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Zasobnik energii w tramwaju 
zmniejszający zużycie energii
Wykorzystanie energii oddawanej przez tramwaj warun-
kowane jest obecnością innego pojazdu pobierającego 
energię z sieci na tym samym odcinku zasilania. Energia 
odzyskana zmniejsza się do kilku procent [1] na liniach 
tramwajowych o małej intensywności ruchu, jak również 
na liniach poza godzinami szczytu. Jednym z rozwiązań 
poprawiających efektywność rekuperacji, bez względu na 
warunki ruchu, jest zastosowanie zasobników energii 
w podstacjach trakcyjnych. Takie rozwiązanie wymaga 
zmniejszenia rezystancji sieci oraz zwiększenia obszarów 
zasilania. Wynika to z konieczności zmniejszenia strat 
i zapewnienia poprawnej identyfikacji zwarć w czasie re-
kuperacji.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie zasobnika energii na po-
kładzie tramwaju. Zasobnik taki powinien charakteryzować się:
 dużą pojemnością jednostkową (Wh/kg),
 zdolnością całkowitego rozładowania zgromadzonej energii 

w czasie do 30 s, co wymaga dużej mocy jednostkowej,
 dużą trwałością – dopuszczalną liczbą cykli ładowania/rozła-

dowania (co najmniej 10 lat),
 dużą sprawnością cyklu ładowania/rozładowania,
 dużą mocą jednostkową (W/kg) związaną z czasem ładowania/ 

/rozładowania całkowitej zgromadzonej energii, 
 długim czasem samorozładowania, 
 możliwością dopasowania wymiarów zasobnika do gabarytów 

pojazdu.
Z punktu widzenia zastosowania zasobnika energii szczytowej 

istotną cechą jest też cena jednostkowa (euro/Wh).
Pod uwagę brane jest zastosowanie jednego z trzech rodza-

jów zasobników energii: akumulatory chemiczne, bezwładniki 
i superkondensatory. 

Akumulatory chemiczne eliminuje mała trwałość i duża masa 
przy wymaganej mocy szczytowej (30-sekundowej). 

W przypadku nowoczesnych zasobników bezwładnikowych 
pojemność energetyczna samego bezwładnika sięga 20 Wh/kg. 
Charakteryzuje je niewielka masa, wysoka prędkość obrotowa, 
wysoka wytrzymałość materiału, obudowy próżniowe i specjalne 
łożyskowanie. Bezwładnik scalony jest jednak z systemem ma-
szynowym silnik/generator, co wraz z przekształtnikiem zmniejsza 
nieco sprawność cyklu oraz znacznie zwiększa masę. Z uwagi na 
efekt żyroskopowy wirująca masa wymaga odpowiedniej instala-
cji mechanicznej. Bezwładniki niskoobrotowe wymagają również 
obsługi związanej z koniecznością wymiany oleju w łożyskach.

Szybko rozwijająca się gałąź produkcji superkondensatorów 
pozwala na rozwiązanie problemu akumulacji energii [3], alterna-
tywne w stosunku do bezwładników. Duża pojemność superkon-
densatorów pozwala na gromadzenie energii do 6Wh/kg. Przy 
trwałości deklarowanej na 10 lat, możliwa jest realizacja 500 000–
–1 000 000 cykli ładowanie/rozładowanie. Duża moc jednostkowa 

umożliwia przeprowadzenie ładowania w ciągu 30 s, co przyjęto 
za jedno z kryteriów zastosowania w pojazdach miejskich. Spraw-
ność cyklu sięga 95%, a czas samorozładowania – wielu miesię-
cy. W tramwaju możliwe jest umieszczenie superkondensatorów 
na dachu pojazdu. Duża dostępna powierzchnia ułatwia chłodze-
nie. Taka lokalizacja pozwala również na zapewnienie bezpieczeń-
stwa w przypadku awarii pojedynczego kondensatora, wchodzą-
cego w skład zasobnika. Dla zapewnienia właściwej pojemności 
energetycznej wymagane jest tworzenie szeregowo-równoległego 
zestawu superkondensatorów. Zestaw taki może być uodporniony 
na awarie zewnętrzne i wewnętrzne. Między zestawem superkon-
densatorów a siecią trakcyjną oraz silnikami muszą znajdować się 
przekształtniki. Będą one w stanie ochronić superkondensatory 
przed zwarciami zarówno w sieci, jak i w taborze. Rozdzielenie 
zestawu na dwie równoległe gałęzie zapewni możliwość kontynu-
owania jazdy w przypadku awarii dowolnego elementu układu za-
silania. Na niewielkich odległościach możliwa będzie również 
jazda w przypadku zaniku napięcia w sieci trakcyjnej.

Z tych powodów w pojazdach najbardziej uzasadnionym jest 
użycie zasobników energii w postaci superkondensatorów. W ce-
lu porównania dwóch rozwiązań poprawy efektywności hamowa-
nia odzyskowego przeprowadzona została analiza energetyczna 
dla zasobników superkondensatorowych ulokowanych w pojeź-
dzie tramwajowym lub na podstacji trakcyjnej.

Warianty lokalizacji zasobnika energii 
w systemie zasilania
Analizy porównawcze przeprowadzone zostały dla dwóch przy-
padków pojazdów tramwajowych (rys.1). Pierwszy przypadek od-
zwierciedla sytuację, w której pojazd, o założonej masie 40 t, 

Rys. 1.  Analizowane warianty zasilania
 a) pojazd bez zasobnika – zasobnik na podstacji, b) tramwaj z za-

sobnikiem na pokładzie, E – zasobnik energii, conv - przekształtnik,  
M - napęd
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zwraca energię do sieci trakcyjnej zasilanej 
z podstacji wyposażonej w zasobnik energii. 
W drugim przypadku – pojazd o masie 42 t 
zwraca energię hamowania do pokładowego 
zasobnika energii. Założone zostało wykorzy-
stanie superkondensatorów o pojemności 
C = 2700 F, napięciu roboczym Ur = 2,4 V 
i rezystancji wewnętrznej Rw = 0,7 mΩ.

Całkowita sprawność tramwaju z zasob-
nikiem energii jest nieco mniejsza niż tram-
waju bez zasobnika ze względu na układy 
przekształtników. Wynika to z konieczności 
wyrównywania poziomu napięcia w sieci 
trakcyjnej i superkondensatorze. Do potrzeb 
analizy maksymalna moc tramwaju z zasob-

Rys. 2. Zasobnik na podstacji – udział prądu pojazdu w obciążeniu podstacji i prąd kondensatora dla przypad-
ku rezystancji sieci zasilającej Rc = 0,1 Ω, i początkowych wartości napięcia na kondensatorze w po-
jeździe: a) Uc = 730 V, b) Uc = 690 V, co odpowiada przebiegom a i b na rys. 3

nikiem jest większa o 5% tak, by tramwaj z zasobnikiem mógł 
osiągnąć zbliżone parametry przejazdu, co tramwaj bez zasobnika.

W obu przypadkach identyczne są parametry podstacji i sieci 
trakcyjnej. Rozpatrywany jest system prądu stałego, o znamiono-
wym napięciu w sieci 660 V i zasilaniu jednostronnym. Dla dłu-
gich odcinków zasilania i odległych od podstacji istotna jest war-
tość sumarycznej rezystancji sieci trakcyjnej Rc, szyn Rr kabli 
zasilających Rz i powrotnych Rp:

Rs = Rr + Rr + Rz + Rp (1)

Istotnym parametrem obwodu zasilania pojazdu trakcyjnego 
jest również wartość rezystancji podstacji (Rpod):

 ∆UL + ∆UR + ∆UREC +∆USRpod = ——————————— (2)
 n · In

Rys. 3.  Zasobnik na podstacji – przykładowe przebiegi napięcia na zasob-
niku przy różnych wartości początkowych, dla rezystancji całkowitej  
Rc = 0,1 Ω

gdzie:
∆UL. i ∆UR  – odpowiednio indukcyjny i re-

zystancyjny spadek napięcia 
w transformatorze wywołany 
nominalnym prądem zespołu 
prostownikowego In, 

∆UREC   – spadek napięcia na prostow-
niku, 

∆US  – spadek napięcia w systemie 
zasilania, wywołany prądem 
In. 

Wartość rezystancji podstacji zależy 
głównie od nominalnej mocy zespołu, mo-
cy transformatora i mocy zwarciowej na 
szynach AC podstacji trakcyjnej.

Rys. 4. Zasobnik na pojeździe – udział prądu pojazdu w obciążeniu podstacji i prąd kondensatora dla przy-
padku rezystancji sieci zasilającej Rc = 0,1 Ω, i początkowych wartości napięcia na kondensatorze 
w pojeździe: a) Uc = 730 V, b) Uc = 680 V, co odpowiada przebiegom a i b na rys. 5

W obu rozpatrywanych przypadkach przejazd tramwaju prze-
biega według podobnych algorytmów: rozruch ze stałym przys-
pieszeniem, ograniczony mocą maksymalną, następnie odcinek 
jazdy z prędkością ustaloną, odcinek wybiegowy oraz hamowanie 
z zadanym opóźnieniem. Na rysunkach 2–8 przedstawiono przy-
kładowe wyniki dotyczące zależności energetycznych w obu ana-
lizowanych przypadkach. 

W przypadku tramwaju z zasobnikiem, energia z systemu za-
silania może być pobierana w sposób ciągły, ze stałą, niewielką 
mocą. Jest to wartość uśrednionej mocy potrzebnej na przejazd. 
Pominięte zostało zużycie energii przez obwody pomocnicze. 
W takim przypadku wartość mocy maksymalnej jest mniejsza od 
średniej mocy zwykłego pojazdu tramwajowego z uwagi na znacz-
nie mniejsze straty w systemie zasilania. 

Rys. 5.  Zasobnik na pojeździe – przykładowe przebiegi napięcia na zasob-
niku przy różnych wartości początkowych, dla rezystancji całkowitej  
Rc = 0,1 Ω
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tramwaj bez zasobnika energii może pobrać relatywnie bardzo du-
żą moc (1300 kW, przy mocy napędu 770 kW i rezystancji sieci 
0,15 Ω – napięcie na pantografie 400 V). Praktycznie nie do-
puszcza się do tak dużych strat w układzie zasilania przez dobór 
parametrów układu zasilania i taboru. Dalsze zwiększanie rezy-
stancji całkowitej zmniejsza moc maksymalną z uwagi na ograni-
czenie prądu przez minimalne napięcie na pantografie. Tramwaj 
z zasobnikiem energii, niezależnie od bieżącej wartości mocy po-
bieranej przez napęd może obciążać system zasilania mocą 
szczytową kilkanaście razy mniejszą niż w przypadku zwykłego 
pojazdu. Chociaż pominięto tu pobór mocy przez układy pomoc-
nicze, ta relacja wykazuje wielką przewagę na korzyść rozwiązania 
tramwaju z pokładowym zasobnikiem energii.

Tramwaj z zasobnikiem energii pomimo większej masy po-
biera mniej energii na przejazd międzyprzystankowy. Jedynie dla 
układu zasilania o bardzo małej rezystancji całkowitej (duża moc 
podstacji) na krótkich odcinkach, przy samej podstacji, energia 
pobrana może być większa niż pobrana w przypadku układu z za-
sobnikiem na podstacji. 

Największe efekty oszczędności energii związane z przesyłem 
energii z podstacji do pojazdu uzyskiwane są w słabych syste-
mach zasilania, czyli na liniach o dużych wartościach rezystancji 
sieci trakcyjnej i rezystancji podstacji.

Algorytmy współpracy tramwaju kondensatorowego 
z systemem zasilania
Tramwaj z zasobnikiem pokładowym może pracować według róż-
nych algorytmów, zależnych od wybranych priorytetów. W zależ-
ności od przyjętego algorytmu wymagane są odpowiednie para-
metry przekształtników zasilających zasobnik z sieci.

Uśrednianie wartości prądu pobieranego 
z układu zasilania 
Energia gromadzona przez zasobnik tramwaju jest wykorzystywa-
na tylko i wyłącznie wewnątrz tego tramwaju. Pojemność zasob-
nika powinna wystarczyć na przeprowadzenie rozruchu tramwaju 
do osiągnięcia prędkości maksymalnej w oparciu o energię zgro-
madzoną w zasobniku. Zasobnik zasilany jest z sieci trakcyjnej 
prądem o stałej wartości poprzez przekształtnik. Wielkość tego 
prądu powinna być równa średniej wartości prądu (za cykl mię-
dzyprzystankowy) wymaganego do zasilania tramwaju dla okre-
ślonych przejazdów międzyprzystankowych. Dla rozpatrywanego 
tramwaju wartość prądu pobieranego z sieci nie przekroczy 80 A, 
będzie więc wielokrotnie mniejsza niż prąd maksymalny pobiera-
ny przez tramwaj bez zasobnika. W najprostszym algorytmie ste-
rowania należy przerywać ładowanie zasobnika z sieci w chwili, 
gdy stan naładowania zasobnika osiągnie poziom rezerwy, który 
określa możliwe doładowanie zasobnika do pełnej pojemności 
energią odzyskaną z energii kinetycznej tramwaju. Wielkość tej 
energii zależy od jego aktualnej prędkości. Zasobnik stojącego 
tramwaju może być doładowany z sieci do 100% pojemności. 
Zasobnik tramwaju jadącego z maksymalną prędkością może być 
doładowywany do najmniejszej wartości (rezerwa powinna być 
największa). Przy takim algorytmie pracy możliwe jest minimali-
zowanie mocy każdego fragmentu układu zasilania tramwajów. 
Algorytm ten zapewnia minimalizację strat energii w układzie za-
silania. Najlepsze efekty uzyskiwane będą w obszarze zasilania 
o małym natężeniu ruchu, oraz w obszarach o małej mocy syste-

Rys. 6. Zasobnik na podstacji – zależność całkowitej energii zużytej od 
rezystancji sieci zasilającej przy różnych wartościach mocy maksy-
malnej 

Rys. 7. Zasobnik na pojeździe – zależność całkowitej energii zużytej od re-
zystancji sieci zasilającej przy różnych wartościach mocy maksy-
malnej

Rys. 8. Zasobnik na pojeździe – zależność całkowitej energii dostarczonej 
od pojemności baterii superkondensatorów przy ustalonej maksy-
malnej mocy napędu

Istotnym parametrem systemu zasilania jest maksymalna 
moc obciążenia. Maksymalna moc pobierana z systemu zasilania 
osiągana jest w ostatniej fazie rozruchu, kiedy uzyskiwana jest 
maksymalna prędkość. Moc pobierana z podstacji jest zwiększo-
na o wartość strat w systemie. W analizie założone zostało ogra-
niczenie mocy maksymalnej jedynie wartością dopuszczalnego 
minimalnego poziomu napięcia na odbieraku prądu. Teoretycznie 
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mu zasilania. Maksymalne korzyści zostaną uzyskane wówczas, 
gdy wszystkie tramwaje wyposażone będą w zasobniki energii.

Zmniejszanie wartości maksymalnej prądu pobieranego 
z układu zasilania 
Energia gromadzona przez zasobnik tramwaju jest wykorzystywa-
na wewnątrz tego tramwaju, jak również może dosilać inny pobli-
ski tramwaj bez zasobnika. Zasobnik doładowywany może być 
również podczas hamowania innego tramwaju bez zasobnika. Ce-
lowe jest stosowanie naprzemiennego ruchu tramwajów z zasob-
nikami i bez zasobników. Pojemność zasobnika powinna być 
większa niż w przypadku tramwaju pracującego według pierwsze-
go algorytmu. Wartość prądu ładowania zależy od stanu nałado-
wania zasobnika, napięcia w sieci trakcyjnej, aktualnej prędkości 
tramwaju, jak i prędkości najbliższego tramwaju bez zasobnika. 
Wymaga to transmisji informacji między tramwajami. Zasobnik 
zasilany z sieci trakcyjnej prądem o zmieniającej się wartości wy-
maga przekształtnika dużej mocy. Najlepsze efekty uzyskiwane 
będą w obszarze zasilania o dużym natężeniu ruchu i stosunkowo 
małej mocy układu zasilania podstacji. Możliwe jest wtedy zwięk-
szenie gęstości ruchu lub zwiększenie prędkości eksploatacyj-
nych bez rozbudowy systemu zasilania. Przy takim algorytmie 
pracy możliwe jest zmniejszenie mocy układu zasilania podstacji. 
Wymagana jest sieć trakcyjna o dużych przekrojach w celu zmi-
nimalizowania strat energii przesyłanej między tramwajami. 
W porównaniu do układu zasilania, w którym zasobnik znajduje 
się na podstacji, poprawiona zostaje praca układu zasilania w ob-
szarach oddalonych od podstacji trakcyjnej.

Wnioski
Argumenty za stosowaniem zasobnika pokładowego
 Zmniejszony pobór mocy maksymalnej i obniżenie kosztów 

przyłączy.
 Znaczne zmniejszenie poboru energii.
 Zmniejszenie strat energii w sieci.
 W przypadku prowadzenia ruchu mieszanego (pojazdy nowe-

go i starego typu) – możliwość transferu energii ze zwykłych 
pojazdów (nie wyposażonych w zasobnik).

 W przypadku jednolitego taboru nowego typu – obniżenie 
kosztów inwestycyjnych w podstacjach i obwodach zasilania.

 Możliwe znaczne zmniejszenie nastaw wyłączników szybkich 
i eliminacja problemu wyłączalności zwarć dalekich.

 Zwiększenie trwałości elementów układu zasilania.
 Możliwe znaczne zwiększenie gęstości ruchu pojazdów bez 

modernizacji systemu zasilania.
 Zmniejszenie średniego i maksymalnego prądu w sieci po-

wrotnej, co zmniejsza wartości prądów błądzących (w przy-
padku zasobnika w podstacji następuje wzrost wartości sku-
tecznej prądów błądzących).

Argumenty za stosowaniem zasobnika w podstacji
 Możliwość obniżenia maksymalnej mocy pobieranej z syste-

mu elektroenergetycznego.
 Możliwość zastosowania dowolnego typu zasobnika.
 Wykorzystanie zasobnika dla istniejącego taboru.

Prezentowana analiza dotyczyła przypadku pojedynczego po-
jazdu. Wraz ze zwiększeniem natężenia ruchu zużycie energii na 
odcinku międzyprzystankowym może się różnić, co jest związane 
z nieliniowym wzrostem strat w miarę wzrostu prądu obciążenia. 
Jednakże osiągnięte wyniki wykazują, że dla oszczędności energii 
lepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie zasobnika w pojeź-
dzie, a nie w podstacji. 

System zasilania – podstacje trakcyjne i sieć trakcyjna – nie 
musi być modernizowany, aby wykorzystać energię rekuperacji. 
Możliwe jest zwiększenie mocy maksymalnej taboru i zwiększe-
nie natężenia ruchu na odcinkach zasilania bez potrzeby moder-
nizacji sieci. Możliwe jest również zwiększenie średniej prędko-
ści. Nie istnieje konieczność ograniczania mocy związanej 
z niskim poziomem napięcia na odbieraku pojazdu w końcowej 
fazie rozruchu. Maksymalna moc zwracana do układu zasilania 
w początkowej fazie hamowania nie jest ograniczona wysokim 
poziomem napięcia w sieci. Tramwaj bez zasobnika energii w ob-
szarach, gdzie wystąpią ograniczenia napięciowe (związane z du-
żą rezystancją systemu zasilania), pokona dystans wolniej, a przy 
założeniu tego samego czasu przejazdu pobiera więcej energii, 
ponieważ rozruch trwa odpowiednio dłużej i większa będzie pręd-
kość maksymalna.

W przypadku, gdy rejon zasilania obsługiwałby wyłącznie 
tramwaje z zasobnikami energii, możliwe byłoby obniżenie na-
staw sekcyjnych wyłączników szybkich na podstacji.

Tramwaje z zasobnikami energii na pokładzie mogą być wpro-
wadzane indywidualnie i natychmiast przynoszą oszczędność 
energii.
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