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Używane skróty

SOR – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020

FNT – Fundusz Niskoemisyjnego Transportu 

NMC – bateria niklowo – manganowo – kobaltowe 

LFP – bateria litowo – żelazowo – fosforowa 

LTO – bateria litowo – tytanowa 

SiC – węglik krzemu

SIP – System informacji pasażerskiej

CNR – Centrum nadzoru ruchu

PTPiREE – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

LNG – ciekły gaz ziemny,  (ang. liquefied natural gas)

CNG – sprężony  gaz ziemny (ang. compressed natural gas), 

SOC – stan naładowania (ang. state of charge)

DOD – głębokość rozładowania(ang. depth of discharge)

ZTM/ZTM w Lublinie – Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

LOF –Lubelski  Obszar Funkcjonalny

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

LOM – Lubelski Obszar Metropolitalny

CAN – Controller Area Network

BMS – Battery Management System   
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1. Wstęp 

Ekspertyza  Rozwój  Elektrycznej  Komunikacji  Publicznej  w  Lublinie

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  Rozwój  Elektrycznej  Komunikacji  Publicznej  w  Lublinie

wyznacza cele i działania jakie powinna podjąć Gmina Lublin w perspektywie

do 2036 r.  z  uwzględnieniem lokalnych,  regionalnych,  krajowych i  unijnych

dokumentów  strategicznych  dotyczących  polityki  transportowej.  Zasadnicza

część  dokumentu  obejmuje  diagnozę  i  opis  stanu  istniejącego  oraz  analizę  i

rekomendacje w zakresie dalszego rozwoju elektromobilności w Lublinie oraz

zakupu pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

W rozdziałach ekspertyzy przedstawiono kolejno charakterystykę systemu

komunikacji publicznej w Lublinie oraz zdiagnozowano jej problemy i potrzeby.

Przeanalizowano  dokumenty  obowiązujące  Gminę  Lublin,  województwo

lubelskie, kraj i UE w zakresie rozwoju transportu publicznego. Sporządzono

również  opis  przyjętej  obecnie  w  Lublinie  strategii  ładowania  pojazdów

elektrycznych.  Następnie  przeanalizowano  plany  rozwojowe  publicznego

transportu  zbiorowego  wstępnie  zgłoszone  do  realizacji  w  perspektywie

finansowania 2021-2027. W dalszej części dokument przedstawia  wymagania

prawne  dotyczące  elektromobilności  w transporcie  zbiorowym do 2036 r.  w

podziale  na  autobusy  elektryczne,  trolejbusy  oraz  infrastrukturę  jaka  jest

potrzebna  do  ich  zasilania.  Wystawiono  również  rekomendacje  dotyczące

elektryfikacji  istniejących linii  autobusowych oraz przedstawiono scenariusze

dalszego  rozwoju  i  roli  trolejbusów  w  lubelskim  systemie  transportowym.
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Scharakteryzowano również trolejbusową sieć trakcyjną w Lublinie, wskazując

możliwości  jej  modernizacji  i  dalszego rozwoju. Następnie dokonano analizy

możliwości wprowadzenia pojazdów zasilanych CNG i ogniwami wodorowymi

oraz  określono  perspektywy  zastosowania  pojazdów  autonomicznych  

w transporcie  publicznym w Lublinie.  Przedstawiono rekomendacje  dalszego

rozwoju elektromobilności w transporcie publicznym w Lublinie ze wskazaniem

możliwych  scenariuszy  inwestycji  taborowych   oraz    lokalizacji  nowych

punktów ładowania autobusów elektrycznych. Podsumowaniem ekspertyzy jest

wskazanie  konsekwencji  wprowadzenia  rozważanych  i  rekomendowanych

rozwiązań w transporcie publicznym dla budżetu miasta Lublin.
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2. Charakterystyka  systemu  komunikacji  publicznej  w

Lublinie z uwzględnieniem zaplanowanych dostaw taboru

i infrastruktury ładowania
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Organizatorem  lokalnego  transportu  zbiorowego  na  terenie  miasta  jest

Zarząd  Transportu  Miejskiego  w  Lublinie.  Do  statutowych  zadań  Zarządu

należy  planowanie,  organizowanie  i  zarządzanie  publicznym  transportem

zbiorowym na terenie  miasta  Lublina oraz gmin,  z  którymi zostanie  zawarte

porozumienie międzygminne o powierzeniu tego zadania miastu Lublin. ZTM

prowadzi  również  emisję,  sprzedaż,  dystrybucję  i kontrolę  biletów  oraz

windykację należności za przejazd komunikacją miejską. Działalność ZTM ma

charakter  trwały,  nie  jest  to  jednostka  powołana  zadaniowo  do  realizacji

wyznaczonych  zadań  w  określonym  terminie.  Działalność  ZTM  jest

finansowana  z  budżetu  Gminy  Lublin,  do  którego  trafiają  przychody  ze

sprzedaży biletów.
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Sieć transportu miejskiego na obszarze miasta Lublin i gmin ościennych

tworzą  linie  komunikacji  autobusowej  i trolejbusowej  organizowanej  przez

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Według stanu na 1 marca 2020 r. sieć

transportu  miejskiego  obejmowała  56  linii  autobusowych  (w  tym  4

uzupełniające, 3 nocne i dwie zjazdowe) oraz 13 linii trolejbusowych (w tym

jedna zjazdowa).  Lubelska komunikacja miejska w Lublinie obejmuje swoim

zasięgiem, oprócz Lublina, również dziesięć gmin ościennych: Głusk, Jabłonna,

Jastków, Konopnica,  Mełgiew,  Niemce, Niedrzwica Duża,  Spiczyn, Świdnik,

Wólka.  Obsługa  sąsiednich  gmin,  odbywa  się  na  podstawie  zawartych

porozumień międzygminnych, na podstawie których, każda z gmin sąsiednich

powierza Gminie Lublin wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego

transportu  publicznego  oraz  zobowiązuje  się  do  partycypacji  w  kosztach

utrzymania  linii  komunikacyjnych,  na  zasadach  uzgodnionych  z  ZTM.

Wysokość partycypacji to kwota wynikająca z sumy wydatków na organizację

przewozu  i  sfinansowanie  zakupu  usług  od  operatora  oraz  planowanych

dochodów ze sprzedaży biletów. Po podpisaniu porozumienia, sporządzana jest

umowa, w której określone zostają trasy linii komunikacyjnych przebiegających

w granicach gminy, przystanki graniczne strefy biletowej oraz wysokość dopłat

do  komunikacji  miejskiej  na  terenie  gminy.  Po  podpisaniu  umowy  Zarząd

Transportu Miejskiego w Lublinie obejmuje komunikacją miejską miejscowości

położone na terenie danej gminy. Spośród gmin sąsiadujących z Gminą Lublin,

jedynie  gmina  Strzyżewice  nie  ma  podpisanego  porozumienia  i  nie  jest

obsługiwana komunikacją miejską ZTM.
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Na zlecenie ZTM, przewozy wykonuje trzech operatorów. Największym z

nich jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Sp. z o.o., będące

operatorem wewnętrznym Gminy Lublin. W dniu 21 listopada 2019 roku Gmina

Lublin  i  ZTM  w  Lublinie  zawarły  z  MPK  Lublin  Sp.  z  o.o.  umowę

o świadczenie usług komunikacji miejskiej. Umowa weszła w życie 1 stycznia

2020  r.  i  obowiązuje  do  31  grudnia  2029  r.  W  umowie  określono  m.in.

wysokość  rekompensaty,  zgodnie  z  aneksem  do  Rozporządzenia (WE)

nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  23 października 2007 r.

dotyczące  usług  publicznych  w zakresie  kolejowego i drogowego  transportu

pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)

nr 1107/70.

Przewozy  realizują  również  dwa  podmioty  prywatne:  Lubelskie  Linie

Autobusowe  oraz  konsorcjum  firm  Meteor  i  IREX-1.  Podmioty  te  zostały

wyłonione w drodze przetargów publicznych na usługi przewozowe. Operatorzy

otrzymują  wynagrodzenie  za  przejechane  wozokilometry.  W  umowach

określono m.in. wielkość pracy przewozowej oraz sposób waloryzacji stawki za

wozokilometr.

W 2019  r.  autobusy  i  trolejbusy  wykonały  łącznie  21,2  mln  wzkm na

zlecenie ZTM w Lublinie. Udział MPK – Lublin Sp. z o.o. w całkowitej pracy

eksploatacyjnej wyniósł 86 %. 

Udział  pracy  eksploatacyjnej  trolejbusów  (5,02  mln  wzkm)  to  23,7%

całości  pracy  eksploatacyjnej  w  Lublinie  i  27  %  pracy  eksploatacyjnej

wykonanej przez MPK Lublin.

Tab. 1. Zestawienie wozokilometrów wykonanych w 2019 r. z podziałem na

przewoźników (źródło: ZTM w Lublinie)

Lp. Przewoźnik Wozokilometry w 2019 r.
Udział

procentowy

1. MPK Lublin ogółem 18 322 493 86 %
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1.1. w tym autobusy 13 298 499 w tym 73 %

1.2. w tym trolejbusy 5 023 994 w tym 27 %

2. WARBUS 1 178 277 6 %

3. LLA 621 763 3 %

4. METEOR / IREX-1 1 083 512 5 %

Ogółem 21 206 044 100 %
Tab. 2. Zestawienie autobusów napędzanych silnikami o zapłonie samoczynnym

użytkowanych w lubelskiej komunikacji miejskiej (stan na 15 maja 2020 r.)

(źródło: ZTM w Lublinie)

Marka Typ Liczba
Norma
EURO

Rodzaj
pojazdu

Przewoźnik

Autosan Sancity 12LF 53
EEV /

EURO 5
Jednoczłonowy

MPK
Lublin

Autosan Sancity 9LE 20
EEV /

EURO 5
Jednoczłonowy

MPK
Lublin

Jelcz M121M 3 EURO 2 Jednoczłonowy
MPK
Lublin

Jelcz M121I4 28 EURO 4 Jednoczłonowy
MPK
Lublin

Mercedes
Benz

O530 Citaro 27
EEV /

EURO 5
Przegubowy

MPK
Lublin

Mercedes
Benz

628 Conecto
LF

22 EURO 4 Jednoczłonowy
MPK
Lublin

Mercedes
Benz

628 Conecto
G

10 EURO 4 Przegubowy
MPK
Lublin

Solaris Urbino 12 20 EURO 4 Jednoczłonowy
MPK
Lublin

Solaris Urbino 15 1 EURO 3 Jednoczłonowy
MPK
Lublin

Solaris Urbino 18 30 EURO 6 Przegubowy
MPK
Lublin

Ursus CS12LFD 18 EURO 6 Jednoczłonowy
MPK
Lublin

Solaris Urbino 18 18 EURO 6 Przegubowy Irex-1
Solbus SM12 3 EURO 5 Jednoczłonowy LLA
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MAZ 103 4 EURO 5 Jednoczłonowy LLA
MAZ 203 3 EURO 5 Jednoczłonowy LLA
MAN NG313 1 EURO 3 Przegubowy LLA

Razem 261

Tab. 3. Zestawienie autobusów zeroemisyjnych użytkowanych w lubelskiej

komunikacji miejskiej (stan na 10 maja 2020 r..) (źródło: ZTM w Lublinie)

Marka Typ Liczba Przewoźnik
Rodzaj
pojazdu

Rodzaj
nadwozia

Solaris Trollino 12 50

MPK
Lublin

Trolejbus

Jednoczłonowy
Solaris Trollino 18 12 Przegubowy
Ursus T70116 38 Jednoczłonowy
Ursus CS18T 15 Przegubowy

SAM
MPK

Lublin II
3 Jednoczłonowy

MAZ 203 T8M 1 Jednoczłonowy

Ursus E70110 1
Autobus

elektryczn
y

Jednoczłonowy

Razem 120
Dominujący  udział  w pracy  eksploatacyjnej  przypadł  na  Miasto  Lublin

(94,6%).  W  gminach  ościennych  pojazdy  lubelskiej  komunikacji  miejskiej

realizowały  1  144  552  wozokilometrów,  tj.  5,4%  jej  całkowitej  pracy

eksploatacyjnej.  Relatywnie  korzystniej  przedstawia  się  struktura  wiekowa

taboru  eksploatowanego  przez  MPK  –  Lublin  –  Sp.  z o.o.  Średnia  wieku

nieznacznie  przekracza 8 lat,  przy czym 18% taboru (21% autobusów i 12%

trolejbusów), stanowiły pojazdy względnie nowe – w wieku do 5 lat. 

W rozkładzie jazdy zaplanowanym od 1 marca 2020 r. na dni powszednie

w  okresie  nauki  szkolnej,  w  komunikacji  autobusowej  na  większości  linii

zaplanowano częstotliwości  oparte  na dwóch modułach 15-minutowym i  20-

minutowym. 

Tab. 4. Zestawienie częstotliwości kursowania i liczby pojazdów na liniach
lubelskiej komunikacji miejskiej (stan na 1 marca 2020 r.) (źródło: ZTM w

Lublinie)
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Linie autobusowe

Numer
linii

Częstotliwość kursowania [minuty]
Szczyt / poza szczytem

Liczba pojazdów w
ruchu

PN SO ND PN SO ND
1 ~ 45 60 60 3 2 2
2 15 / 30 30 50 10 4 3
3 20 / 40 30 50 8 5 3
4 40 60 70 4 2 2
5 ~ 60 niereg. niereg. 2 1 1
6 20 30 50 5 3 2
7 20 / 40 30 50 7 4 3
8 30 / 45 niereg. niereg. 3 1 1
11 40 / 60 - - 3 0 0
12 niereg. 120 120 3 1 1
13 20 30 50 7 4 3
14 20 / 40 30 60 8 4 2
15 15 / 30 30 50 8 4 2
16 ~ 50 80 - 3 2 0
17 15 30 50 9 4 3
18 20 30 50 7 4 3
20 ~ 30 60 60 5 2 2
21 niereg. 30/45 40 50 3 2 2
22 niereg. niereg. niereg. 2 1 1
23 30 / 60 60 60 4 2 2
24 niereg. niereg. niereg. 1 1 0

25 50 60
niereg.
45/110

3 2 1

26 15 30 50 10 5 3
29 20 30 50 6 4 2
30 niereg. 60 - - 2 0 2
31 15 30 50 8 3 0
32 20 30 50 6 3 2
33 80 niereg. niereg. 1 1 2
34 20 30 50 6 4 1
35 niereg. 90 90 0 0 0
36 niereg. - - 1 0 0
37 50 60 60 2 2 2
38 40 / 60 60 60 3 2 2
39 20 30 50 7 5 3
40 15 / 30 30 50 7 3 2
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42
niereg. 
20 / 45

60 60 5 2 2

44 30 / 60 60 60 4 2 2
45 30 / 40 60 60 4 2 2
47 30 / 40 60 80 6 3 2

50
niereg. 60,
szczytowa

~ 60 - 2 2 0

52
niereg. 
60 / 90

niereg. - 1 0 0

54 niereg. 90 - 1 1 0
55 15 / 30 30 50 9 5 3
57 15 30 50 9 4 3
70 niereg. niereg. niereg. 1 1 0
73 ~ 60 niereg. niereg. 1 0 1
74 20 / 30 45 45 6 2 2

78 ~ 120 niereg. niereg. 1 1 1

79 niereg. niereg. niereg. 1 0 0

85
niereg.,

szczytowa
- - 1 0 0

suma 219 112 78

Linie trolejbusowe

Numer
linii

Częstotliwość kursowania [minuty]
Szczyt / poza szczytem

Liczba pojazdów w
ruchu

PN SO ND PN SO ND
150 15 30 niereg. 9 4 6
151 10 / 20 15/30 25/50 13 7 4
152 30 / 60 60 60 2 1 1
153 20 30 50 6 4 2
154 60 60 60 2 2 2
155 20 30 50 6 4 2
156 20 30 50 5 3 2
157 40 60 50 3 2 2
158 10 / 20 30 50 11 4 3
159 15 / 20 30 50 8 3 2
160 15 / 30 30 50 11 5 3

16



161 30 45 60 5 3 2
162  50 szczytowa - - 2 0 0

suma 83 42 31

W  dzień  powszedni  do  obsługi  linii  na  zlecenie  ZTM  w  Lublinie

wysyłanych było 219 autobusów i 83 trolejbusy.

Tab. 5  Liczba pasażerów i wykonanych wzkm w latach 2016-2018 

(źródło: ZTM w Lublinie)

Rok
Liczba

pasażerów
[osoba]

Liczba wozokilometrów wykonanych [wzkm]

MPK
Lublin
Sp. z
o.o.

Konsorcju
m Irex-1,
Meteor

Warbu
s Sp. z

o.o.

Konsorcjum
Lubelskie

Linie
Autobusowe,

Traf-Line

Pozo-
stali

2016
134 785

804
18 428 

003
1 356 846 97 002 243 527

376
252

2017
134 588

846
17 307

464
1 059 117

2 148
904

551 460 -

2018
131 721

987
17 828

659
1 055 041

2 132
966

553 586 -

2019
130 738

337
18 322

493
1 083 512

1 178
277

621 763 -

Obecnie Gmina Lublin prowadzi szereg inwestycji mających na celu rozwój

elektromobliności  –  zarówno  trolejbusów,  jak  i  wprowadzenia  autobusów

elektrycznych.  W  Planie  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu

zbiorowego dla Gminy Lublin i  gmin sąsiadujących,  z którymi Gmina Lublin

zawarła  porozumienie  w  zakresie  organizacji  publicznego  transportu

zbiorowego uwzględniono wyniki  „Analizy kosztów i korzyści  związanych z

wykorzystaniem  autobusów  zeroemisyjnych  przy  świadczeniu  przez  Gminę

Lublin  usług  komunikacji  miejskiej”.  Wskazano  jednocześnie  lokalizacje

punktów szybkiego ładowania autobusów elektrycznych, które będą znajdować

się przy pętlach komunikacji  miejskiej:  Choiny,  Os.  Poręba, Węglin Wróbla,
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Zbożowa,  Żeglarska  oraz  Dworcu  Metropolitalnym.  Dodatkowo  punkt

ładowania będzie  znajdować się  w zajezdni  MPK Lublin Sp.  z  o.o.  przy ul.

Grygowej.

Rys.1. Lokalizacja przyszłych i obecnie istniejących punktów ładowania

autobusów elektrycznych (źródło: ZTM w Lublinie)

Jednocześnie  podkreślono,  że  koncepcja  zakłada,  że  autobusy elektryczne

będą  obsługiwały  linie,  których  przynajmniej  jeden  przystanek  końcowy

znajduje  się  na pętli  wyposażonej  w punkt  ładowania.  Na dzień 1 stycznia  

2019  r.  do  grupy  linii  potencjalnie  możliwych  do  obsługi  autobusami

elektrycznymi należą między innymi: 1, 6, 7, 13, 23, 29, 44.

W  najbliższych  trzech  latach  w  ramach  projektów  dofinansowanych  z

funduszy  Unii  Europejskiej,  planowane  są  dostawy  kolejnych  autobusów

zeroemisyjnych (autobusów elektrycznych i trolejbusów). 
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Łącznie  w  latach  2020-2022  zakupionych  zostanie  47  pojazdów,  wśród

których będą 32 autobusy elektryczne i 15 trolejbusów. Zamówione autobusy

elektryczne  będą  pojazdami  o  standardowej  długości  12  metrów,  natomiast

trolejbusy będą pojazdami 18-metrowymi, przegubowymi. 

Zakupy  pojazdów  oraz  dostawy  punktów  ładowania  będą  realizowane  w

ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa

II:  Nowoczesna  Infrastruktura  Transportowa,  działanie  2.1  Zrównoważony

transport miejski, w ramach następujących projektów:

1) „Rozbudowa  i  udrożnienie  sieci  komunikacji  zbiorowej  dla  obszaru

specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”. 

2) „Przebudowa  strategicznego  korytarza  transportu  zbiorowego  wraz  z

zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (Racławickie).

3) „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz
z  budową  systemu  biletu  elektronicznego  komunikacji  aglomeracyjnej”
(Choiny).

4) „Budowa i modernizacja węzłów i przystanków przesiadkowych w LOF”.

Tab. 6. Harmonogram dostaw wraz z liczbą pojazdów i nazwą projektu.

Nazwa
projektu

Zakupowane pojazdy
Data dostawyTrolejbusy

18 m
Autobusy

elektryczne 12m

Grygowej
- 7 listopad 2021

5 - listopad 2020
Racławickie - 5 kwiecień 2022

Choiny
10 -  kwiecień 2021

- 20
5 szt: 15 czerwca 2021

15 szt: 15 września 2021
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Suma 15 32

Tab. 7. Zestawienie liczby i terminów dostaw ładowarek szybkiego i wolnego
ładowania, planowanych do 2022 r.

Lp.
Nazwa

projektu

Punkty ładowania

Data dostawy
Szybkiego

Zajezdniowe

Stacjonarne
2x40 kW

mobilne
40 kW

1. Grygowej - 4 - listopad 2021

2. Racławickie - 2 1 kwiecień 2022

3. Choiny 4 10 2
15 czerwca

2021

4. Węzły

Zbożowa (1)
Żeglarska (2)
Franczaka (2)
Os. Poręba (2)

Węglin
Wróbla (2)

- -

30.06.2021 –
dotyczy pętli

Zbożowa,
Żeglarska,
Franczaka

Brak przetargu
– dotyczy pętli 

Os. Poręba,
Węglin Wróbla

Suma 13 16 3

Wraz z zakupem autobusów, w ramach każdego projektu planowane są dostawy

ładowarek małej mocy (wykorzystywanych w zajezdni) dwóch rodzajów:

 dwustanowiskowych o mocy większej lub równej 80 kW (2x40 kW),

 mobilnych o mocy większej lub równej 40 kW.

Jako data dostawy rozumiana jest data, przed którą przeprowadzone zostaną z
wynikiem  pozytywnym  wszelkie  niezbędne  odbiory  punktu  ładowania
dokonane  przez  PGE  skutkujące  przyłączeniem  punktu  ładowania  do  sieci
dystrybucyjnej.

3. Problemy i potrzeby transportu publicznego w Lublinie 
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Kwestie problemów i potrzeb transportu publicznego w Lublinie poruszone

są  w  dokumentach  strategicznych  Gminy  Lublin  -  Planie  Transportowym  i

Planie Mobilności LOF.

Cel  główny  planu  zrównoważonego  rozwoju  transportu  publicznego  to

zapewnienie  funkcjonowania  transportu  zbiorowego  według  zasad

zrównoważonego rozwoju transportu, którego głównym przejawem jest udział

transportu zbiorowego w przewozach na poziomie nie  mniejszym niż  50% i

rozwój, w tym unowocześnianie, trakcji elektrycznej.

Dokumenty  strategiczne  Gminy  Lublin  (Plan  zrównoważonego  rozwoju

publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z

którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego

transportu zbiorowego oraz Plan Mobilności LOF) identyfikują w szczególności

następujące problemy:

 brak pełnej synchronizacji oferty przewozowej, możliwej tylko w sytuacji

oparcia całej sieci komunikacyjnej o jedną, wspólną dla wszystkich linii

częstotliwość  modułową  (obecnie  część  linii  kursuje  poza  przyjętą

częstotliwością kursowania pojazdów),

 konieczność optymalizacji linii komunikacyjnych,

Plan  Transportowy  określa  wizję  transportu  publicznego w  Lublinie  i

gminach  ościennych,  objętych  obsługą  organizatora.  Zakłada  ona

funkcjonowanie  oraz  rozwój  nowoczesnego  i  proekologicznego  transportu

zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego

transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem

osobowym.

W celu poprawy jakości obsługi obszaru miasta Lublin i gmin ościennych

publicznym transportem zbiorowym zalecono podjęcie następujących działań: 

 optymalizacja  eksploatacyjna  sieci  komunikacyjnej –  poprawa

standardów  obsługi  poszczególnych  dzielnic  w  zakresie  częstotliwości
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kursowania  pojazdów  i  wytyczania  tras,  łączenie  linii  o  podobnym

przebiegu w grupy lub  pary  o  skoordynowanych rozkładach  jazdy  oraz

specjalizacja  połączeń:  podział  linii  na  realizujące  połączenia

najważniejszych dzielnic lub obszarów podmiejskich z centrum, połączenia

międzydzielnicowe oraz połączenia wewnątrzdzielnicowe,

 wprowadzenie  korytarzy  wysokiej  jakości  obsługi  komunikacyjnej,

obsługiwanych  autobusami  i  trolejbusami,  z  preferencją  dla  pojazdów

elektrycznych lub w inny sposób proekologicznych; w ramach korytarzy

szeroko  stosowane  powinny  być  narzędzia  uprzywilejowania  transportu

publicznego  w  ruchu  drogowym  (buspasy  lub  ulice  przeznaczone

wyłącznie  dla  transportu  zbiorowego);  korytarze  powinny  łączyć

najważniejsze dzielnice Lublina z centrum,

 elektryfikacja tras o największym znaczeniu dla publicznego transportu

zbiorowego  (popycie  na  usługi)  –  wprowadzenie  pojazdów  o  napędzie

elektrycznym  na  nowe  trasy  szczególnie  zasadne  jest  w  rejonach

intensywnej  zabudowy  i  w  obszarach  utrudnionego  rozpraszania

zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy o napędzie spalinowym oraz

w miejscach  o największej  podaży usług realizowanych autobusami  i  na

ciągach  umożliwiających  racjonalne  wykorzystanie  już  istniejących

odcinków sieci trakcyjnej,

 wprowadzenie  priorytetu  dla  publicznego  transportu  zbiorowego w

centrum miasta wraz z restrykcjami dla indywidualnego ruchu kołowego;

wydzielanie  ulic  wyłącznie  dla  publicznego  transportu  zbiorowego  oraz

wytyczanie  buspasów  i  inne  sposoby  jego  uprzywilejowania  w  ruchu

ulicznym.
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4. Analiza dokumentów obowiązujących dla Gminy Lublin,
województwa lubelskiego, kraju i UE w zakresie rozwoju
transportu publicznego 

Obecnie  rozwój  elektromobilności  jest  jednym z podstawowych założeń

polskiej gospodarki. Jego fundamenty opierają się na podstawach prawnych –

unijnych,  krajowych  i  lokalnych.  Jednocześnie,  realizacja  tego  założenia

wymaga  współpracy  wielu  zróżnicowanych  podmiotów,  w  tym  podmiotów

publicznych  (władzy  centralnej  oraz  samorządowej),  podmiotów  prywatnych

(biznesu), a także podmiotów ze sfery nauki.

4.1. Elektromobilność w prawie Unii Europejskiej

Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/94/UE  w  sprawie

rozwoju  infrastruktury  paliw  alternatywnych  wyznacza  „ramy  dla  środków

dotyczących  rozwoju  infrastruktury  paliw  alternatywnych”,  w  tym

elektromobilności w Unii Europejskiej. Implementacja tej dyrektywy do prawa

polskiego skutkowała przyjęciem dwóch kluczowych dokumentów: Krajowych

ram  polityki  rozwoju  infrastruktury  paliw  alternatywnych  (przyjęte  uchwałą

Rady Ministrów) oraz Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Kolejnym dokumentem wskazującym rozwój elektromobilności jest dyrektywa

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r.

zmieniająca  dyrektywę  2009/33/WE  w  sprawie  promowania  ekologicznie

czystych  i  energooszczędnych  pojazdów  transportu  drogowego.  Dyrektywa

zobowiązuje  państwa  członkowskie  do  uwzględniania  w  zamówieniach

publicznych  (m.in.  obejmujących  usługi  w  zakresie  publicznego  transportu

drogowego) zakupu taboru drogowego nisko i zeroemisyjnego. Jak podkreślono

w  dyrektywie,  polityka  Unii  w zakresie  zamówień  na  ekologicznie  czyste

pojazdy przyczyni się do stymulowania innowacji oraz dalszego promowania
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konkurencyjności i wzrostu unijnego przemysłu na rozwijających się globalnych

rynkach  ekologicznie  czystych  pojazdów  i powiązanej  infrastruktury

technologicznej.  Działania  na  rzecz  produkcji  pojazdów  elektrycznych  i

hybrydowych oraz tworzenia związanej z tym infrastruktury zawarte są również

w Strategii  Europa 2020 w ramach projektów przewodnich „Unia innowacji”

oraz „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”.

4.2. Elektromobilność w prawie krajowym

W  prawie  polskim  działania  w  zakresie  rozwoju  elektomobilności

opierają  się  na  szeregu  dokumentów  strategicznych  stanowiących  formalne

podstawy  do  podejmowania  działań  przez  organy  publiczne  lub  podmioty

prywatne. Jednym  z  podstawowych  aktualnie  obowiązujących  dokumentów

kształtujących  politykę  państwa jest  Strategia  na  rzecz  Odpowiedzialnego

Rozwoju  (SOR).  W  tym  dokumencie  przewidziano  realizację  Programu

Rozwoju Elektromobilności,  którego  celem jest  wdrażanie   zrównoważonego

transportu  oraz  elektromobilności  w  Polsce.  Realizacja  Programu  stała  się

podstawą  do  stworzenia  pakietu  aktów  prawnych,  składającego  się  z

następujących dokumentów strategicznych:

1) Planu  Rozwoju  Elektromobilności  w  Polsce  „Energia  do  przyszłości”,

przyjętego przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.,

Plan  określa  korzyści  związane  z  upowszechnieniem  stosowania

pojazdów elektrycznych oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy

w naszym kraju. Do podstawowych celów Programu zaliczono: 

 stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności Polaków poprzez

upowszechnienie  infrastruktury  ładowania  i  zachęty  do  zakupu

pojazdów elektrycznych,

 rozwój przemysłu elektromobilności,
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 stabilizację sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z

siecią.

W celu  realizacji  powyższych  celów Programu wskazano  na  potrzebę

działań w pięciu obszarach:  zmiana świadomości potencjalnych użytkowników,

 opracowanie systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego,  rozwój

producentów w segmencie elektromobilności,  zmiany regulacyjne warunkujące

rozwój  elektromobilności,   dostosowanie  sieci  energetycznej.  Wśród

pozostałych  działań  SOR  wymienia  się  również  tworzenie  warunków  do

rozwoju elektromobilności, m.in. poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz

wspieranie miast w rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Po roku

2020  zakłada  się  wprowadzenie  uregulowań  prawnych  i  organizacyjnych

przyczyniających się do wzrostu użytkowania pojazdów elektrycznych.

2) Krajowych  ram  polityki  rozwoju  infrastruktury  paliw  alternatywnych,

przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca 2017 r.

Krajowe  ramy  polityki  rozwoju  infrastruktury  paliw  alternatywnych

implementują  regulacje  europejskie  dotyczące  m.in.  warunków  budowy

infrastruktury dla paliw alternatywnych w 32 polskich aglomeracjach. Zawierają

m.in.:  ocenę  istniejącego  stanu  i  przyszłego  rozwoju  rynku  paliw

alternatywnych w sektorze transportu.

3) Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia

2018 r.

Ustawa  ma  stymulować  rozwój  elektromobilności  oraz  upowszechnić

stosowanie  innych  paliw  alternatywnych  (m.in.  LNG  i  CNG)  w  sektorze

transportowym w Polsce.
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4) Ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawy z dnia

6  czerwca  2018  r.  o  zmianie  ustawy  o  biokomponentach  i  biopaliwach

ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

Zadaniem  Funduszu  Niskoemisyjnego  Transportu  jest  finansowanie

projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym

na  paliwach  alternatywnych.  Dzięki  tym  środkom  realizowane  będą  cele

założone w pozostałych dokumentach strategicznych.

4.3. Elektromobilność w prawie lokalnym.

W zakresie prawa lokalnego w ostatnich latach zostało przyjętych szereg

dokumentów,  w  których  przewidziano  metody  i  sposoby  rozwoju

elektromobliności w Gminie Lublin:

1) Plan  zrównoważonego  rozwoju  publicznego  transportu  zbiorowego  dla

Gminy  Lublin  i  gmin  sąsiadujących,  z  którymi  Gmina  Lublin  zawarła

porozumienie  w zakresie  organizacji  publicznego  transportu  zbiorowego,

przyjęty  uchwałą  Nr  674/XXVII/2013 Rady Miasta  Lublin  z  17  stycznia  

2013 r.

Kierunki  rozwoju  transportu  publicznego  w  Lublinie  i  gminach

ościennych są podporządkowane strategii zrównoważonego rozwoju, uznanej za

zasadę kształtowania polityki komunikacyjnej. Plan Transportowy określa wizję

transportu publicznego w Lublinie i w gminach ościennych, objętych obsługą

organizatora,  zakłada  funkcjonowanie  oraz  rozwój  nowoczesnego  i

proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów

–  w  sposób  tworzący  z  tego  transportu  realną  alternatywę  dla  podróży

realizowanych własnym samochodem osobowym. Celem przyjętych działań jest

stworzenie zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportowego

na  terenie  LOF.  Planowane  wstępnie  inwestycje  (m.  in.  w  zakresie  zakupu
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taboru do obsługi nowych linii komunikacyjnych, wprowadzenia systemu biletu

elektronicznego  komunikacji  aglomeracyjnej)  korespondują  z  projektem  pod

nazwą „Mobilny LOF” – realizowanym przez wchodzące w skład LOF Gminy:

Niemce,  Świdnik,  Głusk,  Jastków,  Konopnica,  Gmina  i  Miasto  Lubartów,

Mełgiew,  Nałęczów,  Niedrzwica  Duża  i  Wólka  (projekt  zakłada  w

szczególności wzmocnienie integracji transportowej pomiędzy rdzeniem LOF –

Lublinem a miastami powiatowymi i gminnymi m. in. przez: budowę parkingów

oraz  węzłów i  dworców przesiadkowych na terenie  gmin uczestniczących  w

projekcie). Spodziewane efekty inwestycji w transport zbiorowy wpisują się w

bardzo ambitne cele polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu. W

2008 r. 27 państw UE postawiło przed sobą trzy cele w ramach tzw. pakietu

energetyczno-klimatycznego.  Pierwszym celem jest  zwiększenie  efektywności

energetycznej  o  20%,  drugim  zwiększenie  udziału  energii  ze  źródeł

odnawialnych o  20%,  trzecim redukcja  emisji  gazów cieplarnianych o 20%.

Wszystkie trzy cele mają zostać osiągnięte do 2020 r., a punktem ich odniesienia

jest rok 1990 r.

2) Zasady  polityki  komunikacyjnej  Lublina,  przyjęte  uchwałą  Nr

495/XLIX/97 Rady Miejskiej w Lublinie z 22 maja 1997 r.

Dokument z 1997 r. przyjmuje zasady w zakresie elektromobilności:

 sprawny, ekonomiczny i bezpieczny przewóz osób i towarów, realizowany

z możliwie najmniejszą uciążliwością dla środowiska naturalnego,

 traktowanie rozbudowy sieci trolejbusowej jako priorytetowej inwestycji w

transporcie zbiorowym,

 eliminowanie  z  transportu  zbiorowego  pojazdów  niespełniających

określonych norm Euro i jednoczesne zwiększanie udziału trolejbusów w

obsłudze komunikacyjnej.
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3) Plan mobilności LOF, przyjęty uchwałą Nr 1075/XLI/2018 Rady Miasta

Lublin z 22 marca 2018 r.

Plan przewiduje rozwój niskoemisyjnego taboru autobusowego:

„Przy  okazji  wymiany  taboru  na  nowoczesny  ważnym  kryterium będzie

ochrona środowiska. Zakłada się wykorzystywanie trakcji trolejbusowej, a w

przypadku autobusów zwiększenie udziału, a docelowo całkowite przejście

na nowoczesny tabor wykorzystujący paliwa niskoemisyjne i  odnawialne,

m.in. w ramach programów dot. elektromobilności.”

Przyjęto następującą argumentację:

„Atrakcyjność  transportu  zbiorowego  wiąże  się  z  zapewnieniem  jego

dobrego  wizerunku  w  oczach  użytkowników,  postrzeganego  m.in.  przez

pryzmat  komfortu  podróżowania,  czy  innowacyjności  stosowanych

rozwiązań  (np.  jeśli  chodzi  o  stosowane  napędy  w  pojazdach).  Rosnące

wymagania pasażerów oraz konkurencja ze strony samochodów, wywołują

konieczność priorytetowego traktowania wymiany taboru na nowoczesny,

niskopodłogowy, jednoprzestrzenny i niskoemisyjny (także jako realizacja

programów związanych z elektromobilnością). Dodatkowe korzyści obejmą

wówczas:  ograniczanie  emisji  hałasu  i  zanieczyszczeń,  poprawę  jakości

przestrzeni miejskiej, poprawę wizerunku LOF jako obszaru, w którym w

celu  poprawy  środowiska  naturalnego  i  ochrony  zdrowia  mieszkańców

promowane są niskoemisyjne technologie, w tym paliwa odnawialne.”

4)  Strategia ZIT LOF, wersja z  dnia 3 marca 2016 r.  zatwierdzona przez

Prezydenta  Miasta  Lublin w dniu 9 marca 2016 r.  została  pozytywnie

zaopiniowana przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie zgodności Strategii

ZIT LOF z  Umową Partnerstwa  w dniu 31 marca 2016 r.  oraz  przez

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Strategia  odwołuje  się  do  zasad  przyjętych  w  Planie  transportowym

Gminy Lublin. Przyjęto, że dla poprawy jakości obsługi obszaru miasta Lublin i
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gmin ościennych transportem publicznym, elektryfikacji będą podlegały trasy o

największym znaczeniu  dla  publicznego  transportu  zbiorowego.  Eksploatacja

pojazdów o napędzie elektrycznym na nowe trasy szczególnie będzie pożądana

w rejonach  intensywnej  zabudowy i  w obszarach  utrudnionego  rozpraszania

zanieczyszczeń  emitowanych  przez  pojazdy  o  napędzie  spalinowym  oraz  w

miejscach o największej podaży usług realizowanych autobusami i na ciągach

umożliwiających  racjonalne  wykorzystanie  już  istniejących  odcinków  sieci

trakcyjnej.  Argumenty  przemawiające  za  budową  sieci  na  omawianych

odcinkach: 

 infrastruktura  trolejbusowa  na  tych  odcinkach  ulic  umożliwi  /  ułatwi

kursowanie  obecnie  posiadanych  trolejbusów,  jak  i  planowanych  do

zakupu. Racjonalne kształtowanie sieci połączeń trolejbusowych wymaga

omawianej rozbudowy sieci trakcyjnej, 

 w  ramach  tego  działania  rozwijana  jest  infrastruktura  sprzyjająca

wzrostowi  udziału  energooszczędnych  form transportu  (jest  to  jeden ze

sposobów realizacji celów polityki transportowej UE określonej w Białej

Księdze w 2011 r.), 

 budowane  odcinki  sieci  pozwolą  na  optymalne  wykorzystanie  obecnie

istniejącej  sieci  trolejbusowej  poprzez  możliwość  kształtowania  linii

komunikacyjnych  bardziej  efektywnych  i  odpowiadających  potrzebom

nowych osiedli, 

 budowane  odcinki  pozwolą  na  optymalne  wykorzystanie  zakupowanych

trolejbusów. 

Wraz  z  zakupem  autobusów  elektrycznych  planowana  jest  budowa

niezbędnej infrastruktury do ładowania tych pojazdów, w postaci punktów do

ładowania  zlokalizowanych  na  dużych  pętlach  komunikacji  miejskiej  w

Lublinie.  Wstępnie  wytypowane  zostały  następujące  lokalizacje:  os.  Poręba,

Żeglarska, Abramowice, Węglin, Mełgiewska WSEI, Felin, Choiny – granica
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miasta, os. Choiny, Zbożowa, zajezdnia. W skład infrastruktury wchodzić będą

m.in. ładowarki i ich przyłącza do sieci energetycznej. W celu przygotowania

się do zakupu i eksploatacji autobusów elektrycznych przeprowadzona została

analiza  ich  wprowadzenia  w  warunkach  lubelskiej  komunikacji  miejskiej.

Zagadnienia związane z mobilnością w Strategii ZIT LOF wyrażają się poprzez

priorytety  rozwojowe  zdefiniowane  w  ramach  poszczególnych  celów

rozwojowych, takich jak:

 rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego na obszarze LOF,

 wspieranie  zrównoważonego  rozwoju  mobilności,  systemu  transportu  i

zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie,

 zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność.

5)  Strategia  Rozwoju  Lublina  na  lata  2013  –  2020,  przyjęta  uchwałą  

Nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z 28 lutego 2013 r.

Wśród zadań Miasta strategia wymienia „Rozwój systemu komunikacji

publicznej” (pkt. B.1.2., s. 41), który obejmuje: poszerzenie jej na nowe obszary

miasta, rozbudowę taboru, inteligentny system zarządzania ruchem i informacją

dla pasażerów, promowanie i rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego. 

6)  Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  Miasta  Lublin,  przyjęty  uchwałą  

Nr 360/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z 23 grudnia 2015 r.

W  Planie  Gospodarki  Niskoemisyjnej  określono  cele,  które  będą

realizowane poprzez m.in.:

 rozwój  zrównoważonej  multimodalnej  mobilności  miejskiej  i

niskoemisyjnego transportu – rozwój transportu zbiorowego, 

 zakup taboru o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, 

 rozwój trakcji trolejbusowej, 

 promocję komunikacji zbiorowej poprzez zintegrowany bilet elektroniczny

i  informację  pasażerską,  poprawę  nawierzchni  dróg,  zmianę  organizacji
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ruchu  drogowego  (poprzez  buspasy,  nowe  odcinki  dróg  i  systemy

zarządzania ruchem).

Plan  wymienia  również  planowane  do  realizacji  projekty  transportowe,

uwzględniające m.in. zakup trolejbusów i budowę trakcji trolejbusowej.

5. Opis  i  charakterystyka  przyjętej  obecnie  technologii

ładowania i pojazdów.

ZTM  w  Lublinie  działając  w  imieniu  Gminy  Lublin,  realizuje  aktualnie

projekty, w ramach  których zakupi 32 szt.  autobusów elektrycznych, wraz z

infrastrukturą do ich ładowania,  obejmującą ładowarki małej  mocy (40 kW),

które zamontowane zostaną na terenie zajezdni autobusowej MPK Lublin oraz

ładowarki  dużej  mocy  (450  kW),  zlokalizowane  na  terenie  6  powstających

węzłach  przesiadkowych  oraz  na  terenie  nowego  dworca  autobusowego.

ZTM w Lublinie dokonał wyboru rodzaju baterii trakcyjnych, w jakie zostaną

wyposażone ww. autobusy oraz systemu do ich ładowania, po uwzględnieniu

wniosków  z  dialogu  technicznego,  przeprowadzonego  przed  wszczęciem

postępowań przetargowych na zakup ww. komponentów, do którego zaproszono

czołowych  producentów  autobusów  elektrycznych  oraz  urządzeń  do  ich

ładowania.  Rodzaj  systemu  ładowania   baterii  trakcyjnych  uzależniony  jest

ściśle od konstrukcji baterii trakcyjnych, a w szczególności od rodzaju ogniw

elektrochemicznych, zastosowanych do ich budowy.

5.1. Założenia  dotyczące  sposobu eksploatacji  autobusów

elektrycznych w Lublinie

Parametry  techniczne  autobusów  elektrycznych  muszą  umożliwiać  ich

eksploatację  w  sposób  analogiczny  do  autobusów  wyposażonych  w  silniki
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spalinowe,  z  uwzględnieniem  ich  przebiegów  dziennych,  miesięcznych,

rocznych,  długości  obsługiwanych  tras,  czasu  postoju  na  przystankach

końcowych, itp.. Sprecyzowano więc minimalne wymagania:

 długość  trasy  pokonywanej  przez  autobus  pomiędzy  kolejnymi

doładowywaniami: 40 km,

 przebieg dzienny: 300 km,

 przebieg roczny: 80 000 km,

 czas  postoju  na  przystankach  końcowych,  podczas  realizacji  zadań

przewozowych – 12 minut,

 trwałość baterii trakcyjnych – powinna być zbliżona do trwałości całego

autobusu.

5.2. Baterie trakcyjne w autobusach elektrycznych.  

Na podstawie  informacji  uzyskanych  podczas  przeprowadzonego przez

ZTM w Lublinie dialogu technicznego ustalono, że typem baterii trakcyjnych

umożliwiających spełnienie w największym zakresie założeń eksploatacyjnych,

o których mowa w pkt 5.1, są baterie wykonane z ogniw elektrochemicznych

litowo – jonowych – tytanowo – tlenowych, oznaczanych symbolem – LTO,

charakteryzujących się następującymi parametrami: 

 najwyższą  gęstością  mocy  w  odniesieniu  do  innych  rodzajów  baterii

trakcyjnych,

 dużymi prądami ładowania i  rozładowania, osiągającymi wartości równe

4C, gdzie C oznacza pojemność elektryczną baterii, umożliwiającymi ich

naładowanie do 100 % energii  dostępnej  podczas postoju na przystanku

końcowym, w czasie ok. 12 minut,

 wysoką  odpornością  na  destrukcję  masy  czynnej  ogniw

elektrochemicznych  podczas  ich  ładowania  i  rozładowywania  prądami
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znamionowymi, co skutkuje ich wysoką trwałością, wynoszącą nawet 10

lat, przy właściwym doborze ich parametrów (w szczególności pojemności

energetycznej) do rzeczywistych warunków eksploatacji, o których mowa

w pkt 5.1. Uwzględniając ww. warunki eksploatacji baterie te będą mogły

być ładowane wielokrotne w ciągu dnia (nawet do 9 razy), bez istotnego

wpływu na ich trwałość.

5.3. System ładowania autobusów elektrycznych

Wybór baterii  LTO do autobusów elektrycznych zdeterminował  wybór

urządzeń  infrastruktury  do  ich  ładowania.  Parametry  ładowarek  musiały

umożliwić naładowanie autobusów odpowiednio:

 w trakcie  realizacji  zadań przewozowych  na  przystankach  końcowych,

każdorazowo po zrealizowaniu pełnego kursu o długości ok. 40 km, w

czasie ok. 12 minut do 100 % energii dostępnej. Jako energię dostępną

należy rozumieć wydzieloną przez producenta baterii część z pojemności

całkowitej,  tj. pomniejszonej o części niedostępne w górnym i dolnym

zakresie SOC, w celu zapewnienia wysokiej żywotności baterii,

 po  zakończeniu  realizacji  zadań  przewozowych  i  zjeździe  na  teren

zajezdni w czasie ok. 4 h do 100% energii dostępnej.

Mając  na  uwadze  powyższe,  zostanie  wybudowana  infrastruktura  ładowania

autobusów elektrycznych, zgodna z poniższym opisem: 

 system  ładowania  zajezdniowego,  w  skład  którego  wchodzić  będą

ładowarki małej mocy, podwójne, o mocy 2 x 40 kW, które umożliwiać

będą naładowanie dwóch autobusów z mocą 40 kW lub jednego z mocą

80  kW,  w  czasie  4  godzin  do  100  %  energii  dostępnej.  Powyższe

rozwiązanie  (ładowarki podwójne) zostało wybrane w celu zachowania

możliwości  zastosowania   tych  ładowarek  do  ładowania  autobusów

33



elektrycznych  przegubowych,  wyposażonych  w  baterie  o  większych

pojemnościach, wymagających większych mocy ładowania,

 system ładowania szybkiego, składający się z ładowarek dużej mocy –

450 kW, zainstalowanych na 6 pętlach autobusowych, zlokalizowanych

na  nowo  budowanych  węzłach  przesiadkowych  oraz  na  terenie

budowanego dworca autobusowego,

 wszystkie ładowarki – dużej i  małej mocy zostaną włączone w system

zarządzania telemetrycznego, umożliwiający zdalne zarządzanie nimi, a w

szczególności: sterowanie mocą, włączanie i wyłączanie, diagnozowanie,

itp.,

 każda  z  ładowarek  dużej  i  małej  mocy,  umożliwiać  będzie  ładowanie

dowolnego autobusu elektrycznego, zakupionego przez ZTM w Lublinie,

 systemy  telemetrycznego  zarządzania  ładowarkami  oraz  procesem

ładowania  autobusów  elektrycznych,  spełniać  będą  niezbędne  normy

obowiązujące w tym zakresie,  w celu umożliwienia  włączania  do nich

nowych autobusów elektrycznych i ładowarek, których zakup planowany

jest w przyszłości.

6. Analiza  planów  rozwojowych  publicznego  transportu
zbiorowego  wstępnie  zgłoszonych  do  realizacji  w
perspektywie finansowania 2021-2027

Wizja transportu publicznego w Lublinie i w gminach ościennych, objętych

obsługą  organizatora,  zakłada  funkcjonowanie  oraz  rozwój  nowoczesnego  i

proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów

–  w  sposób  tworzący  z  tego  transportu  realną  alternatywę  dla  podróży

realizowanych  własnym  samochodem  osobowym.  Jednocześnie,  zgodnie  z
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założeniami  Planu  transportowego,  przyjmuje  się  zasadę  preferowania  przez

organizatora  miejskiego  transportu  zbiorowego  taboru  proekologicznego  (w

szczególności  trolejbusów  lub  autobusów  z  napędem:  hybrydowym,

elektrycznym, zasilanych biopaliwami i innym napędem zapewniającym niską

emisyjność).

W  planowanych  projektach  komunikacyjnych  położony  jest  nacisk  na

rozwój niskoemisyjności, w tym zakup autobusów zeroemisyjnych i rozbudowa

infrastruktury do ładowania autobusów. Nowością jest ujęcie w planach budowy

infrastruktury  tankowania  autobusów  wodorowych,  dotychczas

nieeksploatowanych  w  Polsce.  Przewidziane  projekty  wpisują  się  w  zasady

polityki rozwoju elektromobilności,  a także zasady zrównoważonego rozwoju

transportu.   Jest  to  zgodne  z  dokumentami  strategicznymi  przyjętymi  na

wszystkich szczeblach prawodawstwa – unijnego, krajowego i lokalnego. Wśród

głównych założeń projektów wpisujących się w ideę elektromobilności znajdują

się:

 uzupełnienie  brakujących odcinków trakcji  trolejbusowej,  modernizację

istniejącej  trakcji  trolejbusowej  oraz  budowę  nowych  podstacji

trakcyjnych i modernizację istniejących podstacji trakcyjnych,

 rozbudowa istniejących i budowa nowych punktów ładowania autobusów

elektrycznych,

 budowa infrastruktury tankowania autobusów wodorowych,

 zakup niskoemisyjnego taboru,

 budowa zajezdni autobusowej dla obsługi autobusów elektrycznych,

 budowa  instalacji  produkujących  i  akumulujących  energię  ze  źródeł

odnawialnych do zasilania transportu publicznego.

W ramach dofinansowania planowany jest do realizacji projekt pn. „Rozbudowa

Systemu Niskoemisyjnego Transportu Publicznego w Lublinie”. Projekt został

35



wstępnie  zgłoszony  do  realizacji  w  ramach  projektów  dofinansowanych  z

funduszy  Unii  Europejskiej.  Poniższe  założenia  do  projektu  zostały

udostępnione przez ZTM w Lublinie.

Głównym  celem  przedsięwzięcia  jest  podniesienie  szeroko  rozumianej

atrakcyjności  systemu transportu publicznego w Lublinie poprzez jego dalszą

rozbudowę.  Realizacja  przedsięwzięcia  pozwoli  na uzupełnienie  istniejącego

systemu o nowe elementy podnoszące jego atrakcyjność i zmniejszające koszty

jego funkcjonowania oraz wzmocni powiązania Lublina z gminami ościennymi.

Wsparcie  tego  obszaru  będzie  podstawą  do  realizacji  wspólnych  projektów

dotyczących  integracji  różnych  rodzajów  transportu  publicznego  z  gminami

sąsiadującymi  np.  w  formie  kolei  aglomeracyjnej.  Przedsięwzięcie  obejmuje

rozwój  zorientowanego  na  potrzeby  osób  z  różnymi  formami

niepełnosprawności  systemu  transportu  publicznego  oraz  uprzywilejowania

transportu miejskiego, nadanie priorytetu transportowi zbiorowemu w ciągach

komunikacyjnych oraz  ich  budowę,  przebudowę i  rozbudowę (m.in.  budowę

buspasów,  trakcji  trolejbusowej,  ciągów  pieszo  -  rowerowych  i

energooszczędnego oświetlenia), w szczególności:

 rozbudowę aktywnego systemu informacji przystankowej i pasażerskiej,

 przebudowę skrzyżowań, m.in. w celu włączenia ich do funkcjonującego

systemu zarządzania ruchem,

 uzupełnienie  brakujących  odcinków  trakcji  trolejbusowej,  modernizację

istniejącej trakcji trolejbusowej oraz budowę nowych podstacji trakcyjnych

i modernizację istniejących podstacji trakcyjnych,

 rozbudowę istniejących i budowa nowych pętli komunikacyjnych,

 rozbudowę istniejących i budowa nowych punktów ładowania autobusów

elektrycznych,

 budowę infrastruktury tankowania autobusów wodorowych,
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 budowę  parkingów  P+R,  B+R  wraz  z  drogami  dojazdowymi  

i towarzyszącą infrastrukturą,

 przebudowę  i  rozbudowę  systemu  zarządzania  komunikacją  miejską

 i bezpieczeństwem w komunikacji,

 rozwój  integracji  nośnikowo  –  taryfowej  dla  LOM,  w  tym  zakup

czytników,  biletomatów,  aplikacja  mobilna  do  obsługi  podróżnych  (na

bazie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej ZTM),

 zakup niskoemisyjnego taboru,

 budowę zajezdni autobusowej dla obsługi autobusów elektrycznych,

 budowę  instalacji  produkujących  i  akumulujących  energię  ze  źródeł

odnawialnych do zasilania transportu publicznego.

Przedsięwzięcie będzie miało charakter zintegrowany i jest odpowiedzią na

zdiagnozowane  potrzeby  miasta  i  całego  Lubelskiego  Obszaru

Metropolitarnego.  Planowane  przedsięwzięcia  przyczynią  się  do  utworzenia

funkcjonalnego, obejmującego niemal całe miasto i integrującego różne rodzaje

transportu  systemu  na  terenie  miasta  oraz  LOM  o  zasięgu  ponadlokalnym.

Przedsięwzięcie  będzie  stanowić  zasadniczy  element  integracji  systemu

transportu  wewnętrznego  Miasta  Lublin  i  jego  obszaru  funkcjonalnego  z

transportem  o  charakterze  aglomeracyjnym  a  także  regionalnym  i

ponadregionalnym.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  zapewni  atrakcyjność

systemu  transportu  publicznego,  zwiększy  jego  dostępność  oraz  będzie

odpowiadać na potrzeby wszystkich użytkowników, w tym z różnymi formami

niepełnosprawności.  Przyczyni  się  do  zwiększenia  dostępności  i  spójności

regionu  poprzez  wprowadzenie  proekologicznych  (zgodnych  z  założeniami

przyjętymi w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin) rozwiązań

komunikacyjnych  do  aktywizacji  zasobów  pracy  poprzez  zwiększenie

mobilności społeczności tego obszaru oraz ograniczenia zmian klimatycznych,
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jako wynik zastosowanych rozwiązań proekologicznych w tym ograniczających

emisję zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Planowane przedsięwzięcie

będzie  stanowiło  impuls  do  dalszego  rozwoju  obszaru  poprzez  utworzenie

możliwości  kolejnych inwestycji,  w tym inwestycji  w zdegradowane obecnie

rejony  miasta,  tworzenie  się  stref  aktywności  gospodarczej,  dzięki  którym

wykształcą się wielofunkcyjne centra usługowe, grupujące obiekty i urządzenia

obsługi  mieszkańców  (miasta  i  obszaru  funkcjonalnego)  o  charakterze

ponadpodstawowym  wypełniające  istniejącą  lukę  na  mapie  gospodarczej  tej

części  miasta.  Projekt  ponadto  wpisuje  się  w  cele  określone  w  projekcie

Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, tj.  bardziej przyjazna

dla  środowiska  niskoemisyjna  Europa  dzięki  promowaniu  czystej  i

sprawiedliwej  transformacji  energetyki,  zielonych  i  niebieskich  inwestycji,

gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz

zapobiegania  ryzyku  i  zarządzania  ryzykiem,  w  tym  cele  szczegółowe,  jak

promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Projekt  wpłynie  na  atrakcyjność  i  konkurencyjność  Lublina  oraz  LOM

poprzez  niwelowanie  barier  komunikacyjnych na  obszarach,  które  wymagają

takiej interwencji np. w związku z postępującym procesem urbanizacji. Dalsze

inwestowanie  w rozbudowę  systemu  niskoemisyjnego  transportu  zbiorowego

umożliwi  integrację  funkcjonujących  form  transportu  publicznego  z

komunikacją  indywidualną  (pieszą,  rowerową  i  samochodową).  Działania

podjęte  w  ramach  projektu  wprowadzą  usprawnienia  podnoszące  komfort

obsługi  pasażerskiej,  bezpośrednio  wpłyną  na  podniesienie  konkurencyjności

transportu  publicznego  w  stosunku  do  samochodowego  transportu

indywidualnego. 

Projekty przyczynią się do szerszego wykorzystanie bardziej efektywnego

transportu  publicznego  oraz  niezmotoryzowanego  indywidualnego,  nastąpi
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również lepsza integracja poszczególnych gałęzi transportu. Dalsza rozbudowa

systemu transportu zbiorowego przełoży się  na niższą  emisję  zanieczyszczeń

powietrza,  hałasu  oraz  niższe  zatłoczenie  komunikacyjne  w  mieście.

Zmniejszenie  wykorzystania  samochodów  na  rzecz  transportu  zbiorowego

pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich

jego użytkowników.  Realizacja projektu przyczyni się również do wspierania

strategii  niskoemisyjnych  w  transporcie,  do  poprawy  konkurencyjności

ekologicznych  form  transportu,  wspierania  zrównoważonej  multimodalnej

mobilności  miejskiej  i  działań  adaptacyjnych  mających  łagodzące

oddziaływanie  na  zmiany  klimatu.  Ponadto  niewątpliwie  przyczyni  się  do

poprawy  systemu  komunikacji  zbiorowej,  w  tym  niezbędnej  przebudowy

infrastruktury, poprawy spójności transportowej, zwiększenia priorytetyzacji dla

mniej emisyjnych środków transportu, usprawnienia transportu do rdzenia LOM

i do ośrodków usług zbiorowych a także do poprawy dostępu do LOM z kraju i

zagranicy. Realizacja  projektu zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne

polegające  m.in.  na  utworzeniu  instalacji  produkujących  i  akumulujących

energię ze źródeł odnawialnych do zasilania transportu publicznego. Na uwagę

zasługuje  również  jego  innowacyjny  charakter  oraz  znaczenie  w  kontekście

ochrony  środowiska,  gdyż  zmniejszenie  zużycia  energii  oraz  wzrost

wykorzystania odnawialnych źródeł energii niosą za sobą ograniczenie emisji

zanieczyszczeń  do  powietrza.  Zrównoważona  i  przyjazna  technologia  jest

korzystna dla środowiska naturalnego. Dzięki redukcji emisji zanieczyszczeń do

atmosfery przedsięwzięcie  pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska

naturalnego,  w  tym  jakości  powietrza  w  środowisku  miejskim.  W  ujęciu

lokalnym przedsięwzięcie wpłynie na bardziej efektywne zaspokojenie potrzeb

energetycznych. Ponadto  przedsięwzięcie  przyczyni  się  do  realizacji

proponowanych w projekcie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady na

nową perspektywę finansową 2021-2027 wskaźników takich jak: „Ekologiczny
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tabor  transportu  publicznego”,  „Roczna  liczba  pasażerów  transportu

publicznego”.

7. Analiza  wymagań  prawnych  dotyczących

elektromobilności w transporcie zbiorowym do 2036 r.

W  Polsce  jednym  z  podstawowych  aktualnie  obowiązujących

dokumentów  kształtujących  politykę  Państwa  jest  Strategia  na  rzecz

odpowiedzialnego  rozwoju  do  roku  2020  (z  perspektywą  do  2030  r.),  która

została przyjęta uchwałą Rady ministrów 14 lutego 2017 r. W ramach działań

wokół zrównoważonego transportu oraz wdrożenia procesu elektromobilności w

Polsce, dokument ten powołał Program Rozwoju Elektromobilności, który stał

się jednym z flagowych projektów SOR. Do głównych celów programu należą:

1. Stworzenie  warunków do  rozwoju  elektromobilności  Polaków poprzez

upowszechnienie infrastruktury ładowania i zachęty do zakupu pojazdów

elektrycznych.

2. Rozwój przemysłu elektromobilności.

3. Stabilizację  sieci  elektroenergetycznej  poprzez  integrację  pojazdów  

z siecią.

Do  realizacji  powyższych  celów  Programu  wskazano  na  potrzebę  działań  

w pięciu obszarach:

 zmiana świadomości potencjalnych użytkowników,

 opracowanie systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego,

 rozwój producentów w segmencie elektromobilności,

 zmiany regulacyjne warunkujące rozwój elektromobilności,

 dostosowanie sieci energetycznej.

Wśród pozostałych działań  SOR wymienia  się  również  tworzenie  warunków

do rozwoju elektromobilności,  m.in.  poprzez zakup elektrycznych autobusów

oraz wspieranie miast w rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Po
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roku 2020 zakłada się wprowadzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych

przyczyniających się do wzrostu użytkowania pojazdów elektrycznych.

Tab. 8. Dokumenty strategiczne Programu Rozwoju

Elektromobilności w Polsce

Dokumenty strategiczne  kształtujące proces wdrożenia elektromobilności w
Polsce

Plan  Rozwoju Elektromobilności w 
Polsce

Przyjęty przez Radę Ministrów 
16 marca 2017 r.

Krajowe ramy polityki rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych

Przyjęte przez Radę Ministrów 
29 marca 2017 r.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych

Weszła w życie 22 lutego 2018 r.

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. 
o zmianie ustawy o biokomponentach
 i biopaliwach ciekłych wprowadzająca 
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Podpisana przez Prezydenta 10 lipca
2018 r.

Istotnym  elementem  krajowej  legislacji  jest  implementacja  Dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w

sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, (Dz. U. L 30),w związku,

z którą w Polsce wprowadzono szereg regulacji mających na celu popularyzację

na  naszych  drogach pojazdów nisko  i  zeroemisyjnych.  W  Pakiecie  na  rzecz

Czystego Transportu znalazły się Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury

paliw alternatywnych, Ministerstwo Energii, Warszawa 2017 r. oraz  Ustawa z

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, (Dz.U.

2018  poz.  317).  Ze  względu  na  szereg  inicjatyw  wdrażanych  w  Pakiecie,

wprowadzono instrument finansowy wspierający realizację  przewidzianych w
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w/w  dokumentach  działań.  Jest  nim  Fundusz  Niskoemisyjnego  Transportu

(FNT).

7.1. Analiza  wymagań  prawnych  dotyczących  autobusów

elektrycznych

Autobusy  elektryczne  muszą  posiadać  aktualne  (ważne)  „Świadectwo

Homologacji Typu WE Pojazdu”, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transportu Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 25 marca 2013 r.  w

sprawie  homologacji  typu  pojazdów  samochodowych  i  przyczep  oraz  ich

przedmiotów wyposażenia  lub  części  (t.j.  Dz.U.z  2015  r.  poz.  1475  ze  zm.).

Rozporządzenie  to  wskazuje  na  Dyrektywę  2007/46/WE Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  września  2007  r.  ustanawiającą  ramy  dla

homologacji  pojazdów  silnikowych  i  ich  przyczep  oraz  układów,  części  i

oddzielnych  zespołów  technicznych  przeznaczonych  do  tych  pojazdów

(Dz.U.UE.L.2007.263.1),  jako  akt  prawny,  który  ustanawia  zharmonizowane

ramy  zawierające  przepisy  administracyjne  i  ogólne  wymagania  techniczne

homologacji wszystkich nowych pojazdów objętych jej zakresem zastosowania

oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do

tych  pojazdów,  mając  na  uwadze  uproszczenie  ich  rejestracji,  sprzedaży  i

dopuszczenia do ruchu na obszarze Wspólnoty. Ustanawia ona również przepisy

dotyczące  sprzedaży  i  dopuszczania  do  stosowania  części  i  wyposażenia

przeznaczonego do pojazdów, w odniesieniu do których udzielono homologacji

zgodnie z  niniejszą  Dyrektywą. Szczególne wymagania techniczne dotyczące

budowy  i  działania  pojazdów  określa  się,  stosując  niniejszą  Dyrektywę,  w

aktach prawnych, których wyczerpujący wykaz znajduje się w załączniku IV.

Elektryczny  układ  napędowy  autobusu  wraz  z  bateriami  trakcyjnymi  muszą

spełniać aktualnie obowiązujące wymagania  Regulaminu nr  100 EKG ONZ –
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Jednolite  przepisy  dotyczące  homologacji  pojazdów  w  zakresie  szczególnych

wymagań dotyczących elektrycznego układu napędowego [2015/505]. Zgodnie z

Ustawą  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (t.j.

Dz.U.2020.110) autobusy  elektryczne  muszą  przechodzić  badania  w  Stacji

Kontroli Pojazdów co pół roku, pierwszy raz po roku od pierwszej rejestracji.

7.2. Analiza wymagań prawnych dotyczących trolejbusów

Nadwozie autobusowe, które stanie się następnie trolejbusem, musi posiadać

aktualne  (ważne)  „Świadectwo  Homologacji  Typu  WE  Pojazdu”,  wydane

zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Transportu  Budownictwa i  Gospodarki

Morskiej  z  dnia  25  marca  2013  r.  w  sprawie  homologacji  typu  pojazdów

samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  (t.j.

Dz.U.z 2015 r. poz. 1475 ze zm.).  Podobnie jak w przypadku autobusu, tak w

przypadku trolejbusu,  poszczególne  elementy wyposażenia  homologowane są

zgodnie z załącznikiem IV Dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów

silnikowych  i  ich  przyczep  oraz  układów,  części  i  oddzielnych  zespołów

technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U.UE.L.2007.263.1), mimo

tego,  że  w/w  rozporządzenie  wskazuje,  że  nie  dotyczy  ono  trolejbusów  ale

trolejbus  powstaje  według  polskiego  prawa  z  autobusu.  Trolejbusy  muszą

posiadać  aktualne  świadectwo  homologacji  typu  pojazdu  wydane  zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z

dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów (j.t.

Dz. U. z 2015 r poz. 38 z późn. zm.).  Trolejbusy muszą spełniać wymagania

polskich  przepisów  warunkujących  dopuszczenia  trolejbusu  do  ruchu,  w

szczególności określonych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
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marca 2011 r. w sprawie warunków tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich

niezbędnego  wyposażenia  (Dz.U.2011.65.344).  Reguluje  ono  warunki

techniczne pojazdów,  jakim  powinny  odpowiadać  tramwaje  i  trolejbusy

uczestniczące w ruchu drogowym, oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  do  tramwajów  i  trolejbusów

zabytkowych. Badanie techniczne trolejbusów wykonuje w części mechanicznej

i  elektrycznej wykonuje się  co pół  roku, pierwszy raz po roku od pierwszej

rejestracji. Badanie techniczne w części mechanicznej przeprowadza się w Stacji

Kontroli Pojazdów zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym  (Dz.U.2020.110). Badanie  techniczne  w  części  elektrycznej

przeprowadzane  jest  przez  jednostkę  uprawnioną  i  w  zakresie  zgodnym  z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie

zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania  badań technicznych

tramwajów  i  trolejbusów oraz  jednostek  wykonujących  te  badania

(Dz.U.2011.65.343).

7.3. Analiza  wymagań  prawnych  dotyczących  infrastruktury

ładowania autobusów elektrycznych

Punkty  ładowania  autobusów  elektrycznych  muszą  spełniać  szereg  norm  i

przepisów  zarówno  jako  odbiornik  energii  elektrycznej  od  dostawcy  energii

mający  wpływ  na  parametry  sieci  zasilającej,  jak  również  jako  element

zasilania, ładowania autobusu elektrycznego. Uwarunkowania prawne związane

w wpływem systemu ładowania na sieć energetyczną zasilającą,  parametrami

zasilania  i  systemami  komunikacji  ładowarki  z  autobusem  muszą  być

zintegrowane oraz zgodne z normami przedstawionymi w tab. 9.
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Tab. 9. Najważniejsze normy, rozporządzenia i akty prawne mające

zastosowanie do stacji ładowania

Numer aktu Nazwa

PN-EN 61851-1:2011

System przewodowego ładowania pojazdów

elektrycznych  --  Część  1:  Wymagania

ogólne

PN-EN 61851-21:2002

System  przewodowego  ładowania

(akumulatorów) pojazdów elektrycznych --

Część 21:

Wymagania  dotyczące  połączeń  zasilania

a.c./d.c. w pojazdach elektrycznych

PN-EN 61851-22:2002

System  przewodowego  ładowania

(akumulatorów) pojazdów elektrycznych --

Część 22:

Stacje  ładowania  akumulatorów  pojazdów

elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu

przemiennego

PN-EN 61851-23:2014-11

System przewodowego ładowania pojazdów

elektrycznych -- Część 23: Stacja ładowania

pojazdów elektrycznych prądu stałego

PN-EN 62196-1:2015-05 Wtyczki,  gniazda  wtyczkowe,  złącza

pojazdowe  i  wtyki  pojazdowe  --

Przewodowe  ładowanie  pojazdów
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elektrycznych  --  Część  1:  Wymagania

ogólne

PN-EN 62196-2:2017-06

Wtyczki,  gniazda  wtyczkowe,  złącza

pojazdowe  i  wtyki  pojazdowe  --

Przewodowe  ładowanie  pojazdów

elektrycznych  --  Część  2:  Wymagania

dotyczące  zgodności  wymiarowej  i

zamienności wyrobów prądu przemiennego

z zestykami tulejkowo-kołkowymi

PN-EN 62196-3:2015-02

Wtyczki,  gniazda  wtyczkowe,  złącza

pojazdowe  i  wtyki  pojazdowe  --

Przewodowe  ładowanie  pojazdów

elektrycznych  --  Część  3:  Wymagania

dotyczące  zgodności  wymiarowej  i

zamienności  złącz  pojazdowych  d.c.  i

a.c./d.c. z zestykami tulejkowo-kołkowymi

PN-EN 50620:2017-07
Przewody  elektryczne  --  Przewody  do

ładowania pojazdów elektrycznych

PN-EN ISO 15118-1:2015-09

Pojazdy  drogowe  --  Interfejs  komunikacji

pomiędzy  pojazdem  a  siecią  --  Część  1:

Informacje  ogólne  oraz  definicje

przypadków użycia

PN-EN ISO 15118-2:2016-06

Pojazdy  drogowe  --  Interfejs  komunikacji

pomiędzy  pojazdem  a  siecią  --  Część  2:

Wymagania dla sieci i protokołów aplikacji

PN-EN ISO 15118-3:2016-06 Pojazdy  drogowe  --  Interfejs  komunikacji
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pomiędzy  pojazdem  a  siecią  --  Część  3:

Wymagania  dla  warstwy  fizycznej  i

warstwy łącza danych

PN-EN 62752:2016-12

Zintegrowane  z  przewodem  urządzenia

sterownicze i zabezpieczające do ładowania

w  trybie  2  pojazdów  elektrycznych  (IC-

CPD)

PN-HD 60364-7-722:2016-05

Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --

Część  7-722:  Wymagania  dotyczące

specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  --

Zasilanie pojazdów elektrycznych

Low Voltage directive 

2014/35/EU

DYREKTYWA  PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z

dnia  26  lutego  2014  r.  w  sprawie

harmonizacji  ustawodawstw  państw

członkowskich  odnoszących  się  do

udostępniania  na  rynku  sprzętu

elektrycznego  przewidzianego  do

stosowania  w  określonych  granicach

napięcia

EMC-Directives 2004/30/EU

DYREKTYWA  PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z

dnia  26  lutego  2014  r.  w  sprawie

harmonizacji  ustawodawstw  państw

członkowskich  odnoszących  się  do

kompatybilności elektromagnetycznej
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PN-EN 60950-22:2017-07 - 

wersja angielska

Urządzenia  techniki  informatycznej  --

Bezpieczeństwo  użytkowania  --  Część  22:

Urządzenia instalowane na zewnątrz

PN-EN IEC 61851-1:2019-10 - 

wersja angielska

System przewodowego ładowania pojazdów

elektrycznych  --  Część  1:  Wymagania

ogólne

PN-EN 61851-22:2002 - wersja 

angielska

System  przewodowego  ładowania

(akumulatorów) pojazdów elektrycznych --

Część  22:  Stacje  ładowania  akumulatorów

pojazdów  elektrycznych  przy  zasilaniu  z

sieci prądu przemiennego

PN-EN 62196-2:2017-06 - wersja

angielska

Wtyczki,  gniazda  wtyczkowe,  złącza

pojazdowe  i  wtyki  pojazdowe  --

Przewodowe  ładowanie  pojazdów

elektrycznych  --  Część  2:  Wymagania

dotyczące  zgodności  wymiarowej  i

zamienności wyrobów prądu przemiennego

z zestykami tulejkowo-kołkowymi

PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04- 

wersja angielska

Kompatybilność  elektromagnetyczna

(EMC)  --  Część  6-2:  Normy  ogólne  --

Norma  dotycząca  odporności  w

środowiskach przemysłowych

PN-EN 61000-6-3:2008 PN-EN 

61000-6-3:2008/A1:2012 - wersja

polska

Kompatybilność  elektromagnetyczna

(EMC)  --  Część  6-3:  Normy  ogólne  --

Norma  emisji  w  środowiskach:
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mieszkalnym,  handlowym  i  lekko

uprzemysłowionym

PN-EN 60335-1:2012

PN-EN 60335-1:2012/A11:2014-

10

PN-EN 60335-1:2012/A13:2017-

11

PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-

10

PN-EN 60335-1:2012/A2:2019-

11 - wersja polska

Elektryczny sprzęt  do użytku domowego i

podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania

-- Część 1: Wymagania ogólne.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 PN-

HD 

60364-4-41:2017-09/A11:2017-

11 – wersja polska

Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  --

Część  4-41:  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa  --  Ochrona  przed

porażeniem elektrycznym.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dn. 22 października

2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L

307 z 28.10.2014, str. 1).

Ustawa z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(Dz.U. 2019 r., poz. 1124).

Rozporządzenie Ministra Energii z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków

technicznych dla  stacji  i  punktów ładowania  pojazdów elektrycznych (Dz.U.

poz. 1316).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 sierpnia 2018 r.  zmieniające
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rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U., poz. 1657).

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  4  maja  2007  r.  w  sprawie

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.

U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1645, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483, z

późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.

U. z 2007 r. Nr 82 poz. 556, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.

1059, z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 243, z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  sierpnia  2007  r.  w  sprawie

zasadniczych wymagań dla  sprzętu elektrycznego (Dz.  U.  z  2007 r.  Nr 155,

poz.1089). Uwaga: 20 kwietnia 2016 r.  przepisy tego rozporządzenia zostaną

zastąpione  regulacjami zawartymi w Dyrektywie  Parlamentu Europejskiego i

Rady  2014/35/UE  z  dnia  26  lutego  2014  r.  w  sprawie  harmonizacji

ustawodawstwa  państw  członkowskich  odnoszących  się  do  udostępniania  na

rynku  sprzętu  elektrycznego  przewidzianego  do  stosowania  w  określonych

granicach napięcia (Dz. U. UE L z 2014 r. Nr 96, poz.357).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie

dokonywania  oceny  zgodności  telekomunikacyjnych  urządzeń  końcowych
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przeznaczonych  do  dołączania  do  zakończeń  sieci  publicznej  i  urządzeń

radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2004

r. Nr 73, poz. 659, z późniejszymi zmianami).

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 12 grudnia

2006  r.  w  sprawie  harmonizacji  ustawodawstw  Państw  Członkowskich

odnoszących  się  do  sprzętu  elektrycznego  przewidzianego  do  stosowania  w

określonych granicach napięcia  (tj.  Dz.  U. UE L z 2006 r.  Nr 374, poz.10).

Uwaga: 18 kwietnia 2014 r. i odpowiednio 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa ta

została/zostanie  zastąpiona  Dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady

2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa

państw  członkowskich  odnoszących  się  do  udostępniania  na  rynku  sprzętu

elektrycznego  przewidzianego  do  stosowania  w  określonych  granicach

napięcia(Dz. U. UE L z 2014 r. Nr 96, poz.357).

Źródło: www.ptpiree.pl

7.4. Analiza  wymagań  prawnych  dla  trolejbusowej  sieci

trakcyjnej

Przygotowując założenia dla nowej trolejbusowej sieci trakcyjnej należy

dokonać  obliczeń  układu  zasilania  dla  projektowanych  odcinków  sieci

trakcyjnej  z  uwzględnieniem charakterystyki  trakcyjnej  taboru  dla  określenia

ilości  podstacji  o  założonej  mocy.  Projektowane  podstacje  muszą  zostać

wkomponowane w istniejący układ zasilania trakcji trolejbusowej i tworzyć z

nim spójny system. Każda podstacja musi posiadać możliwość podania napięcia

na  odcinki  zasilania  sąsiadujących  podstacji  w  systemie  rezerwy  aktywnej.

Jeżeli  projektowane  podstacje  trakcyjne  stanowią  rozbudowę  istniejącego

systemu  zasilania,  należy  przeprowadzić  aktualizację  oprogramowania  i

51

http://www.ptpiree.pl/


wizualizacji  systemu  nadzoru  i  zdalnego  sterowania  podstacjami.  Docelową

lokalizację projektowanych podstacji, a także ilość pól rozdzielnic należy ustalić

na  podstawie  obliczeń  parametrów  elektrycznych  obszarów  zasilania  w

koordynacji  z  układem kabli  trakcyjnych  wyprowadzonych  na  projektowaną

sieć trakcyjną. Podstacje należy lokalizować na działkach będących własnością

Gminy z bezpośrednim dojazdem z drogi głównej. 

Tab. 10. Najważniejsze normy, rozporządzenia i akty prawne mające

zastosowanie do trolejbusowej sieci trakcyjnej

Numer aktu Nazwa

PN-K-92006
Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. 
Wymagania ogólne

PN-K-92002 Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania

PN-K-92021 Sieć trakcyjna miejska. Symbole graficzne

SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa”

Dla ustalonej lokalizacji podstacji trakcyjnej należy uzyskać z Urzędu Miasta

Lublin decyzję o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego. Następnie

wystąpić  do  PGE  Dystrybucja  S.A.  o  wydanie  warunków  technicznych

przyłączenia  projektowanych  podstacji  do  sieci  dystrybucyjnej  średniego

napięcia.  Ostatecznie  należy  przeprowadzić  cały  proces  zatwierdzania

dokumentacji  technicznej  wynikającej  z  prawa  budowlanego  do  uzyskania

pozwolenia na budowę. 

8. Analiza  i  rekomendacje  wybranych  linii  autobusowych,

które mogą zostać objęte elektryfikacją

Zagadnienia związane z elektromobilnością miejską i poprawą dostępności

ludności  do  elektrycznego  transportu  zbiorowego  oraz  idea  wyprowadzania
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zanieczyszczeń i spalin z obszarów zurbanizowanych są promowane przez Unię

Europejską.  W  celu  zwiększenia  niezawodności  komunikacji  trolejbusowej

większość  produkowanych  obecnie  trolejbusów  wyposażonych  jest  w

autonomiczne źródło energii. Zbiegło się to w czasie z intensywnym rozwojem

technologii baterii trakcyjnych, superkondensatorów, generatorów spalinowych i

innych źródeł energii, które mogą być wykorzystywane jako alternatywne dla

sieci trakcyjnej źródła zasilania trolejbusu i jego podzespołów.

8.1.Zastąpienie  autobusu  z  silnikiem  spalinowym  przez

trolejbus

Główną cechą wyróżniającą trolejbusy z dodatkowym, autonomicznym

źródłem  energii  jest  możliwość  wykorzystania  ich  do  wykonywania  zadań

przewozowych  podczas  krótkotrwałych zaników zasilania  oraz  na trasach,  w

przebiegu których występują odcinki, na których nie ma sieci trakcyjnej lub jest

okresowo  wyłączona.  Ze  względu  na  sposób  wykorzystania  pomocniczego

źródła  zasilania  możemy  wyróżnić  dwa  rodzaje  potrzeb  jakie  muszą  one

zaspokoić:

1. Autonomiczne źródło energii umożliwiające jazdę awaryjną – umożliwia ono

pokonywanie  bardzo  krótkich  odcinków.   Parametry  dynamiczne  układu

napędowego  oraz  praca  układów  pomocniczych  nie  mają  w  tym  przypadku

większego  znaczenia.  Najczęściej  wykorzystywane  do  tego  celu  są  baterie

akumulatorów  o  niewielkiej  pojemości  lub  superkondensatory,  a  zasięg

trolejbusu przy zasilaniu z autonomicznego źródła energii nie przekracza 1 km.

Podstawowe zalety i korzyści wprowadzania do eksploatacji awaryjnych źródeł

napędu to:

 omijanie przeszkód powstałych na ulicach np. w wyniku wypadków,
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 możliwość  wprowadzenia  krótkich  objazdów  lub  przejazdów  bez  sieci

trakcyjnej  oraz  brak  konieczności  zastępowania  trolejbusów  autobusami

podczas remontów ulic,

 podczas wyjazdów i zjazdów na zajezdnię, dojazdy do pętli końcowych i na

zajezdnię krótszą trasą,

 możliwość jazdy liniowej przez skrzyżowania o ograniczonej liczbie relacji

skrętnych sieci trakcyjnej,

 eliminacja  problemu  tamowania  ruchu  –  zjazd  ze  skrzyżowania  lub  do

najbliższego przystanku,

 możliwość  dodatkowego  manewrowania  po  terenie  zajezdni  oraz

wykorzystania  infrastruktury  i  urządzeń  obsługowo  –  naprawczych  bez

wykorzystywania pojazdów holujących.

2. Autonomiczne źródło energii umożliwiające jazdę liniową – umożliwia ono

pokonywanie długich odcinków bez zasilania z sieci trakcyjnej. Ze względu na

konieczność  realizacji  rozkładów  jazdy  parametry  dynamiczne  układu

napędowego  oraz  zapewnienie  pracy  zespołów  pomocniczych  ma  w  tym

przypadku ogromne znaczenie. Celem zapewnienia tych parametrów najczęściej

stosuje się źródła energii w postaci baterii akumulatorów o znacznej pojemności

w zależności od ich parametrów w połączeniu z superkondensatorami lub bez

oraz generatory spalinowe. Korzyści jakie wynikają z zastosowania większego

źródła energii są podobne jak w przypadku zastosowania źródeł awaryjnych lecz

cechują je dodatkowo:

 Możliwość zwiększenia długości objazdów bez konieczności zastępowania

komunikacji trolejbusowej autobusową,

 Możliwość  tworzenia  linii  i  rozkładów  zakładających  pokonywanie

znacznych odległości przy zasilaniu z autonomicznego źródła energii,

 Zmniejszenie kosztów dojazdów do i z pętli końcowych,
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 Możliwość zastępowania komunikacji autobusowej trolejbusami. 

Rys. 2. Stan taboru trolejbusowego MPK Lublin w latach 2013 – 2019 – podział
ze względu na zastosowanie źródła napędu alternatywnego.

Od 2013 r.  do końca  2019 r.  tabor  trolejbusowy eksploatowany przez MPK

Lublin sukcesywnie wyposażany był w trolejbusy z autonomicznymi źródłami

energii pełniącymi funkcję zarówno awaryjną jak również dającymi możliwość

wykorzystania  posiadanych  zasobników  energii  do  eksploatacji  w  ruchu

liniowym.  Rys.  2  przedstawia  podział  taboru  trolejbusowego  w  Lublinie  ze

względu  na  zastosowane  źródło  napędu  alternatywnego.  Obecnie  tabor

trolejbusowy w Lublinie liczy 120 szt. trolejbusów a 85 z nich wyposażonych

jest w autonomiczne źródła energii o różnych właściwościach i parametrach.

Trolejbus  marki  Ursus  T70116  wyposażony  jest  w  baterię  litowo-

polimerową NMC o całkowitej pojemności 34 kWh. Jednak energia dostępna

podczas  jazdy  przy  zasilaniu  bateryjnym  wynosi  13,4  kWh  co  odpowiada

rozładowaniu baterii od 20 % do 60 % DOD, pozwalając na pokonanie dystansu
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równego  10  km.  Układ  jazdy  autonomicznej  (ładowarka  +  bateria)

zamontowane są na dachu w tylnej części trolejbusu rys.3.

Rys. 3. Układ jazdy autonomicznej zamontowany na dachu trolejbusu URSUS

T70116 (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

Bateria posiada wbudowany system klimatyzacji i ogrzewania co pozwala na jej

eksploatację  w polskiej  strefie klimatycznej  przez cały rok pomimo faktu,  iż

wykorzystane w niej ogniwa mogą być ładowane, gdy ich temperatura wynosi

od +5oC do 55oC i rozładowywane w temperaturze -20 oC – 55 oC. Wymaga to

zwrócenia  uwagi  przez  użytkownika  trolejbusów  na  fakt,  iż  przy  niskich

temperaturach  zewnętrznych  trolejbus  musi  być  odpowiednio  wcześniej

uruchomiony  aby  dogrzać  baterię  przed  jej  ładowaniem,  które  odbywa  się

podczas jazdy trolejbusu przy zasilaniu z sieci trakcyjnej przez przekształtnik

ładowania  baterii.  Podczas  zjazdy  przy  zasilaniu  z  baterii  trakcyjnej  układ

klimatyzacji  zostaje  automatycznie  wyłączony  natomiast  system  ogrzewania

może pracować tylko w kabinie kierowcy z mocą ograniczoną do 4 kW.  Jeden
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zdefiniowany cykl dla baterii odpowiada rozładowaniu o 20 % i równoznaczny

jest  z  przejechaniem  przez  trolejbus  dystansu  5  km  przy  zasilaniu

autonomicznym. Doładowanie baterii po przejechaniu 5 km zajmuje czas około

30 min. Przy takim zdefiniowaniu cykli trwałość baterii wynosi 20 000 cykli lub

6 lat. Koszt użytkowania baterii liczony jest przy założeniu, że bateria w ciągu 6

lat przejdzie zadeklarowaną przez producenta ilość cykli, sprawność cyklu ładuj

rozładuj  układu  autonomicznego  wynosi  80  %,  a  koszty  jej  eksploatacji

wynikające  z  przeglądów  okresowych  są  pomijalnie  małe  (bateria  jest

bezobsługowa), natomiast koszt wymiany baterii po  6 latach wyniesie około

1000 $/1kWh. Średnie zużycie  energii  przez trolejbus wynosi  1,32 kWh/km.

Przy takich założeniach wyliczony koszt przejechania 1 km na baterii wynosi

1,84 zł. 

W trolejbusach Solaris Trollino 18 zamontowano baterię litowo – jonową

(NMC Hard Carbon)  o pojemności  38 kWh i  taka jest  też  energia  dostępna

podczas jazdy trolejbusu przy zasilaniu autonomicznym. Energia zgromadzona

w  baterii  pozwala  na  pokonanie  przez  trolejbus  przegubowy  około  20  km.

Bateria składa się z dwóch bloków bateryjnych połączonych równolegle, każdy

z nich w konfiguracji 168S2P. System jazdy autonomicznej zamontowany  jest

w zabudowie wieżowej w tylnej części trolejbusu rys.4.

57



Rys. 4. Układ jazdy autonomicznej zamontowany w zabudowie wieżowej

trolejbusu Solaris Trollino 18 (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

 Zarówno  rozładowanie  jak  i  ładowanie  baterii  może  odbywać  się  w

temperaturach od -20oC do 55oC co przy zabudowie baterii wewnątrz trolejbusu

powoduje,  że  nie  wymaga  ona  wewnętrznego  systemu  ogrzewania  i

klimatyzacji. Producent zapewnił trwałość baterii wynoszącą 6 lat lub 20 000

cykli przy zdefiniowaniu cyklu jako rozładowanie o 20% DOD co pozwala na

pokonanie przez trolejbus około 5 km. Podczas jazdy autonomicznej zarówno

system ogrzewania jak i klimatyzacji zostaje automatycznie wyłączony. Średnie

zużycie energii przez trolejbus wynosi 1,8 kWh/km.

W  trolejbusach  Ursus  CS18T  zamontowano  baterię  litowo  –  jonową

(NMC) o pojemności 66,6 kWh i taka jest też energia dostępna podczas jazdy

trolejbusu  przy  zasilaniu  autonomicznym.  Energia  zgromadzona  w  baterii

pozwala na pokonanie przez trolejbus przegubowy około 22 km. Bateria składa

się  z  dwóch  bloków  bateryjnych  połączonych  równolegle.  System  jazdy

autonomicznej zamontowany  jest na dachu w tylnej części trolejbusu rys.5.
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Rys. 5. Układ jazdy autonomicznej zamontowany na dachu trolejbusu Ursus

CS18T (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

Rozładowanie baterii może odbywać się w temperaturach od -20oC do 55oC, a

jej  ładowanie  w temperaturach  od  0oC do 55oC.  Bateria  jest  wyposażona  w

system  ogrzewania  i  klimatyzacji.  Producent  zapewnił  trwałość  baterii

wynoszącą  3 000  cykli.  Średnie  zużycie  energii  przez  trolejbus  wynosi  3

kWh/km i jest wyższe od zużycia energii przez Trolino 18 z powodu działania

przy jeździe autonomicznej systemów ogrzewania i klimatyzacji wewnątrz auta.

Trolejbus  marki  Solaris  Trollino  12  wyposażony  jest  w  generatorowo  -

spalinowy układ jazdy autonomicznej, który podczas jazdy bez podłączenia do

sieci  pracuje  jako  szeregowy  układ  hybrydowy,  zapewniając  zasilanie

wszystkich podzespołów trolejbusu.
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Rys. 6. Układ jazdy autonomicznej zamontowany w zabudowie wieżowej

trolejbusu Solaris Trollino 12(źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

 

W układzie jazdy autonomicznej silnik spalinowy o mocy maksymalnej 118 kW

napędza prądnicę synchroniczną o mocy 100 kW. Obrotami silnika spalinowego

steruje  układ  napędowy  trolejbusu  zapewniając  sobie  odpowiednią  moc  w

określonych warunkach trakcyjnych. Podczas hamowania elektrodynamicznego

całość  powstałej  energii  wytracana  jest  na  rezystorze  hamowania  trolejbusu.

Zasięg trolejbusu podczas pracy autonomicznej  ograniczony jest  pojemnością

zbiornika  oleju  napędowego,  która  wynosi  125  litrów  co  wystarcza  na

przejechanie około 250 km. W tym czasie klimatyzacja w trolejbusie zostaje

automatycznie wyłączona natomiast ogrzewanie może pracować z połową mocy
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(20  kW).  Średnie  spalanie  różni  się  w poszczególnych  miesiącach  i  wynosi

średnio 55,6 l/100 km. 

Możliwość zelektryfikowania linii  lub rozkładu, który obsługiwany jest

autobusami  z  silnikiem spalinowym,  trolejbusem z  układem autonomicznym

również  z  silnikiem spalinowym w układzie  hybrydowym,  zależy od ilości

kilometrów, jakie trolejbus musi pokonać pomiędzy postojami na zajezdni, przy

zasilaniu z układu autonomicznego i w przedstawionym przykładzie nie może

ona  przekroczyć  250 km.  Właściwość  ta  daje  możliwość  zelektryfikowania

większości  linii  autobusowych,  których  trasa  częściowo  pokrywa  się  z

przebiegiem sieci trakcyjnej. Należy pamiętać jednak, ze trolejbus przy zasilaniu

hybrydowym nie jest pojazdem zeroemisyjnym w czasie jazdy autonomicznej.

W warunkach  lubelskich  najdłuższą  linią  obsługiwaną  przez  trolejbusy  była

linia  nr  20.  Obecnie,  w  zależności  od  potrzeb,  trolejbusy  z  hybrydowym

układem  napędowym  zastępują  autobusy  na  różnych  liniach.  Ważnym

warunkiem,  jaki  musi  być  spełniony  przy  wykorzystaniu  trolejbusów  z

autonomicznym źródłem energii, jest konieczność montowania daszków na sieci

trakcyjnej,  umożliwiających  automatyczne  podłączanie  trolejbusu  do  sieci

trakcyjnej, co obrazuje rys. 7.
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Rys. 7. Automatyczne podłączanie trolejbusu Solaris Trollino 18 do sieci
trakcyjnej (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

Możliwość zelektryfikowania linii  lub rozkładu, który obsługiwany jest

autobusami  z  silnikiem spalinowym,  trolejbusem z  układem autonomicznym

bateryjnym,  zależy  od  wielu  czynników.  Sposób  wyliczania  bilansu

energetycznego  układu  jazdy  autonomicznej  oraz  chwilowych  wartości  SOC

przedstawia  rys.8.  Rys.  8a  przedstawia  przebieg  linii  nr  10,  którą  następnie

przekształcono  w  linię  nr  150  rys  8b.  Niebieską  i  zieloną  linią  zaznaczono

odcinki przy jeździe z zasilaniem bateryjnym w obu kierunkach, czerwoną linią

na rys.  8c zaznaczono odcinki  przy jeździe  przy zasilaniu z  sieci  trakcyjnej.

Wartości nad linią i nad nazwami pętli końcowych wyrażone są w minutach i

przedstawiają  czasy  przejazdów odcinków lub postojów na  pętlach,  wartości

pod  linią  stanowią  o  długości  odcinków.  Kolorem  fioletowym  wpisano

chwilowe  wartości  energii  zgromadzonej  w  bateriach  trakcyjnych  oraz

chwilowe  wartości  SOC  baterii  trakcyjnej.  Symulacja  przedstawia  sposób

liczenia możliwości wykorzystania trolejbusów marki Ursus CS 18T.
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Rys. 8. Przebieg zelektryfikowanej linii 10, wraz z wyznaczeniem chwilowych

wartości SOC oraz bilansu energetycznego
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Do obliczeń przyjęto następujące parametry i wartości:

Średnie zużycie energii przez trolejbus 18 m - 3 kWh/km

Moc ładowarki baterii trakcyjnej - 18 kW

Rozkład i trasa linii nr - 10(autobusowa)/150 (trolejbusowa)

Przyjęto, że trolejbus wyjeżdżający na linię 150 z zajezdni posiada w 100 %

(SOC  =  100%)  naładowaną  baterię  trakcyjną.  Dojeżdża  na  przystanek

początkowy przy zasilaniu z sieci trakcyjnej. Następnie rozpoczyna kurs i jedzie

przy  zasilaniu  sieciowym  przez  14  min.  pokonując  3256  m.  Przechodzi  na

zasilanie  bateryjne i  pokonuje odcinek 4526 m w czasie  14 min..  Następnie

podłącza się do sieci trakcyjnej i w czasie 53 min. pokonuje 14931 m wraz z

postojem 14 min. na pętli. Dalej odłącza się od sieci trakcyjnej i w czasie 14

min. przejeżdża 4503 m rozładowując baterię. Następnie podłącza się do sieci

trakcyjnej i w czasie 53 min. pokonuje 14931 m wraz z postojem 14 min. na

pętli. Według symulacji podczas kolejnego kursu w momencie odłączenia się od

sieci  trakcyjnej  energia  dostępna  w  baterii  będzie  równa  63,9  kWh,  a  stan

naładowania  baterii  będzie  równy  95,9  %.  Po  postoju  na  kolejnej  pętli  i

przejechaniu kolejnego odcinka przy zasilaniu z sieci trakcyjnej przez 20 min

energia  zgromadzona w baterii  będzie  równa 64,8 kWh,  a  stan  naładowania

baterii będzie równy 97,2 %. Wynika z tego, że po dziesięciu kursach kierowca

podczas  jazdy  autonomicznej  będzie  miał  do  dyspozycji  18  kWh  mniej

zgromadzonej energii co stanowi 27 % SOC. Przykład ten pokazuje, że obsługa

linii  150  jest  możliwa  przy  wykorzystaniu  trolejbusu  z  napędem

autonomicznym,  ale  wymaga  to  od  kierowców  zastosowania  zasad

ekonomicznej  jazdy  oraz  oszczędnego  korzystania  z  układów pomocniczych

trolejbusu  przy  jeździe  przy  zasilaniu  autonomicznym.   Powyższy  przykład

pokazuje  zasady  i  sposób  obliczeń  stanowiący  o  możliwości  zastąpienia

trolejbusem  z  autonomicznym  źródłem  energii  autobus  na  wybranej  linii

komunikacyjnej. Nasuwają się więc następujące wnioski:
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1. Ze względu na parametry sieci trakcyjnej moc ładowarek pokładowych

baterii  trakcyjnych  ograniczona  jest  do  18  kW.  Najistotniejszym

elementem  wpływającym  na  możliwość  zelektryfikowania  trolejbusem

linii  autobusowej  jest  czas,  przez  jaki  trolejbus  zasilany  jest  z  sieci

trakcyjnej wykonując każdy kurs. Ogromny wpływ  ma tutaj możliwość

doładowania  baterii  na  przystankach  końcowych,  które  muszą  być

wyposażone w sieć trakcyjną.  W związku z tym podczas elektryfikacji

linii autobusowej wymagana jest zmiana przystanków końcowych.

2. Podczas wykonywania kursu chwilowe wartości energii zgromadzonej w

baterii  nie  mogą  być  mniejsze  od  wartości   deklarowanych  przez

producenta baterii.

3. Bilans energetyczny układu jazdy autonomicznej  w dowolnym punkcie

kursu powinien być dodatni, nie może być mocno ujemny.

4. Czynnikiem  warunkującym  możliwość  zelektryfikowania  trolejbusem

linii  autobusowej  jest  odległość,  jaką  trolejbus  musi  pokonać  przy

zasilaniu autonomicznym podczas wykonywania każdego kursu.

5. W przypadku lekko ujemnych bilansów energetycznych kierowcy muszą

zostać uprzedzeni o konieczności oszczędzania energii przy przejściu na

zasilanie autonomiczne.

6. Elektryfikowanie  linii  obsługiwanej  przez  autobusy  spalinowe

trolejbusami  z  autonomicznymi  źródłami  energii  wymaga  dogłębnej

analizy trasy, rozkładu, topologii sieci trakcyjnej i właściwości układów

jazdy autonomicznej zainstalowanych w trolejbusie.

W  Lublinie  zelektryfikowano  następujące  linie  autobusowe  wykorzystując

trolejbusy  z  autonomicznymi  źródłami  energii:  9→159,  10→150,  19→162,

28→161. Linie jakie mogą być w najbliższym czasie zelektryfikowane to: 20,

34, 45.
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8.2. Zastąpienie  autobusu  z  silnikiem  spalinowym  przez

autobus elektryczny

W zależności od przyjętej strategii ładowania autobusów elektrycznych,

co za tym idzie ich konstrukcji, zamontowanych w nich źródeł i magazynów

energii,  można  wyróżnić  dwie  właściwe  konstrukcje,  które  odpowiadają

ograniczeniom związanym z parametrami źródeł energii, potrzebami klientów

oraz parametrami infrastruktury ładowania. 

Pierwsza z nich to autobus elektryczny wyposażony w baterię LTO. Jego

konstrukcja  charakteryzuje  się  tym,  że  zainstalowane  w  nim  źródło  energii

posiada  małą  pojemności,  ale  olbrzymią  gęstość  mocy,  a  ilość  cykli  jaka

powinna  przejść  bateria  sięga  17 000.  W  tym  przypadku  stacje  ładowania

zainstalowane  w  mieście  muszą  być  dużej  mocy,  natomiast  infrastruktura

zainstalowana na zajezdni charakteryzuje się małą mocą rzędu 40 kW na jeden

autobus, co zapewnia naładowanie baterii na zajezdni i zbalansowanie ogniw w

czasie około 3 godzin.

Druga  to  autobus  elektryczny  wyposażony  w  baterię  NMC.  Jego

konstrukcja  charakteryzuje  się  tym,  że  zainstalowane  w  nim  źródło  energii

charakteryzuje się dużą pojemnością i dużą gęstością mocy ze względu na ilość

baterii zainstalowanych w autobusie ale ilość cykli jakie powinna przejść bateria

osiąga wartość około 3000. W tym przypadku stacje ładowania zainstalowane w

mieście  muszą  być  dużej  mocy,  również  infrastruktura  zainstalowana  na

zajezdni  musi  mieć  moc  rzędu  80  kW  na  auto,  tak  aby  móc  doładować

 i  zbalansować  baterię  o  pojemności  rzędu  240  kWh  przez  3  godziny.  W

Lublinie  eksploatowane  są  autobusy  spalinowe  na  liniach,  których  nazwę

 i maksymalną długość kursu przedstawia tab. 11.
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Tab. 11. Maksymalna długość kursu i nr linii obsługiwanej w Lublinie przez

autobusy z silnikiem spalinowym

Nr linii
Max. długość
kursu [km]

Nr linii
Max. długość
kursu [km]

Nr linii
Max. długość
kursu [km]

1 16,414 20 22,361 39 18,120

2 15,814 21 13,283 40 10,620

3 20,555 22 23,086 42 14,405

4 18,458 23 17,684 44 26,167

5 23,888 24 17,115 45 16,541

6 9,825 25 18,681 47 23,605

7 16,615 26 15,280 50 17,149

8 15,082 29 13,783 52 10,665

11 13,408 30 15,265 54 4,933

12 18,843 31 10,845 55 22,768

13 17,067 32 10,321 57 13,731

14 18,286 34 13,063 70 5,074

15 12,169 35 16,248 73 17,618

16 21,181 36 14,663 74 14,982

17 23,887 37 12,909

18 19,273 38 15,392

Zużycie  energii  przez autobusy elektryczne jest  zbliżone do  zużycia energii

przez trolejbusy i w zależności od miesiąca  osiąga wartość około 2 kWh dla

trolejbusu  12  metrowego  i  około  3  kWh  dla  trolejbusu  18  metrowego.

Analizując zużycie energii na poszczególnych liniach jest ono bardzo zbliżone i

w warunkach lubelskich nie zależy od przebiegu linii, topografii terenu itp., a na

pewno nie w wartościach znaczących (źródło MPK Lublin Sp. o.o.). Ze względu

na czynniki ludzkie dobrym rozwiązaniem jest przyporządkowanie kierowców

do  pojazdów,  lecz  złym  rozwiązaniem  jest  przyporządkowanie  kierowcy  i

pojazdu do jednej linii. Istotnymi utrudnieniami w optymalnym  wykorzystaniu

potencjału kierowców są w szczególności:
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 w zależności od ilości i długości rozkładów  pojawiają się trudności w

przygotowaniu  i  realizacji  harmonogramu  pracy  zgodnego  z

obowiązującymi przepisami,

 jazda na jednej linii wytwarza automatyzm jazdy – pokonywania trasy, co

ogranicza wszechstronność w przydziale zadań do wykonania, głównie w

zakresie  znajomości  topografii  obsługiwanych  innych  linii

komunikacyjnych,

 automatyzm  może  się  przekładać  również  na  technikę  jazdy,  a  tym

samym spowalniać proces zdobywania doświadczenia w pracy w różnych

warunkach,

 niebezpieczne  zjawisko  znużenia,  jednostajności  wykonywanej  pracy,

mogące  pojawić  się  z  wraz  z  upływem  czasu,   co  może  wpływać

niekorzystnie  na  koncentrację  pracownika  na  wykonywanych

czynnościach.

Biorąc pod uwagę linię, która charakteryzuje się najdłuższymi kursami tj. nr 44,

należy zwrócić uwagę na fakt, iż przy obecnej strategii ładowania, na możliwość

zelektryfikowania  danej  linii  nie  ma  wpływu  ilość  pokonywanych  dziennie

przez  autobus  elektryczny  kilometrów  lecz  właśnie  długość  i  ilość  kursów

pomiędzy poszczególnymi ładowaniami. Jeżeli uda się przy wybranej strategii

zelektryfikować  linię  z  najdłuższymi  kursami,  można  zelektryfikować  każdą

inną linię pod warunkiem istnienia na przystankach końcowych infrastruktury

szybkiego ładowania. Obecnie przyjęta strategia ładowania charakteryzuje się

ponadto  najtańszą  eksploatacją  autobusów  elektrycznych  oraz  możliwie

najtańszą infrastrukturą ładowania w zajezdni. Przebieg linii nr 44 przedstawia

rys. 8, a jej rozkład jazdy rys. 9. Dla linii  nr 44 najdłuższy kurs ma długość

26 175  m  natomiast  stacja  szybkiego  ładowania  znajduje  się  na  przystanku

końcowym Choiny 01. 
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Rys. 9. Przebieg linii 44 (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)
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Rys. 10. Rozkład linii 44 (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

Z rozkładu oraz z przebiegu linii wynika, że najdłuższa odległość jaką autobus

elektryczny  musi  pokonać  pomiędzy  przystankiem,  gdzie  znajduje  się  stacja

szybkiego ładowania jest równa sumie odległości od przystanku Choiny 02 do

przystanku Kawka – las 01(26 187 m – 10 999= 15 188 m – czwarty kurs) i od

przystanku Kawka – las 02 do przystanku Choiny 02(15156 m – piąty kurs) i

wynosi  30 344  m.  W  przypadku  baterii  LTO  zainstalowanych  na  pokładzie

autobusu elektrycznego o długości 12 m, których pojemność wynosi 120 kWh,

przyjmując zapas SOC na poziomie 20 % i tak mamy do dyspozycji 96 kWh

energii. Przy zużyciu energii przez autobus elektryczny 12 metrowy  rzędu 2

kWh/km, jego zasięg jest równy 48 000 m więc przy obecnie przyjętej strategii

ładowania  można  zelektryfikować  każdą  linię  jeżeli  zapewniona  jest

infrastruktura  szybkiego  ładowania  na  przystankach  końcowych.  Powyższy

przykład pokazuje sposób liczenia i doboru linii do zelektryfikowania. Ważnymi

elementami są tutaj:

1. Zapewnienie  infrastruktury  szybkiego  ładowania  na  przystankach

końcowych zelektryfikowanej linii.

2. Odpowiednie wyspecyfikowanie autobusu elektrycznego i infrastruktury

ładowania  szybkiego  i  zajezdniowego  w  zależności  od  planów

elektryfikacji poszczególnych linii komunikacyjnych.

3. Konieczność zmian w rozkładzie jazdy, wynikająca z potrzeby ładowania

baterii, szczególnie przy liniach wydłużonych.

4. Ze względu na szybki rozwój technologii związanych ze źródłami energii

istnieje  konieczność  przeprowadzania  dialogu  technicznego  z  firmami

dostarczającymi  autobusy  elektryczne,  w  celu  doboru  optymalnej
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technologii jaka jest dostępna na rynku w danej chwili, dla zaspokojenia

potrzeb komunikacji elektrycznej w Lublinie.

9. Analiza  roli  trolejbusów  w  dalszym  rozwoju

elektromobilności

Rozwój  elektromobilności  miejskiej  zarówno  poprzez  wprowadzenie

trolejbusów jak i autobusów elektrycznych lub zwiększenie ich ilości, zależy w

dużej mierze od postępu technologicznego w następujących dziedzinach:

1. Rozwój technologii baterii trakcyjnych (zagadnienie ma wpływ zarówno

na rozwój trolejbusów jak również autobusów).

2. Rozwój  technologii  półprzewodnikowych  (zagadnienie  ma  wpływ

zarówno na rozwój trolejbusów jak również autobusów).

3. Rozwój technologii przetwornic dla urządzeń pomocniczych trolejbusów.

4. Próby  połączenia  konstrukcji  autobusu  elektrycznego  i  trolejbusu

(charging  in motion).

9.1. Rozwój technologii baterii trakcyjnych

Na  dobór  baterii  trakcyjnych  na  potrzeby  autobusów  elektrycznych

i trolejbusów wpływ mają zarówno aspekty technologiczne jak i ekonomiczne.

Do zmian technologicznych należą:

 rozwój  technologii  ogniw  litowo-jonowych  w  kierunku  zwiększenia

gęstości energii i obniżenia ceny. Wraz ze zwiększeniem gęstości energii

zdecydowanie zmniejsza się ilość cykli i maleje gęstość mocy,

 koncentracja większości producentów na wdrażaniu do produkcji ogniw

NMC w technologii 811 – duża gęstość energii, mała moc i ilość cykli,
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 specjalizacja  niektórych  producentów  na  produkcji  ogniw  NMC  w

technologii NMC 532 – średnia gęstość energii, średnia moc i ilość cykli

 powstanie  rozwiązań  na  bazie  ogniw cylindrycznych 21700 o  gęstości

energii na poziomie systemu 200Wh/kg i ilości cykli <1000,

 powstanie  rozwiązań  na  bazie  ogniw  NMC  532  o  gęstości  energii  na

poziomie systemu 160Wh/kg i ilości cykli >3000.

Do  zmian  ekonomicznych  mających  wpływ  na  optymalny  dobór  systemów

bateryjnych dla autobusów elektrycznych i trolejbusów należą: 

 koncentracja producentów koreańskich i japońskich głównie na produkcji

ogniw dla samochodów osobowych,

 zdecydowana  dominacja  Chin  w  dziedzinie  zainstalowanej  bazy

autobusów elektrycznych, ponad 95% rynku,

 likwidacja przez Rząd Chin dopłat do pojazdów elektrycznych w 2019

roku,  koncentracja  na  organicznym  wzroście  rynku  krajowego  i

eksporcie,

 spadek cen ogniw NMC/LFP,

 utrzymanie cen ogniw LTO,

 zmiana stosunku ceny 1kWh gotowego systemu LTO:NMC z 2:1 do ok.

3:1,

 Zalecenia dla operatorów komunikacji miejskiej .

W związku z powyższym konieczne jest precyzyjne określenie wymagań dla

pojazdów z uwzględnieniem:

 dystansu pokonywanego pomiędzy przystankami, 

 oczekiwanego czasu życia systemów bateryjnych, 

 akceptowalnego poziomu cenowego,

 wymaganych parametrów gwarancyjnych, 

73



 monitorowanie zmian na rynku wynikających ze zmian technologicznych

i ekonomicznych,

 organizacja Dialogów Technicznych raz na dwa lata w celu aktualizacji

wiedzy. 

(źródło:  ICPT S.A.)

9.2. Rozwój technologii półprzewodnikowych

Wszystkie  komponenty  trolejbusów  i  autobusów  elektrycznych

wprowadzanych obecnie do ruchu pasażerskiego powinny cechować się niską

wagą, małymi rozmiarami i wysoką wydajnością.

Rys. 11. Sprawność falownika trakcyjnego wykonanego w technologii SiC oraz

w technologii IGBT w funkcji mocy wyjściowej (źródło: Medcom Sp. z o.o.)

 Zastosowanie  technologii  SiC  w  napędach  zwiększa  wydajność

przetwornicy.  o  1÷1,5%. Jednocześnie  wyższa  częstotliwość  pracy zmniejsza
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straty w silniku trakcyjnym, znacząco obniżając koszt energii zużywanej przez

pojazd. Przetwornice układów pomocniczych wykorzystujące technologię SiC

to  nowa jakość.  Zmniejszenie  masy  i  rozmiaru  jest  bardzo  znaczący  (50%).

Większa  częstotliwość  przełączania  zmniejsza  wielkość  elementów

magnetycznych (80%), a wyższa wydajność przetwornika minimalizuje rozmiar

układu chłodzenia.  Ogólna sprawność przetwornicy wykonanej w technologii

SiC jest bardzo wysoka (94÷96%). Obecnie dostępne na rynku komponenty SiC

umożliwiają zaprojektowanie i wyprodukowanie układu napędowego o mocy do

500  kW  (bez  połączenia  równoległego  modułów)  oraz  pomocniczych

przetwornic statycznych o mocy wyjściowej do 200 kW.

(źródło: Medcom Sp. z o.o.)

9.3. Rozwój  technologii  przetwornic  dla  urządzeń

pomocniczych trolejbusów

Podczas  przejazdu  trolejbusu,  przy  zasilaniu  sieciowym,  wszystkie  jego

podzespoły  zasilane  są  przez  sieć  trakcyjną.  Ze  względu  na  konieczność

sekcjonowania  sieci  trakcyjnej,  a  także  zamontowane  na  niej  zwrotnice,

skrzyżowania  i  zjazdy,  trolejbus  traci  chwilowo  zasilanie.  Powoduje  to

wyłączenia układów zasilających obwody pomocnicze, a następnie w krótkim

czasie ponowne ich załączenie. Jest to zjawisko bardzo niepożądane ze względu

na  generowanie  procesów  załączania  powodujących  duże  przeciążenia

elektryczne  i  mechaniczne,  które  wpływają  negatywnie  na  żywotność

podzespołów  pojazdu.  Ponadto  występują  prądy  udarowe,  wynikające  

z ponownego ładowania kondensatorów na szynach DC przetwornicy statycznej

trolejbusu,  które  również  wpływają  negatywnie  na  żywotność  komponentów

pojazdu. 
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Podczas  przejazdu  przez  izolatory  sieci  trakcyjnej  następuje  zanik

ładowania  akumulatorów  pokładowych  o  napięciu  24  V.  Aby  zapewnić

funkcjonowanie  układów  niezbędnych  dla  bezpieczeństwa  pasażerów  i

kierowcy, jak chociażby układ hamulcowy czy oświetlenie pojazdu, wszystkie

układy  zasilane  z  akumulatorów  24  V,  a  chwilowo  zbędne,  muszą  zostać

wyłączone. Fakt występowania przerw w ładowaniu akumulatorów 24 V jest

szczególnie  uciążliwy  podczas  porannych  wyjazdów  z  zajezdni  na  linię

komunikacyjną.  Często  pojazdy  znajdujące  się  na  zajezdni,  muszą

komunikować się z SIP (System Informacji Pasażerskiej) oraz CNR (Centrum

Nadzoru Ruchu) celem pobierania oraz przekazywania danych niezbędnych dla

funkcjonowania tych systemów. Są one zasilane z akumulatorów 24 V pojazdu,

które niedoładowane przez czas przestoju trolejbusu na zajezdni, nie są w stanie

zapewnić  pracy  podzespołów  trolejbusu,  szczególnie  przy  częstych  zanikach

ładowania jak przy wyjeździe z zajezdni. Aby temu zapobiec, przy wystąpieniu

rozładowania akumulatorów, trolejbus po podłączeniu do sieci trakcyjnej,  musi

oczekiwać na zajezdni w celu doładowania akumulatorów lub muszą one zostać

wymienione na naładowane.

Przerwy w zasilaniu silnika sprężarki powietrza w trolejbusie nie stanowią

problemu  podczas  najechania  trolejbusu  na  izolator  sieci  trakcyjnej.  Zapas

powietrza  dla  wszystkich  układów  zasilanych  sprężonym  powietrzem  jest

zgromadzony w zbiornikach powietrza. Natomiast częste przerwy w zasilaniu

silnika  sprężarki  zmniejszają  żywotność  zarówno  silnika  jak  i  sprężarki

zwłaszcza, jeżeli przerwa w pracy układu nie jest wymuszona przez presostat

lecz  przez  przerwę  w  zasilaniu  przy  wysokim  ciśnieniu  na  wyjściu  układu

sprężonego powietrza ze sprężarki.

Istnieje  kilka  metod  zapewnienia  zasilania  dla  układu  wspomagania

układu  kierowniczego.  Jedną  z  nich  jest  zastosowanie  dodatkowej  pompy

hydraulicznej  na  wale  silnika  trakcyjnego,  która  przy  prędkości  trolejbusu
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powyżej  5  km/h  zapewnia  wystarczające  ciśnienie  oleju  dla  układu

wspomagania układu kierowniczego. Rozwiązanie to komplikuje i  podraża w

znacznym stopniu układ hydrauliczny trolejbusu. Inną metodą jest zastosowanie

silnika napędzającego pompę wspomagania zasilanego z napięcia pokładowego

24  V.  Niestety  przy  wystąpieniu  zaników  ładowania  akumulatorów  24  V,

podczas  przejazdów  przez  izolatory  sieci  trakcyjnej,  przy  niedoładowanych

akumulatorach  wyłącza  to  trolejbus  z  eksploatacji.  Stosowane  są  również

rozwiązania,  w  których  podczas  zaników  zasilania  układu  wspomagania

przetwornica trójfazowa wyjściowa zasilana jest przez dodatkową przetwornicę

24 VDC/650 VDC z akumulatorów pokładowych. Powoduje to również awarie

trolejbusu  przy  niedoładowanych  akumulatorach  instalacji  pokładowej  oraz

znacznie komplikuje i podraża układ przetwornicy statycznej. 

Standardowo układy ogrzewania i klimatyzacji są również wyłączane na czas

przejazdu trolejbusu przez izolatory. O ile dla układu ogrzewania, ze względu na

dużą  bezwładność  cieplną  nagrzewnic  nie  stanowi  to  problemu,  o  tyle

producenci  systemów  klimatyzacji  starają  się  chronić  sprężarki  układów

klimatyzacji przed częstymi i ciężkimi rozruchami. Stosowane są w tym celu

dodatkowe akumulatory w klimatyzatorze, jeżeli silniki sprężarki są zasilane z

24  V,  lub  bypassy  w  układzie  czynnika  gazu  chłodniczego,  co  również  w

znacznym stopniu komplikuje układy klimatyzacji i ich sterowanie.

Podczas  przejazdu  przez  wyizolowane  odcinki  sieci  trakcyjnej  ładowarki

baterii trakcyjnych są wyłączane. Są to układy, w zależności od zamontowanej

baterii trakcyjnej, o mocach dochodzących do 60 kW. O ile kierowca widząc

zbliżający  się  izolator  zdejmuje  nogę  z  pedału  przyspieszenia,  o  tyle  prąd

pobierany przez ładowarkę baterii  trakcyjnych i  inne urządzenia  pomocnicze

pobierany jest nadal. Wiąże się to ze zmniejszeniem żywotności osprzętu sieci

trakcyjnej. 
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Rys. 12. Ocena metod zapewnienia ciągłości działania urządzeń pomocniczych

w trolejbusie podczas przejazdów przez izolowane odcinki sieci trakcyjnej

Wykorzystanie  autonomicznych  źródeł  energii  zamontowanych  

w  trolejbusach,  do  podtrzymania  pracy  urządzeń  pomocniczych  stanowi

ogromny problem. Wymagane jest zapewnienie separacji  galwanicznej baterii

superkondensatorów lub baterii trakcyjnych od sieci trakcyjnej podczas zasilania

sieciowego.  Ponadto  załączenie  układu  jazdy  autonomicznej  możliwe  jest

dopiero po wyłączeniu styczników głównych, które  odłączają obwód główny

trolejbusu od odbieraków prądu. Ze względu na pojemności zainstalowane na

szynie DC falownika trakcyjnego, z którego najczęściej zasilane są urządzenia
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pomocnicze  trolejbusu,  przełączenie  zasilania  urządzeń  pomocniczych  na

zasilanie z układu jazdy autonomicznej musiałoby odbywać się w czasie rzędu

kilku milisekund w zależności od pojemności szyn DC falownika trakcyjnego.

Niestety,  nie  umożliwiają  tego  sekwencje  załączenia  styczników  głównych  

i styczników układu jazdy autonomicznej.

Wykorzystując rekuperację silnikiem trakcyjnym, do zasilania urządzeń

pomocniczych,  podczas przejazdów przez izolowane odcinki sieci  trakcyjnej,

dużym problemem jest  potrzeba zwiększenia  pojemności  szyn DC falownika

trakcyjnego  oraz  zapewnienie  warunków  komfortu  pasażerskiego  tak,  aby

hamowanie nie było odczuwane przez pasażerów.

Jak przedstawiono na rys. 12 istnieje wiele metod poprawy parametrów

zasilania  oraz  warunków  pracy  poszczególnych  urządzeń  pomocniczych

zainstalowanych w trolejbusie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poprawa

warunków pracy jednego z układów może wpływać negatywnie na pracę innych

urządzeń  a  wybór  odpowiedniej  metody  zwiększenia  pewności  zasilania

urządzeń pomocniczych zależy od ich kompletacji w danym trolejbusie. Dlatego

konieczne  jest  poszukiwanie  rozwiązań  systemowych  dotyczących  poprawy

jakości zasilania wszystkich urządzeń pomocniczych.

Zapewnienie  zasilania  wszystkich  urządzeń  pomocniczych

zainstalowanych  w trolejbusie  podczas  przejazdów  przez  izolowane  odcinki

sieci trakcyjnej znacząco komplikuje układy energoelektroniczne oraz podraża

ich  koszt.  Z  tego  powodu,  producenci  tych  urządzeń  zapewniają  najczęściej

tylko  zasilanie  urządzeń  wymaganych  normami  prawnymi  tj.  układu

wspomagania układu kierowniczego oraz instalacji 24 V trolejbusu. W związku

z tym koniecznym wydaje się prowadzenie badań w zakresie:

 możliwości  wykorzystania  energii  rekuperacji  silnikiem  trakcyjnym  w

czasie przejazdów przez niezasilone odcinki sieci trakcyjnej do zasilenia

urządzeń pomocniczych trolejbusu,
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 zmian  w  topologii  układów  napędowych  tj.  falownika  trakcyjnego,

przetwornicy  statycznej  oraz  ładowarki  baterii  trakcyjnej,  tak  aby

możliwe było wykorzystanie w tym celu akumulatorów trakcyjnych,

 wykorzystania  baterii  superkondensatorów  i  układów

energoelektronicznych,  zarówno  w  obwodzie  głównym  trolejbusu  jak

również w obwodzie pośredniczącym przetwornicy statycznej. 

9.4. Próby  połączenia  konstrukcji  autobusu  elektrycznego  i

trolejbusu (charging  in motion)

W  ostatnim  czasie  nowością  na  rynku  pojazdów  elektrycznych  są

dostarczone w 2020 r. dla PKT Gdynia trolejbusy. Pod kątem budowy układu

napędowego bliżej im do napędów stosowanych w autobusach elektrycznych

niż do napędów trolejbusowych. Falownik, przetwornica statyczna i  silnik są

identyczne  względem  autobusów  elektrycznych.  Największą  różnicą

omawianego  układu  napędowego  jest  zasilacz  buforowy  baterii  trakcyjnej

(ZBBT), wejściowa przetwornica separująca, którego zadaniem jest ładowanie

baterii trakcyjnych i dostarczanie energii dla silnika trakcyjnego i pozostałych

komponentów  podczas  jazdy  oraz  postoju  trolejbusu.  Zapewnia  on  również

podwójną  separację  galwaniczną  całości  układów  wysokonapięciowych

trolejbusu  od  sieci  trakcyjnej  zapewniając  spełnienie  wymogów  separacji

galwanicznej  i  bezpieczeństwa  pasażerów  jak  dla  trolejbusu.  Wejściowa

przetwornica separująca ładuje baterie mocą dochodzącą do 150 kW. Podczas

normalnej  pracy pojazdu (jazda/postój  z zasilaniem z sieci  trakcyjnej)  ZBBT

przetwarza  napięcie  stałe  z  sieci  trakcyjnej  na  napięcie  stałe,  które  zasila

kontener  napędowy  trolejbusu  (falownik  trakcyjny  i  przetwornicę  statyczną)

oraz  ładuje  baterie  trakcyjne  (podłączone  do  kontenera  napędowego).

Wymienione obwody połączone są ze sobą równolegle. 

80



1. Bateria  trakcyjna  2.  Wejściowa  przetwornica  separująca  3.  Zasilacz
buforowy 4. Falownik trakcyjny 5.Przetwornica statyczna 

Rys. 13. Schemat blokowy układu napędowego trolejbusu z wejściową

przetwornicą separującą (źródło: Medcom Sp. z o.o.)

W przypadku zaniku napięcia w sieci trakcyjnej, falownik trakcyjny jest

zasilany  napięciem  bezpośrednio  z  baterii  trakcyjnych.  Umożliwia  to  jazdę

autonomiczną  (rozruch,  hamowanie)  przy  opuszczonych  odbierakach  prądu

 z sieci trakcyjnej. Falownik trakcyjny i  przetwornica statyczna są dołączone

 do  baterii  trakcyjnych  przez  układ  precharge,  który  jest  zlokalizowany

 w kontenerze napędowym. Mikroprocesorowy sterownik falownika trakcyjnego

steruje  układem napędowym realizując  parametry  jazdy.  Program sterowania
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ogranicza  maksymalne  prądy  rozładowania  oraz  ładowania  rekuperacyjnego

baterii  zgodnie  z  wartościami  zadanymi,  przesłanymi  po  łączu  CAN  przez

system  zarządzania  baterią.  Niezależnie  system  sterowania  ZBBT  ogranicza

prąd ładowania przez ZBBT tak, aby podczas hamowania elektrodynamicznego,

prąd baterii będący sumą prądu ZBBT i prądu regeneracyjnego falownika nie

przekroczyły  aktualnej  wartości  wyznaczonej  przez  BMS.  Podczas  postoju

następuje  ograniczenie  prądu  przez  pojazd  w  celu  uniknięcia  przegrzewania

sieci trakcyjnej i pantografów w miejscu ich styku. (źródło: Medcom Sp. z o.o.)

Niewątpliwą  zaletą  układu  z  wejściową  przetwornicą  podwójnie

separującą  jest  łatwość  utrzymania  w trolejbusie  izolacji  zgodnie  z  normami

prawnymi. Pojazd charakteryzuje się również dużą operacyjnością ze względu

na zamontowaną baterię LTO o sporej pojemności. W założeniu trolejbus ten

powinien  przez  krótki  czas,  przy  zasilaniu  z  sieci  trakcyjnej  np.  przez  1/3

długości kursu ładować się i zasilać z sieci trakcyjnej, następnie po odłączeniu

odbieraków przejeżdżać 2/3 trasy. Niestety wynika z tego, że energia jaka jest

potrzebna  do  zasilenia  trolejbusu  przez  całą  długość  trasy  musi  zostać

dostarczona w 1/3 czasu przejazdu. Aby spełnić te wymagania sieć trakcyjna na

odcinku, w którym taki trolejbus będzie się ładował musi posiadać bardzo dobre

parametry,  również  parametry  sieci  trakcyjnej  na  zajezdni  muszą  spełniać

wymogi dla określonej ilości trolejbusów z takim układem. Mając na uwadze

występujące  na  lubelskiej  trolejbusowej  sieci  trakcyjnej  przekroczenia  mocy

zamówionej  średniej  15  minutowej,  występujące  na  połowie  sieci

scentralizowanej  spadki  napięcia  poniżej  400  V  oraz  moc  przyłączeniową

podstacji  zasilającej  zajezdnię na poziomie 500 kVA rozwiązanie  to  nie  jest

obecnie polecane dla Lublina.
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10. Analiza  infrastruktury  zasilania  sieci  trakcji

trolejbusowej 

W 2010 r. długość trakcji trolejbusowej w Lublinie wynosiła 60 km toru

pojedynczego.  Zasilanie  było  realizowane  w  systemie  scentralizowanym  z

trzech podstacji prostownikowych:

 Szczerbowskiego ( 5 zasilaczy),

 Garbarska ( 8 zasilaczy),

 Helenów (6 zasilaczy).

System scentralizowany charakteryzuje się dużymi stratami przesyłu energii, ale

rekuperacja  energii  sięga  poziomu  18  %.  Podstacje  w  tym  systemie

przedstawiono  na  rys.  14  oraz  w  tab.  12.  kolorami  czerwonym,  zielonym i

niebieskim.

Obecnie  całkowita  długość  eksploatowanej  sieci  trakcyjnej  w Lublinie

wynosi 152,22 km toru pojedynczego ( 76,11 km toru podwójnego), a całość

dobudowanej sieci trakcyjnej powstała w systemie zdecentralizowanym, który

charakteryzuje  się  tym,  że  straty  przesyłu  energii  są  bardzo  małe  lecz

rekuperacja energii nie osiąga 5%.
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Rys. 14. Schemat sieci trakcyjnej w Lublinie (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

Tab. 12. Wykaz podstacji i nazw zasilaczy podstacji podłączonych z danej

podstacji (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)
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10.1. Możliwości  obecnych urządzeń zamontowanych na

podstacjach

Moc przyłączeniowa podstacji  w systemie scentralizowanym waha się od

2200  kW  do  2400  kW.  Moc  przyłączeniowa  podstacji  w  systemie

zdecentralizowanym wynosi od się od 600 kW do 1600 kW. 

Tab. 13. Moc przyłączeniowa podstacji zasilających lubelską sieć trakcyjną

(źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

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

Przy obecnym zapotrzebowaniu na  moc w większości  przypadków moc

przyłączeniowa jest wystarczająca. 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  mija  czas  rzędu  ½  h.  W  okresie
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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. Pojawiają się też problemy z zamówioną mocą średnią

15  minutową,  która  nie  może  być  wyższa  od  mocy  przyłączeniowej  a  jej

przekroczenie  może  skutkować  naliczeniem  kar  umownych.  W  związku  z

powyższym  nierekomendowanym  rozwiązaniem  dla  Lublina  jest  zakup

trolejbusów z układem napędowym w wersji  charging in motion.  Ponadto z

sieci  trakcyjnej  na  zajezdni  trolejbusowej  zasilana  jest  ładowarka  szybka

autobusu elektrycznego. Posiada ona moc 120 kW przez co jest ona w stanie

naładować baterie zainstalowane na pokładzie autobusu w godzinę.

Tab. 14. Nastawy wyłączników szybkich zasilaczy podstacji zasilających

lubelską sieć trakcyjną (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

PODSTACJA / DZIELNICA PRĄD PĘTLI
ZWARCIA [A]

Nastaw wyłącznika WS [A]
Mechaniczny Elektroniczny Rezerwowy

SZCZERBOWSKIEGO
AL. RACŁAWICKIE 5077 1826 1600 1750
LIPOWA 4430 1470 1350 1600
WYSZYŃSKIEGO 1524 1400 1200 1500
PIŁSUDSKIEGO 2661 1626 1500 1750
LSM 1179 1130 1000 1150
MUZYCZNA 1200 1100 1400
NADBYSTRZYCKA 2276 1200 1100 1400

HELENÓW
KOSZARY 5641 1440 1300 1600
KRAŚNICKA 8250 1520 1400 1700
WILEŃSKA 1571 1333 1200 1500
ZANA 1833 1300 1100 1400
ZWYCIĘSKA 1179 1110 1050 1200
KONSTANTYNÓW 2063 1400 1300 1600
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GARBARSKA
FABRYCZNA 5641 1660 1600 1800
UNII 2193 1520 1200 1500
KUNICKIEGO 2694 1500 1400 1700
PL. BYCHAWSKI 2215 1560 1400 1700
WYŚCIGOWA 3667 1350 1280 1600
ŁĘCZYŃSKA 1833 1400 1300 1600
KRAŃCOWA 2548 1510 1500 1800
WROŃSKA 3976 1600 1500 1800

MĘCZENNIKÓW MAJDANKA
FELIN 2882 1628 1400 1700
MUZEUM 2491 1816 1600 2000

ABRAMOWICKA
SZYMONOWICA 3267 1500 1300 1500
SZPITAL 1803 1500 1300 1500

KOLEJARZ
ZAMEK 3173 1500 1200 1500
UNICKA 4125 1500 1200 1500
LWOWSKA 4258 1500 1200 1500

TATARY
ANDERSA 3882 1500 1300 1500
MEŁGIEWSKA 2178 1500 1200 1500

WROTKÓW
ZEMBORZYCKA 3099 1500 1250 1400
DIAMENTOWA 2435 1500 1200 1400

BAZA
ZAJEZDNIA 1978 1800 2000

PORĘBA
ARMII KRAJOWEJ 3056 1200 1400 1600
CZUBY 3402 1600 1400 1600
ORKANA 2785 1457 1200 1400
GRANITOWA 3235 1502 1200 1400

ZANA
RURY 3729 1500 1300 1600
FARAONA 3687 1600 1300 1600
FILARETÓW 3750 1600 1300 1600

BYSTRZYCA
JANA PAWŁA II 3750 1400 1200 1400
WROTKOWSKA 2171 1379 1200 1400
KROCHMALNA 2409 1397 1200 1400

WĘGLIN
RASZYŃSKA 3567 1600 1500
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GĘSIA 2307 1400 1300
CHOINY

PADEREWSKIEGO 1137 1100 1000 1400

Innym  problemem,  jaki  należy  rozpatrzeć  analizując  system  sieci

trakcyjnej zasilającej trolejbusy w Lublinie są wartości prądów wynikających z

impedancji pętli zwarcia dla danych odcinków. Z tab. 14 jasno wynika, że w

systemie scentralizowanym, tam  gdzie jedna podstacja zasila wiele odcinków

sieci  trakcyjnej,  a  więc  odległości  od  podstacji  do  zasilacza  są  duże,  w

zależności  od długości  torów zasilających (długość zasilacza  + długość sieci

trakcyjnej) prądy wynikające z impedancji pętli zwarcia są małe. Skutkuje to

niskimi nastawami prądów w systemach zabezpieczeń danych odcinków sieci

trakcyjnej, przez co występują, szczególnie w okresach zimowych, zadziałania

zabezpieczeń  nadprądowych  i  chwilowe  zaniki  zasilania  trolejbusów.  W

układzie  zdecentralizowanym  jedynym  miejscem,  gdzie  zdiagnozowano  taki

problem,  jest  podstacja  Choiny  i  zasilacz  Paderewskiego.  Jednak  jest  on

chwilowy  i  wynika  z  oczekiwania  na  wybudowanie  dla  tego  odcinka  sieci

trakcyjnej nowej podstacji.

10.2. Linie  przesyłowe  SN  zasilające  podstacje  sieci

trakcyjnej

Dostawcą  energii  elektrycznej  dla  MPK  Lublin  Sp.  z  o.o.  jest  PGE

Dystrybucja S.A. Obszar miasta w układzie normalnym zasilany jest ze stacji

systemowych  NN/WN:  Lublin  i  Abramowice.  Stacje  powiązane  są  ze  sobą

liniami  WN  zapewniającymi  rezerwowanie  zasilania.  Dodatkowo  obszar  ten

powiązany  jest  z  pozostałą  siecią  kilkoma  liniami  110  kV,  które  mogą

dostarczać moc do aglomeracji lubelskiej. Na obszarze miasta Lublin pracuje

kilkanaście  stacji   WN/SN zasilanych liniami 110kV z możliwością  zasilenia
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rezerwowego  od  strony  SN.  Dodatkowo  na terenie  Lublina  funkcjonuje

Elektrociepłownia  Wrotków  wyposażona  w  blok  gazowy  z  możliwością

uruchomienia  w  celu  poprawy  warunków  zasilania.  Uwarunkowania  takie

sprawiają,  że  obszar  miasta  Lublin  jest  obszarem cechującym się  jednymi  z

najlepszych  w  Polsce  warunkami  zasilania  co  potwierdzają  niskie  wartości

wskaźników systemowych nieciągłości zasilania SAIDI i SAIFI.

Tab. 15. Zużycie energii przez podstacje trakcyjne zasilające trakcyjną sieć

trolejbusową w Lublinie (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

Rok Ilość podstacji trakcyjnych Zużycie energii [MWh]

2014 8 5694,155
2015 11 8711,899
2016 11 10925,246
2017 12 10934,147
2018 13 11247,442
2019 14 11270,474
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Rys. 15.  Zużycie energii przez podstacje trakcyjne zasilające trakcyjną sieć

trolejbusową w Lublinie oraz plany zużycia energii na lata 2020 – 2023 przez

transport publiczny elektryczny  (źródło: MPK Lublin Sp. z o.o., ZTM w

Lublinie)

Od  2014  r.  do  2019  r.  po  Lublinie  jeździły  trolejbusy  o  podobnych

parametrach i o zbliżonym zużyciu energii. Wzrost zużycia pomiędzy 2014 r. a

2019 r. wynika ze zwiększenia ilości taboru trolejbusowego i przede wszystkim

ze  zwiększenia  ilości  wozokilometrów.  Wzrost  zużycia  energii  w  kolejnych

latach  zależy  od  zwiększania  ilości  kilometrów  wykonywanych  przez  tabor

elektryczny. Prognozę zapotrzebowania na energię trakcyjną przedstawiono na

rys. 15 i zaznaczono ją zielonymi słupkami (źródło: ZTM w Lublinie).
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10.3. Rozwój infrastruktury sieci trakcyjnej w Lublinie

W  ramach  projektu  „Przebudowa  strategicznego  korytarza  transportu

zbiorowego  wraz  z  zakupem  taboru  w  centralnej  części  obszaru  LOF”

planowana jest  przebudowa ulic  kluczowych dla  komunikacji  zbiorowej:  Al.

Racławickich  i  ul.  Lipowej  (łączna  ich  długość  przekracza  2,5  km).

Przebudowana  zostanie  m.in.  sieć  trolejbusowa,  wymienione  zostaną  słupy

trakcyjne  oraz  zasilanie  sieci.  W wyniku  przebudowy sieci  trolejbusowej  na

Rondzie  Honorowych  Krwiodawców,  utrzymana  zostanie  możliwość

awaryjnego zawracania trolejbusów jadących od strony alei Kraśnickiej oraz, co

będzie nowością, dodana zostanie możliwość awaryjnego zawracania od strony

Alei  Racławickich.  Takie  rozwiązanie  umożliwi  w  przypadku  np.  blokady

przejazdu dalszym odcinkiem ulicy, zawracanie i kierowanie na trasy objazdowe

trolejbusów niewyposażonych w dodatkowy napęd.  Ze względu na bardzo duże

natężenie ruchu autobusów i trolejbusów, które w godzinach szczytu sięga od 40

do  70  wozów/godzinę  oraz  znaczne  potoki  pasażerskie  na  ulicy  Lipowej  i

Alejach  Racławickich  zostaną  wyznaczone  obustronne  buspasy.  Remont

zakończy się w październiku 2021 r. Projekt, oprócz remontu ulic, przewiduje

również zakup 5 autobusów elektrycznych, których dostawa planowana jest na

2022 rok.

W  ramach  projektu  „Zintegrowane  Centrum  Komunikacyjne  dla

Lubelskiego  Obszaru  Funkcjonalnego„  planowana  jest  budowa

wielofunkcyjnego  obiektu  integrującego  transport  zbiorowy  zamiejski  z

komunikacją  miejską.  Obok  nowego  dworca  wybudowana  zostanie  pętla

komunikacji miejskiej, która zastąpi obecnie istniejące przystanki komunikacji

miejskiej  na  Placu  Dworcowym  i  ul.  Gazowej.  Jednocześnie,  znacznej

przebudowie  ulegnie  sieć  trolejbusowa,  gdyż  budowa  pętli  komunikacji

miejskiej  będzie  wiązała  się  ze  zmianą  sposobu  obsługi  tego  rejonu  przez
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autobusy i trolejbusy. Dojazd do nowej pętli będzie prowadzić ulicą Gazową i

Młyńską, na których przewidziano budowę sieci trolejbusowej. Ulicą Gazową

będą  wjeżdżać  i  wyjeżdżać  trolejbusy  obsługujące  nową  pętlę  kieszeniowo,

natomiast dla trolejbusów kończących trasę na pętli przewidziano dojazd ulicą

Młyńską i wysiadanie pasażerów na osobnym przystanku. Po zakończeniu kursu

trolejbusy  będą  mogły  być  parkowane  na  specjalnie  wyznaczonej  zatoce,

wyposażonej  w  dodatkowy  tor  sieci  trolejbusowej.  Wyjazd  z  pętli  dla  linii

rozpoczynających  kurs  będzie  odbywać  się  ulicą  Gazową,  jak  w  przypadku

pozostałych linii trolejbusowych. Na pętli przewidziano dwa stanowiska dla linii

miejskich  –  jedno  dla  linii  jadących  w  kierunku  północnym  i  wschodnim

Lublina, drugi w kierunku zachodnim Lublina. Przewidziana została możliwość

zawracania trolejbusów w rejonie nowej pętli oraz postoju przy wykorzystaniu

dodatkowego  toru  sieci  trolejbusowej.  Trolejbusy  nie  pojadą  już  ulicą

Dworcową.  W ramach budowy ZCK przewidziano dwie ładowarki autobusów

elektrycznych. Ich montaż przewidziano w rejonie ulicy Gazowej,  w miejscu

niedostępnym dla pasażerów, na wyspie  pomiędzy dwiema długimi zatokami

postojowymi. Podjazd autobusu elektrycznego na stanowisko ładowania będzie

odbywać się pomiędzy kursami, natomiast po zakończeniu ładowania autobus

będzie mieć możliwość powrotu na stanowisko postojowe i dalszego odbywania

przerwy lub dojazdu na przystanek komunikacji miejskiej. Realizacja projektu

zakończy się w 2022 r.

Poza  wymienionymi  projektami  planowane  jest  również  wybudowanie

odcinka  sieci  trakcyjnej  na  przedłużeniu  ul.  Dekutowskiego  w

nowoprojektowaną trasę za terenem cmentarza na Majdanku do ul. Głuskiej i ul.

Abramowickiej oraz  wybudowanie sieci trakcyjnej na ul. Związkowej do ul.

Choiny i na Al. Spółdzielczości Pracy do ul Związkowej.
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Poza planami rozbudowy sieci trakcyjnej w Lublinie istnieją możliwości

znacznej  poprawy  funkcjonalności  i  parametrów  istniejącej  infrastruktury.

Oddana do eksploatacji  w 2015 r.  zajezdnia trolejbusowa wyposażona jest w

system sterowania siecią trakcyjną Vetra.

Rys. 16. Schemat sieci trakcyjnej na zajezdni trolejbusowej w Lublinie

wraz z opisem sposobu sterowania (źródło: MPK Lublin Sp. o.o.)
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System ten na trolejbusowej sieci trakcyjnej zainstalowany jest w Polsce tylko w

Lublinie,  a  sposób  jego  adaptacji  w  lubelskiej  zajezdni  trolejbusowej  jest

unikatowy  w  skali  światowej.  Wprowadzenie  tego  systemu  i  sposobu  jego

adaptacji przyniosło wymierne korzyści:

 system poruszania się po zajezdni jest intuicyjny,

 każdy trolejbus z rozkładem tworzą indywidualną kombinację cyfr –

kod  – który prowadzi kierowcę przez cały proces, cykl technologiczny

na zajezdni aż do miejsca parkowania,

 wyświetlacze zainstalowane na sieci trakcyjnej prowadzą kierowcę do

miejsca parkowania (rodzaj autonomiczności),

 nie  jest  potrzebny  dodatkowy  system  lokalizacji  trolejbusów  na

zajezdni,

 system lokalizacji nie rozładowuje akumulatorów pojazdów,

 położenie pojazdu jest aktualne,

 skraca drogę i czas jaki przebywa kierowca przed wyjazdem na linię,

 skrócony jest czas pracy kierowcy,

  zmniejszono  ilość  kolizji,  uszkodzeń  sieci  i  uszkodzeń  systemów

odbioru prądu,

 ograniczenie zatrudnienia,

 ograniczenie środków technicznych wykorzystywanych do poruszania

się po zajezdni.

Istnieje  również  możliwość  wdrożenia  tego  systemu  do  sterowania

zwrotnicami sieci trakcyjnej zainstalowanymi na terenie miasta. Obecnie trwają

prace  mające  na  celu  uzupełnienie  i  modernizację  istniejącej  infrastruktury

celem wdrożenia systemu  na sieci trakcyjnej zainstalowanej poza zajezdnią.

Poprawę parametrów sieci trakcyjnej oraz zwiększenie pewności zasilania

można uzyskać również poprzez zainstalowanie na sieci trakcyjnej odłączników
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sekcyjnych sterowanych bezprzewodowo. Plany ich rozmieszczenia przedstawia

rys. 17. 

Rys. 17. Schemat sieci trakcyjnej wraz z odłącznikami sekcyjnymi

(źródło: MPK Lublin Sp. z o.o.)

Zastosowanie odłączników sekcyjnych pozwoli na łączenie sąsiadujących

ze  sobą  odcinków  trakcji.  Powoduje  to  centralizację  zdecentralizowanego

systemu  zasilania,   a  więc  osiągniecie  wyższej  wartości  energii  rekuperacji,

zwiększenie pewności zasilania przy jednoczesnym zmniejszeniu strat przesyłu

energii elektrycznej. 

Obecnie,  ze  względu  na  intensywny  rozwój  technologii  związanych  z

magazynowaniem  energii,  energoelektroniką  i  telematyką,  należy  rozważyć

możliwość  zastosowania   zasobników  superkondensatorowych,

akumulatorowych,  inercyjnych  i  innych  w  celu  poprawy  efektywności  i

ciągłości zasilania sieci trakcyjnej.
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11. Analiza  możliwości  wprowadzenia  pojazdów

zasilanych  CNG  oraz  ogniwami  wodorowymi  w

transporcie publicznym w Lublinie

ZTM  w  Lublinie  działając  w  imieniu  Gminy  Lublin  w  ramach

realizowanych  projektów,  zakupił  lub  zakupi  tabor  niskoemisyjny,  zgodnie  

z poniższą specyfikacją:

 32 szt. autobusów elektrycznych,

 40 szt. trolejbusów,

 23  szt.  autobusów  wyposażonych  w  silniki  spalinowe  o  zapłonie

samoczynnym, spełniające normę emisji spalin EURO VI.

Powyższe umożliwiło uzyskać na dzień 31.12.2019 r. udział procentowy

autobusów zeroemisyjnych we flocie publicznego transportu zbiorowego równy

31 %, dzięki czemu Gmina Lublin spełnia już na dzień dzisiejszy wymagania

zawarte w art. 68 ust.4 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i

paliwach  alternatywnych,  dotyczące  zapewnienia  udziału  autobusów

zeroemisyjnych w użytkowanej flocie pojazdów co najmniej:

1) 5% - od 1 stycznia 2021 r.,

2) 10% - od 1 stycznia 2023 r.,

3) 20% - od 1 stycznia 2025 r..

Należy  zaznaczyć,  że  powyższy  wskaźnik  uzyskano  jeszcze  przed

zrealizowaniem  dostawy  32  autobusów  elektrycznych  i  15  szt.  trolejbusów,

które  zaliczane  są  do  autobusów  zeroemisyjnych.  Po  zrealizowaniu  całości

dostaw, wskaźnik ten wzrośnie co najmniej do 38 % (w rzeczywistości osiągnie

on  wartość  wyższą,  ponieważ  wraz  z  wprowadzeniem  do  eksploatacji  ww.

autobusów,  wycofane  zostaną  autobusy  wyposażone  w  silniki  spalinowe).

Potwierdza  to,  że  działania  Gminy  Lublin  mające  na  celu  uzyskanie  jak

największego  udziału  procentowego  autobusów  zeroemisyjnych  w  flocie
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publicznego transportu zbiorowego są właściwe i  zdecydowanie  wyprzedzają

obowiązujące  w tym zakresie  przepisy.  Zrezygnowano natomiast  z  zakupów

autobusów  zasilanych  gazem  CNG/LNG.  Podyktowane  to  zostało

następującymi czynnikami:

 Gmina  Lublin  zamierza  inwestować  i  rozwijać  tabor  w  publicznym

transporcie  zbiorowym,  składający  się  z  autobusów  zeroemisyjnych

(zdefiniowanych  w  art.  2  ust.1  Ustawy  z  dnia  11  stycznia  2018  r.  o

elektromobilności i paliwach alternatywnych), do którego można zaliczyć

autobusy  elektryczne,  trolejbusy,  autobusy  zasilane  wodorowymi

ogniwami  paliwowymi.  Nie  są  nimi  natomiast  autobusy zasilane  gazem

CNG/LNG, których silniki emitują zanieczyszczenia i CO2 do atmosfery, 

 konieczność  ograniczenia  zróżnicowania  taboru  MPK  Lublin,  które  w

konsekwencji mogłoby skomplikować prace serwisowo – obsługowe,

 autobusy zasilane gazem CNG/LNG wymagają kosztownej infrastruktury

tankowania  z  wydzielonymi  stanowiskami  postojowymi  na  terenie

zajezdni. Przy aktualnym zróżnicowaniu taboru i ograniczeniach w liczbie

dostępnych  stanowisk  postojowych,  wydzielenie  takie  byłoby trudne do

zrealizowania, mając na uwadze, że trolejbusy oraz autobusy elektryczne

wymagają również specjalnych stanowisk postojowych,

 autobusy  zasilane  gazem  CNG/LNG  wymagają  specjalnych  stanowisk

obsługowo  -  naprawczych,  z  uwagi  na  obowiązujące  przepisy  BHP,

wymagające stosowania między innymi urządzeń i narzędzi nieiskrzących.

Reasumując  należy  twierdzić,  że  zakup  autobusów  zasilanych  gazem

CNG/LNG,  musiałby  zostać  poprzedzony  wcześniejszym  wybudowaniem

nowej zajezdni, wyspecjalizowanej do obsługi takich pojazdów, co aktualnie nie

ma uzasadnienia ekonomicznego oraz ekologicznego.    
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11.1.  Perspektywa  zastosowania  autobusów  zasilanych

wodorowymi  ogniwami  paliwowymi  w  publicznym

transporcie zbiorowym Miasta Lublin

Autobusy  zasilane  wodorowymi  ogniwami  paliwowymi,  zwane  dalej

autobusami wodorowymi zaliczane są do zeroemisyjnego taboru w publicznym

transporcie zbiorowym. Technologia ta rozwijana jest od wielu lat, a jej początki

sięgają  XIX  wieku,  kiedy  została  opracowana  zasada  działania  ogniwa

paliwowego oraz  wykonano  pierwsze  działające  ogniwo paliwowe.  Pierwsze

praktyczne zastosowania ogniwa paliwowe znalazły w połowie XX wieku w

pojazdach kosmicznych oraz stacjach orbitalnych, między innymi dlatego,  że

produktem  ubocznym  reakcji  chemicznych  zachodzących  w  ogniwie

paliwowym  jest  woda.  Intensywny  rozwój  prac  nad  wykorzystaniem  ogniw

wodorowych do zasilania autobusów nastąpił pod koniec XX wieku i trwa do

dnia dzisiejszego.  Działania  te prowadzone są  przez czołowych producentów

autobusów oraz producentów wodorowych ogniw paliwowych.  Efektem ww.

działań  są  komercyjne  rozwiązania  autobusów  zasilanych  wodorowymi

ogniwami paliwowymi, które są już dostępne na rynku lub zapowiadana jest ich

prezentacja w najbliższych latach. Jako przykład mogą posłużyć oferty firm: 
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 Solaris Bus& Coach S.A. 

Rys. 18. Solaris Urbino Fuelcell (źródło:

www.solarisbus.com/pl/pojazdy/napedy-zeroemisyjne/hydrogen)
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 Mercedes - Benz 

Rys. 19. Mercedes eCitaro Fuelcell

(źródło: http://gashd.eu/2019/11/09/mercedes-ecitaro-fuelcell-na-wodor-od-

2022/)
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 Cateano Bus

Rys. 20. Caetano H2 CityGold

(źródło: http://gashd.eu/2019/01/08/autobusy-zasilane-wodorem/)
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 Van Hool

Rys. 21. Van Hool A330 FC

(źródło: http://gashd.eu/2019/01/08/autobusy-zasilane-wodorem/)

 TOYOTA 
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Rys. 22. Toyota Sora Fuel Cell

(źródło: http://gashd.eu/2019/01/08/autobusy-zasilane-wodorem)

 firmy z USA oraz Chin

Technologia  wodorowa  oferowana  jest  również  przez  polskich

producentów autobusów, do których można zaliczyć poza wymienionym wyżej

SOLARIS BUS & COACH S.A.: 

 AUTOSAN sp. z o.o.Autosan Sancity Hydrogen

Rys. 23. Autosan Sancity Hydrogen

(źródło: http://gashd.eu/2019/01/08/autobusy-zasilane-wodorem)
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 URSUS S.A. 

Rys. 24. Ursus Bus City Smile

(źródło: http://gashd.eu/2019/01/08/autobusy-zasilane-wodorem)

Zastosowanie  autobusów  wodorowych  w  publicznym  transporcie

zbiorowym powinno zostać poprzedzone dogłębną analizą uwzględniającą niżej

wymienione czynniki:

a) Rachunek ekonomiczny, a w szczególności:

 kosztów zakupu autobusów wodorowych,

Koszt  autobusu  wodorowego wynosi  obecnie  około  3  400  000  zł  i  nie

obejmuje  on  kosztów  wyposażenia  dodatkowego  zawierającego:  system

informacji pasażerskiej, biletomat, kasowniki, system zliczania pasażerów, inne
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komponenty nie stanowiące wyposażenia  standardowego, których koszt  waha

się w granicach 150 - 250 tys. zł. Jest to kwota znacznie przewyższająca ceny

autobusów  zasilanych  innymi  paliwami  i  jest  ok.  3  razy  wyższa  od  ceny

autobusu zasilanego olejem napędowym oraz 1,5 razy wyższa od ceny autobusu

elektrycznego.  Mając  na  uwadze  powyższe,  można  stwierdzić,  że  zakup

autobusu wodorowego ekonomicznie  nie jest  uzasadniony.  Analizując jednak

rozwój technologii wodorowych oraz powszechne promowanie jej przez wiele

krajów na całym świecie jako technologii przyjaznej środowisku naturalnemu

można przyjąć,  że ceny te powinny ulec obniżeniu wraz ze wzrostem liczby

produkowanych autobusów wodorowych. Za przykład może posłużyć realizacja

na  rynku europejskim projektu  przez  konsorcjum H2Bus,  w ramach którego

zamierza się sprzedać ok. 1000 autobusów wodorowych, za cenę 375 000 - 450

000 €  (1  687 500 -  2  025 000 zł)  dla  autobusu 12m w zależności  od  jego

zasięgu.  Jeżeli  udałoby  się  osiągnąć  ww.  ceny,  koszt  zakupu  autobusu

wodorowego byłby porównywalny do autobusu elektrycznego.  

 kosztów budowy stacji tankowania wodorem,

Koszt  budowy stacji  tankowania wodorem 350 bar może wynieść ok.  

1 000 000 €. Koszt ten należy traktować z dużym przybliżeniem z uwagi na brak

takich  obiektów  w  Polsce.  Inwestycje  w  zakresie  budowy  infrastruktury  do

tankowania wodorem powstające  w Polsce  oraz te,  które będą powstawać w

przyszłości powinny być realizowane przy wykorzystaniu środków unijnych w

ramach  programów  promujących  technologie  wodorowe,  przy  współpracy

zainteresowanych  organizatorów  zbiorowego  transportu  publicznego

z  producentami  i  dystrybutorami  wodoru.  Powyższy  sposób  działania  daje

możliwość  obniżenia  kosztów  budowy  stacji  tankowania  wodorem,

zagwarantowania ciągłości dostaw wodoru oraz negocjacji jego ceny.

 kosztów zakupu wodoru,
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Aktualna cena wodoru w Europie waha się w granicach 8 – 14 € za 1 kg.

Przy założeniu, że autobus 12 m zużywa wodoru ok. 8 - 10 kg/100 km, koszt

paliwa w przeliczeniu na 100 km wyniesie ok. 630 zł. Jest to wartość ok. 3 razy

wyższa  w porównaniu  do  kosztu  oleju  napędowego,  przy  założeniu  zużycia

paliwa na poziomie 38 l/100 km. Prognozy zmian cen wodoru w najbliższych

latach są jednak optymistyczne i  przewidywany jest  ich spadek do 5 €/kg,  a

nawet poniżej tej kwoty. W przypadku spadku ceny wodoru do 5 €/kg zostanie

osiągnięta  równowaga  pomiędzy  kosztem  oleju  napędowego  i  wodoru,

zużywanych na 100 km.   

b) Wodór jako paliwo i jego dostępność:

Wodór  stanowi  paliwo,  które  może  być  wykorzystywane  do  zasilania

silników o spalaniu wewnętrznym lub ogniw paliwowych. Obecnie jednak w

największym  zakresie  rozwijane  są  technologie  związane  z  wodorowymi

ogniwami  paliwowymi.  Na  Ziemi  wodór  stanowi  składnik  atmosfery.  Jego

uzyskanie jednak nie jest  możliwe bezpośrednio z atmosfery lecz w procesie

produkcyjnym. Do najpowszechniej stosowanych metod można zaliczyć:

 reforming  z  parą  wodną  metanu,  częściowe  utlenienie  ciężkich

węglowodorów lub zgazowanie   węgla,

 elektroliza wody,

 rozkład termiczny wody w bardzo wysokiej temperaturze (uzyskanej np.

przy chłodzeniu reakcji jądrowych),

 metoda fermentacyjna z biomasy,

Produkcja wodoru w Polsce stanowi 14 proc. europejskiej produkcji tego

pierwiastka.  Ilość  ta  jest  w stanie  zasilić  niemal  5  mln  samochodów.

Otrzymywany jest w większości z paliw kopalnych i produkowany jest przez

zakłady  chemiczne,  petrochemiczne,  producentów  koksu  (jest  wytwarzany  z
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gazu  koksowniczego,  stanowiącego  produkt  uboczny  przy  produkcji  koksu).

Wodór  może  stanowić  bardzo  wydajny  nośnik  całkowicie  czystej  energii  w

procesie  jej  magazynowania  przy  elektrowniach  wiatrowych.  Wodór

otrzymywany  jest  wówczas  w  procesie  elektrolizy  wody  z  wykorzystaniem

energii  elektrycznej  wytwarzanej  przez  elektrownie  wiatrowe,  a  następnie

przetwarzany z powrotem na energię elektryczną w dowolnym miejscu i czasie,

z wykorzystaniem ogniw paliwowych. Powyższy proces umożliwia uzyskanie

stabilnego zasilania całkowicie czystą energią. Zgodnie z wymaganiami norm

dla paliwa wodorowego przeznaczonego do zasilania ogniw paliwowych, wodór

musi zostać poddany  oczyszczeniu do wartości 99,999 %. Aktualnie w Polsce

występuje ograniczony dostęp do wodoru przystosowanego do zasilania ogniw

paliwowych  w autobusach  po jego  wcześniejszym oczyszczeniu  i  sprężeniu,

z uwagi na brak dostępnych stacji tankowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że

planowane są inwestycje w infrastrukturę tankowania wodorem przy wsparciu

finansowym z Unii Europejskiej. Inwestowaniem w budowę stacji tankowania

zainteresowane  są  firmy  dysponujące  technologiami  i  mocami  do  produkcji

wodoru,  do  których  można  zaliczyć:   PKN  ORLEN,  Lotos,  PGNiG,  Grupa

Azoty,  JSW,  Tauron.  Dzięki  współpracy  ww.  firm  z  przedsiębiorstwami

komunikacyjnymi, planowana jest budowa stacji tankowania wodorem w kilku

miastach  Polski  –  Gdańsku,  Gdyni,  Warszawie,  Jastrzębiu  –  Zdrój,  Łomży.

Mając na uwadze powyższe można założyć, że w najbliższych latach dostępność

w Polsce wodoru wraz z infrastrukturą do jego tankowania na tyle się zwiększy,

że nie będzie on stanowić czynnika hamującego rozwój autobusów wodorowych

w transporcie zbiorowym. 

Reasumując  należy stwierdzić,  że  wodór  powinien  być traktowany jako

zeroemisyjne paliwo przyszłości.  Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego

źródła  energii  przyczyni  się  do  ograniczenia  zanieczyszczeń  powietrza,
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spowodowanych  emisją  gazów  spalinowych  z  pojazdów  wyposażonych  w

konwencjonalne silniki, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich. 

c) trwałość autobusów wodorowych, a w szczególności ogniw wodorowych.

Wodorowe ogniwa paliwowe są  to  urządzenia,  które  energię  chemiczną

paliwa  i  utleniacza  zamieniają  bezpośrednio  w  energię  elektryczną.  Procesy

zachodzące w ogniwie można opisać następującym wzorem:

Wodór + tlen = prąd + woda 

Powyższe  potwierdza,  że  produkcja  energii  elektrycznej  w  ogniwach

paliwowych nie generuje powstawania jakichkolwiek zanieczyszczeń, ponieważ

produktem  ubocznym  jest  wyłącznie  woda. Ogniwa  wodorowe  podlegają

ciągłemu rozwojowi.  Czołowi producenci  ogniw,  do których można zaliczyć

między innymi:

 Ballard –Kanada,

 Mirai -  Japonia -  Toyota,

 Plug Power – USA.

dążą do osiągnięcia jak najlepszych parametrów eksploatacyjnych ogniw. Jako

przykład może posłużyć zaprezentowane w 2019 roku ogniwo 8 generacji firmy

Ballard. Producent uzyskał czas pracy ogniwa równy 30 000 godzin, co stanowi

podwojenie  trwałości  w  odniesieniu  do  rozwiązań  wcześniejszych.  Przy

założeniu,  że  autobus w komunikacji  miejskiej  miasta  Lublin,  przez  okres 1

roku  przepracowuje  średnio  ok.  4360  godzin,  ww.  ogniwo  powinno  mieć

trwałość  równą  6,9  lat.  Wartość  ta  przewyższa  trwałość  baterii  trakcyjnych

wykonanych  w  technologii  NMC,  stosowanych  powszechnie  w  układach

zasilania autobusów elektrycznych w komunikacji miejskiej.

d) oddziaływanie - wpływ na środowisko naturalne,
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Autobusy wodorowe zaliczane są do zeroemisyjnych, ponieważ jedynym

produktem ubocznym pracy ogniw paliwowych jest woda, związek chemiczny

niezbędny  dla  życia  na  naszej  planecie.  Rozpatrując  kompleksowo  autobus

wodorowy wraz z infrastrukturą do produkcji  i  dystrybucji  wodoru, jedynym

etapem podczas którego następuje emisja związków szkodliwych, jest produkcja

wodoru  z  paliw  kopalnych.  Mając  na  uwadze  powyższe,  rozwiązaniem

promowanym – proekologicznym powinna być produkcja wodoru w procesie

elektrolizy,  z wykorzystaniem energii  elektrycznej  uzyskanej  z odnawialnych

źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne.

Przedstawiona  powyżej  analiza,  obejmująca  zagadnienia  związane  z

wykorzystaniem technologii wodorowej w publicznym transporcie zbiorowym

przemawia  w  sposób  jednoznaczny  za  promowaniem  autobusów  zasilanych

wodorowymi ogniwami paliwowymi w strategii rozwoju komunikacji miejskiej

miasta Lublin. Za powyższym przemawiają następujące okoliczności:

 autobus  wodorowy  jest  pojazdem  zeroemisyjnym,  nie  mającym

negatywnego wpływu na otaczające środowisko,

 technologia wodorowa jest promowana przez Unię Europejską, w związku

z czym można liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych na zakup

autobusów wodorowych i infrastruktury do ich tankowania,

 w przypadku utrzymania się dotychczasowych tendencji można przyjąć, że

ceny  autobusów  i  wodoru  ulegną  obniżeniu,  co  w  konsekwencji

doprowadzi  do  co  najmniej  zrównania  kosztów  zakupu  autobusów

wodorowych i elektrycznych,

 dzienne przebiegi autobusów wodorowych na jednym tankowaniu wynoszą

ok. 400 – 500 km przy zastosowaniu zbiorników o pojemności 40 -50 kg,

Jest to wartość przekraczająca rzeczywiste dzienne przebiegi autobusów w

komunikacji  miejskiej  miasta Lublin prawie 2 razy,  przez co zasięg nie

stanowi ograniczenia w dysponowaniu tymi autobusami
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 krótki czas tankowania wodorem, wynoszący ok. 10 min.,

 wysoka trwałość ogniw paliwowych szacowana na 30 000 godzin, 

 wysoka  pojemność  autobusów  wodorowych,  firma  SOLARIS  oferuje

autobus 12 m o pojemności 87 pasażerów.  

12. Pojazdy  autonomiczne  –  perspektywy  ich

zastosowania  w  transporcie  publicznym  w  Lublinie

12.1.  Aktualne  przepisy  prawne,  regulujące  używanie

pojazdów  autonomicznych,  w  tym  autobusów

autonomicznych w Polsce

Definicja autobusu autonomicznego w polskim prawie zawarta jest w art.

65k Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z

którym  przez  pojazd  autonomiczny  należy  rozumieć  pojazd  samochodowy,

wyposażony  w  systemy  sprawujące  kontrolę  nad  ruchem  tego  pojazdu

i  umożliwiające  jego ruch bez ingerencji  kierującego,  który w każdej  chwili

może  przejąć  kontrolę  nad  tym  pojazdem.  Powyższa  definicja  wskazuje

jednoznacznie,  że  polskie  prawo  nie  dopuszcza  do  ruchu  po  drogach

publicznych pojazdu bez kierowcy. Pojazdy takie mogą zostać zarejestrowane

wyłącznie  na  pisemny  wniosek  organizatora  prac  badawczych,  w  celu

prowadzenia  prac  badawczych  związanych  z  testowaniem  pojazdów

autonomicznych  w  ruchu  drogowym  na  drogach  publicznych  na  wniosek

jednostek  badawczych.  Powyższe  zapisy  prawa  jednoznacznie  potwierdzają

stan  faktyczny  w  zakresie  wykorzystania  autobusów  autonomicznych  w

transporcie zbiorowym, zgodnie z którym znajduje się on w fazie badań. 
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12.2.  Autobusy autonomiczne na świecie

Autobusy  autonomiczne  produkowane  są  obecnie  na  bazie  autobusów

elektrycznych, za czym przemawia zeroemisyjność tych pojazdów w miejscu

użytkowania  oraz  podatność  układu  napędowego  na  sterowanie  cyfrowe,

stosowane w pojazdach autonomicznych. W skali światowej realizowanych jest

wiele  projektów  badawczych,  w  ramach  których  autobusy  autonomiczne

użytkowane są w ramach prowadzonych testów, w warunkach zbliżonych do

występujących  w  publicznym  transporcie  zbiorowym.  Jako  przykład  mogą

posłużyć:

 Singapur: jest  to  dynamicznie  rozwijające  się  miasto-państwo,  które

konsekwentnie  dąży  do stworzenia  największego  smart  city  na  świecie.

Jednym  z  realizowanych  zadań  jest  zorganizowanie  na  tyle  wydajnej

komunikacji  miejskiej,  żeby  mieszkańcy  mogli  całkowicie  zamienić

transport  prywatny  na  zbiorowy.   Pierwszym  krokiem  w  kierunku

uruchomienia  linii  komunikacyjnych,  obsługiwanych  autobusami

autonomicznymi jest zawarcie umowy z koncernem Volvo na dostawę  w

pełni autonomicznych miejskich autobusów elektrycznych w wersji 7900

celem przeprowadzenia testów na specjalnie przygotowanej do tego celu

trasie, symulującej warunki ruchu miejskiego. Pojazdy te wyposażono w

system  kamer,  radary  i  czujniki,  a  także  w  system  lokalizacji

monitorowanej przez nawigację satelitarną, z dokładnością do 1 centymetra

oraz specjalne oprogramowanie nadzorujące autobusy mają być odporne na

cyberataki (źródło: Źródło: GeekWeek.pl/Volvo/NTU / Fot. Volvo/NTU),

 Gdańsk:  Jest  pierwszym miastem w Polsce,  w którym zostały  poddane

testom autobusy autonomiczne. Miasto Gdańsk w ramach projektu Sohjoa

Baltic pod nazwą "Przejście do ekologicznego i autonomicznego transportu

publicznego  ostatniej  mili  w  Regionie  Morza  Bałtyckiego",  wraz  z
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miastami:  Tallinn,  Kongsberg,  Vejle  i  Semigalia,  pod  przewodnictwem

Uniwersytetu  Nauk  Stosowanych  Metropolia  w  Helsinkach  miał

możliwość  przetestować  we  wrześniu  2019  r.  dwa  autobusy firmy

EasyMile.  Pojazdy te mogące przewieźć 9 pasażerów poruszały się po ul.

Karwieńskiej, która na czas testów została wyłączona z ruchu dla innych

pojazdów.  Jazda  autonomiczna była  realizowana przy udziale  specjalnie

przeszkolonego  operatora,  który  w  każdej  chwili  mógł  przejąć  zadania

kierującego.  (źródło:  https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-

technologie/autonomiczny-autobus-w-gdansku/ghq6zvf),

 Zhengzhou   (Chiny):   w  ramach  realizowanego  projektu  inteligentnego

transportu publicznego 5G opracowanego wspólnie przez rząd prowincji

Henan  i  Yutong  Bus  autobusy  autonomiczne  do  września  ub.  roku

przejechały bezpiecznie 10 000 km. Testom poddano  cztery autonomiczne

autobusy  Yutong  L4  –  4. W  pojeździe  nie  widać  urządzeń

charakterystycznych  dla  standardowego  autobusu,  a  jedynym

wyposażeniem  są  siedzenia  dla  pasażerów.

(http://infobus.pl/autonomiczne-autobusy-yutonga-przejechaly-10-000-

km_more_120312.html).

Opisane powyżej testy autobusów należy potraktować jako przykładowe.

Wiele  innych  projektów,  służących  ocenie  możliwości  wdrożenia  autobusów

autonomicznych  do  komunikacji  miejskiej,  realizowanych  jest  w  większości

rozwiniętych krajów świata ( Stany Zjednoczone Ameryki, Finlandia , Rosja,

Niemcy,  itd.).  Łączy  je  jednak  wspólna  idea,  polegająca  na  stworzeniu

"inteligentnego miasta" (ang. smart city), w którym autobus autonomiczny, jako

jeden z  wielu  elementów technologii  IT,  będzie  wdrażany  celem aktywnego

promowania  zrównoważonego rozwoju gospodarczego i  wysokiego standardu

życia  mieszkańców miasta.  Wiele  miast  zakłada,  że  w przyszłości  publiczny
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transport zbiorowy oparty na pojazdach autonomicznych będzie mógł zastąpić

całkowicie transport prywatny, realizowany samochodami osobowymi. Należy

zaznaczyć, że w wielu przypadkach autobusy autonomiczne wykorzystywane  

w projektach badawczych,  znacznie  się  różnią od autobusów standardowych,

z  uwagi  na ich przeznaczenie.  Posiadają  znacznie  mniej  miejsc  pasażerskich

(9 - 12), ich prędkość maksymalna jest ograniczona (40 km/h), są autobusami o

mniejszej długości, poruszają się po przystosowanych specjalnie do tego celu

odcinkach drogi,  gdzie ograniczony lub wyeliminowany całkowicie  jest  ruch

innych  pojazdów.  "Sercem"  każdego  pojazdu  autonomicznego  jest  wysoce

wydajny komputer  wraz  z  oprogramowaniem odpornym na zewnętrzne  ataki

hakerskie. Komputer wraz z oprogramowaniem realizują funkcje zaliczane do

sztucznej  inteligencji,  gdyż  muszą  posiadać   zdolność  do  prawidłowego

interpretowania danych pochodzących z zewnątrz, nauki na ich podstawie oraz

wykorzystywania  tej  wiedzy  do  wykonywana  określonych  zadań  oraz

elastycznego  dostosowywania  się  do  zmieniających  się  warunków.  Realizują

ponadto wybrane funkcje umysłu i zmysłów kierującego.

Reasumując  można  stwierdzić,  że  autobusy  autonomiczne  na  dzień

dzisiejszy stanowią przedmiot bardzo wielu prac badawczych, prowadzonych na

szeroką  skalę,  przy  zaangażowaniu  znacznych  środków  finansowych,  przez:

ośrodki badawczo - naukowe, producentów pojazdów, organizatorów transportu,

przy współudziale zainteresowanych miast i przedsiębiorstw komunikacyjnych.

Pomimo  tego,  że  autobus  autonomiczny  jest  obecnie  w  fazie  badawczo  -

rozwojowej,  zespoły  i  urządzenia  stanowiące  wyposażenie  składowe  tych

pojazdów  znalazły  już  szerokie  zastosowanie  w  pojazdach  produkowanych

seryjnie. Jako przykład mogą posłużyć następujące rozwiązania:

 asystent parkowania pojazdu,
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 asystent kierowcy - aktywny tempomat (radar) umożliwiający utrzymanie

bezpiecznej  odległości  pomiędzy pojazdami,  który bez udziału kierowcy

utrzymuje prędkość, zmienia ją (przyspiesza lub hamuje),

 asystent  kierowcy  umożliwiający  bezpieczne  utrzymanie  pasa  ruchu,  a

nawet jego zmianę bez ingerencji kierowcy,

 system  kamer  ProViu  ASL®360 opracowany  przez  firmę  Continental,

dający pełny obraz pojazdu 3600,

 system  czujników  odległości  LIDAR,  poprawiający  bezpieczeństwo  na

drodze poprzez szybsze wykrycie i poinformowanie kierującego o innych

uczestnikach ruchu drogowego lub osób, które nagle wtargnęły na drogę.

System ten wspomaga kierującego obserwując w szczególności "martwe"

strefy  występujące  wokół  pojazdu,  w  bezpośrednim  jego  otoczeniu

(niewidoczne dla kierującego np. w lusterkach),

Wymienione  wyżej  urządzenia  współpracują  z  układami  stanowiącymi

standardowe wyposażenie współczesnych samochodów już od wielu lat, takich

jak: ABS, ASR, ESP, system lokalizacji GPS.   Pomimo dużego zaawansowania

technicznego  tych  urządzeń,  nie  wyręczają  one  w  żadnym  przypadku

kierującego lecz wspomagają wyłącznie jego prace, poprawiając tym sposobem

bezpieczeństwo  ruchu.  W  przypadku  wystąpienia  trudnych  warunków

atmosferycznych  spowodowanych  np.:  opadami  śniegu,  deszczu,  mżawką,

zaszronieniem,  zaparowaniem  szyb,  lub  silnym  oślepieniem  światłem

słonecznym, mogą wystąpić zakłócenia w pracy tych urządzeń (np. problemy z

rozpoznawaniem  drogi  lub  innych  uczestników  ruchu)  i  wówczas  całość

sterowania pojazdem musi przejąć kierujący. 
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12.3. Możliwość zastosowania autobusów autonomicznych

w perspektywie lat do 2035 roku

Przedstawiony  w  poprzednich  punktach  aktualny  stan  prawny

i  zaawansowanie  prac  nad  rozwojem  autobusów  autonomicznych  pozwalają

stwierdzić, że aktualnie przedsiębiorstwa komunikacyjne nie mają możliwości

wprowadzenia  do  eksploatacji  autobusów  autonomicznych.  Stan  taki  będzie

trwał do czasu spełnienia niżej określonych wymagań:

 opracowania  przez  jednostki  badawcze  pojazdu  autonomicznego,

zapewniającego  podróżnym  całkowite  bezpieczeństwo,  który  nie  będzie

miał negatywnego oddziaływania na innych uczestników ruchu (pojazdy,

rowerzystów,  pieszych,  itp.),  niezależnie  od  panujących  warunków

atmosferycznych, pory dnia i roku,

 zmiany  stanu  prawnego  w  zakresie  umożliwiającym  dopuszczenie

pojazdów autonomicznych do ruchu po drogach publicznych, regulujących

warunki  homologacji  oraz   warunki  techniczne  jakie  muszą  spełniać  te

pojazdy (z szczególnym uwzględnieniem autobusów autonomicznych),

 pojawienia  się  na  rynku  rozwiązań  komercyjnych  autobusów

autonomicznych,  produkowanych seryjnie  i  dopuszczonych do ruchu po

drogach publicznych, 

 koszty  zakupu  i  eksploatacji  autobusów  autonomicznych  będą  na  tyle

korzystne, że przeprowadzona analiza ekonomiczna potwierdzi zasadność

zakupu,

 zostanie potwierdzony brak negatywnego oddziaływania na społeczeństwo,

procesu  zastępowania  autobusów  obsługiwanych  przez  kierujących

autobusami autonomicznymi w zbiorowym transporcie publicznym. 

Uwzględniając  stopień  zaawansowania  prac  badawczych  prowadzonych

nad  rozwojem  autobusów  autonomicznych  oraz  zaangażowane  w  tym  celu
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środki  można  założyć,  że  do  roku  2035  powstaną  komercyjne  rozwiązania

autobusów autonomicznych,  które  będą  oferowane  przez  ich  producentów,  a

prawo  zostanie  dostosowane  w  sposób  umożliwiający  ich  zarejestrowanie.

Organizatorzy  komunikacji  i  przedsiębiorstwa  komunikacyjne,  w tym Gmina

Lublin będą musieli  wówczas  rozważyć zasadność  wymiany taboru lub jego

części na autonomiczny. Mając na uwadze, że Gmina Lublin już wprowadziła

lub  jest  na  etapie  wdrażania  komponentów,  stanowiących  składowe  miasta

inteligentnego  (ang.  smart  city),  a  zbiorowy  transport  publiczny  oparty  na

pojazdach  autonomicznych  stanowi  istotny  składnik  takiego  miasta,  Gmina

Lublin  powinna  poddać  szczegółowej  analizie  możliwość  zastosowania

pojazdów autonomicznych.    

13. Analiza  i  rekomendacje  dalszego  rozwoju

elektromobilności w transporcie publicznym w Lublinie ze

wskazaniem możliwych scenariuszy inwestycji taborowych

Gmina  Lublin  zgodnie  z  przedstawioną  w  punkcie  5  niniejszego

opracowania  charakterystyką  autobusów elektrycznych oraz  infrastruktury  do

ich ładowania, tworzy system funkcjonalny autobusów elektrycznych oparty na

pojazdach wyposażonych w baterie trakcyjne o dużej gęstości mocy (litowo -

tytanowo  -  tlenowe  -  LTO),  stosunkowo  małej  pojemności  energetycznej

umożliwiającej  pokonanie  trasy  pomiędzy  kolejnymi  doładowaniami  nie

mniejszej niż 40 km, które będą doładowywane na przystankach końcowych w

trakcie  świadczenia  usług  przewozowych,  przy  czym  czas  ładowania  nie

powinien  przekraczać  12  min.   Ww.  sposób  użytkowania  jest  maksymalnie

zbliżony  do  stosowanego  z  wykorzystaniem  autobusów  z  silnikami

spalinowymi. Istotnym parametrem przemawiającym za wyborem baterii litowo

–  tytanowo  –  tlenowych  –  LTO,  była  ponadto  ich  najwyższa  trwałość  w
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odniesieniu do baterii wykonanych w innych technologiach (NMC, LFP). Mając

na  uwadze  powyższe  oraz  rozwiązania  oferowane  na  rynku  obecnie,  można

przyjąć, że przyjęty kierunek rozwoju jest właściwy. W związku z tym Gmina

Lublin w kolejnych latach powinna rozwijać ww. technologię w dalszym ciągu

poprzez  rozbudowę  sieci  ładowarek  dużej  mocy  na  pętlach  stanowiących

przystanki  końcowe,  proporcjonalnie  do  liczby  nowych  autobusów

elektrycznych, których zakup będzie planowany. W ramach dotychczasowych

projektów  Gmina  Lublin  zakupi  32  szt.  autobusów  elektrycznych

jednoczłonowych  o  długości  12  m.  W  perspektywie  zakupu  autobusów

elektrycznych, w ramach projektów realizowanych w latach następnych, należy

rozważyć zakup autobusów elektrycznych przegubowych o długości ok. 18 m z

bateriami  trakcyjnymi  wykonanymi  w  technologii  LTO.  Pojazdy  te  w  celu

spełnienia  wymagań  eksploatacyjnych,  jakie  postawiono  autobusom  12  m,

powinny zostać wyposażone w baterie LTO o pojemności  energetycznej  150

kW.  Przy założeniu, że autobus przegubowy w warunkach ekstremalnych może

zużywać 3 kWh/km, na pokonanie odcinka 40 km, będzie potrzebował 120 kWh

energii.  Jeżeli  będzie  korzystał  z  ładowarek  dużej  mocy  (450  kW),  które

zakupione zostaną w ramach realizowanych obecnie projektów, czas ładowania

wydłuży  się  do  ok.  16  min.  Chcąc  utrzymać  czas  ładowania  autobusów

przegubowych na poziomie 12 min. należałoby zwiększyć moc ładowarek do

600 kW. ZTM w Lublinie przewidział wyżej opisaną sytuację i w stworzonych

specyfikacjach technicznych wymagał położenia linii kablowych, zasilających

ładowarki  450  kW,  dostosowanych  do  zasilania  urządzeń  o  mocy  600  kW.

Ponadto  ładowarki  450  kW  będą  miały  budowę  modułową,  z  możliwością

zwiększenia ich mocy do 600 kW, poprzez dołożenie dodatkowych modułów.

Należy  również  uwzględnić  zakup  ładowarek  małej  mocy,  montowanych  na

zajezdni,  proporcjonalnie  do  liczby  kupowanych  autobusów  elektrycznych.

Zasadnym  jest  również,  wybudowanie  co  najmniej  jednego  stanowiska  do
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ładowania szybkiego na terenie  zajezdni  MPK Lublin.  Powyższe  wpłynie  na

poprawę mobilności obsługiwanych autobusów elektrycznych, w sytuacji kiedy

podczas  wykonywania  czynności  obsługowo  -  naprawczych  nie  będzie

możliwości  równoczesnego  ładowania  autobusu  za  pomocą  ładowarki  małej

mocy,  które  wymaga  ok.  3  -  4  godzin.  Jedynym  wówczas  rozwiązaniem

umożliwiającym uzyskanie pełnej gotowości technicznej pojazdu, będzie jego

naładowanie w krótkim czasie (ok. 12 min.) za pomocą ładowarki dużej mocy.

Niezależnie od wyżej opisanej koncepcji rozwoju elektromobilności, opartej o

autobusy  elektryczne  z  bateriami  wykonanymi  w  technologii  LTO,  należy

śledzić  rozwój  nowych  technologii,  dotyczących  w  szczególności,  poprawy

parametrów  ogniw  elektrochemicznych,  z  których  budowane  są  baterie

trakcyjne.  Równolegle  do  rozwoju  ogniw  o  dużej  gęstości  mocy  (LTO),

prowadzane są badania w celu stworzenia ogniw elektrochemicznych o dużej

gęstości  energii,  umożliwiających   zgromadzenie  maksymalnie  dużej  ilości

energii w jednostce masy. Producenci baterii trakcyjnych dążą do opracowania

technologii,  które  umożliwiają  zbudowanie  baterii  trakcyjnych,

umożliwiających  zasięg  co  najmniej  300  km  na  jednym  ładowaniu

i  równocześnie  zachować  pojemność  pasażerską  równą  ok  90.  Rozwiązania

takie  istnieją  już  obecnie,  jednak  ich  wadą  jest  niska  trwałość  baterii

trakcyjnych.  W  przypadku  pojawienia  się  na  rynku  rozwiązań  baterii

trakcyjnych  umożliwiających  zasięg  300  km  na  jednym  ładowaniu,  co  jest

równoznaczne ze spełnieniem dobowego zasięgu autobusu, wymaganego przez

Gminę  Lublin,  przy  równoczesnym  zwiększeniu  trwałości  przedmiotowych

baterii trakcyjnych, zasadne będzie poddanie analizie zastosowanie tych baterii

w komunikacji  miejskiej  miasta  Lublin.  Należałoby wówczas  poddać  ocenie

możliwość  wykorzystania  wybudowanej  infrastruktury  do  ładowania

autobusów, wyposażonych w baterie o zasięgu 300 km na jednym ładowaniu, a
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w  przypadku  konieczności  jej  modernizacji,  wykonania  rachunku

ekonomicznego, potwierdzającego zasadność takiej operacji.   

               

14. Propozycje  lokalizacji  punktów  ładowania

autobusów elektrycznych

Kierunki rozwoju elektromobilności w zbiorowym transporcie publicznym

miasta  Lublin,  w  tym infrastruktury  ładowania,  zostały  opisane  w  rozdziale

„Analiza  i  rekomendacje  dalszego  rozwoju  elektromobilności  w  transporcie

publicznym  w  Lublinie  ze  wskazaniem  możliwych  scenariuszy  inwestycji

taborowych”.  Przy założeniu, że rozwój elektromobilnoci w latach następnych

będzie postępować zgodnie z obowiązującą obecnie koncepcją, opierającą się na

wyborze autobusów elektrycznych, wyposażonych w baterie trakcyjne o dużej

gęstości  mocy,  przy  stosunkowo  niewielkiej  pojemności  energetycznej

wynoszącej  ok.  120  kWh  dla  autobusu  12  m,  które  będą  wymagały

wielokrotnego ładowania w ciągu dnia na przystankach końcowych, konieczna

będzie budowa kolejnych punków ładowania autobusów elektrycznych. Punkty

ładowania powinny zostać zlokalizowane na pętlach, stanowiących przystanki

końcowe,  które  istnieją  lub  powstaną  w  najbliższych  latach.  Uwzględniając

ujęte we wstępnych ustaleniach Gminy Lublin,  kierunki rozwoju zbiorowego

transportu publicznego w mieście Lublin na lata 2021 – 2027, budowa punktów

szybkiego ładowania miałaby uzasadnienie dla niżej wymienionych lokalizacji:

 pętla autobusowa Kupiecka IKEA,

 pętla autobusowa Felin Spiessa (w specjalnej strefie ekonomicznej),

 pętla autobusowa Koncertowa,
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 pętla autobusowa Lipniak,

 pętla autobusowa Abramowicka – Dominów,

 pętla autobusowa przy ul. Trześniowskiej,

 pętla autobusowa przy ul. Zawieprzyckiej,

 pętla autobusowa Os. Widok.

Ostateczna  liczba  punków  ładowania  szybkiego  zależna  będzie

bezpośrednio od liczby kupowanych autobusów elektrycznych, wyposażonych

w system ładowania  pantografowego,  a  zatwierdzenie  konkretnej  lokalizacji,

będzie  musiało  zostać  poprzedzone  uzyskaniem potwierdzenia  o  dostępności

energii z linii średniego napięcia u dystrybutora energii (PGE Dystrybucja S.A.).

Niezależnie od budowy ww. punktów ładowania szybkiego, zlokalizowanych na

przystankach  końcowych,  na  terenie  miasta  Lublin,  należałoby  uwzględnić

budowę jeszcze jednego na zajezdni MPK Lublin.

15. Analiza konsekwencji wprowadzenia rozważanych i

rekomendowanych  rozwiązań  w  transporcie  publicznym

dla budżetu miasta Lublin

Rozpatrując  wpływ zakupu i  eksploatacji  autobusów zeroemisyjnych na

budżet miasta przedstawione zostanie porównanie kosztów zakupu i eksploatacji

tych pojazdów i kosztów autobusów z napędem spalinowym. W udostępnionych

autorowi  materiałach  Gminy  Lublin  dotyczących  planowanych  inwestycji  w

latach 2021 – 2027 zawarto wstępną informację,  że  zakupionych będzie  120

autobusów niskoemisyjnych i 50 trolejbusów. Nie zdecydowano jeszcze, jakiego

rodzaju  będą  autobusy  zeroemisyjne.  Zatem,  dla  potrzeb  niniejszej  analizy

przyjęte  zostały  warianty  zakupu  autobusów  elektrycznych,  autobusów
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zasilanych wodorem oraz trolejbusów. Ich zakup został porównany do zakupu

autobusów  z  napędem  spalinowym,  jako  rozwiązanie  tradycyjne.  Przyjęto

następujące ceny pojazdów, według stanu wiedzy na 2020 r.

Tab. 16. Ceny zakupu autobusów i trolejbusów, stan na 2020 r.

Rodzaj
pojazdu

Autobus
spalinowy

12 m / 18 m

Autobus
elektryczny
12 m / 18 m

Autobus
napędzany
wodorem

12 m

Trolejbus
12 m / 18 m

Szacunkowy
koszt zakupu
netto [mln zł]

0,9 / 1,25 2,1 / 2,6 * 2,1 / 2,4

*- określenie ceny zakupu autobusu napędzanego wodorem jest obecnie bardzo

trudne,  z  uwagi  na  bardzo  niewielką  skalę  ich  produkcji,  wyłącznie  dla

odbiorców z Europy Zachodniej.  Z danych producentów wynika,  że  obecnie

cena  autobusu  wynosi  750  tys.  euro  netto,  natomiast  w  przyszłości  może

wynieść 450 tys. euro netto (2,025 mln zł przy kursie euro wynoszącym 4,50 zł).

Przyjęto następujące stawki za wozokilometry, według stanu na 2020 r..

Tab. 17. Ceny wozokilometra dla autobusów i trolejbusów, stan na 2020 r.

Rodzaj
pojazdu

Autobus
spalinowy

Autobus
elektryczny

Autobus
napędzany
wodorem

Trolejbus

Stawka za
wzkm

9,00 10,20 ** 10,20

**- określenie  stawki za wzkm autobusu napędzanego wodorem jest  obecnie

bardzo trudne,  z  uwagi  na brak  informacji  co  do kosztów paliwa i  serwisu.

Ponadto, w Polsce nie jest dostępny wodór do zasilania autobusów,  nie są też

tego typu pojazdy eksploatowane. Przykładowo, obecna cena wodoru w Europie
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wynosi 8-14 euro za kg, a jego zużycie przez autobus 8-10 kg/100 km. Ocenia

się, że jeśli cena wodoru zbliży się do 5 euro za 1 kg to koszt paliwa na 100 km

będzie porównywalny z autobusem napędzanym silnikiem diesla.

Założenia analizy:

1. Analizie  poddano  przykładowe  warianty  zakupu  różnych  rodzajów

autobusów zeroemisyjnych, uwzględniając koszt ich zakupu i eksploatacji

2. Przyjęto średni roczny przebieg pojazdu stały dla wszystkich rodzajów

pojazdów – 60 tysięcy kilometrów

3. Wariant  0:   zakup  170  autobusów  spalinowych  i  zastąpienie

wyeksploatowanych autobusów spalinowych (po 85 szt. autobusów 12 m

i 18 m)

4. Wariant 1 (optymalny)   przewiduje zakup:

a) 120  szt.  autobusów  niskoemisyjnych  (po  60  szt.  autobusów

elektrycznych 12 m i 18 m)

b) 50 szt. trolejbusów (po 25 szt. trolejbusów 12 m i 18 m)

5. Wariant 2 (rozbudowany)   przewiduje zakup:

a) 120  szt.  autobusów  niskoemisyjnych  (po  30  szt.  autobusów

elektrycznych 12 m i 18 m, 90 szt. autobusów wodorowych 12 m)

b) 50 szt. trolejbusów (po 25 szt. trolejbusów 12 m i 18 m)

6. Ze  względu  na  możliwości  uzyskania  dofinansowania  do  zakupu

infrastruktury ładowania  i  tankowania autobusów w wysokości  85 %,

oraz faktu że jest to zakup jednorazowy, koszty zakupu zostały pominięte.

Obliczenia:

Dotyczy wariantu 0:

Koszt zakupu pojazdów: 85 x 0,9 mln zł + 85 x 1,25 mln zł = 76,5 mln zł +

106,25 mln zł = 182,75 mln zł
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Roczny koszt eksploatacji wszystkich pojazdów: 170 x 60 000 km x 9 zł/wzkm

= 91,8 mln zł

Uwaga: ten wariant umożliwia utrzymanie obecnych cen eksploatacji.

Dotyczy wariantu 1:

Koszt zakupu pojazdów: 60 x 2,1 mln zł + 60 x 2,6 mln zł + 25 x 2,1 mln zł +

25 x 2,4 mln zł = 126 + 156 + 52,5 + 60 = 394,5 mln zł

Roczny  koszt  eksploatacji  wszystkich  pojazdów:  170  x  60 000  km x  10,20

zł/wzkm = 104,04 mln

Wniosek: 

a) realizacja wariantu „1” w porównaniu do wariantu „0” wymaga znacznie

większych  nakładów  finansowych.  Zakup  pojazdów  będzie  droższy  o

211,75 mln zł, tj. o 54%,

b) w  przypadku  zastąpienia  wyeksploatowanych  autobusów  spalinowych

zakupionymi autobusami zeroemisyjnymi nastąpi  zwiększenie  rocznych

kosztów wozokilometrów o 12,24 mln zł, tj. o 13%. Wynika to z różnicy

kosztów eksploatacji  w wariancie „0” i wariancie „1”: 104,04 mln zł -

91,8 mln zł = 12,24 mln zł.

Dotyczy wariantu 2:

Z  uwagi  na  brak  możliwości  precyzyjnego  określenia  kosztów  zakupu  i

eksploatacji autobusów wodorowych przedstawione zostały poniższe prognozy

dotyczące  możliwych  w  przyszłości  scenariuszy  kształtowania  się  kosztów

autobusów wodorowych:

Wersja 2a wariantu 

Przy założeniu obecnie obowiązujących cen tj.

 cena autobusów wodorowych 750 tys. € tj. 3 375 000 zł za autobus 12

m, bez dodatkowego wyposażenia,
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 cena  wodoru  od  8  -  do  14   €/kg),  zakładając  kurs  4,5  zł/€,  po

przeliczeniu wyniesie 36 - 63 zł/kg.

Z  uwagi  na  brak  danych  o  rzeczywistych  kosztach  eksploatacji  autobusów

wodorowych,  obliczenie  realnej  stawki  za  1  wzkm  jest  niemożliwe.

Uwzględniając  jednak  ww.  ceny  można  stwierdzić,  że  stawka  za  1  wzkm

musiałaby być znacząco wyższa, uwzględniając tylko 3x wyższy koszt zakupu

autobusu  wodorowego  oraz  koszt  paliwa  wyższy  od  1,5  do  2,6  razy  w

porównaniu do autobusu z silnikiem spalinowym.  

Wersja 2b wariantu

Przy  założeniu  optymistycznym,  że  w  przyszłości  ceny  ulegną  obniżeniu,

zgodnie z tendencją opisaną w rozdziale poświęconym autobusom wodorowym:

 cena autobusów wodorowych 450 tys. € tj. 2 025 000 zł za autobus 12 m,

 cena wodoru  5  €/kg, zakładając kurs 4,5 zł/€, po przeliczeniu wyniesie

22,5 zł/kg.

Przy ww. cenach można stwierdzić, że koszty zakupu autobusu wodorowego i

zużywanego  paliwa  będą  zbliżone  do  kosztów  odpowiadających  autobusowi

elektrycznemu. Przy założeniu, że pozostałe koszty będą zbliżone dla obu ww.

rodzajów autobusów, będzie  można wówczas  założyć,  że  stawki  za 1 wzkm

będą również takie same.

Symulacja kosztów dla wariantu 2b (optymistycznego):

 Koszt zakupu pojazdów: 30 x 2,1 mln zł + 60 x 2,025 mln zł + 30 x 2,6 mln zł

+ 25 x 2,1 mln zł + 25 x 2,4 mln zł = 63 + 121,5 + 78 + 52,5 + 60 = 375,0 mln zł

Roczny  koszt  eksploatacji  wszystkich  pojazdów:  170  x  60 000  km x  10,20

zł/wzkm = 104,04 mln
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Wniosek: 

a) realizacja  wariantu „2a” (optymistycznego)  w porównaniu do wariantu

„1” jest tańsza w zakupie pojazdów o 19,5 mln zł, tj. o 5%. Należy jednak

zwrócić uwagę, że przyjęto zakup wyłącznie autobusów wodorowych 12-

metrowych z uwagi na dotychczasowy brak możliwości przewidzenia cen

autobusów 18-metrowych wodorowych (wyprodukowano kilka  egz.  na

świecie),

b) Realizacja wariantu „2a” (optymistycznego) w porównaniu do wariantu

„1” biorąc pod uwagę roczne koszty wozokilometrów są na zbliżonym

poziomie. 

Wnioski i zalecenia dotyczące analizy: 

1. Niniejsza  analiza  wskazuje  na  przewyższenie  kosztów  nad  korzyściami

wynikającymi  z  zakupu  taboru  zeroemisyjnego  w  przypadku  pełnego

finansowania inwestycji z budżetu Gminy.

2. Realizacja  projektów  wdrażania  autobusu  zeroemisyjnego  z

dofinansowaniem ze środków UE w wysokości  85% spowoduje obniżenie

kosztów  inwestycji  oraz  wskazuje  na  opłacalność  inwestycji  w  tabor

zeroemisyjny.

3. Z uwagi na brak możliwości sfinansowania kosztów eksploatacji z funduszy

Unii Europejskiej, zwiększone koszty utrzymania autobusów zeroemisyjnych

będą musiały być przewidziane w budżecie przewoźnika, a zatem również

Miasta.

4. Nowe pojazdy zeroemisyjne powinny zastąpić najbardziej wyeksploatowane

autobusy o napędzie konwencjonalnym, gwarantując dopasowanie wielkości

pojazdów do popytu efektywnego na przewozy w komunikacji miejskiej. 
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5. Rozwój  autobusu  zeroemisyjnego  przed  realizacją  powinien  być

poprzedzony  całościowymi  badaniami  napełnienia  w  celu  dostosowania

struktury wielkościowej taboru.

6. Analiza  porównawcza  opłacalności  zakupu  autobusów  elektrycznych  i

wodorowych  na  dzień  dzisiejszy  wskazuje  na  korzyść  autobusów

elektrycznych.  Na  niekorzyść  autobusów  wodorowych  wpływają  wyższe

ceny ich zakupu i paliwa oraz brak stacji  tankowania wodorem w Polsce.

Należy mieć jednak nadzieję, że powyższe ulegnie zmianie w najbliższych

latach  na  korzyść  autobusów  wodorowych  i  będą  mogły  wówczas  z

powodzeniem konkurować na rynku z autobusami elektrycznymi, pamiętając

że autobusy wodorowe charakteryzują się zdecydowanie wyższym zasięgiem

na jednym tankowaniu oraz krótkim czasem tankowania.   

Rozpatrując  planowane  wybudowanie  odcinka  sieci  trakcyjnej  na

przedłużeniu  ul.  Dekutowskiego  w  nowoprojektowaną  trasę  za  terenem

cmentarza na Majdanku do ul. Głuskiej i ul. Abramowickiej szacowany koszt

budowy sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wynosi około 6-8

mln  zł.  Natomiast  wybudowanie  sieci  trakcyjnej  na  ul.  Związkowej  do  ul.

Choiny i na Al. Spółdzielczości Pracy do ul Związkowej kosztować może około

7,5 – 9,5 mln zł.

Szacowany koszt przystosowania istniejącej infrastruktury sieci trakcyjnej

do  stanu,  w  którym  w  całości  systemu  funkcjonował  będzie  system

automatycznego sterowania zwrotnicami wynosi około 100 000 zł.

Szacowany koszt poprawy parametrów sieci trakcyjnej oraz zwiększenia

pewności  zasilania,  poprzez  zainstalowanie  na  sieci  trakcyjnej  odłączników

sekcyjnych sterowanych bezprzewodowo, biorąc pod uwagę stan obecny oraz

działania jakie należy podjąć, wynosi około 900 000 – 1 000 000 zł.
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