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Integracja systemu energetycznego miejskiego transportu szynowego 
i stacji ładowania autobusów elektrycznych – szansa czy zagrożenie? 

Autobusy elektryczne, znane także pod nazwą elektrobusów, które jeszcze kilka lat temu stanowiły jedynie techniczną ciekawostkę, 
obecnie uważane są za najbardziej przyszłościowy środek transportu miejskiego. Wiele miast rozważa wprowadzenie elektrobusów 
i zastąpienie nimi linii autobusowych; w niektórych miejscowościach takie linie już funkcjonują. Szereg innych przewoźników testuje 
elektrobusy w regularnym ruchu. Jednym z głównych problemów wiążących się z elektrobusami jest kwestia ich ładowania. Dlatego 
przewoźnicy, którzy równocześnie eksploatują sieć tramwajową bądź trolejbusową, rozważają wykorzystanie tychże sieci do ładowa-
nia autobusów elektrycznych. Pojawia się jednak  pytanie, czy taka integracja istniejącego systemu energetycznego trakcji miejskiej 
i wprowadzanych do eksploatacji elektrobusów jest możliwa?

Systemy ładowania elektrobusów
Źródłem energii elektrycznej do zasilania elektrobusów są bate-
rie trakcyjne umieszczone w pojeździe i wymagające ładowania. 
Najprostszym systemem jest ładowanie ich w zajezdni, co może 
odbywać się w trakcie postoju w nocy. Taki sposób ładowania 
można porównać do tankowania paliwem autobusów spalino-
wych. W tab. 1 przedstawiono parametry wybranych autobusów 
elektrycznych i ich zasięg.

Pojemność baterii jest ściśle uzależniona od zasięgu pojaz-
du; wzrost zasięgu wymaga zwiększenia pojemności baterii, 

co wpływa na wzrost masy pojazdu i zużycia energii. Opisaną 
cechę zilustrowano na rys. 1, gdzie przedstawiono zależność 
jednostkowego zużycia energii w funkcji zasięgu elektrobusu.

Obecnie dostępne technologie baterii umożliwiają osiągnięcie 
zasięgu elektrobusu na poziomie 150–200 km. Dalsze zwięk-

Jedna z prób testowych gdyńskiego trolejbusu wyposażonego w pomocniczy napęd bateryjny (Gdańsk). Fot. M. Czapnik

Tab. 1. Parametry techniczne wybranych autobusów elektrycznych [4]
Długość 

[m]
Pojemność 

pojazdu 
[os.]

Pojemność 
baterii 
[kWh]

Zużycie 
energii 
[kWh]

Zasięg przy  
jednym ładowaniu 

[km]
ZEUS 5,9 35 58 0,44 120
SOR EBN 8 8 51 173 0,76 159
SOR EBN 9,5 9,8 73 173 0,83 145
SOR EBN 10,5 10,4 85 173 0,89 136
BYD 12 68 324 1,17 194
ERABUS 11,5 86 218 1,02 150
Solaris Urbino 12E 12 85 210 1,04 141
AMZ CS10E 10 83 230 1,04 170
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Rys. 1. Zużycie energii elektrycznej na pasażerokilometr w funkcji zasię-
gu elektrobusu [4]
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szanie zasięgu wiąże się ze znacznym wzrostem masy baterii. 
Odległość 150–200 km jest niewystarczająca do obsługi zadań 
całodziennych na liniach komunikacji miejskiej. Konieczne jest 
więc doładowywanie baterii w ciągu zmiany roboczej, co wymaga 
wyłączenia pojazdu z ruchu. Dlatego w takim reżimie pracy moż-
liwa jest jedynie obsługa szczytowych linii komunikacyjnych. Do-
datkową wadą takiego rozwiązania jest znaczna wielkość baterii, 
co przedstawione zostało na fot. 2 i 3, gdzie w pojeździe marki 
SOR cała tylna ściana zabudowana jest bateriami akumulatorów.

Do obsługi zadań całodziennych konieczne jest zastosowanie 
doładowywania w tzw. systemie plug-in. Polega on na dołado-
wywaniu baterii na przystankach końcowych, ewentualnie na 
wybranych przystankach na trasie przejazdu. Doładowywanie 
może się odbywać za pomocą pantografu lub pętli indukcyjnych. 
Dzięki doładowywaniu baterii możliwe jest znaczne ogranicze-
nie jej pojemności do 60–90 kWh, co wpływa na zmniejsze-
nie masy i gabarytów baterii. Ładowanie elektrobusu wymaga 
jednak wyłączenia pojazdu z ruchu na okres około 10 min, co 
stwarza konieczność uwzględnienia tego w rozkładzie jazdy 
i odpowiedniego wydłużenia czasów postoju na pętlach koń-
cowych lub przystankach pośrednich. By zatem móc obsłużyć 
linie, wymagana jest większa liczba elektrobusów w stosunku 
do klasycznych autobusów lub trolejbusów. W tab. 2 przedsta-
wiono porównanie kilku wybranych systemów szybkiego łado-
wania autobusów elektrycznych. Także istotnym aspektem jest 

umieszczenie poszczególnych elementów systemu ładowania 
w pojazdach i stacjach ładowania (rys. 2). Sposób rozmieszcze-
nia aparatury wpływa na koszty poszczególnych elementów sys-
temu transportowego elektrobusów. Zlokalizowanie wszystkich 
elementów systemu ładowania w stacjach ładujących zmniej-
sza koszty pojazdów i upraszcza ich wyposażenie elektryczne. 
Z drugiej strony umieszczenie przekształtnika ładowania (pro-
stownika) w pojeździe umożliwia większe uniezależnienie typu 
pojazdu od wyboru systemu ładowania i producenta stacji ła-
dujących. W tab. 3 przedstawiono porównanie 2 trybów pracy 
autobusów elektrycznych.

Szybkie ładowanie wymaga zasilania o znacznej mocy, dla-
tego dla przedsiębiorstw eksploatujących równocześnie sieci 
tramwajowe lub trolejbusowe uzasadnione może wydawać się 
zastosowanie układów zasilania sieci trakcyjnej na potrzeby 
funkcjonowania autobusów elektrycznych.

Ładowanie elektrobusów w „systemie wiedeńskim”
Najprostszym sposobem ładowania autobusów elektrycznych jest 
bezpośrednie ładowanie z sieci trakcyjnej. Rozwiązanie to stoso-
wane jest w elektrobusach w Wiedniu, stąd została wzięta jego na-
zwa. Zaletą „ładowania wiedeńskiego” są bardzo niskie nakłady 
inwestycyjne, praktycznie nie jest wymagana budowa specjalnej 
stacji ładowania. W najprostszym przypadku możliwe jest wybudo-
wanie fragmentu sieci trakcyjnej typu trolejbusowego.

Fot. 2. Wnętrze elektrobusu SOR w Ostrawie, widoczna przestrzeń bate-
rii trakcyjnych (Republika Czeska). Fot. M. Bartłomiejczyk

Tab. 2. Porównanie parametrów stacji szybkiego ładowania 
elektrobusów [3]
Lp. Długość [m] Moc 

[kW]
Zasięg przy jednym 
doładowaniu [km]

Przybliżony czas 
ładowania [min]

1. Pantograf 200 23 10
2. 400 46 10
3. Pętla indukcyjna 200 23 10

F o t .  3 .  E l e k t r o b u s  S O R  w  O st r aw i e  ( Re p u b l i ka  C z e s ka ) .  
Fot. M. Bartłomiejczyk

Tab. 3. Porównanie 2 trybów pracy autobusów elektrycznych
Ładowanie  

w nocy System plug-in
Pojemność baterii 200–300 kWh 60–90 kWh
Moc ładowania 50–100 kW 200–400 kW
Zasięg 100–200 km 10–40 km
Czas pojedynczego ładowania 1 h–6 h 5–10 min
Liczba ładowań w ciągu dnia 1–2 5–10

Źródło: oprac. własne.
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Rys. 2. Porównanie podziału kosztów w przypadku 2 wariantów rozmieszczenia elemen-
tów stacji szybkiego ładowania elektrobusów
Źródło: oprac. własne.
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Podstawowym problemem dla tego systemu ładowania jest 
brak separacji galwanicznej pomiędzy siecią trakcyjną a ukła-
dem elektrycznym elektrobusu. Autobusy elektryczne, w odróż-
nieniu od trolejbusów, posiadają instalację elektryczną wyko-
naną z jednostopniową izolacją. W trakcie ładowania autobusu 
elektrycznego istnieje ryzyko porażenia pasażerów z powodu 
uszkodzenia izolacji. Nie jest dopuszczalne podłączenie do sie-
ci zasilającej nieuziemionego pojazdu elektrycznego wyposażo-
nego w pojedynczą izolację instalacji elektrycznej. W związku 
z tym ładowanie elektrobusów w systemie wiedeńskim może 
się odbywać tylko przy nieobecności pasażerów, a więc wyłącz-
nie na pętlach końcowych. Stanowi to znaczne ograniczenie 
dla możliwości ruchowych, ponieważ w wielu sytuacjach pętle 
końcowe autobusów elektrycznych są umieszczone poza siecią 
trakcyjną tramwajową lub trolejbusową. Ponadto bezpośrednie 
ładowanie napięciem sieci trakcyjnej wymaga umieszczenia 
przekształtnika ładowania wewnątrz pojazdu, co podnosi cenę 
każdego pojazdu i wymaga dostosowania aparatury elektrycz-
nej do napięcia 600 V DC.

Ładowanie elektrobusów w systemie separowanym
W systemie ładowania elektrobusów napięciem separowanym ko-
nieczne jest zastosowanie przekształtnika ładowania, zapewniają-
cego separację galwaniczną pomiędzy siecią trakcyjną a instalacją 
elektryczną elektrobusu. Taki przekształtnik może pełnić również 
funkcję przekształtnika ładowania baterii, dzięki czemu uprosz-
czeniu ulega aparatura pojazdów i koszt ich wyprodukowania.

Wykonanie przekształtnika ładowania wiąże się z nakładami 
finansowymi. Biorąc pod uwagę fakt, że przekształtnik taki musi 
zapewniać separację galwaniczną, jego koszt może być podob-

nej wielkości jak cena przekształtnika ładowania zasilanego 
z publicznej sieci energetycznej. Zmniejsza to korzyści finanso-
we związane z zasilaniem z tramwajowej lub trolejbusowej sie-
ci trakcyjnej. Mając dodatkowo na uwadze fakt, iż w licznych 
sytuacjach punkty potencjalnego ładowania elektrobusów nie 
pokrywają się z istniejącą siecią trakcyjną, stosowalność takie-
go systemu ładowania jest ograniczona.

System Slide-In
Idea systemu Slide-In polega na ładowaniu elektrobusów w trak-
cie ruchu, dzięki czemu nie jest konieczne ich zatrzymanie na 
czas uzupełniania baterii [1, 2]. W znaczny sposób zwiększa to 
mobilność pojazdów – pod względem ruchowym stają się po-
równywalne z autobusami, umożliwiając pełne wykorzystanie 
elektrobusów. Obecnie najlepszym sposobem ładowania pojaz-
dów w ruchu jest trolejbusowa sieć trakcyjna. Zelektryfikowanie 
jedynie ok. 20% całkowitej długości linii jest wystarczające dla 
całkowitego doładowania baterii w ruchu miejskim, przy czym 
przedstawiona wielkość ma charakter teoretyczny i wymaga 
każdorazowych analiz. Testowy system elektrobusów Slide-In 
został wdrożony w szwedzkim mieście Landskrona. System Sli-
de-In umożliwia wykorzystanie sprawdzonych elementów i roz-
wiązań technicznych trakcji trolejbusowej, dzięki czemu zmniej-
szane jest ryzyko związane ze stosowaniem niesprawdzonych 
technologii.

Rozwiązanie Slide-In szczególnie może mieć zastosowanie 
w systemach autobusów o wielkiej pojemności, poruszających 
się po wydzielonych pasach ruchów, tzw. metrobusów. Urucho-
mienie systemów metrobusów wiąże się ze koniecznością budo-
wy pasów ruchu dla autobusów, które mogą być w łatwy sposób 
wyposażone w trolejbusową sieć trakcyjną. 

Porównanie systemów ładowania 
W tab. 4 przedstawiono porównanie 3 przedstawionych sys-

temów ładowania elektrobusów z wykorzystaniem infrastruktu-
ry tramwajowej lub trolejbusowej.
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Fot. 4. Elektrobus ładowany 
w systemie „wiedeńskim” 
podczas testów w Brnie.  
Fot. J. Slavik

DC/DC 

Rys. 3. Ładowanie elektrobusów: a) w „systemie wiedeńskim” napięciem sieci trakcyjnej; b) w syste-
mie separowanym z napięciem sieci trakcyjnej

Fot. 5. Elektrobus – trolejbus systemu Slide-In, Landskrona (Szwecja). Fot. M. Bartłomiejczyk

a) b)
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Zarówno tramwaje, trolejbusy, jak i auto-
busy elektryczne, zasilane są energią elek-
tryczną, stąd integracja tych środków trans-
portu jest uzasadniona i przynosi wiele 
korzyści, np. zmniejszenie kosztów inwesty-
cyjnych i lepsze wykorzystanie energii reku-
peracji hamowania odzyskowego. Jednak 
wykorzystanie sieci tramwajowej i trolejbu-
sowej dla celów ładowania pojazdów elek-
trycznych wiąże się także z licznymi ograni-
czeniami. Należy także zwrócić uwagę na 
problemy formalno-prawne. W warunkach 
polskich  większość przedsiębiorstw eks-
ploatujących sieci tramwajowe lub trolejbu-
sowe jest niezależna od firm komunikacji 
autobusowej. W takim przypadku ładowanie 
autobusów elektrycznych jest równoważne 
ze sprzedażą energii elektrycznej obcym 
podmiotom, na co wymagana jest konce-
sja. Krajowe przedsiębiorstwa komunikacji 
miejskiej takiej koncesji nie posiadają. Pod-
stawowe problemy i zagrożenia związane 
z integracją systemów ładowania elektrobu-
sów z siecią komunikacji tramwajowej lub 
trolejbusowej przedstawiono w tab. 5.

Należy podkreślić, że integracja systemów komunikacji szyno-
wej i autobusów elektrycznych  ma wiele zalet, jednak aby uniknąć 
błędnych inwestycji, należy także mieć na uwadze ograniczenia 
techniczne i prawne tego rozwiązania.
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The integration of urban traction power and stations of electric buses charging 
– opportunity and threat?  

Electric buses, which a few years ago were only technical curiosity, 
are currently considered to be the future of urban transport. Many 
cities are considering introducing electric buses and replacing them 
bus lines, what is more, in some cities such lines already exist. 
A number of other cities test electric buses in regular exploitation. 
One of the main problems associated with the electric buses is the is-
sue of their charging. Therefore, carriers who operate simultaneously 
tram or trolleybus network considering their use for the purpose of 
charging electric buses. However, the question arises whether such 
integration of existing urban traction power system is possible?
Key words: electric bus, trolleybus, tramway, public transport, 
electromobility.

Tab. 4. Porównanie przedstawionych systemów ładowania
System Zalety Wady

Sy
ste

m 
wi

ed
eń

sk
i  � Bardzo niskie koszty 

inwestycyjne
 � Zwiększony koszt pojazdów – ko-
nieczność umieszczenia całego syste-
mu ładowania w każdym pojeździe

 � Brak możliwości ładowania z pasa-
żerami, możliwe ładowanie tylko na 
przystankach końcowych

Sy
ste

m 
z s

ep
ara

-
cją

 ga
lw

an
icz

ną

 � Pełna funkcjonalność systemu 
ładowania jak w przypadku 
standardowego systemu 
autobusów elektrycznych

 � Wysokie koszty – konieczność wyko-
nania przekształtnika ładowania

 � Nietypowe napięcie ładowania 
600 V DC – zwiększenie kosz-
tów wyposażenia elektrycznego 
pojazdów

Sli
de

-In

 � Wysoka elastyczność i mo-
bilność pojazdów, nie jest 
konieczne wyłączanie pojazdu 
z ruchu na czas ładowania

 � Stosowanie sprawdzonych 
rozwiązań trakcji trolejbusowej

 � Potencjalne zastosowanie  
w systemach tzw. metrobusów

 � Stosunkowo wysokie koszty związane  
z budową sieci trakcyjnej

 � Ograniczenie prądu ładowania do  
200 A ze względu na ograniczoną  
obciążalność elektryczną odbiera-
ków trolejbusowych

Źródło: oprac. własne.

Tab. 5. Podstawowe ograniczenia związane z integracją systemów ładowania 
autobusów elektrycznych i komunikacji szynowej
1. Ograniczenia związane z lokalizacją punktów ładowania – optymalne miejsca 

punktów ładowania mogą być oddalone od istniejącej sieci trakcyjnej

2.
Możliwa konieczność wykonania przekształtnika ładowania zasilanego napię-
ciem 600 V DC – zwiększenie kosztów rozwiązania i ograniczenie korzyści finan-
sowych z integracji systemów

3. Ograniczenia prawne związane z wymaganiem koncesji na sprzedaż energii 
elektrycznej

4. Możliwa konieczność dostosowania aparatury elektrycznej autobusu elek-
trycznego do ładowania napięciem 600 V DC, co podnosi koszty aparatury

Fot. 6. Metrobus  –  potencjalne  zastosowanie  dla  systemu  Slide-In,  Stambuł  (Turcja).  
Fot. M.  Bartłomiejczyk


