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Nowoczesny system zasilania 
w wagonach pociągu Jan Kiepura
W systemie zasilania wagonów pociągu „Jan Kiepura” 
zostały zastosowane nowoczesne, tranzystorowe prze-
twornice statyczne typu PSM-50W, produkcji firmy MED-
COM z Warszawy. Zadaniem statycznej przetwornicy wa-
gonowej jest zasilanie wszystkich odbiorników energii 
elektrycznej (klimatyzatory, nagrzewnice, pompy i pod-
grzewacze wody, oświetlenie itd.) przy wykorzystywaniu 
energii z sieci trakcyjnej. Nowoczesny system, wykorzy-
stujący energię z sieci trakcyjnej, zapewnia ciągłe i pra-
widłowe zasilanie odbiorników – również podczas dłuż-
szych postojów pojazdu, przewyższając pod tym względem 
tradycyjny system z przetwornicą elektromaszynową, ko-
rzystającą z napędu od kół jezdnych. 

Przetwornice eksploatowane na kolejowych szlakach europejskich 
muszą być urządzeniami wielosystemowymi, dostosowanymi do 
pracy przy różnych napięciach, występujących w wysokonapię-
ciowych magistralach wagonowych na obszarze Europy. Napięcia 
te – z uwagi na różne standardy w narodowych sieciach trakcyj-
nych – mogą zmieniać się w szerokim zakresie zarówno napięć 
przemiennych, jak i stałych:
 800V÷1740 V 50 Hz,

 800V÷1200 V 16 2/3 Hz,
 1000V÷4000 V DC.

Na trasie przejazdu pociągu Jan Kiepura występują aktualnie 
dwa standardy napięciowe (rys. 1). Krajowe zasilanie sieci trak-
cyjnej (3 kV DC) zostaje na terenie Niemiec (stacja rozrządowa 
Oderbrücke) zmienione na 1000 V/16 2/3 Hz, a na granicy z Bel-
gią (Aachen) ponownie na 3 kV DC. 

Przy zmianach napięcia wejściowego, przetwornica – bez po-
trzeby dokonywania jakichkolwiek przełączeń – wytwarza wszyst-
kie potrzebne napięcia wyjściowe, zasilając jednocześnie wago-
nową baterię akumulatorów. Dla zmniejszenia wpływu zmian 
temperatury otoczenia baterii na okres jej eksploatacji, przetwor-
nica automatycznie dostosowuje końcowe napięcie ładowania do 
aktualnych warunków termicznych.

Statyczna przetwornica PSM-50W jest bardzo nowoczesnym 
urządzeniem, w którym zastosowano najnowsze osiągnięcia tech-
niki w dziedzinie podzespołów elektronicznych, elementów ma-
gnetycznych, systemów zabezpieczeń i algorytmów sterowania. 
Charakteryzuje się ona bardzo dobrymi parametrami elektryczny-
mi oraz niewielkimi gabarytami i masą. Podstawowe parametry 
techniczne przetwornicy przedstawiono w tablicy 1.

Przetwornica jest dodatkowo wyposażona w dwa gniazda wej-
ściowe 3×400 V, umożliwiające – podczas długotrwałego posto-

Rys. 1. Mapa europejskich systemów zasilania z zaznaczoną trasą pociągu „Jan Kiepura”
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ju wagonu i jednoczesnym braku dostępu do sieci trakcyjnej –  
korzystanie ze zwykłej sieci energetycznej w celu zapewnienia 
normalnej pracy wszystkich odbiorników. Schemat blokowy prze-
twornicy przedstawiono na rysunku 2.

W obwodzie wejściowym – oprócz odłącznika uziemiającego 
i bezpiecznika – jest umieszczony system soft-startu, zapewnia-
jący ograniczenie prądu rozruchowego po dołączeniu przetworni-
cy do sieci trakcyjnej. 

Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji tranzystorów IGBT 
oraz odpowiednich algorytmów sterowania, realizowanych przez 
system mikroprocesorowy, uzyskano na wyjściach AC przebiegi 
sinusoidalne, o bardzo małym poziomie odkształceń. W porów-
naniu z przetwornicami o trapezowym lub prostokątnym napięciu 
wyjściowym, przetwornica PSM-50W zapewnia istotne ograni-
czenie strat energii w zasilanych silnikach elektrycznych. Zmniej-
szone są również wibracje łożysk, co łącznie wpływa bardzo ko-
rzystnie na żywotność silników.

Dla kontroli pracy przetwornicy jest ona wyposażona w termi-
nal, umożliwiający zdalną obserwację rodzaju zasilania wejścio-
wego, aktualnych parametrów pracy oraz generowanych sygnałów 
alarmowych. Umieszczony na czołowej płycie terminala panel 
monitorowania umożliwia odczytanie następujących parametrów:
 napięcia akumulatora,
 prądu wyjścia 24 V,
 temperatury baterii akumulatorów,
 prądu baterii akumulatorów,
 napięcia poszczególnych faz wyjścia 3×400 V,
 aktualnej daty (rrrr-mm-dd) oraz czasu (hh:mm).

Na panelu znajduje się zestaw przycisków, spełniających na-
stępujące funkcje:
 kasowanie akustycznego sygnału podczas stanu alarmowego,
 zwiększanie wartości nastawy lub przewijanie funkcji Menu,
 zmniejszanie wartości nastawy lub przewijanie funkcji Menu,
 zatwierdzenie ustalonej wartości,
 test sprawności sygnalizacyjnych diod LED,
 wejście lub wyjście z programu Menu.

Zestaw diod LED sygnalizuje odpowiednio:
 ZASILANIE TRAKCYJNE – zasilanie z sieci trakcyjnej,
 ZASILANIE ZEWN. 3×400 V – zasilanie z sieci energetycznej, 
 PRZECIĄŻENIE – przekroczenie dopuszczalnego prądu obcią-

żenia, 
 AWARIA PRZETWORNICY – uszkodzenie przetwornicy,
 PRZEKROCZENIE TEMPERATURY – przekroczenie maksymal-

nej temperatury.

Tablica 1
Parametry techniczne wielosystemowej przetwornicy statycznej 
PSM-50W

Parametr  Wartość

  1000 V 16 ²/3 Hz (zakres zmian 800÷1200 V)

  1000 V 50 Hz (zakres zmian 800÷1200 V)

Napięcia wejściowe  1500 V 50 Hz (zakres zmian 1050÷1740 V)

  1500 V DC (zakres zmian 1000÷1950 V)

  3000 V DC (zakres zmian 2000÷4000 V)

 

24 V

 P = 6 kW, In = 230 A; stabilność napięcia ≤1%, tętnienia 
napięcia ≤0,5%; prąd ładowania baterii 10÷100 A (usta-
wiany), automatyczna regulacja napięcia baterii w funkcji 
temperatury (–10ºC do +50ºC) 28,8 V÷25,6 V

Napięcia wyjściowe
 

3×400 V
  S = 44 kVA, In = 65 A; stabilizacja napięcia ≤±5%; sta-

bilizacja częstotliwości ≤±0,2%, zawartość harmonicznych 
≤5%; przeciążalność 200%/5 s, przesunięcie fazowe napię-
cia ≤2°, elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe 

 
230 V

  S = 6 kVA, In = 26 A, (Smax = 8,5 kVA, Imax = 37 A); 
stabilizacja napięcia ≤±5%; stabilizacja częstotliwości 
≤±0,2%, zawartość harmonicznych ≤5%; bezpiecznik 
50 A

Moc maksymalna  55 kW

Sprawność ogólna  >83%

Temperatura otoczenia  −30°C ÷ +40°C

Typ obudowy  IP56

Masa  ok. 1000 kg

Wymiary (szer.×gł.×wys.) [mm] 2000×1800×500 (korpus) 
2000×2100×560 (z profilami do montażu)

50 Hz

50 Hz

Rys. 2. Schemat blokowy przetwornicy PSM-50W
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Przetwornice PSM-50W są eksploatowane w wagonach po-
ciągu Jan Kiepura od 12 czerwca 2004 r. bez żadnych awarii czy 
usterek. Urządzenie uzyskało wyróżnienie w konkursie im prof. 
Czesława Jaworskiego na Międzynarodowych Targach TRAKO 
’2003. Statyczne przetwornice trakcyjne firmy MEDCOM – mają-
cej wieloletnie doświadczenie w produkcji tego typu urządzeń – 
są eksploatowane zarówno w kraju, jak i za granicą. Bez jakich-
kolwiek awarii eksploatowana jest (2 lata), w bardzo ciężkich 
warunkach klimatu Skandynawii, seria przetwornic PSM-33W, za-
instalowanych w wagonach pociągu Svenska Orientexpressen. 
Należy przypuszczać, że pasażerowie Jana Kiepury będą w pełni 
usatysfakcjonowani komfortem podróży, do którego przyczyniają 
się między innymi statyczne przetwornice tranzystorowe. 
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Rys. 3. Terminal przetwornicy PSM-50W – panel monitorowania 

Rys. 4. Obudowa przetwornicy PSM-50W

Rys. 5. Przetwornica PSM-50W zainstalowana w wagonie InterCity
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