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MOŻLIWO ŚCI WSPÓŁPRACY HYBRYDOWEGO 
SYSTEMU WYTWÓRCZEGO ZE STACJ Ą ŁADOWANIA 

AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO  
 
 

Rosnące zainteresowanie wykorzystaniem zeroemisyjnych autobusów elektrycznych 
w transporcie publicznym nieodłącznie związane jest z problematyką rozbudowy infra-
struktury ładowania dla wspomnianych pojazdów. Możliwości wsparcia układów do-
prowadzających energię elektryczną do magazynów energii zamontowanych w autobusie 
dodatkowo wspiera sposobność do wykorzystania coraz dojrzalszych technologicznie 
odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw foto-woltaicznych konwersujących 
energię promieniowania słonecznego na możliwą do wykorzystania w układach ładowa-
nia energię elektryczną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji oraz 
aktów prawnych wspierających proces wprowadzania autobusów elektrycznych 
w transporcie publicznym oraz budową infrastruktury doprowadzającej energię do bate-
rii pojazdu. Rozważone zostaną dostępnych technologie najczęściej stosowanych ukła-
dów ładowania autobusów elektrycznych. Ponadto przedstawiona zostanie koncepcja 
stacji współpracującej z hybrydowym system wytwórczym opartym na odnawialnych 
źródłach energii.    
 
SŁOWA KLUCZOWE: odnawialne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne, autobusy 
elektryczne, stacje ładowania. 
 

1. ROZWÓJ TRANSPORTU ZEROEMISYJNEGO  
 

1.1. Autobusy elektryczne w Polsce 
 

Sprzedaż autobusów elektrycznych na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie 
wzrosła. Warto podkreślić, że wynika to bezpośrednio z przywiązywania coraz 
większej uwagi do ekologii zarówno w transporcie jak i szeroko pojętej gospo-
darce energetycznej. Obserwuje się wyraźną zmianę procentowego udziału 
poszczególnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym ze 
szczególnym wskazaniem na wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych takich 
jak elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne czy też biogazownie rolnicze. 
W transporcie należy zwrócić szczególną uwagę na zauważalne trend, który tak 
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jak w przypadku energetyki wskazuje na wykorzystanie technologii mających 
możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Zjawisko przemian 
zarówno w transporcie jak i energetyce wspierają dodatkowo wprowadzane 
regulacje krajowe oraz europejskie. W transporcie do autobusów elektrycznych 
zaliczyć można w szczególności: trolejbusy, pojazdy wodorowe oraz pojazdy 
bateryjne. W niniejszym artykule uwaga zostanie poświęcona tym ostatnim ze 
względu na coraz większy rozwój technologii oraz sprzedaży pojazdów. Pro-
dukcja autobusów elektrycznych bateryjnych w Polsce od 2013 roku do trzecie-
go kwartału 2018 roku przedstawiono na rysunku 1. 
 

 
Rys. 1. Autobusy elektryczne bateryjne wyprodukowane w Polsce od 2013 roku  

do trzeciego kwartału 2018 roku [1]  
 

Na podstawie wykresu przedstawionego na rysunku 1 można zauważyć, 
znaczący wzrost wyprodukowanych autobusów elektrycznych bateryjnych. 
Warto podkreślić, że ponad 80% udział wyprodukowanych w Polsce pojazdów 
tego typu przypada firmie Solaris Bus & Coach S.A. W Polsce ponad 95% au-
tobusów elektrycznych bateryjnych wyprodukowały zakłady produkcyjne 
umieszczone na terenie kraju. Do miast, które posiadają obecnie największą 
flotę wspomnianych autobusów zaliczyć można Warszawę (31 pojazdów), Kar-
ków (26 pojazdów) oraz Jaworzno (24 pojazdy) [2].  

Do końca 2020 roku w Polsce eksploatowanych będzie 800 bateryjnych au-
tobusów elektrycznych [2]. Powyższe sprawia, że konieczna będzie zarówno 
znaczna rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów tego typu jak i mocy 
wytwórczych dla dodatkowego obciążenia systemu energetycznego w ciągu 
dnia.  
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1.2. Wybrane akty prawne wspierające rozwój bezemisyjnego 
transportu publicznego 

 
W wielu miastach europejskich planowane jest wprowadzenie całkowicie 

bezemisyjnego transportu publicznego i rozbudowy dziesiątek stacji ładowania 
pojazdów. Zagadnienie jest szczególnie popularne w jednostkach terytorialnych 
charakteryzujących się dużą gęstością zaludnienia oraz dążących do obniżenia 
poziomu powstającego smogu. Warto również zauważyć, że wprowadzenie 
coraz większej liczby autobusów z napędem alternatywnym jest korzystne 
z punktu widzenia niższego poziomu generowanego hałasu przez pojazdy jak 
również znacznie mniejszych kosztów operacyjnych w trakcie eksploatacji po-
jazdu [3]. W Europie powstało wiele regulacji związanych z wprowadzeniem 
zeroemisyjnego transportu publicznego. Europejska Biała Księga Transportu 
wprowadziła nawet pojęcie strategii bezemisyjnej logistyki miejskiej do roku 
2030 [4]. W Polsce najważniejszym aktem prawnym jest Ustawa o Elektromo-
bilności i Paliwach Alternatywnych wprowadzona w styczniu 2018 roku [5]. 
Reguluje ona zagadnienia związane z wprowadzeniem transportu zeroemisyj-
nego na poziomie pojazdów osobowych jak i transportu publicznego. Jednym 
z najważniejszych zapisów ustawy z punktu widzenia wprowadzenia autobusów 
elektrycznych jest zapis o udziałach procentowych, jakie stanowić mają wspo-
mniane pojazdy we flocie na terenie jednostki terytorialnej, której liczba miesz-
kańców przekracza pięćdziesiąt tysięcy. Do roku 2028 w miastach spełniają-
cych wspomniane kryterium 30% floty autobusowej mają stanowić pojazdy 
bezemisyjne [5]. Spodziewany jest dodatkowy znaczny wzrost sprzedaży auto-
busów elektrycznych w zbliżającym się dziesięcioleciu szczególnie wśród kra-
jowych producentów. Prognozowaną liczba autobusów elektrycznych w Polsce 
przedstawiono na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Prognozowana liczba autobusów elektrycznych w Polsce do 2023 roku [2] 
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Spodziewany jest znaczny wzrost liczby autobusów elektrycznych zarówno 
w Polsce jak i w Europie. W nadchodzących dziesięcioleciach stolice europej-
skie takie jak Paryż i Kopenhaga planują wprowadzenie całkowicie bezemisyj-
nego transportu publicznego [2].  
 

2. STACJE ŁADOWANIA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH  
 

Zasadniczo układy ładowania można podzielić na ładowanie szybkie panto-
grafowe oraz wolne plug-in. Głównym parametrami rozróżniającymi układy są: 
‒ czas ładowania, 
‒ moc stacji ładowania, 
‒ częstotliwość podłączeń pojazdu do punktu ładowania, 
‒ pojemność baterii pojazdu podłączonego do stacji, 
‒ sposób podłączenia pojazdu do ładowarki, 
‒ umiejscowienie punktu ładowania. 

 
2.1. Ładowanie wolne plug-in (ang. overnight charging) 

 
Ładowanie wolne obywa się z wykorzystaniem ładowarki, której podłącze-

nie do autobusu elektrycznego odbywa się z wykorzystaniem wtyczki plug-in. 
Zgodnie z obowiązującymi normami może ono odbywać się napięciem stały 
o wartości maksymalnej do 1500 V lub przemiennym do 690 V. Warto podkre-
ślić, że moc ładowania w ładowarkach plug-in z reguły nie przekracza 150 kW 
[6].  

Główną zaletą tego typu układów doprowadzających energię elektryczną do 
autobusów jest stosunkowo niższy koszt, brak konieczności rozbudowy infra-
struktury ładowania dużej mocy w okolicach przystanków autobusowych oraz 
obciążenie sieci w nocy – w czasie doliny zapotrzebowania na energię. Z punk-
tu widzenie eksploatacji system elektroenergetycznego oraz charakterystyki 
pracy jego głównych jednostek wytwórczych jest to bardzo korzystne rozwią-
zanie. Warto zauważyć, że wymagana ono zamontowania w autobusie baterii, 
które pokryją wymagany dzienny dystans do przejechania przez pojazd bez 
dodatkowych ładowań na trasie.  

Na rysunku 3 przedstawiono przykładową charakterystykę ładowania wol-
nego plug-in, obrazującą stan naładowania baterii zamontowanych w pojedzie 
SOC (ang. State of Charge) [2]. Można zauważyć, że pojazd jest eksploatowany 
na trasie do momentu głębokiego, ale niecałkowitego rozładowania baterii. 
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Rys. 3. Przykładowy stan naładowania baterii autobusu elektrycznego przy  

wykorzystaniu ładowarki plug-in [6, 7] 
 
2.2. Ładowanie szybkie pantografowe (ang. Opportunity charging) 

 
Ładowanie szybkie zazwyczaj odbywa się na przystankach końcowych na 

trasie codziennego kursowania autobusu. Wykonywane jest z wykorzystaniem 
pantografu, którego głowica po podłączeniu do będących pod napięciem szyn 
rozpoczyna proces ładowania baterii, które odbywa się napięciem stały o warto-
ści maksymalnej do 750 V. Warto podkreślić, że moc ładowania w ładowarkach 
tego typu może wynosić 750 kW [6]. Do głównych zalet tego rozwiązania nale-
ży przede wszystkim możliwość częstego ładowania baterii, których pojemność 
musi być dopasowana do pokrycia trasy pomiędzy poszczególnym ładowarkami 
pantografowymi. Pozwala to na wykorzystania w autobusie baterii o mniejszej 
pojemności, co zmniejsza nakłady inwestycyjne oraz zwiększa przestrzeń pasa-
żerską w pojedzie. Warto podkreślić, że głównymi wadami rozwiązania jest 
pobór dużych mocy w szczycie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci 
oraz konieczność rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów na przystan-
kach pojazdu. Na rysunku 4 przedstawiono przykładową charakterystykę łado-
wania pantografowego obrazującą stan naładowania baterii zamontowanych 
w autobusie [2]. 

Na podstawie rysunku 4 warto podkreślić, że pojazd przystosowany do ła-
dowania pantografowego przyłączany jest do ładowarki wielokrotnie w ciągu 
dnia, dlatego też zainstalowane w nim baterie powinny charakteryzować się 
mniejszym spadkiem pojemności w cyklach kolejnych ładowań i rozładowań 
w porównaniu do baterii wykorzystywanych w pojazdach przeznaczonych do 
ładowania plug-in. 
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Rys. 4. Przykładowy stan naładowania baterii autobusu elektrycznego przy  

wykorzystaniu ładowarki pantografowej [6, 7] 
 
3. MOŻLIWO ŚCI WSPÓŁPRACY HYBRYDOWEGO SYSTEMU 

WYTWÓRCZEGO ZE STACJ Ą ŁADOWANIA  
 

Prognozy przygotowywane na rzecz wprowadzanej polityki energetycznej 
krajów Unii Europejskiej w tym Polski, takie jak np. pakiet 3x20 czy Biała 
Księga Transportu, przewidują równoczesny wzrost liczby pojazdów zeroemi-
syjnych oraz coraz większa generację pochodzącą z odnawialnych źródeł ener-
gii takich jak wiatraki, ogniwa fotowoltaiczne. Rozważana jest możliwość 
współpracy, która połączyłaby wspomniane cele dążąc do ogólnego ogranicze-
nia oddziaływania zarówno sektora transportowego jak i wytwórczego na śro-
dowisko naturalne. Prognozy mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych 
w Polsce do roku 2027 przedstawiono na rysunku 5. 
 

 
Rys. 5. Moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii [8] 
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Warto zauważyć, że spodziewany jest dalszy wzrost zarówno generacji wia-
trowej jak i tej opartej na panelach fotowoltaicznych. Hybrydowy system wy-
twórczy (HSW) stanowi układ odnawialnych źródeł lub odnawialnego źródła 
i magazynów energii stanowiących zespół wytwórczy. Zasadniczym celem tego 
typu układów jest kompensacja wad poszczególnych technologii, które zazwy-
czaj eksploatowane są jako osobne jednostki wytwórcze. Układy tego typu cha-
rakteryzuje znacznie mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne w zesta-
wieniu z konwencjonalnymi elektrowniami niemniej ich wykorzystanie wiąże 
się z wyższymi nakładami inwestycyjnymi oraz jednostkowymi kosztami wy-
twarzania energii [10]. Przykładowy schemat stacji ładowania z dodatkową 
nadbudową o odnawialne źródła energii oraz magazyny przedstawiono na ry-
sunku 6. 

W zaprezentowanym przykładzie układ ładowania pojazdów plug-in dodat-
kowo wspierany jest przez odnawialne źródła energii oraz magazyny, w których 
mogą być wykorzystywane baterie wcześniej eksploatowane w autobusach elek-
trycznych. W prezentowanej na rysunku 6 propozycji stacji zastosowano jedynie 
ładowarki małej mocy plug-in ze względu na spodziewane niskie moce zainsta-
lowane w odnawialnych źródłach energii. W przypadku wysokiego poziomu 
naładowania baterii, zainstalowane panele fotowoltaiczne oraz wiatraki mogą 
oddawać energię do sieci w szczycie zapotrzebowania na energię elektryczną. 

 

 
Rys. 6. Stacja ładowania z nadbudową o HSW [7, 11] 



156  Franciszek Sidorski 
 

4. PODSUMOWANIE  
 

Zarówno w sektorze wytwórczym energii elektrycznej jak i transporcie ob-
serwowany coraz większy trend w zainteresowaniu i wykorzystaniu technologii 
charakteryzujących się możliwe jak najmniejszą ingerencją środowiskową. 
Zwiększająca się ilość autobusów elektrycznych nieodłącznie wiążę się z ko-
niecznością rozbudowy infrastruktury stacji ładowania baterii zamontowanych 
w pojeździe. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe sposoby łado-
wania autobusów oraz stację ładowania wykorzystującą odnawialne źródła oraz 
magazyny energii elektrycznej. W przyszłości tego typu stacje będą mogły być 
stosowane zarówno do ładowania pojazdów jak i oddawania energii do sieci 
elektroenergetycznej w momentach dużego zapotrzebowania. 
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ELECTRIC MOTOR BUSES IN ZEROEMISSION PUBLIC TRANSPO RT 
 

The growing interest in the use of zero-emission electric buses in public transport is 
inextricably linked to the development of charging infrastructure for these vehicles. 
Possibilities of supporting systems supplying electricity to energy stores installed on the 
bus additionally supports the opportunity to use well technologically developed renewa-
ble energy sources, in particular photo-voltaic cells that convert solar energy into possi-
ble for use in electric energy charging systems. The purpose of this article is to present 
regulations and legal acts supporting the process of introducing electric buses in public 
transport as well as available technologies and charging systems of such vehicles. In 
addition, the concept of a station cooperating with based on renewable energy soruces 
system will be presented. 
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