siecią trakcyjną. W  systemach będących

obecnie  w fazie testów pozostaje jeszcze wiele barier do pokonania (Źródło:

https://www.powerelectronics.com/markets/automotive/article/21864097/

wireless-charging-of-electric-vehicles):

 określenie  i  wyeliminowanie  skutków  zdrowotnych  narażenia  ciała

człowieka  na  długotrwałe  oddziaływania  pola  elektrycznego  i

magnetycznego,

 biometria,

 wykrywanie organizmów żywych  i obiektów obcych w pobliżu szyny

ładującej,

 wyeliminowanie wpływu nieosiowości cewek nadającej i odbierającej

oraz odstępu między nimi na sprawność całości systemu,

 duży  stopień  skomplikowania  systemu  oraz  jego  zabudowa  w

infrastrukturze drogowej. 
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6. Rekomendacje dla obecnego i przyszłego wykorzystania 

infrastruktury trakcyjnej

Zastosowanie  typowych  rozwiązań,  które  wykorzystują  połączenie

superkondensatorów oraz magazynów energii bateryjnych i inercyjnych a także

odnawialnych źródeł energii, do wspomagania sieci trakcyjnej, niesie ze sobą

niewątpliwie wiele korzyści. Zaproponować można jednak rozwiązania, które ze

względu  na  obszar  działania,  miejsce  montażu,  a  także  połączenie  różnych

technologii,  dają  większe  możliwości  i  korzyści  w  stosunku  do  aplikacji

podstawowych.

6.1. Superkondensator na oddalonej sieci trakcyjnej

Innowacyjność  proponowanego  rozwiązania  polega  na  zastosowaniu

superkondensatorowego  zasobnika  energii  na  sieci  trakcyjnej  w  miejscu

odległym od podstacji zasilającej. W dotychczas stosowanych rozwiązaniach z

zasobnikiem  superkondensatorowym,  wspomagającym  sieć  trakcyjną,  był  on

umieszczany w podstacji  trakcyjnej.  Rozwiązanie  to jest  optymalne z punktu

widzenia  istniejącej  infrastruktury,  niestety  wspomniany  punkt  wspomagania

sieci  trakcyjnej  nie  jest  optymalnym  ze  względu  na  efektywność

wprowadzonego  rozwiązania.  Z  przeprowadzonych  symulacji  wynika,  że

miejsce zainstalowania zasobnika superkondensatorowego na sieci  trakcyjnej,

ma ogromny wpływ na jego efektywne wykorzystanie a także na polepszenie

parametrów sieci trakcyjnej.
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Rys. 13. Schemat zastępczy sieci trakcyjnej zasilanej z podstacji Majdanek

Uzyskane  przez  autorów  publikacji  (Źródło: Jarzyna  W.,  Zielinski  D.,

Holyszko  P.,  Battery-Supported Trolleybus Traction Network-a Component of

the  Municipal  Smart  Grid,  Environmental  Engineering  V,  Leiden,  CRC

Press/Balkema,  2017.) wyniki  wskazują,  że  istnieje  wyraźna  zależność

wysokości  strat  przesyłu  energii  w  sieci  trakcyjnej  na  drodze  podstacja

zasilająca  –  pojazd,   od  lokalizacji  zasobnika  superkondensatorowego.

Najlepszy  wynik  uzyskano  umieszczając  zasobnik  superkondensatorowy  na

końcu  długości  toru  sieci  trakcyjnej  zasilanej  z  jednego  zasilacza.  Tak

umiejscowiony  zasobnik  wykazywał  również  najkorzystniejszy  wpływ  na

wartość  rekuperacji  energii  przez  trolejbusy  oraz  na  poprawę  parametrów

zasilania.  Najgorszy  wynik  uzyskano  umieszczając  zasobnik

superkondensatorowy  w  podstacji  zasilającej.  Oznacza  to,  że  nie  opłaca  się

instalować zasobnika superkondensatorowego w podstacji zasilającej, gdyż taka

lokalizacja  nie  zmniejsza  strat  przesyłu  energii.  Uzupełnia  jednak  pracę

podstacji  oraz  zwiększa  rekuperację  energii  przez  trolejbusy.  Ze  względu na
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topologię sieci trakcyjnej oraz topografię terenu, korzystne może być również

zastosowanie kilku zasobników superkondensatorowych, w różnych miejscach

na różnych odcinkach sieci trakcyjnej zasilanych w obszarze jednej podstacji.

Biorąc pod uwagę fakt,  iż  w systemie scentralizowanym, rekuperacja energii

trakcyjnej  generowanej  przez  trolejbusy  podczas  hamowania  odzyskowego

sięgała  18  %,  a  w  systemie  zdecentralizowanym  nie  przekracza  3%,  przy

odpowiednim dobraniu parametrów zasobnika superkondensatorowego uzyskać

można  około  15  %  oszczędności  energii  z  samego  hamowania.  Dzięki

zmniejszeniu  strat  przesyłowych  i  polepszeniu  parametrów  zasilania

oszczędności te mogą być większe. W przypadku zastosowania rozwiązania z

zasobnikiem superkondensatorowym na oddalonej  sieci  trakcyjnej  szczególną

uwagę  należy  zwrócić  na  system  zabezpieczeń  odcinka,  na  którym

zainstalowano  zasobnik  oraz  samego  zasobnika.  Układy  zabezpieczeń

nadprądowych  wymienionych  urządzeń  muszą  być  zsynchronizowene,  tj.

zadziałanie jednego z zabezpieczeń musi odłączać drugie od zasilania odcinka

sieci trakcyjnej.

6.2. Połączenie magazynów bateryjnych z siecią trakcyjną 

oraz z OZE

Chcąc optymalnie  wykorzystać  OZE do wspomagania  pracy trolejbusowej

sieci trakcyjnej, celowym wydaje się połączenie OZE do sieci trakcyjnej przez

bufor jaki stanowi magazyn złożony z baterii elektrochemicznych, jak pokazano

na rys. 14. W tym przypadku  przetwornica DCT/DCBAT zapewnić musi warunki

współpracy sieci trakcyjnej z magazynem bateryjnym,  jak opisano w rozdziale

2.2.,  natomiast  przetwornice  DCMPP/DCT  AC-DCTUR/DCT muszą  zapewnić

warunki współpracy magazynu energii i instalacjami OZE.
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Rys. 14. Schemat wspomagania trolejbusowej sieci trakcyjnej energią

pochodzącą z OZE połączonych do sieci trakcyjnej przez bateryjny magazyn

energii.

Możliwe  warianty  pracy  oraz  korzyści  wynikające  z  zastosowania  takiego

rozwiązania są następujące:

 poprawa  parametrów  zasilania,  jak  w  przypadku  z  wykorzystaniem

superkondensatorowych magazynów energii,

 ograniczenie  mocy  zamówionej,  jak  w  przypadku  z  wykorzystaniem

bateryjnych magazynów energii,

 wspomaganie  zasilania  sieci  trakcyjnej  przez  OZE w sposób  ciągły  z

wykorzystaniem całości wyprodukowanej przez OZE energii,

 zmniejszenie  zużycia  energii  przez  wykorzystanie  OZE  oraz  przez

zwiększenie rekuperacji oraz dzięki zmniejszeniu strat przesyłu energii w

przypadku zastosowania wspomagania na oddalonej sieci trakcyjnej.
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6.3. Połączenie magazynów bateryjnych z siecią trakcyjną,

OZE  oraz  ładowarkami  autobusów  i  samochodów

elektrycznych

Rozwiązaniem łączącym ze sobą wszystkie właściwości i zalety omawianych

wcześniej rozwiązań jest układ, w którym wydzielony odcinek sieci trakcyjnej

współpracuje  z  bateryjnym lub  inercyjnym magazynem energii  oraz  z  OZE.

Dodatkowo magazyn energii i sieć trakcyjna zasila ładowarkę autobusów oraz

samochodów  elektrycznych.  Schemat  blokowy  takiego  układu  przedstawia  

rys. 15.

Rys. 15. Schemat wspomagania trolejbusowej sieci trakcyjnej energią

pochodzącą z OZE połączonych do sieci trakcyjnej przez bateryjny magazyn

energii zasilający dodatkowo ładowarkę pojazdów elektrycznych
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Pracujący w układzie jak na rys.15 magazyn energii może pełnić wiele funkcji

w zależności od chwilowych warunków i potrzeb:

 hamujący  elektrodynamicznie  trolejbus  zasila  swoje  urządzenia

pokładowe,  a  nadmiar  energii  zwraca  do  sieci  trakcyjnej.  Przy  braku

dostatecznej  ilości  odbiorników  na  sieci  napięcie  na  kondensatorze

falownika  trakcyjnego  i  na  odbierakach  prądu  szybko  rośnie  i  układ

napędowy przełącza hamowanie w rezystor hamowania. Dzieje się tak,

gdy  napięcie  na  szynach  DC  falownika  napędowego  przekroczy  

770-780 V. Napięcie  sieci  trakcyjnej  w stanie jałowym wynosi  około  

720  V,  zatem  każde  zwiększenie  napięcia  trakcyjnego  powyżej  tej

wartości  jest  związane  z  brakiem  wystarczającej  ilości  odbiorników  

(innych trolejbusów) celem skonsumowania nadwyżki energii powstałej

podczas  hamowania.  Koncepcja  obejmuje  zastosowanie  przekształtnika

DC/DC, który zasilał będzie akumulatory litowe powodując pochłonięcie

nadmiaru  energii  powstałej  podczas  hamowania  trolejbusów,  jaki

powstaje przy braku odpowiednich warunków do rekuperacji energii do

sieci trakcyjnej. W przypadku zainstalowania układu na oddalonej sieci

trakcyjnej, energia zgromadzona w zasobniku energii może wspomagać

sieć trakcyjną w sytuacji pojawiających się przysiadów napięcia zasilania

poniżej  ustalonej  dolnej  granicy,  polepszając  w  ten  sposób  parametry

zasilania oraz zmniejszając straty przesyłu energii.  W przypadku braku

ruchu  trolejbusów  na  sieci  trakcyjnej,  magazyn  energii  może  być

ładowany przez długi czas, małym prądem zmniejszając straty przesyłu

energii, która dostępna pozostanie w magazynie w miarę potrzeb,

 magazyn energii może być również zasilany przez OZE, a następnie przez

przetwornicę  DCBAT/DCT może  zasilać  sieć  trakcyjną  jako  zasilanie

rezerwowe  lub  zasilanie  zmniejszające  pobór  energii  przez  podstację

zasilającą,
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 podczas ładowania autobusu lub samochodu elektrycznego system może

oceniać   ilość  energii  zgromadzonej  w magazynie  energii  a  następnie

może  wykorzystywać  optymalną  z  punktu  widzenia  trwałości

i  parametrów magazynu energii,  ilość energii  do ładowania autobusów

elektrycznych.  Ewentualny  niedostatek  energii  może  uzupełnić  energią

pochodzącą z sieci trakcyjnej lub sieci energetycznej. Opcjonalnie można

również  ładować  magazyn  energii  małym  prądem  z  sieci  trakcyjnej

uzyskując  w ten  sposób  mniejsze  straty  przesyłu  energii  w przypadku

zasilania  ładowarek  z  sieci  trakcyjnej  a  prąd  ładowania  może  być

uzależniony od prognozy zapotrzebowania na energię i planu ładowania

autobusów elektrycznych. 

Przedstawione  rozwiązanie  doskonale  wpisuje  się  w  plany  rozwoju

infrastruktury komunikacyjnej Lublina, które zakładają dalszą rozbudowę sieci

trakcyjnej i nowych podstacji trakcyjnych, zakup autobusów elektrycznych oraz

zwiększenie ilości trolejbusów.

Przedstawiony układ można dowolnie modyfikować:

1. Układ  tylko  z  OZE  i  akumulatorem  gdzie  buforem  w  przypadku

niedostatecznej  ilości  energii  z  paneli  fotowoltaicznych  będzie  sieć  

3 x 400 AC.

2. Układ  tylko  z  siecią  trakcyjną  i  akumulatorem  gdzie  buforem  w

przypadku  niedostatecznej  ilości  energii  z  OZE  będzie  sieć  trakcyjna

trolejbusowa.

3. Układ, w którym w miejscach ładowania autobusów elektrycznych będzie

dodatkowo falownik zasilający ładowarki samochodów elektrycznych.
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