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Technologia SiC wkracza na rynek
Węglik krzemu to jedna z najbardziej perspektywicznych techno-
logii w obszarze energoelektroniki dużych mocy, która ma dać 
impuls do rozwoju nowoczesnego taboru szynowego i autobusów 
elektrycznych. Zapowiadana od kilku lat rewolucja technologiczna 
staje się faktem – firma MEDCOM wprowadziła produkty SiC do 
seryjnej produkcji, a pierwsze pojazdy wyposażone w przetwornice 
bazujące na węgliku krzemu już wyjechały na kolejowe tory.
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Nowoczesne przetwornice Medcom w lokomotywie Dragon 2
Opracowane przez Medcom przetwornice SiC zostały wykorzysta-
ne m.in. w nowych lokomotywach o nazwie Dragon 2, produkowa-
nych przez wiodącego polskiego producenta taboru kolejowego 
– firmę Newag. Pojazd został zaprezentowany po raz pierwszy 
w połowie lipca br. na torze Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie 
(Polska), a we wrześniu br. można go będzie zobaczyć na targach 
Innotrans (Berlin).  

Lokomotywa Dragon 2 została zaprojektowana z myślą o pro-
wadzeniu ciężkich składów towarowych i jest pierwszą w Europie 
6-osiową lokomotywą elektryczną zgodną z Technicznymi Spe-

cyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014), wyposażoną w ETCS 
poziomu 2. To także pierwsza polska lokomotywa wyposażona 
w energoelektronikę w technologii węglika krzemu. 

Poza przetwornicami Medcom dostarcza do Dragonów 2 falow-
niki trakcyjne i zasilacze buforowe.

PSM-175 SiC – sprawna i kompaktowa przetwornica nowej 
generacji 
PSM-175 SiC to największa pod względem mocy i pierwsza w Pol-
sce przetwornica zasilania pomocniczego wyprodukowana w cało-
ści w technologii wysokoczęstotliwościowej. Tranzystory z węglika 
krzemu znajdują się zarówno w bloku przetwornicy DC/DC (obni-
żającym napięcie z 3 kV do 0,6 kV), jak i w bloku falownika. Aby 
w pełni wykorzystać ich możliwości, w produkcie zastosowano do-
datkowo szybkie 32-bitowe mikrokontrolery oraz wysokoczęstotli-
wościowe elementy magnetyczne, a także sprawdzone algorytmy 
przetwarzania sygnałów. PSM-175 SiC posiada również rozbudo-
wany układ diagnostyki i rejestracji parametrów pracy, a moduł 
komunikacyjny jest wyposażony m.in. w interfejsy Ethernet, CAN, 
USB, MMC i RS232. 

Wszystkie lokomotywy Newagu będą wyposażone w zestaw 
dwóch w pełni redundantnych przetwornic o mocy 175 kVA każda. 
W celu optymalnego wykorzystania układu chłodzenia cieczowego 
oraz przestrzeni bloki DC/DC przetwornic zamontowane zostały 
w kontenerach z falownikami napędowymi, natomiast bloki DC/
AC przetwornic znajdują się w oddzielnym kontenerze, w którym 
zastosowano wymuszone chłodzenie powietrzem. 

– Dzięki modułom mocy SiC, nowym algorytmom, najnowszym 
procesorom i oprogramowaniu, ale także doświadczeniu naszych 
inżynierów w optymalizacji konstrukcji mechanicznej przetwornic, 
stworzyliśmy kompaktowy produkt o sprawności sięgającej 96%. 
Jest to wartość niemożliwa do osiągnięcia w porównywalnym pro-
dukcie tego typu, ale bazującym na krzemie. O około 400 kilo-
gramów zredukowaliśmy masę urządzenia, kilkukrotnie zmniej-
szyliśmy wymiary elementów magnetycznych, a jednocześnie 
zminimalizowaliśmy wymagania dotyczące układu chłodzenia, co 
pozwala nam stosować m.in. mniejsze pompy, radiatory i wentyla-
tory – mówi Piotr Wroński, wiceprezes MEDCOM. 

Poza kompaktową budową i wysoką sprawnością, PSM-175 SiC 
cechuje się również wysoką stabilnością napięcia (±5%). Co wię-
cej, produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby można go 
było zaadoptować do różnych źródeł zasilania wyjściowego, w tym 
do zasilania z silnika spalinowego i generatora. Dzięki temu bę-
dzie mógł być stosowany w pojazdach hybrydowych z modułem 
dojazdowym, wykorzystywanych np. na trasach częściowo nieze-
lektryfikowanych. Nawet przy niższej wartości napięcia przetworni-
ca Medcom jest w stanie wygenerować pełną moc dla wszystkich 
odbiorników w lokomotywie.

– Węglik krzemu wypiera elementy krzemowe, bo posiada wy-
jątkowe właściwości, dzięki którym urządzenia energoelektronicz-
ne stają się zdecydowanie mniejsze i lżejsze. Oparte na tranzysto-
rach SiC układy energoelektroniczne wysokich mocy zwiększają 
sprawność przekształtników nawet do poziomu 99% i ograniczają 
straty energii aż o 50%. Przekłada się to na niższe koszty eksplo-
atacji pojazdów. Poza tym SiC pozwala nam na stosowanie dużo Stacja ładownia autobusów elektrycznych firmy Medcom w PKM Jaworzno
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wyższych częstotliwości przełączania i wyższe temperatury pracy, 
które są nieosiągalne w półprzewodnikach krzemowych – dodaje 
Paweł Choduń, MEDCOM. 

50 tramwajów Moderus Gamma w Poznaniu
Na energoelektronikę SiC zdecydował się także polski producent 
tramwajów – firma Modertrans, dostarczająca niskopodłogowe 
tramwaje Moderus Gamma do Poznania (Polska). W ramach tego 
kontraktu Medcom wyposaży łącznie 50 pojazdów, w tym 30 jed-
nokierunkowych. Dostawy już trwają i obejmują przetwornice sta-
tyczne w pełnej technologii SiC (PSM-50 SiC), falowniki trakcyjne 
w technologii IGBT (FT-50-600) oraz system TCMS.

– Naszym celem było stworzenie kompaktowego urządzenia do 
zasilania silników trakcyjnych i obwodów pomocniczych w tram-
waju Moderus Gamma. Zaletą takiego rozwiązania, w porównaniu 
do pojedynczej zabudowy urządzeń, jest bowiem mniejsza ilość 
doprowadzonych przewodów, mniejsza powierzchnia kontenera 
umieszczonego na dachu pojazdu oraz mniejsza masa całkowita 
produktu. Wykorzystanie technologii SiC do konstrukcji przetwor-
nic statycznych PSM-50SiC pozwoliło nam zrealizować wszystkie 
stawiane urządzeniu wymagania. W jednym kontenerze udało 
nam się zmieścić 4 falowniki trakcyjne FT-50-600 i jedną prze-
twornicę PSM-50SiC. Do każdego tramwaju dostarczamy dwa tego 
typu kontenery. Wykonanie przetwornicy w technologii SiC pozwo-
liło nam uzyskać lepszą charakterystykę w zakresie sprawności, 
szybkości przełączania, temperatury pracy i stabilności napięcia 
wyjściowego. Dzięki wysokoczęstotliwościowym magnetykom zre-
dukowaliśmy również gabaryty przetwornicy w porównaniu do 
produktów wykonanych w technologii IGBT.  W sterowaniu użyte 
zostały najnowocześniejsze mikrokontrolery i algorytmy przetwa-
rzania sygnałów, a kontener posiada układ chłodzenia powietrz-
nego z wymuszonym obiegiem – mówi Janusz Biliński, MEDCOM. 

Nowoczesne pojazdy potrzebują wydajnej i kompaktowej 
energoelektroniki
Kontrakt z firmą Modertrans to obecnie największe zlecenie Med-
comu na dostawy urządzeń w technologii SIC, ale jedno z kilku re-
alizowanych w tym samym czasie na polskim i europejskim rynku. 
Węglik krzemu jest przez MEDCOM z powodzeniem wykorzystywa-
ny także w ładowarkach do autobusów elektrycznych (m.in. zakoń-
czone dostawy do kilku miast w Polsce, na rynek włoski, niemiecki 
i belgijski). Wiadomo także, że przetwornice SiC z MEDCOM zosta-
ną zastosowane przez japońską firmę Toyo Electric. 

– Pracujemy nad rozwojem produktów SiC od wielu lat i mamy 
pewność, że jest to jedna z najbardziej przyszłościowych technolo-
gii w obszarze energoelektroniki dużych mocy. Już teraz jesteśmy 
w stanie zastosować urządzenia energoelektroniczne bazujące 
na węgliku krzemu w każdym pojeździe szynowym i autobusie 
elektrycznym. Mam tu oczywiście na myśli produkty w pełnej tech-
nologii SiC, a więc takie, w których z węglika krzemu wykonane 

są zarówno tranzystory, jak i diody w przekształtniku. W dalszym 
ciągu wprowadzamy do oferty nowe urządzenia bazujące na krze-
mie, ale zdajemy sobie sprawę, że w kolejnych latach ich udział na 
rynku będzie spadał. Nowoczesne pojazdy elektryczne wymagają 
stosowania coraz mniejszych i lżejszych urządzeń energoelektro-
nicznych o jeszcze wyższej sprawności energetycznej, a SiC już te-
raz daje taką możliwość – mówi Piotr Wroński, MEDCOM. 
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Napęd, pomocnicze zasilanie i system ładowania

Przetwornice SiC opracowane przez Medcom zostały zastosowane w no-
wych lokomotywach Dragon 2

SiC technology enters the market
Silicon carbide is one of the most promising technologies in the area 
of high-power power electronics devices, expected to provide new im-
petus for the development of modern rolling stock and electric buses. 
The technological revolution forecast for several years is now becom-
ing reality – MEDCOM has introduced SiC products into series produc-
tion and the first vehicles equipped with converters based on silicon 
carbide have already rolled onto the tracks.
Key words: SiC converter, rolling stock, electric buses.

Kompaktowe urządzenie do zasilania silników trakcyjnych i obwodów po-
mocniczych w tramwaju Moderus Gamma


