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NAPĘDY AUTONOMICZNE W TROLEJBUSACH  

NA PRZYKŁADZIE MIASTA LUBLIN 

 

W artykule zostały omówione autonomiczne napędy jakie są używane w trolejbusach m.in. silnik spalinowy z generatorem, 

baterie trakcyjne tj. baterie litowo- polimerowe lub litowo-jonowe, a także superkondensatory. Dodatkowo artykuł przybliża 

proces wdrażania trolejbusów z dodatkowym napędem w mieście Lublin oraz opisuje środki transportu wykorzystujące dodat-

kowy napęd. Przybliżono także wyniki badań, które zostały zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w celu 

uzyskania danych odzwierciedlających aspekt ekologiczny tego typu rozwiązania. 

 

WSTĘP 

Nieustannie postępujący rozwój miast i obszarów miejskich 
niesie za sobą zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty.  
W coraz bardziej zatłoczonych aglomeracjach miejskich problemem 
stają się nie tylko kwestie zapewnienia płynności ruchu, punktualno-
ści przejazdów czy też zaspokojenia potrzeby komfortu pasażerów. 
Obecnie bardzo istotna staje się organizacja systemów transporto-
wych w sposób zapewniający dbałość o stan środowiska naturalne-
go. W związku z powyższym największy nacisk kładziony jest na 
maksymalny rozwój elektrycznych środków transportu, gdyż taka 
forma jest obecnie uznawana za najbardziej przyjazną środowisku. 
W ostatnich latach tego rodzaju dążenie przejawia się zarówno  
w dziedzinie komunikacji zbiorowej jak i w zakresie środków trans-
portu indywidualnego. Niniejszy artykuł poświęcony jest przede 
wszystkim komunikacji trolejbusowej, która jest popularną form 
elektrycznej komunikacji. Komunikacja trolejbusowa posiada wiele 
zalet stosowania, lecz posiada także charakterystyczne dla siebie 
ograniczenia takie jak konieczność powiązania z siecią trakcyjną.  
W związku z tym coraz powszechniej stosowane są rozwiązania 
zapewniające wykorzystywanie napędów autonomicznych, które 
pozwalają na dokonywanie przejazdów z pominięciem dostępu do 
sieci trakcyjnej. W ramach artykułu rozwinięto zagadnienie wykorzy-
stywania napędów autonomicznych w komunikacji trolejbusowej, 
które zostało szczegółowo przybliżone, a także opisano historię  
i proces wdrażania tego rodzaju systemu transportowego na przy-
kładzie miasta Lublina. 

1. ŹRÓDŁA POMOCNICZEGO ZASILANIA  
W TROLEJBUSACH  

Autonomiczny napęd inaczej nazywany napędem pomocni-
czym jest to układ w trolejbusie, który umożliwia napędzanie pojaz-
du niezależnie od sieci trakcyjnej. Istnieją dwa różne układy oparte 
na pomocniczym silniku spalinowym lub na zasobniku energii elek-
trycznej. 

Stosowanie komunikacji trolejbusowej posiada wiele zalet, 
szczególnie z uwagi na aspekty związane z szeroko pojętą ekolo-
gią. Jednocześnie jednak ze względu na swoją specyfikę jest to 
mało elastyczny rodzaj transportu, przede wszystkim z uwagi na 
uzależnienie od zasilania z trakcji. Wraz z rozwojem technologii już 
w latach 30. XX wieku zaczęto poszukiwać rozwiązań, które umoż-

liwiłyby wykonywanie krótkich przejazdów z pominięciem sieci 
trakcyjnej. Jedną z przyczyn, które wywołały taki stan był fakt, że 
przewoźnicy byli zmuszeni do ponoszenia bardzo wysokich kosztów 
utrzymania rezerwowego taboru autobusowego, służącego do 
obsługi linii trolejbusowych w przypadku wystąpienia awarii zasila-
nia. Inne przyczyny to m.in. zrywanie się przewodów linii trakcyj-
nych, czy też długotrwałe remonty lub przebudowy ulic. Pierwszym 
miastem, w którym zostały użyte trolejbusy posiadające autono-
miczne źródło napędu był Londyn, gdzie zastosowano pojazdy 
wyposażone w baterie. Największą wadą tego typu pojazdów były 
techniczne aspekty zastosowania akumulatorów, gdyż ówcześnie 
stosowane baterie były bardzo ciężkie i zajmowały dużo przestrzeni 
w pojeździe. Potrzeba przejechania kilkudziesięciu kilometrów 
wiązałaby się z koniecznością montażu baterii o masie kilku ton, 
przez co nie zyskały one szerszego uznania. Okres lat 50., 60., oraz 
70. XX wieku przyniósł trend ograniczania stosowania komunikacji 
trolejbusowej na rzecz szybko rozwijającej się komunikacji indywi-
dualnej oraz autobusowej. W tym miejscu warto odnotować fakt,  
że w 1952 roku w niemieckim mieście Rheydt wykorzystywano 
trolejbusy posiadające autonomiczne źródło zasilania w postaci 
silnika spalinowego, jednakże również w tym przypadku najwięk-
szym mankamentem okazała się być duża masa tych komponen-
tów, przez co stało się to nieopłacalne. Sytuacja uległa zmianie  
w latach 70. XX wieku po wystąpieniu kryzysu paliwowego,  
co przyniosło stopniowy wzrost nacisku na dobór środków transpor-
tu z uwagi na aspekty ekologiczne.  Również w tym okresie zaczęły 
pojawiać się w trolejbusach pomocnicze agregaty prądotwórcze. 
Lata 80. XX wieku to okres, w którym wyżej wymienione pojazdy 
wyposażone w agregaty prądotwórcze zaczęto stosować już regu-
larnie, jednocześnie podejmowano także próby szerszego wykorzy-
stywania baterii trakcyjnych. W latach 90. XX wieku oraz w latach 
2000. nastąpił największy rozwój i wdrażanie licznych rozwiązań  
w zakresie związanym z napędami autonomicznymi, i taka tenden-
cja trwa do dzisiaj [1,2,8,10,14]. 

W Lublinie pierwsze przesłanki w dążeniu do wprowadzenia 
autonomicznych źródeł napędu miały miejsce już w 2005 roku, 
kiedy to MPK Lublin zleciło przeprowadzenie szeregu analiz dążą-
cych do wskazania techniczno-ekonomicznych aspektów stosowa-
nia napędów hybrydowych w trolejbusach. Od tego czasu sukce-
sywnie prowadzone były eksperymentalne projekty mające w zało-
żeniu dostarczyć jak najwięcej informacji dotyczących aspektów 
technicznych i eksploatacyjnych tego typu pojazdów. Przykładowo  
w 2007 roku w jednym z kursujących w Lublinie trolejbusów testo-
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wano rozwiązanie oparte na uzupełnieniu baterii trakcyjnej zasobni-
kiem superkondensatorowym. Pojazd ten wykorzystujący napęd 
skonstruowany przez Instytut Elektrotechniki w Międzylesiu był 
wówczas najbardziej nowoczesnym pojazdem w Polsce i mógł 
przejechać bez zasilania z sieci około 3 km. Jednostka ta nie zosta-
ła jednak wdrożona ostatecznie do eksploatacji, gdyż wykorzysty-
wane przez nią nadwozie marki Jelcz okazało się zbyt delikatne dla 
wykorzystanych baterii i automatycznych odbieraków. W paździer-
niku 2013 roku na ulicach Lublina pojawiły się pierwsze w tym mie-
ście trolejbusy wyposażone w dodatkowy napęd. Było to 20 pojaz-
dów Solaris Trollino 12MB (rys. 1) wyprodukowanych przez firmę 
Solaris Bus & Coach [13]. 

 

 
Rys. 1. Trolejbus Solaris Trollino 12MB źródło: fotografia ZTM w 
Lublinie 

 
Są to trolejbusy niskopodłogowe, posiadające 12 metrów dłu-

gości, które na wyposażeniu posiadają klimatyzację, monitoring 
oraz automat do sprzedaży biletów. Trolejbusy są pomalowane  
w miejskie barwy, natomiast we wnętrzu siedzenia posiadają tapi-
cerkę w miejskim wzorze. Opisywane pojazdy posiadają układ jazdy 
autonomicznej napędzanego silnikiem spalinowym, który pozwala 
im na pokonywanie części trasy bez korzystania z trakcji. Opisywa-
ne pojazdy zostały zakupione z środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój 
Polski Wschodniej 2007-2013”. W dniu 19 grudnia 2013 roku zade-
biutowały kolejne trolejbusy wyposażone w dodatkowy napęd – było 
to 5 pierwszych sztuk, natomiast kolejne dotarły do połowy 2015 r. - 
łącznie 38 trolejbusów Ursus T70116 (rys. 2) [5,9]. 

 

 
Rys. 2. Trolejbus Ursus T70116, fotografia: Michał Krawczyk 

Te 12 metrowe, niskopodłogowe pojazdy również posiadają 
klimatyzację, monitoring, automat do sprzedaży biletów oraz malo-

wanie i tapicerkę we wzorze miejskim. Układ autonomicznego na-
pędu oparty jest na wykorzystaniu baterii litowo-polimerowej.  
Te pojazdy, identycznie jak wcześniej opisane były finansowane  
w ramach tego samego projektu wykorzystującego środki pocho-
dzące z Funduszy Europejskich. Wspomniany projekt pozwolił także 
na zakup 12 sztuk pierwszych i jedynych w Polsce trolejbusów 
przegubowych Solaris Trollino 18 (rys. 3). Pojazdy te zadebiutowały 
30 czerwca 2014 roku. System dodatkowego napędu w przypadku 
tego modelu pojazdu oparty jest na wykorzystaniu baterii typu lito-
wo-jonowego. Także te pojazdy to jednostki niskopodłogowe, klima-
tyzowane, monitorowane oraz posiadające miejski wzór malowania  
i tapicerki na siedzeniach.[5,15] 

 

 
Rys. 3. Trolejbus Solaris Trollino 18,  fotografia: Michał Krawczyk 

 
Obecnie coraz bardziej popularne staje się wyposażanie trolej-

busów w układy autonomicznego zasilania, związane jest to przede 
wszystkim z dążeniem do zwiększenia konkurencyjności trolejbu-
sów w porównaniu do autobusów. Trolejbusy z uwagi na swoją 
specyfikę budowy i zasadę działania są w pełni uzależnione od 
korzystania z sieci trakcyjnej i przez to cechują się niską elastycz-
nością stosowania. Jednakże w przypadku gdy trolejbus wyposażo-
ny jest w autonomiczne źródło napędu sytuacja ta ulega znacznej 
zmianie i pozwala na wykorzystanie dodatkowych możliwości.  
W odniesieniu do całości systemu komunikacyjnego w danym mie-
ście stosowanie tego typu pojazdów pozwala na wydłużanie tras 
danych linii o odcinki nie wyposażone w sieć trakcyjną, przez co 
możliwe staje się bardziej elastyczne planowanie tras obsługiwa-
nych przez trolejbusy. Bardzo pomocne są także systemy, które 
powalają na automatyczne opuszczanie odbieraków, w takim przy-
padku obsługa sprowadza się do ponownego podłączenia podbie-
raków do sieci po przejechaniu odcinka nie posiadającego podłą-
czenia do  trakcji. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie wyżej opisa-
na niedogodność wykluczana jest przez stosowanie celowników 
montowanych na sieci (rys. 4), które pozwalają na automatyczne 
zakładanie odbieraków [6,7,8]. 

 

 
Rys. 4. Celowniki, fotografia: Rafał Tarnawski 
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Kolejną z możliwości wykorzystywania autonomicznych źródeł 
napędu jest możliwość awaryjnego pokonywania odcinków trasy, 
które nie posiadają zamontowanej trakcji. W takim przypadku ko-
munikacja trolejbusowa przestaje być podatna na utrudnienia dro-
gowe powstające bardzo często na ulicach miast. Najczęściej zwią-
zane jest to z remontami ulic lub infrastruktury, awariami, wypadka-
mi drogowymi lub wyznaczonymi objazdami. Dodatkowo także 
możliwe jest znaczne ograniczenie kosztów, gdyż znika koniecz-
ność organizacji zastępczych pojazdów w postaci autobusów  
w przypadku wystąpienia utrudnień drogowych. Kolejnym aspektem 
związanym ze stosowaniem napędów autonomicznych w trolejbu-
sach jest korzystanie z nich w przypadku wykonywania jazd manew-
rowych oraz zjazdów do zajezdni. W przypadku niektórych miast 
stosowanie trolejbusów z autonomicznym źródłem zasilania jest 
uzasadnione z uwagi na charakter zabudowy miasta. Przykładowo 
ma to miejsce w systemach transportowych, w których potrzeba 
wydłużania linii dotyczy tylko niektórych kursów dosięgających 
obszarów o niskim potencjale przewozowym. Inny przypadek sta-
nowią miasta, w których linie trolejbusowe prowadzi się w obrębie 
zabytkowych części miasta, w których montaż sieci trakcyjnych 
mógłby znacznie zaburzyć ich walory estetyczne. 

Obecnie w trolejbusach wykorzystywane są trzy podstawowe 
źródła autonomicznych napędów: napęd z generatora spalinowego, 
baterii trakcyjnych oraz superkondensatorów.  

Napędy autonomiczne wykorzystujące generatory spalinowe to 
najpopularniejsza grupa rozwiązań, która jest najbardziej rozpo-
wszechniona. Wynika to przede wszystkim z możliwości łatwego 
wdrożenia do użytkowania. Tego typu napędy wykorzystywane są 
najczęściej w postaci awaryjnych źródeł zasilania, stosowanych  
w przypadkach przerwania dostępu do zasilania pojazdu z sieci 
trakcyjnej. W niektórych systemach transportowych tego typu po-
jazdy kursują także w ruchu liniowym, pokonując fragmenty tras, 
które nie posiadają linii trakcyjnej. W układach tego typu silnik spali-
nowy zasila prądnicę, która przekazuje energię elektryczną do 
silnika trakcyjnego trolejbusu. Najczęściej układy tego typu zbudo-
wane są na podstawie zblokowanego z prądnicą rzędowego,  
6 cylindrowego silnika wysokoprężnego. Takie rozwiązanie funkcjo-
nuje w charakterze agregatu prądotwórczego. W zależności od 
charakteru stosowania i potrzeb tego typu jednostki posiadają moc 
od ok. 50 do 175 kW. Podstawową zaletą tego rodzaju zasilania 
autonomicznego jest przede wszystkim uzyskanie najwyższego 
stopnia elastyczności oraz dużego zasięgu. Jako mankament nale-
ży wskazać duże zużycie paliwa. 

Kolejnym rozwiązaniem jest stosowanie zasilania pochodzące-
go z baterii trakcyjnych, które to pomimo że jest najstarsze to dopie-
ro w ostatnich latach wraz z rozwojem nowoczesnych technologii 
zyskuje coraz większe uznanie. Technologie wytwarzania i stoso-
wania baterii trakcyjnych są najczęściej dobierane pod konkretne 
potrzeby jakie stawiają przedsiębiorstwa. Obecnie regularnie stoso-
wane są przede wszystkim akumulatory ołowiowe, niklowo-
wodorkowe oraz niklowo-kadmowe, najlepsze parametry posiadają 
natomiast bardzo lekkie akumulatory litowo-jonowe. Baterie litowo – 
jonowe posiadają charakterystyczne cechy, które przesądzają  
o zalecie ich stosowania: duża gęstość energii, małe samorozłado-
wanie, duży zakres temperatury pracy, długa żywotność, brak emi-
syjności szkodliwych substancji, bezobsługowość, brak efektu pa-
mięci, oraz szeroki zakres prądów rozładowań. Podstawową zaletą 
wykorzystywania baterii jest przede wszystkim ich nie emisyjność  
w porównaniu z agregatami korzystającymi z silników spalinowych. 
Takie pojazdy mogą być także wykorzystane przez przedsiębior-
stwa na zajezdniach, które obsługują jedynie pojazdy elektryczne. 
Najbardziej znaczącą wadą napędu autonomicznego wykorzystują-
cego baterie trakcyjne jest ich ograniczony zasięg. Odcinek drogi 

jaki jest możliwy do przejechania na zasilaniu pochodzącym  
wyłącznie z baterii uzależniony jest bezpośrednio od jej pojemności. 
Pojemność baterii z kolei zmienia się przy jednoczesnym wprost 
proporcjonalnym wzroście jej masy. W praktycznym ujęciu masa 
baterii pozwalającej na swobodny przejazd od 3 do 7 km jest po-
równywalna z masą agregatu o mocy około 100 kW. Proporcja ta 
jest zmienna i zależna przede wszystkim od rodzaju i jakości zasto-
sowanej technologii. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dzisiejsze potrze-
by przewoźników wspomagających się tego typu napędami w ruchu 
awaryjnym lub przy obsłudze krótkich odcinków takie parametry 
baterii można uznać za wystarczające. Bardzo istotne jest podkre-
ślenie faktu, że baterie trakcyjne są doładowywane z sieci trakcyjnej 
podczas normalnej pracy trolejbusu. Występują dwie metody połą-
czenia baterii trakcyjnej z układem napędowym. W pierwszym  
z nich układ napędowy zasilany jest bezpośrednio napięciem jakie 
generują baterie trakcyjne. W drugim przypadku natomiast napięcie 
baterii jest najpierw przetworzone przez przekształtnik do napięcia 
znamionowego układu napędowego i dopiero do niego przekazy-
wane. Z punktu widzenia eksploatacji tego typu napędu warto poru-
szyć kwestię żywotności takiej baterii, która powinna posłużyć jak 
najdłużej, lecz jest to zależne zarówno od zastosowanej technologii 
jak i od warunków pracy. 

Ostatnim z opisanych rozwiązań jest wykorzystanie superkon-
densatorowych zasobników energii. Tego typu technologia znajduje 
się obecnie w fazie rozwoju i jest najrzadziej spotykana. Z uwagi na 
jej innowacyjność i najmniejszą dostępność nie została ona jeszcze 
w pełni przebadana i wykorzystana. Superkondensatory stosowane 
obecnie posiadają dużo mniejszą pojemność elektryczną w porów-
naniu do baterii trakcyjnych, lecz jednocześnie pozwalają na osz-
czędność zużycia energii elektrycznej przez pojazd. Pozwalają one 
na szybkie rozładowywanie i doładowywanie, dzięki czemu dosko-
nale radzą sobie ze spadkami napięcia na sieci trakcyjnej. Szybkość 
doładowywania się superkondensatorów pozwala na efektywne 
wykorzystywanie odzyskowego hamowania pojazdu, gdyż trolejbus 
nie wytraca energii hamowania na rezystorze lecz kumuluje ją.  
W praktycznym ujęciu pojemność superkondensatorowych zasobni-
ków energii pozwala na przebywanie odległości wynoszących mak-
symalnie około 3 km. Warto podkreślić, iż stosowanie superkonden-
satorów jest jeszcze mało rozpowszechnione głównie z uwagi na ich 
koszt, stąd też najczęściej stosuje się je wspomagająco w ramach 
układów hybrydowych [1,6,7,8,10,14]. 

2. TROLEJBUSY Z SILNIKIEM DIESLA  
I GENERATOREM (SOLARIS TROLLINO 12) 

Solaris Trollino 12MB jest niskopodłogowym, trzydrzwiowym 
trolejbusem o długości wynoszącej 12 metrów. Pojazdy posiadają 
asynchroniczny silnik umieszczony między pierwszą a drugą osią, 
sterowanie falownikowe oraz agregat Kirsch z silnikiem IVECO 
funkcjonujący w ramach dodatkowego napędu autonomicznego, 
pozwalający na pokonywanie odcinków pozbawionych sieci trakcyj-
nej. W tym celu po odłączeniu się od sieci kierowca musi uruchomić 
agregat, po czym może kontynuować dalszą jazdę. Ten model 
trolejbusu obecny jest na ulicach Lublina od października 2013 
roku. 

W dniu 9 września 2013 roku jeden egzemplarz tego modelu 
pojazdu został przebadany na zlecenie Zarządu Transportu Miej-
skiego w Lublinie przez przedsiębiorstwo Sensycontrol pod kątem 
dokonania pomiaru zużycia paliwa. Przed badaniami pojazd został 
obciążony workami wypełnionymi piaskiem zgodnie z wymaganiami 
ujętymi w specyfikacji technicznej. Zgodnie z założeniem podczas 
przeprowadzania badania pojazd poruszał się wykorzystując jedynie 
napęd pochodzący z układu napędu autonomicznego (silnik spali-
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nowy wraz z prądnicą). Podczas przeprowadzania badania w cha-
rakterze paliwa zastosowano olej napędowy Ekodiesel Ultra B 
wyprodukowany przez PKN Orlen. Jako metodę badawczą wybrano 
pomiar zużycia paliwa przy wykorzystaniu metody objętościowej.  
W tym celu wykorzystano miernik posiadający objętość 3 litrów przy 
dokładności rzędu 0,02 litra. Dodatkowo wykorzystano także od-
biornik GPS w celu określenia prędkości jazdy, przejechanego 
dystansu oraz aktualnej wysokości ponad poziomem morza. Pod-
czas wykonywania pomiarów temperatura powietrza wynosiła około 
24oC, nawierzchnia ulic była sucha. Do badań wybrano prostolinio-
wy odcinek drogi o długości około 3 km w ramach którego różnica 
poziomów wynosiła około 20 m n.p.m. Podczas przejazdu utrzymy-
wano stałą prędkość wynoszącą około 50 km/h z tolerancją do  
2 km/h. Testowy odcinek drogi został przejechany czterokrotnie  
w obydwu kierunkach, co dało łączną długość drogi pomiarowej 
wynoszącą 12,5 km. Średnia prędkość przejazdu podczas całego 
badania wyniosła 48,9 km/h. Po przeprowadzeniu badań uzyskano 
wyniki na podstawie których wyliczono iloraz zużytego paliwa  
i przebytej drogi co pozwoliło uzyskać wartość średniego zużycia 
paliwa, która wyniosła 28 l/100km. Do obliczenia zużytej energii 
konieczne było założenie wartości opałowej paliwa, którą określono 
na 36ML/l, co dało ostatecznie wartość zużycia energii na poziomie 
10,1 MJ/km (2,8 kWh/km). Obliczono też wartość emisji CO2, która 
wyniosła 728 g/km przy założeniu konwersji paliwa na CO2 wyno-
szącej 2,6 kg/l.  

W trakcie badania przeprowadzono także pomiary wartości zu-
życia paliwa mierzonej przy zmiennej prędkości, przy jednoczesnym 
symulowaniu warunków jazdy miejskiej co pozwoliło na odtworzenie 
warunków normalnej eksploatacji pojazdu. W tym celu trolejbus 
poddany badaniu zatrzymywał się w zatokach przystankowych, 
przez co średnia prędkość przejazdu wyniosła 19,8 km/h. Wykorzy-
stany odcinek drogi posiadał długość 2,5 km przy jednoczesnej 
różnicy poziomów wynoszącej ok. 30 m n.p.m. Ostatecznie wartość 
zużycia paliwa w wyżej opisanych warunkach została określona na 
62,4 l/100km [3,5]. 

3. TROLEJBUSY Z BATERIĄ LITOWO – POLIMEROWĄ 
(URSUS  T 10116) 

Trolejbus Ursus T 70116 to 12 metrowy, niskopodłogowy, trzy-
drzwiowy trolejbus wyposażony w silnik asynchroniczny umieszczo-
ny za tylną osią, oraz napęd autonomiczny wykorzystujący baterie 
litowo – polimerowe umieszczone na dachu pojazdu, które pozwala-
ją na pokonanie przy pełnym obciążeniu odcinka drogi o długości 
około 5 km. Producentem baterii jest firma EVC – Kewelle Interna-
tional z Tajwanu. Parametry baterii: 
– Rodzaj baterii: litowo – polimerowe, 
– Zasięg trolejbusu: 10 km, 
– Pojemność: 53Ah, 
– Energia całkowita: 34 kWh, 
– Energia nominalna: 13,6 kWh, 
– Napięcie znamionowe: 651 V, 
– Napięcie maksymalne: 704 V, 
– Napięcie minimalne: 560 V, 
– Maksymalny prąd ładowania: 30 A, 
– Maksymalny prąd rozładowania: 75 A, 
– Masa: 415 kg [5,9,11,12]. 

Na mocy umowy pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego  
w Lublinie a Politechniką Lubelską w dniu 20 listopada 2013 roku 
przeprowadzono pomiary zużycia energii na jednym z egzemplarzy 
tego trolejbusu. Pojazd został obciążony do wartości znamionowej 
przy pomocy worków z piaskiem. Pomiarów dokonywano w godzi-
nach 19:00 – 23:00 przy temperaturze powietrza wynoszącej 5oC. 

Oświetlenie zewnętrzne oraz wewnętrzne pojazdu było włączone 
przy jednoczesnym wyłączeniu ogrzewania. Metodologia badań 
polegała na pomiarach wartości napięcia i natężenia prądu na 
zaciskach akumulatora w przypadku zasilania akumulatorowego lub 
na zaciskach pantografu w przypadku zasilania sieciowego. Do 
pomiarów użyto dwóch multimetrów wraz z dodatkową sondą prą-
dową, co pozwoliło na rejestrację danych z częstotliwością 2 Hz. 
Badania przeprowadzano w dwóch stanach zasilania: przy zasilaniu 
z sieci trakcyjnej oraz przy zasilaniu akumulatorowym.  

Badanie zużycia energii z sieci trakcyjnej w warunkach jazdy 
miejskiej przeprowadzone zostało na odcinku testowym o łącznej 
długości 3,2 km, czas przejazdu wyniósł 733 sekundy, przy średniej 
prędkości wynoszącej 15,7 km/h. W celu wyeliminowania dodatko-
wego zużycia energii, które mogłoby fałszować wyniki przed przy-
stąpieniem do pomiarów wykonano pełne naładowanie akumulatora 
trakcyjnego. Wyniki badań uzyskanych przy zasilaniu pojazdu  
z sieci trakcyjnej ukształtowały się następująco: 
– Średnie zużycie energii: 1,093 [kWh/km], 
– Energia pobrana z sieci: 1,398 [kWh/km], 
– Energia odzyskana podczas hamowania: 0,305 [kWh/km], 
– Maksymalny pobór mocy z sieci: 247 [kW], 
– Maksymalny pobór prądu z sieci: 310 [A], 
– Maksymalna moc oddawana do sieci: 98 [kW], 
– Maksymalny prąd oddawany do sieci: 138 [A]. 

Na rysunku 5 przedstawiono wykres odzwierciedlający prze-
bieg chwilowej wartości mocy mierzonej na zaciskach pantografu  
w funkcji czasu. Na podstawie analizy przebiegu otrzymanej charak-
terystyki można zaobserwować występowanie wartości ujemnych 
mocy, które oznaczają występowanie odzysku energii w czasie gdy 
pojazd jest hamowany [5,11]. 

 

 
Rys. 5. Przebieg wartości mocy chwilowej mierzonej na zaciskach 
pantografu[11] 

 
Na rysunku 6 przedstawiony jest wykres skumulowanych war-

tości poszczególnych mierzonych energii w funkcji czasu. Oprócz 
charakterystyki zmierzonej energii całkowitej możemy zaobserwo-
wać także przebiegi wartości zarówno energii pobranej z sieci jak  
i energii odzyskanej. 

 
Rys. 6. Przebieg skumulowanych wartości energii [11] 

 
Badanie zużycia energii w przypadku wykorzystania zasilania 

akumulatorowego zostało przeprowadzone na odcinku testowym  
o łącznej długości wynoszącej 5,4 km, który to pokonany został 
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trzykrotnie. Za każdym razem przed przejechaniem trasy akumula-
tor był ładowany do stanu całkowitego naładowania. Największa 
moc jaka została uzyskana w wyniku badań wyniosła około 50 kW, 
co było bezpośrednim efektem działania ogranicznika maksymalne-
go prądu pobieranego z akumulatora. Wartość maksymalnego 
zużycia energii w teście wyniosła 8,62 kWh, co w przybliżeniu sta-
nowi 25,4% energii nominalnej akumulatorów. W wyniku badań 
przeprowadzonych przy zasilaniu akumulatorowym trolejbusu, dla 
każdego z trzech przejazdów otrzymano następujące wartości: 

Przejazd nr 1: 
– Zużycie energii w teście: 8,62 [kWh], 
– Średnia prędkość: 15,4 [km/h], 
– Kilometrowe zużycie energii: 1,596 [kWh/km], 
– Długość odcinka pomiarowego: 5,4 [km], 
– Czas przejazdu: 1259 [s]. 

Przejazd nr 2: 
– Zużycie energii w teście: 8,30 [kWh], 
– Średnia prędkość: 15,0 [km/h], 
– Kilometrowe zużycie energii: 1,537 [kWh/km], 
– Długość odcinka pomiarowego: 5,4 [km], 
– Czas przejazdu: 1293 [s]. 

Przejazd nr 3: 
– Zużycie energii w teście: 8,18 [kWh], 
– Średnia prędkość: 15,7 [km/h], 
– Kilometrowe zużycie energii: 1,515 [kWh/km], 
– Długość odcinka pomiarowego: 5,4 [km], 
– Czas przejazdu: 1237 [s] [5,10] 

W ramach rysunku 7 przedstawiono przebiegi chwilowej warto-
ści mocy mierzonej na zaciskach akumulatora z uwzględnieniem 
podziału na 3 kolejne przejazdy odcinka testowego. 

 

 
Rys. 7. Przebiegi chwilowych wartości mocy mierzonej na zaci-
skach akumulatora dla każdego przejazdu osobno [11] 

 

Rysunek 8 przedstawia wykresy skumulowanych wartości 
energii pobieranej z akumulatora z podziałem na trzy wykonane 
przejazdy odcinka testowego ujęte w funkcji czasu. 

 
Rys. 8. Przebiegi chwilowych wartości energii pobieranej z akumu-
latora trakcyjnego dla każdego przejazdu [11] 

4. TROLEJBUSY Z BATERIĄ LITOWO – JONOWĄ  
(SOLARIS TROLLINO 18M) 

Trolejbusy Solaris Trollino 18M to pierwsze i jedyne w Polsce 
trolejbusy przegubowe, które posiadają napęd autonomiczny wyko-
rzystujący baterie litowo – jonowe. Bateria trakcyjna zainstalowana 
w opisywanym trolejbusie posiada następujące parametry: 
– Pojemność znamionowa: 62 Ah, 
– Napięcie nominalne: 613 V, 
– Napięcie maksymalne: 689 V, 
– Napięcie minimalne: 420 V, 
– Energia nominalna: 38 kWh, 
– Maksymalny prąd ładowania: 200A, 
– Maksymalny prąd rozładowania: 200A, 
– Dopuszczalna temperatura pracy: od -20oC do 55oC, 
– Masa: 654 kg, 
– Zasięg trolejbusu: 20 km [4,5]. 

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Zarządem Transportu 
Miejskiego a Politechniką Lubelską w dniu 22 maja 2014 roku  
w godzinach 19:00 – 23:00 przeprowadzono pomiary zużycia ener-
gii na jednym z egzemplarzy trolejbusu Solaris Trollino 18M. Tem-
peratura otoczenia podczas pomiarów wynosiła ok. 20oC, pojazd 
miał włączone zewnętrzne i wewnętrzne oświetlenie oraz wyłączony 
układ klimatyzacji. Trolejbus przed przeprowadzeniem badań został 
obciążony workami z piaskiem do wartości znamionowej, natomiast 
akumulator został naładowany w stopniu około 91%. Metoda badań 
opierała się na pomiarach wartości natężenia i napięcia prądu na 
zaciskach akumulatorów przy pomocy dwóch multimetrów rejestru-
jących sygnały przy pomocy komputera oraz dodatkowej sondy 
prądowej. Częstotliwość rejestracji danych wynosiła 2 Hz. Uzyski-



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

1448 AUTOBUSY 12/2017 
 

wane w czasie badań wartości mocy chwilowej uzyskiwane były  
w wyniku iloczynu natężenia i napięcia prądu. Wartość odzwiercie-
dlająca zużycie energii była równa skumulowania iloczynu mocy  
i czasu w ramach odcinka testowego. Dokładność uzyskanych 
wyników pomiaru przy zakresie pomiarowym wynoszącym 200 kW 
określono na +/- 3%.  

Pomiary zużycia energii przy akumulatorowym zasilaniu trolej-
busu zostały przeprowadzone na odcinku 5,4 km. Trasa na której 
przeprowadzano badania została pokonana dwukrotnie, jednocze-
śnie przed każdym przejazdem akumulator trakcyjny był ładowany 
do stopnia naładowania wynoszącego 91%. Maksymalna moc jaka 
została uzyskana podczas pomiarów wyniosła około 130 kW, pod-
czas gdy maksymalne zużycie energii zostało określone na 9,41 
kWh, co równe jest 24,8 % ilości energii znajdującej się w akumula-
torach przy 91% naładowania. Uzyskane wartości pomiarów dla 
dwóch wykonanych przejazdów wyniosły: 

Przejazd nr 1: 
– Zużycie energii: 9,41 [kWh], 
– Kilometrowe zużycie energii: 1,74 [kWh/km], 
– Długość odcinka pomiarowego: 5,4 [km], 
– Czas przejazdu: 1162 [s], 
– Średnia prędkość: 16,73 [km/h]. 

Przejazd nr 2: 
– Zużycie energii: 8,89 [kWh], 
– Kilometrowe zużycie energii: 1,65 [kWh/km], 
– Długość odcinka pomiarowego: 5,4 [km], 
– Czas przejazdu: 1062 [s], 
– Średnia prędkość: 18,31 [km/h]. 

Rysunek 9 przedstawia wykresy chwilowych wartości mocy 
mierzonej na zaciskach baterii akumulatorów  z podziałem na ko-
lejne przejazdy odcinka testowego. 

 

 
Rys. 9. Przebiegi chwilowej wartości mocy mierzonej na zaciskach 
baterii akumulatorów [4] 

 

W ramach rysunku 10 przedstawiono wykresy wartości energii 
pobranej, energii oddanej oraz ogólnego zużycia energii. 

 

 
Rys. 10. Wykresy skumulowanych wartości energii z podziałem na 
kolejne przejazdy [4] 

 
Podczas badań określono także stopień rozładowania baterii 

akumulatorów, który wyznaczono jako zmianę stopnia naładowania 
od 91% do osiągnięcia wartości uzyskanej po pobraniu ilości energii 
jaka została zmierzona w trakcie badań. W tym celu wykorzystana 
została charakterystyka stopnia naładowania dostarczona przez 
producenta baterii. W przypadku przejazdu nr 1, który był próbą 
odznaczającą się większą energochłonnością odnotowano zmniej-
szenie się stopnia naładowania akumulatorów z wartości wynoszą-
cej 91% do wartości wynoszącej 72%. Metodologia wyznaczania 
stopnia rozładowania przedstawiona została przy pomocy wykresu 
na rysunku 11. 

 

 
1. Rys. 11. Charakterystyka ładowania baterii akumulatorów  

z uwzględnieniem metody wyznaczania stopnia rozładowania 
[4] 
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Podczas jazdy przy wykorzystaniu zasilania z sieci trakcyjnej 
dokonano także badań ładowania akumulatorów. Podczas całości 
procesu ładowania bateria akumulatorów pobrała energię o łącznej 
wartości wynoszącej 9,68 kWh. Czas potrzebny do naładowania 
akumulatorów trakcyjnych wyniósł natomiast dokładnie 24 minuty  
i 26 sekund. Na rysunku 12 zawarto przebieg mocy chwilowej mie-
rzonej na zaciskach baterii akumulatorów w trakcie ładowania. 

 

 
Rys. 12. Pobór mocy podczas ładowania baterii akumulatorów [4] 

 
Rysunek 13 przedstawia przebieg skumulowanych wartości 

energii pobranej podczas ładowania akumulatorów trakcyjnych 
zawarty w funkcji czasu. 

 

 
Rys. 13. Wartości energii skumulowanej mierzonej w trakcie łado-
wania baterii akumulatorów [4] 

PODSUMOWANIE 

Dalszy rozwój elektrycznych środków transportu uznawany jest 
obecnie za jedyną ścieżkę rozwoju w tej dziedzinie. Bardzo duże 
znaczenie na tym polu odgrywa polityka Unii Europejskiej, która 
wprowadzając w tym zakresie stosowne regulacje prawne wymusza 
na państwach członkowskich realizację określonej polityki transpor-
towej. W wyniku tego obecnie nawet państwa, których gospodarka 
oparta jest w głównej mierze na energii pozyskiwanej ze źródeł 
nieodnawialnych muszą realizować programy zmierzające do moż-
liwie jak najefektywniejszego ograniczania emisji zanieczyszczeń. 
Wspomniane działania prowadzone są zarówno w dziedzinie wdra-
żania elektrycznych środków transportu jak i poprawy świadomości 
społeczeństw w tym zakresie. Bardzo dobrym przykładem realizacji 
tego typu polityki transportowej jest miasto Lublin, gdzie od zakupu 
unijnych pojazdów obserwuje się znaczny wzrost udziału trolejbu-
sów w strukturze miejskiego taboru. Komunikacja trolejbusowa jest 
obecnie jedną z najbardziej ekologicznych form transportu miejskie-
go. Jako największą zaletę jej stosowania można określić przede 
wszystkim brak emisji zanieczyszczeń w miejscu eksploatacji. 
Obecnie bardzo ważne staje się zagadnienie wykorzystywania 

napędów autonomicznych w trolejbusach, które pozwala na niwelo-
wanie podstawowej wady tego typu środków transportu polegającej 
na konieczności poruszania się pojazdów tylko w obrębie zainstalo-
wanej sieci trakcyjnej. Dzięki temu komunikacja trolejbusowa staje 
się dużo bardziej elastyczna w stosowaniu w stopniu porównywal-
nym do komunikacji autobusowej przy jednoczesnym zachowaniu 
dużo bardziej korzystnego aspektu ekologicznego. 
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Autonomous drives in trolleybuses illustrated with  
an example of Lublin 

Autonomous drives that are used in trolleybuses, among 

others, internal-combustion engine with a generator, traction 

batteries, that is, lithium polymer batteries or lithium ion 

batteries and supercapacitors were discussed in this article. 

In addition, the article also describes the process of imple-

mentation of trolleybuses with an additional drive of Lublin 

and describes means of transport using additional drive. 

Research results that were commissioned by the Public 

Transport Authority in Lublin in order to obtain data reflect-

ing ecological aspect of such solution were also presented. 
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