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Trolejbusy z bateryjnym źródłem 
zasilania – doświadczenia 
eksploatacyjne i koncepcja 
liniowego zastosowania w Gdyni
Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni od 
blisko piętnastu lat dokonuje sukcesywnej wymiany tabo
ru na pojazdy niskopodłogowe. Pierwszy niskowejściowy 
trolejbus Jelcz M121MT został wprowadzony do eksploa
tacji w 1998 r. W latach 2001–2002 zakupiono cztery cał
kowicie niskopodłogowe trolejbusy Solaris Trollino 12T, 
a od 2003 r. w parku taborowym zaczęły się pojawiać po
jazdy wyposażone w napęd asynchroniczny. Pierwszym 
z nich był Solaris Trollino 12AC wyposażony w układ  
napędowy czeskiej firmy Cegelec [1, 6]. W 2008 r. 
rozpoczę to przygotowania do realizacji projektu „Rozwój 
proekologicznego transportu publicznego na obszarze 
metropolitarnym Trójmiasta”. Jednym z elementów tego 
projektu był zakup 25 niskopodłogowych trolejbusów wy
posażonych w autonomiczne źródło zasilania, co miało na 
celu zwiększenie niezawodności komunikacji trolejbu
sowej. 

W czasie prac studyjno-projektowych rozważano wyposażenie 
nowych trolejbusów w pomocniczy agregat spalinowy, baterie 
elektrochemiczne lub zasobnik superkondensatorowy. Zasadni-
czym argumentem decydującym o rezygnacji z zastosowania za-
sobnika superkondensatorowego była jego relatywnie niewielka 
pojemność, ograniczająca zasięg jazdy bezsieciowej do 1 km [3, 
5]. Czynnikiem przemawiającym na niekorzyść agregatu spalino-
wego były względy środowiskowe, czyli emisyjność oraz znaczny 
poziom hałasu generowany podczas pracy. Istotnym argumentem 
okazały się także aspekty eksploatacyjne - PKT Gdynia jest przed-
siębiorstwem posiadającym w swoim parku taborowym wyłącznie 
trolejbusy, czyli pojazdy o napędzie elektrycznym. Skutkiem tego 
zajezdnia trolejbusowa nie dysponuje kadrą ani zapleczem tech-
nicznym odpowiednim do eksploatacji pojazdów wyposażonych 
w silniki spalinowe. Należy także zwrócić uwagę na znaczny po-
tencjał rozwojowy baterii elektrochemicznych, których cena jak 
i parametry techniczne ulegają ciągłej poprawie jako rezultat 
większej popularności pojazdów elektrycznych.

Przedstawione argumenty zaowocowały podjęciem decyzji 
o zakupie trolejbusów wyposażonych w pomocniczy napęd aku-
mulatorowy. Z dostępnych na rynku technologii wybrano baterie 
niklowo-kadmowe. Podstawowym czynnikiem, stojącym u pod-
staw tej decyzji, była żywotność ogniw wykonanych w tej techno-
logii, potwierdzona doświadczeniami eksploatacyjnymi innych 
użytkowników. Zaletą baterii niklowo-kadmowych jest także ich 
duża przeciążalność prądowa, mająca kluczowe znaczenie w przy-
padku napędów trakcyjnych. 

Realizacja projektu
Pierwsze dwa prototypowe trolejbusy wyposażone w autonomicz-
ny napęd bateryjny zostały zakupione przez PKT ze środków wła-
snych, a dostarczone przez firmę Solaris w 2009 r. (fot. 1). 
W marcu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę kolejnych 25 
pojazdów, w ramach projektu współfinansowanego ze środkóe 
UE, także wyposażonych w pomocniczy napęd akumulatorowy, 
którego zwycięzcą okazała się ponownie firma Solaris [2].

W ramach obydwu zamówień dostarczone zostały trolejbusy 
Solaris Trollino 12 wyposażone w układ napędowy produkcji fir-
my Medcom. Do celów zasilania awaryjnego znalazły zastosowa-
nie baterie niklowo-kadmowe typu STH800 firmy SAFT.  Baterie 
te są połączone z pozostałą instalacją elektryczną 600 V za po-
mocą rezonansowego przekształtnika DC/DC zwiększającego na-
pięcie baterii do napięcia znamionowego układu napędowego 
podczas jazdy autonomicznej, a w trakcie jazdy przy zasilaniu 
z sieci trakcyjnej pełniącego rolę ładowarki akumulatorów. Po-
nadto przekształtnik ten zapewnia separację galwaniczną między 
ogniwami a potencjałem sieci trakcyjnej. Baterie trakcyjne oraz 
przekształtnik są umieszczone w tylnej części pojazdu (fot. 2). 
Trolejbus jest wyposażony w automatyczne odbieraki prądu, 
umożliwiające przyłączanie i odłączanie się od sieci trakcyjnej 
bez konieczności ręcznego manipulowania przez kierowcę. Cha-
rakterystykę własności trakcyjnych przy jeździe autonomicznej 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Podstawowe dane techniczne trolejbusów 
Solaris Trollino 12/Medcom

Moc silnika trakcyjnego 175 kW

Maksymalna moc na wale silnika podczas jazdy autonomicznej 70 kW

Maksymalne przyspieszenia podczas jazdy autonomicznej 0,4 m/s2

Napięcie baterii 201,6 V

Maksymalny prąd baterii 400 A

Liczba ogniw 168

Pojemność ogniw 80 Ah

Typ ogniw NiCd STH 800

Prąd ładowania szybkiego/standardowego 1 C/0,1 C

Masa baterii wraz z przekształtnikiem 800 kg

Należy nadmienić, że baterie trakcyjne zostały zastosowane 
także w ostatniej serii, 5 trolejbusów Mercedes O405N, budowa-
nych we własnym zakresie przez PKT Gdynia, na bazie nadwozi 
pochodzących z rynku wtórnego [8]. W odróżnieniu od pojazdów 
Trollino, zastosowano w nich baterie o mniejszej pojemności, 
składające się z 60 ogniw STH 800. W celu uproszczenia apara-
tury elektrycznej zrezygnowano w nich także z montażu przetwor-
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nicy podwyższającej napięcie baterii – układ napędowy 
jest zasilany bezpośrednio z baterii napięciem 72 V i pra-
cuje przy znacznie ograniczonych parametrach rucho-
wych. 

Doświadczenia eksploatacyjne
Trolejbusy wyposażone w pomocniczy napęd bateryjny 
są eksploatowane przez PKT Gdynia od stycznia 2010 r. 
W tym czasie możliwość jazdy autonomicznej była wie-
lokrotnie wykorzystywana zarówno podczas planowanych 
remontów ulic, jak i podczas sytuacji awaryjnych. 
Wszystkie pojazdy Solaris Trollino 12, które były zaku-
pione od 2009 r. (do kwietnia 2011 r. dostarczono łącz-
nie 21 pojazdów), są wyposażone w układ ciągłej reje-
stracji parametrów pracy pojazdu, między innymi stanu 
pracy baterii trakcyjnych. Na podstawie tych rejestracji 
została sporządzona analiza dotychczasowych wyników 
eksploatacyjnych baterii znajdujących się w siedemnastu 
trolejbusach Solaris Trollino 12/Medcom.

Jedna z sytuacji wykorzystania pomocniczego, bate-
ryjnego źródła zasilania miała miejsce w dniach 19–21 
listopada 2010 r. podczas zamknięcia ulicy Chwaszczyń-
skiej na czas wymiany asfaltowej nawierzchni. Wówczas 
trolejbusy pokonywały, korzystając z autonomicznego 
źródła zasilania, odcinki długości 0,8 km do 2,2 km 
(w zależności od etapu prac drogowych). Na rysunku 1 
przedstawiono zależność stopnia rozładowania baterii 
(wyrażonego w procentach pojemności znamionowej) od 
długości pokonanego odcinka, sporządzoną na podsta-
wie rejestracji stanu pracy baterii w tym okresie.

Jak zaznaczono, napęd akumulatorowy miał także za-
stosowanie podczas sytuacji awaryjnych, między innymi 
uszkodzeń sieci trakcyjnej, awarii zasilania lub zaburzeń 
ruchu drogowego. Na rysunku 2 przedstawiono zależność 
między głębokością rozładowania baterii trakcyjnych 
a przejechaną odległością w sytuacjach awaryjnych, 
sporządzona na podstawie doświadczeń eksploatacyj-
nych z lat 2010–2011.

W tabeli 2 przedstawiono podstawowe parametry 
energetyczne pomocniczego napędu bateryjnego uzyska-
ne na podstawie eksploatacji przez PKT Gdynia siedem-
nastu trolejbusów Solaris Trollino 12/Medcom od 
2009 r. Na ich podstawie można stwierdzić, że w stan-
dardowych warunkach ruchu ulicznego zużycie energii, 
przez trolejbus przy jeździe autonomicznej – zasilaniu 
z baterii, kształtuje się na poziomie 1,5 kWh/km, co przy 
założeniu zalecanego z punktu widzenia żywotności roz-
ładowania baterii w 20% umożliwia przejechanie ok. 
2,2 km. Zużycie energii podczas jazdy w sytuacjach awa-
ryjnych jest większe o 25%. Wynika to z występujących 
utrudnionych warunków ruchu drogowego, czyli zatorów 
ulicznych oraz zwiększonej liczby zatrzymań i rozruchów. 
Najdłuższa odległość pokonana z pomocą baterii trakcyj-
nych podczas jazdy z pasażerami wyniosła ponad 7 km. 
Należy zaznaczyć, że ze względu na rzadkie występowa-

Fot. 1. Trolejbus Solaris Trollino 12/Medcom wyposażony w baterie niklowo-kad-
mowe firmy SAFT Fot. M. Połom

Fot. 2.  Baterie trakcyjne (dwie niebieskie skrzynie z prawej strony) oraz przekształt-
nik baterii (lewa strona) trolejbusu Solaris Trollino 12/Medcom 
 Fot. M. Bartłomiejczyk

Rys. 1.  Zależność między stopniem rozładowania baterii a przejechaną odległością 
sporządzona na podstawie rejestracji z 19–21 listopada 2010 r.

zużyciem energii przez pojazdy. Poza zmiennymi warunkami ru-
chu i zróżnicowanym napełnieniem pojazdów istotną przyczyną 
są indywidualne umiejętności jazdy kierowców. Czynnik ten 
świadczy o potencjalnych możliwościach akumulatorowego za-

nie sytuacji awaryjnych, możliwie jest wówczas dopuszczenie 
głębszego rozładowania baterii, do poziomu 50–60%.

Zarówno w przypadku jazdy planowej, jak i awaryjnej, wi-
doczny jest znaczny rozrzut między maksymalnym i minimalnym 
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sobnika energii. Możliwe jest zwiększenie zasięgu pojaz-
dów w przypadku przeprowadzenia szkolenia kierowców 
pod kątem optymalizacji techniki prowadzenia pojazdu. 

Koncepcja zastosowania trolejbusów 
z bateriami trakcyjnymi 
do obsługi osiedla Fikakowo
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni przeprowadza co 
dwa lata badania pt. Preferencje i zachowania komunika-
cyjne mieszkańców Gdyni, podczas których między inny-
mi badane są oczekiwania mieszkańców w stosunku do 
komunikacji miejskiej. Postulatem regularnie wskazywa-
nym przez mieszkańców osiedla Fikakowo jest potrzeba 
uruchomienia bezpośredniego połączenia z centrum 
Gdyni. Jednym z rozwiązań tego problemu jest przedłu-
żenie obecnie kursującej linii autobusowej 153 do cen-
trum Gdyni. Proponowana linia miałaby długość 11 km, 
przy czym 9,8 km jej trasy, czyli 89%, przeprowadzonych 
byłoby pod istniejącą trolejbusową siecią trakcyjną, co 
czyni zasadnym rozważenie budowy sieci trakcyjnej na 
brakującym fragmencie i obsługi tej trasy trolejbusami. 
Zważywszy na ten aspekt, w 2004 r. władze Gdyni, 
uchwalając Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Pu-
blicznego, przewidziały budowę trasy trolejbusowej do 
osiedla Fikakowo. Nowa trasa umożliwiłaby uruchomie-
nie bezpośredniego połączenia trolejbusowego (linia 29) 
na trasie Fikakowo – Węzeł Franciszki Cegielskiej. Na ry-
sunku 3 przedstawiono przebieg przewidywanej trasy do 
osiedla Fikakowo na tle sieci trolejbusowej w Gdyni i So-
pocie.

Koncepcja przedłużenia trasy trolejbusowej do Fika-
kowa wywołała kontrowersje pewnej grupy mieszkańców, 
którzy wyrażali swoje obawy o pogorszenie wyglądu 
osiedla w wyniku budowy sieci trakcyjnej wzdłuż wąskich 
osiedlowych ulic. Biorąc pod uwagę możliwość wyposa-
żenia wszystkich nowych trolejbusów w Gdyni w pomoc-
nicze źródło zasilania, także tych przeznaczonych poten-
cjalnie do obsługi linii 29, uzasadnione staje się 
rozważenie możliwości wykorzystania jazdy autonomicz-
nej w celu obsługi osiedla Fikakowo. Projektowane roz-
wiązanie umożli wiłoby sprostanie oczekiwaniom miesz-
kańców, a ponadto pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów 
budowy sieci trakcyjnej. Celem zweryfikowania tej kon-
cepcji wykonano szereg obliczeń energetycznych prze-
jazdu trolejbusu przedmiotowym odcinkiem [4]. Na ry-
sunku 4 zilustrowano obliczenia przejazdu teoretycznego 
trolejbusu zasilanego z baterii trakcyjnych na odcinku 
bezsieciowym, w obydwu kierunkach.

Ograniczeniem dla całkowitej rezygnacji z budowy 
sieci trakcyjnej i obsługi całego odcinka, długości 
1,2 km, przy zasilaniu autonomicznym, jest stromy profil 
pionowy trasy (rys. 5). Energia pobrana na pokonanie 
w dwie strony trasy trolejbusowej od jej punktu począt-
kowego (skrzyżowanie ulic Chwaszczyńskiej i Gryfa Po-
morskiego) do pętli Fikakowo przy ul. Lipowej, wliczając 
pobór mocy na cele potrzeb nieatrakcyjnych podczas 
dziesięciominutowego postoju na pętli, wynosi 5,3 kWh. 
Wiązałoby się to z rozładowaniem baterii w 33%. Tak 
głęboki stopień rozładowania ograniczy ich żywotność do 

Rys. 2. Zależność między stopniem rozładowania baterii a przejechaną odległością 
w sytuacjach awaryjnych

Tabela 2
Porównanie pracy pomocniczego napędu bateryjnego 
w różnych warunkach ruchowych
  Tryb pracy 

 symulacja praca planowa praca awaryjna

Przejechana odległość dla DOD = 20% 2,25 km 2,28 km 1,63 km

Średnie zużycie energii * 1,4 kWh/km 1,51 kWh/km 1,86 kWh/km

Minimalne zużycie energii** — 0,83 kWh/km 0,68 kWh/km

Maksymalne zużycie energii** — 2,36 kWh/km 2,72 kWh/km

Największa pokonana odległość — 2,164 km 7,105 km

* Średnia ważona odległości przejechanej w każdym kursie.
** Wyznaczone dla odległości większej niż 1 km.

Rys. 3.  Schemat sieci trolejbusowej w Gdyni i Sopocie z planowaną trasą do 
osiedla Fikakowo Opracowanie: M. Beister, M. Połom
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4000 cykli, czyli dwóch lat liniowej eksploatacji [7]. Co więcej, 
zredukowana do 70 kW moc napędu trakcyjnego w trakcie zasila-
nia bateryjnego ograniczy prędkość trolejbusu podczas podjazdu 
na początkowy fragment ulicy Gryfa Pomorskiego o nachyleniu 
70‰ do 20 km/h. Tak mała prędkość jest niedopuszczalna z po-
wodu zatamowania ruchu drogowego.

Alternatywnym rozwiązaniem jest budowa sieci trakcyjnej, 
w ograniczonym zakresie, wyłącznie na nachylonym fragmencie 
trasy (rys. 6). Stromy profil występuje w początkowej części tra-
sy, do przystanku Gryfa Pomorskiego. Dalsza część trasy – od 
przystanku Gryfa Pomorskiego do pętli – charakteryzuje się zero-
wym nachyleniem pionowym. Ponadto gęsta zabudowa we-
wnątrzosiedlowa, będąca utrudnieniem dla budowy sieci trolej-
busowej, występuje na odcinku między przystankiem Gryfa 
Pomorskiego a pętlą przy ul. Lipowej. Biorąc pod uwagę względy 
organizacyjno-ruchowe oraz energetyczne, uzasadniona staje się 
budowa sieci trakcyjnej na następujących fragmentach trasy 
(rys. 6):
�� między skrzyżowaniem ul. Chwaszczyńska/ul. Gryfa Pomor-
skiego a przystankiem Gryfa Pomorskiego (w kierunku do pętli 
Fikakowo) – ze względu na konieczność pokonania znacznego 
nachylenia;
�� między przystankiem Lipowa a skrzyżowaniem ul. Chwasz-
czyńska/ul. Gryfa Pomorskiego (w kierunku do centrum) – ze 
względów ruchowych (łatwość przejścia na zasilanie sieciowe 
na przystanku Lipowa);
�� na pętli trolejbusowej Fikakowo – umożliwi dodatkowe łado-
wanie akumulatorów w trakcie postojów wyrównawczych oraz 
ograniczy rozładowanie baterii trakcyjnych poprzez odbiory 
nietrakcyjne w trakcie postoju na pętli.
Fragment sieci na pętli Fikakowo nie miałby połączenia z po-

zostałym fragmentem sieci trakcyjnej. W celu jego zasilenia 
można zbudować małogabarytowy zasilacz o mocy 50–100 kW 
o napięciu znamionowym 500 V DC, zasilany z sieci nn 400 V AC. 
Możliwa jest także rezygnacja z budowy sieci na pętli trolejbuso-
wej, jednak ograniczy to funkcjonalność linii trolejbusowej 29 
w sytuacjach awaryjnych.

Na rysunku 7 przedstawiono bilans zużycia energii podczas 
przejazdu przedmiotową trasą w wariancie koncepcyjnym. Całko-
wite zużycie energii w tym wariancie wyniesie 2,3 kWh, co jest 

równoważne rozładowaniu baterii trakcyjnych w stopniu równym 
14%. Taki reżim pracy umożliwia uzyskanie 20 000 cykli pracy 
baterii, co odpowiada ośmioletniemu okresowi eksploatacji. 
Identyczny okres żywotności baterii był zakładany podczas zaku-
pu pojazdów i jest on zagwarantowany przez producenta.

Przedstawiona koncepcja wiąże się z budową 800 m toru po-
jedynczego sieci trakcyjnej. Pierwotny projekt budowy linii trolej-
busowej do osiedla Fikakowo wymaga wykonania 2500 m toru 
jezdnego oraz wykonania kabli zasilających, które nie są koniecz-
ne w uproszczonym wariancie. Realizacja przedstawionej kon-
cepcji umożliwi ograniczenie kosztów inwestycyjnych o 60%, 
przy braku konieczności jakichkolwiek inwestycji w tabor trolej-
busowy.

Rys. 4.  Ilustracja obliczeń przejazdu teoretycznego trolejbusu pokonującego tra-
sę do osiedla Fikakowo Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Profil pionowy trasy (w kierunku do pętli Fikakowo)  
 Źródło: opracowanie własne

Rys. 6.  Autorska koncepcja wprowadzenia częściowej obsługi trasy trolejbusami ko-
rzystającymi z zasilania bateryjnego Opracowanie Maciej Beister
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Podsumowanie
Doświadczenia uzyskane podczas dotychczasowej, blisko dwulet-
niej eksploatacji trolejbusów wyposażonych w alternatywne źró-
dło zasilania w postaci baterii trakcyjnych, potwierdzają słusz-
ność wyboru tego rozwiązania. Alternatywny napęd bateryjny 
w zasadniczy sposób zwiększa mobilność trolejbusów zarówno 
podczas planowych zmian organizacji ruchu ulicznego, jak i awa-
rii, jednocześnie pozwalając na zachowanie podstawowej zalety 
komunikacji trolejbusowej, czyli braku emisji spalin w miejscu 
pracy.

Wykazano, że zasobnik bateryjny, znajdujący się w eks-
ploatowanych trolejbusach Solaris Trollino 12/Medcom, 
umożliwia obsługę osiedla Fikakowo, łącząc realizację postu-
latów mieszkańców, jak i względy ekonomiczno- ruchowe.
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