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Grzegorz KRAWCZYK 

ZASOBNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
W TRANSPORCIE SZYNOWYM 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono charakterystyk� wybranych typów urz�dze� magazynuj�cych energi�

elektryczn� (zasobniki bateryjne, inercyjne i superkondensatorowe) i ich zastosowanie w transporcie 
szynowym.  

WST�P 
Ograniczanie energochłonno�ci w transporcie kolejowym prowadzi m.in. do konieczno�ci 

wykorzystania najnowszych technologii, w tym urz�dze� umo�liwiaj�cych magazynowanie 
energii elektrycznej, zwanych zasobnikami (Energy Storage Devices - ESD). Urz�dzenia 
takie pozwalaj� na zmagazynowanie w nich energii w czasie ładowania ����,  
a nast�pnie na jej zwrot w przeci�gu czasu ���. Zwi�zek pomi�dzy parametrami zasobnika  
w fazach ładowania i zwrotu energii okre�la zale�no��: 

���� 	 ���� 	 � 
 �� 	 ���                                                              (1) 
gdzie:     ����� �� - �rednie moce ładowania i zwrotu energii do i z zasobnika; 

η - sprawno�� zasobnika.  
Do podstawowych parametrów charakteryzuj�cych zasobniki energii mo�na zaliczy�

m.in.: ilo�� magazynowanej energii, czas ładowania i zwrotu energii, sprawno��, a tak�e czas 
eksploatacji oraz moc wyj�ciow�. 

Akumulowanie energii wykorzystywane jest w celu wyrównania zapotrzebowania 
i poda�y energii w zastosowaniach stacjonarnych i ruchomych.  

1. WYBRANE TYPY ZASOBNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
W literaturze technicznej szeroko opisywane s� nast�puj�ce typy zasobników energii 

elektrycznej znajduj�cych zastosowanie m.in. w transporcie szynowym: 
a) elektrochemiczne (Electrochemical Energy Storage Devices) wykorzystuj�ce 

akumulatory z elektronicznymi systemami sterowania procesami ładowania 
i rozładowywania; 

b) mechaniczne/kinetyczne zasobniki energii (Flywheels; Kinetic Energy Storage Devices) 
z bezwładnikiem (kołem zamachowym) i maszyn� elektryczn� pracuj�c� w układzie 
odwracalnym silnik – generator; 

c) elektryczno-pojemno�ciowe (Supercapacitors, Ultracapacitors, Electrochemical 
Capacitors) z elektronicznymi układami sterowania procesami ładowania  
i rozładowywania. 
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1.1. Akumulatory elektrochemiczne 
W akumulatorach energia gromadzona jest w postaci energii wi�za� chemicznych,  

a ładowanie i rozładowanie zwi�zane jest z zachodzeniem odwracalnych reakcji chemicznych. 
Gdy reakcji ulegnie cała substancja czynna, dalszy przepływ pr�du nie b�dzie ju� powodował 
gromadzenia energii, spowoduje natomiast elektroliz� wodnego elektrolitu, co b�dzie si�
wi�za� z intensywnym wydzielaniem gazu (jest to tzw. gazowanie akumulatora). 

Zasobnik elektrochemiczny charakteryzuje: napi�cie znamionowe, pojemno�� i moc 
chwilowa podczas ładowania i rozładowywania oraz obci��alno�� pr�dowa. 

Podstawowymi parametrami pracy elektrochemicznych �ródeł pr�du s� energia i moc 
wła�ciwa. Jako parametr oceny akumulatorów elektrochemicznych brana jest pod uwag�
tak�e liczba mo�liwych do wykonania cykli ładowania i wyładowania oraz zdolno�� do 
oddawania wielokrotno�ci mocy znamionowej przy jednoczesnym jak najmniejszym zaniku 
pojemno�ci akumulatora.  

Obecnie akumulatory elektrochemiczne s� najbardziej rozpowszechnionymi urz�dzeniami 
przeznaczonymi do przechowywania energii elektrycznej. Do grupy akumulatorów 
elektrochemicznych mo�na zaliczy� m.in.: akumulatory ołowiowo-kwasowe, litowo-jonowe, 
oraz akumulatory wysokotemperaturowe. 

Akumulatory ołowiowo-kwasowe 
Najbardziej znanym oraz najta�szym, a jednocze�nie trwałym typem baterii s�

akumulatory ołowiowe-kwasowe. Ich trwało�� zale�y od wykonania i sposobu eksploatacji. 
Pojemno�� cz�sto porównuje si� z ci��arem, co nie wypada dla tych akumulatorów 
korzystnie. Do zalet mo�na zaliczy� niski koszt produkcji, ró�norodno�� zastosowa�, a tak�e 
nieskomplikowane ładowanie, niewymagaj�ce zło�onych obwodów sterowniczo - 
kontrolnych.  

Parametry akumulatora zale�� od temperatury przy rozładowaniu - niska temperatura 
powoduje spadek jego pojemno�ci. W akumulatorze ołowiowowo-kwasowym elektrolitem jest 
rozcie�czony kwas siarkowy, natomiast elektrody wykonane s� w formie porowatych płyt 
ołowianych [1].  

W akumulatorach ołowiowo-kwasowych sprawno�� cyklu ładowania i rozładowywania 
zale�y od szybko�ci ładowania oraz od konstrukcji ogniwa. Natomiast stan naładowania 
akumulatora jest uzale�niony od g�sto�ci elektrolitu, co pozwala na ocen� rzeczywistego 
stanu naładowania akumulatora [1]. Nale�y nadmieni� równie�, �e m.in. baterii ołowiowo-
kwasowych nie nale�y całkowicie rozładowywa� ze wzgl�du na zachodz�ce w nich szkodliwe 
procesy (zasiarczenie), które mog� zniszczy� akumulator.  

W opracowanym przez zespół profesora A. Czerwi�skiego z Politechniki Warszawskiej  
w maju 2011 r., akumulatorze ołowiowo-kwasowym tradycyjn� kratk� ze stopu ołowiu 
zast�piono 10 – krotnie l�ejsz� kratk� z porowatego przewodz�cego w�gla szklistego [2]. 
Przez to zmniejsza si� masa baterii, co jest bardzo istotne z punktu widzenia pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych, gdzie problemem ograniczaj�cym zasi�g pojazdu jest wła�nie 
masa urz�dzenia magazynuj�cego.  

Akumulatory litowo-jonowe 
Akumulatory litowo-jonowe charakteryzuj� si� du�� energi� wła�ciw�, zawieraj�c� si�

w zakresie od 50 Wh/kg do 410 Wh/kg [1] oraz g�sto�ci� energii wynosz�c� od  
110 Wh/�� do 270 Wh/�� [3]. Anoda wykonywana jest z czystego grafitu lub grafitu 
modyfikowanego np. krzemem lub porowatego w�gla o �rednicy porów rz�du nanometrów 
[105]. Natomiast elektroda, na której zachodz� procesy katodowe ogniwa, wykonywana jest 
z tlenków metali, przede wszystkim manganu, kobaltu i litu. Rol� elektrolitu pełni� sole 
litowe, rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalników [4].  
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Akumulatory litowo-jonowe nie posiadaj� tzw. efektu pami�ci, nie trzeba w zwi�zku 
z tym przed ponownym naładowaniem rozładowywa� ich do ko�ca. Napi�cie jednego ogniwa 
litowo-jonowego wynosi 3,6 V. Ze wzgl�du m.in. na fakt, i� s� jednymi z najl�ejszych baterii, 
stosowane s� ich ró�ne odmiany, przeznaczone do sprz�tu elektronicznego, pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych.  

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) zmodyfikowali materiał 
elektrod LiFePO4, osi�gaj�c w ten sposób czas ładowania i rozładowywania próbki ogniwa na 
poziomie 10-20 s [5]. Jest to mo�liwe do osi�gni�cia, ale pod warunkiem, �e dysponuje si�
odpowiednio du�� moc�. Przykładowo do naładowania baterii telefonu komórkowego  
(1020 mAh, 3,7 V, około 3,77 Wh) w 10 s wymagana byłaby moc o warto�ci 1,4 kW [5]. 

Wci�� trwaj� prace, maj�ce na celu udoskonalenie baterii litowo-jonowych poprzez 
zastosowanie coraz nowszych materiałów do budowy elektrod, poprawiaj�cych parametry 
tych urz�dze�. 

Akumulatory wysokotemperaturowe 
Charakteryzuj� si� one prac� w temperaturze powy�ej temperatury otoczenia. Do tej grupy 

mo�na zaliczy� m.in.: akumulatory wanadowe oraz sodowo-siarkowe. 
Akumulatory wanadowe magazynuj� energi� przy wykorzystaniu zjawiska utleniania  

i redukcji wanadu (V5+/V4+ na anodzie i V2+/V3+na katodzie ogniwa). W rezultacie na 
elektrodzie dodatniej pojawia si� niedobór elektronów, a na ujemnej nadmiar elektronów 
(rys.1). 

Rys. 1. Procesy zachodz�ce w ogniwach VRB  

	ródło: [6] 

Zalety ogniw wanadowych typu Redox – to m.in. [6, 7]: du�a trwało��, mo�liwo��
całkowitego rozładowywania i moc wyj�ciowa, osi�gaj�ca dziesi�tki kW oraz szybkie 
ładowanie poprzez wymian� elektrolitu. Do wad mo�na zaliczy� [6, 7]: mał� g�sto�� energii  
i wysokie koszty zwi�zane m.in. z krótkim czasem rozwoju konstrukcji ogniwa od systemu 
eksperymentalnego do aplikacji komercyjnej. 

Akumulatory sodowo-siarkowe (NaS) składaj� si� z siarki, stanowi�cej elektrod� dodatni�
i stopionego sodu, b�d�cego elektrod� ujemn�. Elektrody oddzielone s� ceramicznym 
elektrolitem 32OAlNa −− β  zwanym „beta-alumin�” o składzie: 322 OAl11ONa ⋅  [1, 8]. 
Elektrolit ten umo�liwia przepływ przez jego warstw� tylko dodatnich jonów sodu, natomiast 
jest nieprzepuszczalny dla siarki. Podczas ładowania akumulatora, przedostaj�ce si� przez 
warstw� elektrolitu jony sodu ł�cz� si� z siark�, tworz�c w ten sposób polisiarczek sodu.  




���			��������

Rys. 2. Budowa ogniwa sodowo siarkowego  

	ródło: [9] 

Do podstawowych zalet ogniw tego typu mo�na zaliczy�: niski koszt produkcji  
i eksploatacji w porównaniu z innymi zaawansowanymi technologiami akumulatorów, 
wysok� pojemno�� energetyczn�, moc wła�ciwa, wysok� sprawno�� (75%) [8] oraz znaczn�
liczb� cykli ładowania-rozładowywania (do 1500 cykli). Natomiast wady to: konieczno��
pracy w podwy�szonej temperaturze (300-450ºC), toksyczno�� elementów oraz wysokie 
koszty zwi�zane z uzyskaniem elektrolitu b�d�cego substancj� ceramiczn�.  

1.2. Zasobniki inercyjne 
Inercyjny zasobnik energii - to akumulator mechaniczny, którego wirnik w re�imie 

akumulowania energii wykonuje ruch obrotowy. Charakteryzuje si� on specjalnym 
wykonaniem obudowy, uło�yskowania i urz�dze� pomocniczych, które maj� na celu 
zmniejszenie strat energii. Bezwładniki w literaturze nazywane s� równie� kołami 
zamachowymi. Podstawowymi elementami kinetycznego akumulatora energii (rys. 3) s�: wał, 
na którym osadzony jest wirnik maszyny elektrycznej, mog�cy pracowa�, jako silnik przy 
ładowaniu zasobnika i jako generator energii elektrycznej przy jego rozładowywaniu; koło 
zamachowe - wirnik; obudowa pró�niowa; ło�yska. 

Rys. 3. Schemat ideowy kinetycznego akumulatora energii  

	ródło: [10] 

Energi� kinetyczn� zawart� w zasobniku inercyjnym opisuje poni�sze równanie: 
2

2
1 ωBB JE = (2)

gdzie:   
ω  – pr�dko�� k�towa ruchu obrotowego bezwładnika;

xB dmxJ �= 2
  – masowy moment bezwładno�ci bezwładnika;

x - jest odległo�ci� od osi obrotu do elementarnego elementu bezwładnika o masie dmx. 
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Energia pobrana podczas rozp�dzania wirnika mo�e by� w ka�dej chwili oddana w postaci 
energii elektrycznej. Zasobniki inercyjne ze wzgl�du na osi�gan� pr�dko�� mo�na podzieli�
na [11]: 
– niskoobrotowe (2000-10 000 obr/min); 

W tego typu zasobnikach wykorzystywany jest tradycyjny wirnik stalowy. Obraca si� on 
na ło�yskach tocznych wraz z uzwojeniem w komorze, wewn�trz której panuje ci�nienie 
obni�one do poziomu kilku procent ci�nienia atmosferycznego. 

– wysokoobrotowe (powy�ej 10 000 obr/min do 100 000 obr/min). 
W takich konstrukcjach stosowany jest wirnik kompozytowy z umieszczonymi wewn�trz 
magnesami trwałymi. Cały zespół wiruje w pró�ni i jest uło�yskowany za pomoc�
bezoporowych ło�ysk magnetycznych.  
Przy wszystkich utrudnieniach wynikaj�cych z konstrukcji akumulatora inercyjnego, 

nale�y podkre�li� jego przydatno�� do zastosowa� zwi�zanych z magazynowaniem energii. 
Sprawno�� energetyczna bezwładnika jest wysoka, pod warunkiem, �e jego cykl pracy 
charakteryzuje si� cz�stym poborem i zwrotem energii [8]. Zasobniki inercyjne ze wzgl�du na 
ich wła�ciwo�ci, mog� by� stosowane do gromadzenia chwilowych nadwy�ek energii 
rekuperacji w sieciach trakcyjnych oraz jako awaryjne �ródła pr�du elektrycznego. 

1.3. Superkondensatory 
Zasobniki zwane superkondensatorami (supercapacitors), ultrakondensatorami 

(ultracapacitors), wzgl�dnie kondensatorami dwuwarstwowymi (double-layer capacitors), s�
urz�dzeniami magazynuj�cymi energi� w postaci energii pola elektrostatycznego. Posiadaj�
cechy zarówno ogniw elektrochemicznych, jak i tradycyjnego kondensatora [12, 13]. 

Kondensator dwuwarstwowy składa si� z dwóch elektrycznie oddzielonych elektrod, 
zbudowanych ze specjalnie spreparowanego w�gla aktywnego o powierzchni do 2000 2m na 
gram [1, 14], którego struktura podobna jest do g�bki. Im ta powierzchnia jest wi�ksza, tym 
wi�kszy ładunek elektryczny mo�na zgromadzi� na tej powierzchni (od 60 do 100 F/g) [1]. 
Warstwa powierzchniowa w�gla jest modyfikowana polimerami przewodz�cymi, takimi jak 
np. polianilina lub tlenkami tytanu, chromu oraz manganu [1, 15]. Elektrody kondensatora 
nas�czone s� ciekłym elektrolitem i s� oddzielone od siebie cienk� porowat� membran�, zwan�
separatorem, która uniemo�liwia bezpo�rednie zwarcie elektryczne obu elektrod. Przepuszcza 
ona natomiast jony bez przeszkód, dzi�ki czemu po doł�czeniu napi�cia mog� si� one 
przemieszcza� w kierunku elektrod. 

W superkondensatorach ładunek elektryczny gromadzi si� przy powierzchni elektrody, na 
skutek wytworzenia przez jony od strony roztworu równowa�nego ładunku o przeciwnym 
znaku do ładunku, zgromadzonego na powierzchni elektrody, w wyniku jej polaryzacji 
elektrycznej. Warstwa elektryczna wytworzona na granicy faz elektroda-roztwór, nazywana 
jest warstw� podwójn� [16]. 

Rys. 4. Budowa kondensatora dwuwarstwowego  

	ródło: [17] 
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Ultrakondensatory ze wzgl�du na rodzaj konstrukcji mo�na podzieli� na: 
– zwijane; 

Rys. 5. Konstrukcja zwijana kondensatora dwuwarstwowego  

	ródło: [17, 18] 

– składane. 

Rys. 6. Konstrukcja składana kondensatora dwuwarstwowego  

	ródło: [17, 18] 

Do zalet ultrakondensatorów mo�na zaliczy� [1, 17, 18, 19, 20]: liczb� cykli 
ładowania/rozładowania 10000÷500000, du�� trwało�� do 10 lat i szybkie ładowanie oraz 
szeroki zakres temperatury od -40°C do 65°C (wyj�tkiem jest superkondensator firmy Tecate 
Group serii TPLE Power Burst o temperaturze pracy do 85 °C [21]), a tak�e brak szkodliwych 
dla �rodowiska zwi�zków chemicznych. Natomiast do niedoskonało�ci tego typu magazynów 
energii nale�y: niskie napi�cie pracy i samorozładowywanie. 

2. ZASTOSOWANIE ZASOBNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 
TRANSPORCIE SZYNOWYM 
Zasobniki energii elektrycznej stosowane s� w transporcie szynowym w wersji mobilnej 

(zasobnik umieszczony jest w poje�dzie trakcyjnym – rys. 7a) i stacjonarnej (zasobnik 
umieszczony jest w podstacji trakcyjnej – rys. 7b).

a) mobilne b) stacjonarne 
Rys. 7. Zastosowania zasobników energii elektrycznych

	ródło: [Opracowanie własne] 
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2.1. Stacjonarne zastosowania zasobników 
Zasobnik usytuowany w podstacji, minimalizuje wahania poboru mocy z podstacji 

trakcyjnej, co korzystnie wpływa na zmniejszenie kosztów energii pobieranej z sieci 
pierwotnej [22, 23, 24, 25] oraz stabilizuje napi�cie w sieci trakcyjnej. W przypadku instalacji 
stacjonarnej, gabaryty zasobnika s� spraw� drugorz�dn�, co pozwala na wi�ksz� swobod�  
w wyborze typu zasobnika i technologii jego wykonania [19, 26]. Jednak przesyłanie energii 
zarówno do, jak i z zasobnika wi��e si� z wyst�powaniem strat, w zwi�zku z czym zasobniki 
musz� by� instalowane w małych odległo�ciach, szczególnie na liniach charakteryzuj�cych 
si� du�� cz�stotliwo�ci� kursowania poci�gów. 

Przykłady instalacji stacjonarnych zasobników energii elektrycznej: 
– Zasobniki bateryjne; 

Według literatury [27] w Niemczech w latach dziewi��dziesi�tych eksploatowano 
podstacj� akumuluj�c� energi�, bazuj�c� na akumulatorach elektrochemicznych. 

– Zasobniki kinetyczne; 
Zasobniki inercyjne eksploatowane były w systemie zasilania komunikacji miejskiej  
w Berlinie oraz w Japonii, od roku 1981  (linia Keihin – elektromechaniczne zasobniki 
energii o pojemno�ci 15 i 30 kWh). Jedna z podstacji jest eksploatowana do dzi�  
[28, 29]. W Hanowerze w 1998 r. zastosowano stacjonarny zasobnik mechaniczny do 
wyrównywania poziomu obci��e� w systemie zasilania sieci trakcyjnej w Hanowerze. 
Energia z bezwładnika wykorzystywana była do zapewnienia odpowiedniej mocy 
chwilowej lub do przy�pieszenia poci�gu. System akumulował ponadto energi�
odzyskiwan� podczas hamowania pojazdu [98]. Kinetyczne zasobniki energii testowane 
były równie� m.in. w systemach zasilania metra w Pary�u, Rennes (Francja), Lyonie, 
Londynie i Nowym Yorku [30, 31] oraz w sieci trakcyjnej w Kolonii i w Hanowerze  
[32, 33, 29, 31].  

– Zasobniki superkondensatorowe. 
Instalacje tego typu zasobników znajduj� si� m.in. w [25, 31, 35]: Koloni  
(dwa zasobniki 2003/2006 r.), Bochum/Niemcy (cztery  2003/2006 r.) i Fuerth/Niemcy 
(dwa 2007 r.) oraz Madrycie (dwie instalacje 2003 r.), Pekinie (cztery 2006/2008 r.),  
a tak�e w Rotterdamie (jedna instalacja 2010 r.) 

Na stacji „Stadion“ nowobudowanej II linii metra warszawskiego, planuje si�
zastosowanie zasobnika superkondensatorowego, umo�liwiaj�cego poprawienie 
efektywno�ci odzysku energii hamuj�cych pojazdów metra. Celem tej instalacji b�dzie 
tak�e zmniejszenie obci��e� szczytowych podstacji oraz zapewnienie bezpiecze�stwa 
pasa�erom (mo�liwo�� awaryjnego wyprowadzenia składu z tunelu pod Wisł�) [24, 36]. 

Opracowany przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie pierwszy polski zasobnik 
podstacyjny (0,55 kWh i 0,15 kW), zainstalowano w 2010 r. w sieci tramwajowej  
w Elbl�gu, a w 2011 r. w sieci trolejbusowej w Trójmie�cie [37, 38]. Działania te 
przyniosły 20-30% oszcz�dno�ci energii elektrycznej, akumulowanej podczas 
hamowania pojazdów. Zainstalowanie tego typu urz�dze� pozwala na pokonanie 
odcinka 200-300 metrów bez zasilania z sieci trakcyjnej (np. podczas awarii) [38].

2.2. Mobilne zastosowania zasobników 
Mobilne zastosowanie zasobników pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie energii 

podczas hamowania rekuperacyjnego. Energia rekuperacji, zakumulowana w zasobniku, 
umieszczonym na pokładzie pojazdu lub na jego dachu, mo�e by� w cało�ci wykorzystana 
podczas najbli�szego rozruchu, minimalizuj�c w ten sposób straty energii zwi�zane z jej 
magazynowaniem. Ponadto zmniejsza si� równie� pobór mocy maksymalnej z podstacji 
trakcyjnej [39].  
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Negatywnym efektem zasobników mobilnych jest to, �e powi�kszaj� mas� poci�gu.  
W zwi�zku z tym pogarsza si� dynamika takiego układu. Z jednej strony poprawia si�
efektywno�� wykorzystania tej energii, bo cz��� tej energii mo�na odzyska� do zasobnika  
i odda� j� w momencie zwrotu, z drugiej - poprzez zastosowanie magazynu energii - zwi�ksza 
si� jednak mas� pojazdu. Wzrost masy pojazdu implikuje równie� wzrost energii 
wydatkowanej na cele trakcyjne oraz pogarszaj� si� parametry techniczne, poniewa� przy 
„gor�cej” dynamice poboru podczas rozruchu uzyskuje si� ni�sz� pr�dko�� techniczn�. 
Z kolei ni�sza pr�dko�� techniczna oznacza pogorszenie si� przepustowo�ci linii w stosunku 
do linii, po której poruszaj� si� pojazdy niewyposa�one w magazyn energii. 

Przykłady instalacji mobilnych zasobników energii elektrycznej: 
– Zasobniki bateryjne; 

W metrze londy�skim od 1970 r. pracuj� lokomotywy o nap�dzie elektryczno-
bateryjnym, wykorzystywane do prac serwisowych w tunelach metra [40]. W połowie 
lat osiemdziesi�tych koleje niemieckie wprowadziły do eksploatacji elektryczno-
bateryjny autobus szynowy [41]. Przykładem zastosowania zasobnika mobilnego mo�e 
by� równie� testowany w marcu 2005 r. japo�ski zespół trakcyjny o nazwie New 
Energy Train, z hybrydowym układem nap�dowym (silnik spalinowy plus zasobnik 
energii). Na dachu pojazdu usytuowane zostały baterie litowo-jonowe o ł�cznej energii 
10 kWh. Zasobnik bateryjny akumulował energi� rekuperacji podczas hamowania 
poci�gu, a zwracał j� w trakcie rozruchu i podczas przy�pieszania poci�gu. Podczas 
testów zu�ycie paliwa było o 20% mniejsze w stosunku do konwencjonalnego pojazdu 
z samym silnikiem Diesla [42]. W 2006 r. silnik spalinowy zast�piono ogniwem 
paliwowym o mocy 2 x 65 kW, umo�liwiaj�cym jazd� poci�gu z pr�dko�ci� 65 km/h. 
Natomiast w 2007 r. został oddany do eksploatacji w Nicei tramwaj Citadis, 
wyposa�ony w ogniwa NiMH, który kursuje na odcinkach: Jean Medecin - Massena  
o długo�ci linii 440 m i Jean Jaures - Garibaldi o długo�ci linii 470 m [43]. W Polsce  
w pa�dzierniku 2005 r., w Warszawie [44] testowany był tramwaj hybrydowy 116N  
z bezobsługowymi bateriami niklowo-kadmowymi na trasie z Bemowa do Młocin. 
Pojemno�� baterii dobrana była w taki sposób, aby tramwaj mógł przejecha� 6 km0 
z pr�dko�ci� 17-20 km/h bez zasilania z sieci trakcyjnej. Rozładowanie baterii nie było 
wi�ksze, ni� 30-40%, co miało korzystny wpływ na zwi�kszenie �ywotno�ci baterii. 
Zasobnik doładowywany był z sieci trakcyjnej [45].  Od 2010 r. w Gdyni kursuj� nowe 
trolejbusy Solaris Torino 12M wyposa�one w zasobnik bateryjny, pozwalaj�cy na 
przejechanie dystansu 5 km bez konieczno�ci zasilania z sieci trakcyjnej [46]. 

– Zasobniki inercyjne; 
Pojazdy z akumulatorem inercyjnym wprowadzono do eksploatacji w metrze  
w Nowym Jorku na pocz�tku lat osiemdziesi�tych. W ramach projektu (ULEV-TAP) 
testowany był w 2001 r. w Karlsruhe w Niemczech system akumulacji energii z kołem 
zamachowym o mocy 300 kW i pojemno�ci energetycznej 4 kWh umieszczonym na 
tramwaju. Ładowanie bezwładnika mechanicznego odbywało si� podczas postoju 
pojazdu na przystanku z sieci trakcyjnej [47]. W grudniu 2004 r. w Magdeburgu 
testowano zespół trakcyjny CORADIA LIREX, wyposa�ony w bezwładnik o mocy 350 
kW, pojemno�ci energetycznej 6 kWh i czasie rozładowania 40 s (masa 1300 kg, 
maksymalna pr�dko�� obrotowa 25000 obr/min) [48]. 

– Zasobniki superkondensatorowe. 
Obecnie w Warszawie eksploatowany jest tramwaj 116N wyposa�ony w zasobnik 
superkondensatorowy o pojemno�ci 10F i napi�ciu 750 V [49]. W czerwcu i lipcu 2007 
r. w Lublinie testowano trolejbus z kondensatorowym zasobnikiem energii i trolejbus  
z zasilaniem hybrydowym (kondensatory o napi�ciu 780V i pojemno�ci energetycznej  
0,75 kWh plus bateria akumulatorów o energii 7 kWh) [50]. Zasobnik kondensatorowy 
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umo�liwiał jazd� bez zasilania sieciowego zarówno na terenie bazy, jak i na trasie. 
Pojazd z zasobnikiem superkondensatorowym mógł pokona� odległo�� ok. 200 - 400 m. 
Dodatkowo akumulował praktycznie cał� energi� hamowania i zmniejszał warto�ci 
�redniej mocy pobieranej z podstacji o około 20-30% [51]. W przypadku wersji 
z hybrydowym układem zasilania trolejbus miał mo�liwo�� pokonania dystansu 2000 
m, przy rozładowaniu baterii akumulatorów do 20-30% pojemno�ci znamionowej.  
W 2008 r. testowano trolejbus z zasobnikiem superkondensatorowym eksploatowany  
w Kownie na Litwie. Rozwi�zanie to przyniosło około 30% oszcz�dno�ci energii. 
Trolejbus wyposa�ony w zasobnik energii jest w stanie pokona� dystans kilkuset 
metrów bez zasilania z  sieci trakcyjnej [50]. Obecnie w Warszawie eksploatowany jest 
tramwaj 116N wyposa�ony w zasobnik superkondensatorowy o pojemno�ci 10F  
i napi�ciu 750 V [49]. 

PODSUMOWANIE 
Wszystkie prezentowane w artykule rodzaje zasobników maj� zarówno wady, jak i zalety. 

Wybranie najbardziej odpowiedniego urz�dzenia stanowi konsensus pomi�dzy: gabarytami, 
ci��arem, kosztami inwestycyjnymi i �ywotno�ci� oraz sprawno�ci�. W zwi�zku  
z powy�szym wci�� ro�nie liczba testów nowych rozwi�za�, w tym pojazdów szynowych, 
wyposa�onych w urz�dzenia akumuluj�ce energi� podczas hamowania poci�gu,  
jak i podstacji trakcyjnych z zasobnikami magazynuj�cymi energi� w celu wyeliminowania 
waha� mocy i stabilizacji napi�cia w sieci trakcyjnej.  

Zastosowanie zasobników energii elektrycznej ogranicza zjawisko wyst�powania przepi��
napi�cia powoduj�cych uszkodzenia elementów systemu zasilania [52]. W chwili, gdy pojazd 
przechodzi do trybu hamowania odzyskowego, a na danym odcinku zasilania nie ma poci�gu, 
który byłby w stanie odebra� energi� z hamowania, warto�� napi�cia w sieci trakcyjnej 
wzrasta do poziomu, okre�lanego jako dopuszczalna warto�� maksymalna. Ponadto zasobniki 
energii mo�na wykorzystywa� równie� jako dodatkowe �ródło energii w sytuacjach 
awaryjnych zasilania, dzi�ki któremu np. poci�g metra mo�na doprowadzi� do najbli�szej 
stacji, co ma istotne znaczenie z punku widzenia bezpiecze�stwa pasa�erów.  

Zasobniki energii poprawiaj� równie� efektywno�� energetyczn�, poniewa� energia, któr�
pobrano i za któr� zapłacono, jest odzyskiwana i wykorzystywana ponownie. Ma to, wi�c, 
po�redni pozytywny wpływ na ekologi�, poniewa� mniejsze zapotrzebowanie na energi�
elektryczn� wi��e si� z mniejsz� emisj� dwutlenku w�gla - szacuje si�,  
�e wyprodukowanie 1 MWh energii wi��e si� z emisj� około 1 tony CO2 [37]. 
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ENERGY STORAGE DEVICES  
IN RAILWAY TRANSPORT 

Abstract 
In the paper selected types of energy storage devices (electrochemical battery, flywheel, and 

supercapacitors) have been presented. Functioning solutions of both mobile (on the board railway 
vehicles) and stationary applications (ESD is situated in a traction substation or in the vicinity of this 
substation) have been described. 
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