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Nowoczesne przetwornice statyczne 
w modernizowanej 
lokomotywie elektrycznej EM10 
Modernizacja lokomotywy manewrowej EM10, przepro-
wadzona w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elek-
trycznych w Gliwicach, polegała między innymi na wy-
mianie układów zasilających jednostkę w napięcia 110 V 
DC i 3×400 V AC. Ze względów eksploatacyjnych i eko-
nomicznych dotychczasowe, szeroko stosowane w trakcji 
elektrycznej maszyny wirujące zastąpiono przetwornica-
mi statycznymi, których projekt został opracowany i zrea-
lizowany latem 2003 r. przez Zakład Elektroniki Przemy-
słowej ENIKA z Łodzi.

Przetwornice statyczne charakteryzują się dużą sprawnością i nie-
zawodnością oraz odpornością na różne warunki zasilania. Są to 
urządzenia bezobsługowe, które w  przeciwieństwie do przetwor-
nic wirujących (fot. 1), nie wymagają przeglądów okresowych. 
Jednakże stworzenie tak nowoczesnych układów zasilania nie by-
łoby możliwe bez wynalezienia i wytworzenia miedzy innymi 
szybkich tranzystorów wysokonapięciowych i diod prostowni-
czych, rdzeni ferrytowych, wykorzystanych w transformatorach 
oraz dławikach dużych częstotliwości, a także bez specjalistycz-
nych układów scalonych, w tym zintegrowanych układów stero-
wania.

 

Opis budowy przetwornicy ENI-PL 3000/110DC
Przetwornica zasila obwody pomocnicze lokomotywy manewro-
wej EM10 napięciem 110 V DC. Urządzenie ma konstrukcję sza-
fowo-panelową, z możliwością demontowania paneli (fot. 3).

W wyniku modernizacji w miejsce maszyn wirujących wsta-
wiono przetwornice produkcji Z.E.P ENIKA. Wymiana polegała na 
zainstalowaniu w miejsce poprzednich maszyn wirujących, bez 
wprowadzania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych (fot. 2), 
dwóch przetwornic ENI-PL 3000/110DC oraz jednej przetwornicy 
ENI-PL 110/400AC. 

Schemat blokowy przetwornicy ENI-PL 3000/110DC przed-
stawiono na rysunku 1. Przetwornica składa się z filtru Z1 tłumią-
cego wyższe harmoniczne oraz przepięcia, wysokonapięciowego 
falownika U1 zbudowanego z tranzystorów IGBT, transformatora 
mocy T oraz obwodów prostowania U2 i filtrowania Z2 napięcia 

Fot. 1. Przetwornica wirująca na lokomotywie EM10

Fot. 2.  Przetwornice statyczne ENI-PL 3000/110DC oraz ENI – PL 110/ 
/400AC we wnęce po maszynie wirującej

Fot. 3. Przetwornica statyczna ENI-PL 3000/110DC
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wyjściowego. Układ sterowania, wykorzystujący specjalizowane 
czujniki hallotronowe oraz transmisję światłowodową, zapewnia 
odporność urządzenia na zwarcia i przeciążenia oraz dużą nieza-
wodność. Chłodzenie przetwornicy zapewnia wewnętrzny wenty-
lator W zasilany napięciem zewnętrznym 400 V 50 Hz. 

Połączenie elektryczne zapewniają przyłącza śrubowe M8 po-
grupowane w oddzielnych skrzyniach zaciskowych dla obwodów 
WN oraz NN.

Zasada działania przetwornicy statycznej 
ENI-PL 3000/110DC
Przetwornica przetwarza napięcie zasilania trakcji kolejowej 3 kV 
DC, które może wahać się w granicach od 2000 V do 4000 V DC 
na stabilizowane napięcie wyjściowe 110 V DC. Dla tak zmienia-
jących się napięć zasilania przetwornica wytwarza napięcie wyj-
ściowe o zmienności jedynie ±2%. Znamionowa moc wyjściowa 
przetwornicy wynosi 17 kW. Zmienność napięcia zasilania elek-
troniki mieści się w granicach 66 V DC–130 V DC. Urządzenie 
nie zapewnia separacji galwanicznej między zaciskami wejścio-
wymi i wyjściowymi. 

Separację galwaniczną między wejściem i wyjściem zapew-
niają transformatory mocy T. Stabilizację napięcia wyjściowego, 
kontrolę prądu ładowania baterii akumulatorów oraz odporność 
urządzenia na przeciążenia i zwarcia zapewnia układ stero-
wania A.

Rozpoczęcie pracy przetwornicy następuje po podaniu przez 
sterownik lokomotywy sygnału żądania załączenia urządzenia przy 
wcześniej załączonej baterii akumulatorów oraz załączonym wy-
łączniku szybkim. Diagnostyka kontroluje gotowość całego urzą-
dzenia w ten sposób, że w przypadku niesprawności któregoś 
z podzespołów lub otwarcia pokrywy przetwornica zostaje auto-
matycznie odłączona zewnętrznym stycznikiem od napięcia 3 kV.

W wyniku zastosowania falownika pracującego z częstotliwo-
ścią ponadakustyczną urządzenie całkowicie nie emituje hałasu.

Funkcje realizowane przez przetwornicę:
a)  utrzymywanie stałej wartości napięcia wyjściowego 110 V DC 

niezależnie od zmian napięcia wejściowego i obciążenia,
b)  ograniczanie prądu wyjścia 110 V do maksymalnej wartości 

200 A poprzez obniżenie napięcia wyjściowego,
c)  kontrola stanu przeciążenia przetwornicy,
d)  wytwarzanie sygnałów diagnostycznych do sterownika loko-

motywy potwierdzającego poprawną pracę przetwornicy.
Funkcje podane w punktach b) i c) chronią przetwornicę i ob-

wody przez nią zasilane przed skutkami zwarć i długotrwałych 
przeciążeń.

Opis budowy przetwornicy ENI-PL 110/400AC
Przetwornica ENI – PL 110/400AC przeznaczona jest do zasilania 
trójfazowych silników wentylatorów chłodzących silniki trakcyjne 
oraz przekształtnik lokomotywy EM10.

Ma ona obudowę wykonaną z blachy stalowej, ocynkowanej 
i malowanej proszkowo w celu zabezpieczenia jej przed korozją. 
Jedna boczna ściana obudowy jest odejmowalna i umożliwia do-
stęp serwisowy do wnętrza urządzenia. Na lewym boku urządzenia 
umieszczono hermetyczną skrzynkę przyłączeniową (fot. 4).

Wewnątrz obudowy umieszczono kompletny układ elektrycz-
ny przetwornicy, składający się z następujących podzespołów 
(rys. 2):
 dławik wejściowy L1,

 przekształtnik podwyższający napięcie U1 zbudowany w opar-
ciu o tranzystory IGBT, 

 trójfazowy falownik wyjściowy U2 zbudowany w oparciu o in-
teligentne moduły mocy typu IGBT,

 filtr wyjściowy z ograniczeniem wyższych harmonicznych na-
pięcia i prądu wyjściowego,

 układ sterowania A,
 wentylator wewnętrzny W.

Zasada działania przetwornicy statycznej 
ENI-PL 110/400AC
Przetwornica przetwarza napięcie zasilania 110 V DC na stabilizo-
wane napięcie wyjściowe trójfazowe 3×400 V, 50 Hz, którego 
maksymalna zmienność wynosi ±5 V, ±0,3 Hz. Moc wyjściowa 
przetwornicy określona jest na 12 kVA.

Napięcie wejściowe 110 V podawane jest poprzez dławik L1 
do przekształtnika podwyższającego U1 (chopper step up) wytwa-

Rys. 2. Schemat blokowy przetwornicy ENI-PL 110/400AC

Fot. 4. Przetwornica ENI-PL 110/400AC

Rys. 1. Schemat blokowy przetwornicy ENI-PL 3000/110DC
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rzającego stabilizowane napięcie pośrednie, które z kolei dopro-
wadzone jest do trójfazowego falownika wyjściowego.

Falownik wyjściowy przetwarza stałe napięcie pośrednie na 
zmodulowane wyjściowe napięcie trójfazowe o stabilizowanej 
częstotliwości pierwszej harmonicznej 50 Hz.

W celu ograniczenia zawartości harmonicznych napięcia 
i  prądu zastosowano wyjściowy filtr trójfazowy Z.

Urządzenie nie zapewnia separacji galwanicznej między zaci-
skami wejściowymi i wyjściowymi.

Rozpoczęcie pracy przetwornicy następuje po podaniu przez 
sterownik lokomotywy żądania załączenia urządzenia przy załą-
czonej baterii akumulatorów.

Funkcje realizowane przez przetwornicę:
a)  utrzymywanie stałej wartości i częstotliwości trójfazowego na-

pięcia wyjściowego, 
b)  ograniczanie prądu wyjściowego do wartości 42 A (prąd prze-

ciążeniowy), co powoduje ochronę przetwornicy przed skutka-
mi zwarć i przeciążeń,

c)  wytwarzanie sygnałów diagnostycznych do sterownika loko-
motywy potwierdzających poprawną pracę przetwornicy.

Wysoki poziom techniczny przetwornic został doceniony 
przez jury konkursu o nagrodę im. prof. Czesława Jaworskiego, 
który odbywał się podczas targów TRAKO 2003. Przetwornice 
produkcji Z.E.P. ENIKA przeznaczone do lokomotyw EM10 otrzy-
mały w tym konkursie wyróżnienie.

Cztery zmodernizowane lokomotywy EM10 z zainstalowanymi 
przetwornicami po przeprowadzeniu prób w ZNLE Gliwice zostały 
oddane do eksploatacji.  

Przedstawione przetwornice statyczne mogą być zastosowane 
nie tylko w lokomotywie elektrycznej EM10, lecz także w różnego 
typu pojazdach elektrycznych, będących na wyposażeniu spółek 
kolejowych.
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