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Medcom: nowoczesne rozwiązania dla transportu szynowego

Podczas kolejowych targów Trako w Gdańsku, firma Medcom 
zaprezentuje innowacyjne rozwiązania energoelektroniczne dla 
transportu szynowego oraz rynku autobusów elektrycznych.  Do-
datkowo na torach wystawienniczych będzie można zobaczyć aż 
4 pojazdy wyposażone w energoelektronikę Medcomu.

Słowa kluczowe: rozwiązania energoelektroniczne, pojazdy szynowe, 
autobusy elektryczne.

Na stoisku warszawskiego producenta energoelektroniki (Hala B, 
nr 19) zobaczymy nowoczesne napędy tramwajowe, komponenty 
dla metra oraz najnowsze rozwiązania dla elektrycznych i spalino-
wych zespołów trakcyjnych, m.in. napęd i zasilanie pomocnicze do 
pojazdów ezt zasilanych z trakcji 25 kV dla Tunezji oraz przetwor-
nicę statyczną w technologii SiC dla metra w Turcji. 

„”Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń 
do wszystkich pojazdów trakcyjnych. Dostarczyliśmy pełne wypo-
sażenie dla 25 modernizowanych pociągów metra w Sao Pau-
lo oraz 35 składów metra Siemens Inspiro dla warszawskiego 
transportu publicznego. Realizacja takich projektów umożliwiła 
nam zaprojektowanie i wyprodukowanie nowoczesnej przetwor-
nicy w technologii SiC dla metra w Turcji. Jest to kolejne urzą-
dzenie Mecom, które zasila turecki transport szynowy. W 2016 r. 
dostarczyliśmy napędy i zasilanie pomocnicze do 50 tramwajów 
wyprodukowanych przez Hyundai Rotem dla miasta Izmir” – mówi 
dr inż. Janusz Biliński, Medcom. 

Dodatkowo na gdańskich torach ekspozycyjnych zaprezento-
wane zostaną pojazdy szynowe, w których wykorzystano produkty 
firmy Medcom – elektryczna lokomotywa Dragon 2 i najnowszy, 
hybrydowy Impuls Newagu, tramwaj Moderus Gamma 2 dla Po-
znania oraz tramwaj Pesa Twist dla Gorzowa Wielkopolskiego. 

Hybrydowy Impuls z energoelektroniką Medcom
Nowy Impuls 36WEh Newagu to trójczłonowy zespół trakcyjny wypo-
sażony w elektryczny układ napędowy, zasilanie oraz system stero-
wania TCMS produkcji Medcom. Nowoczesny napęd (FT-800-3000 
LQC/PSM-82 LQC) przeznaczony jest do zasilania i sterowania pra-
cą dwóch asynchronicznych silników napędowych (każdy o mocy 
400 kW), napędzających osie kół oraz wytwarzania napięcia 3 x 
400 V do zasilania niskonapięciowych obwodów w hybrydowym 
Impulsie. Napęd Medcomu składa się z dwóch skrzyń falowników 
trakcyjnych (FT-800-300) i dwóch przetwornic statycznych (PSM-
82), które wyposażone zostały w układ chłodzenia cieczą LQC. 

„Zaprojektowaliśmy oraz wyprodukowaliśmy nowoczesny asyn-
chroniczny napęd oraz układ zasilania, który pozwala uzyskać wy-
sokie parametry sprawności i niezawodności pojazdu. Umożliwia 
m.in. oszczędzanie oraz odzyskiwanie energii wytwarzanej pod-
czas hamowania pojazdu, zwracając energię z powrotem do sieci 
trakcyjnej napędzającej pojazd. Dodatkowo zastosowaliśmy układ 
chłodzenia cieczowego w przekształtnikach trakcyjnych. Całość 
opisanego rozwiązania, wraz ze sterowaniem pojazdu, wpływa na 
mniejsze zużycie energii, a ostatecznie na niższe koszty eksplo-
atacji pojazdu” – mówi Wojciech Drag, Medcom.

Hybrydowy Impuls 36WEh wyposażony został w układ zasilania 
produkcji Medcom, składający się z dwóch falowników trakcyjnych 
o łącznej mocy 1 600 kW (zasilających cztery asynchroniczne sil-
niki trakcyjne), dwóch przetwornic statycznych i zasilaczy bufo-
rowych ZB24DC300 oraz system sterowania pojazdem (TCMS), 
którego sterowniki zabudowane zostały w rozdzielniach niskiego 
napięcia oraz przestrzeni pulpitu maszynisty.

Elektryczny zespół trakcyjny posiada dodatkowo zespół „power 
pack” napędzany silnikiem spalinowym, co umożliwia jazdę pocią-
gu na odcinkach linii kolejowych bez sieci trakcyjnej. Jest to inno-
wacyjne i jedyne w Polsce rozwiązanie zastosowane w elektrycz-
nym zespole trakcyjnym, wykorzystywanym w ruchu pasażerskim.

Lider w produkcji napędów i przetwornic do pojazdów szynowych 
Medcom wyposażył w swoje urządzenia już blisko 1 tys. tram-
wajów. Jednym z największych zrealizowanych w ostatnim cza-
sie projektów jest dostarczenie napędów w technologii SiC do 
50 poznańskich tramwajów Moderus Gamma. Poznań to kolej-
ne polskie miasto wykorzystujące energoelektronikę Medcomu 
w pojazdach transportu miejskiego. Aktualnie po ulicach stolicy 
jeździ już ponad 300 tramwajów z komponentami Medcomu, 
a będzie ich zdecydowanie więcej ze względu na podpisany przez 

Tramwaj Moderus Gamma 2 wyposażony w falowniki napędowe i prze-
twornicę statyczną w technologii SiC od Medcom (Fot. Modertrans)

Napęd trakcyjny Medcom do hybrydowego zespołu trakcyjnego Impuls 
36 WEh
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firmę kontrakt na dostawę energoelektroniki do 213 tramwajów 
dla Warszawy. 

Technologia SiC od Medcom w pojazdach Moderus Gamma 
Niskopodłogowy Moderus Gamma dla Poznania to kolejny, po 

lokomotywie Dragon 2, pojazd na polskim rynku, który został wy-
posażony seryjnie w urządzenia energoelektroniczne w techno-
logii węglika krzemu od Medcom. W ramach kontraktu Medcom 
wyposażył łącznie 50 nowych tramwajów (30 jednokierunkowych 
i 20 dwukierunkowych) w przetwornice statyczne wykonane w peł-
ni w technologii węglika krzemu (PSM-50 SiC), falowniki trakcyjne 
w technologii HV IGBT (FT-50-600) oraz system TCMS. Głównym 
założeniem projektu było stworzenie jednego, kompaktowego 
rozwiązania do zasilania silników trakcyjnych i obwodów pomoc-
niczych w tramwaju, a zastosowanie węglika krzemu pozwoliło 
ten cel osiągnąć. W konstrukcji przetwornic statycznych Medcom 
wykorzystał technologię SiC, dzięki czemu w jednym kontenerze 
obok czterech falowników trakcyjnych FT-50-600 zmieściła się 
zoptymalizowana przetwornica PSM-50 SiC o mocy 50 kVA. Każ-
dy tramwaj jest wyposażony w dwa takie kontenery, posiadające 
wyjątkowo cichy układ chłodzenia. W sterowaniu użyte zostały no-
woczesne mikrokontrolery i sprawdzone algorytmy przetwarzania 
sygnałów.

Nowoczesne przetwornice PSM-175 SiC od Medcom w lokomotywie 
Dragon 2 
Lokomotywa Dragon 2 przeznaczona jest do prowadzenia ciężkich 
składów towarowych i jest pierwszą w Europie 6-osiową lokomo-
tywą elektryczną zgodną z Technicznymi Specyfikacjami Interope-
racyjności (TSI 2014), wyposażoną w ETCS poziomu 2. Poza prze-
twornicami w technologii SiC Medcom dostarczył do Dragonów 2 
również falowniki trakcyjne i zasilacze buforowe. 

Dragon 2 to pierwsza polska lokomotywa wyposażona w ener-
goelektronikę wykonaną w technologii węglika krzemu (SiC). 

W pojeździe zastosowano przetwornicę zasilania pomocniczego 
(PSM-175 SiC) wyprodukowaną w całości w technologii wysoko-
częstotliwościowej. Zastosowanie technologii SiC pozwoliło na 
zmniejszenie masy urządzeń o 50%, a strat mocy o 70%. W celu 
uzyskania wyższej sprawności przetwornic zastosowano szybkie 
mikrokontrolery DSP 32-bitowe oraz wysokoczęstotliwościowe 
rozwiązania magnetyczne. PSM-175 SiC posiada również rozbu-
dowany układ diagnostyki i rejestracji parametrów pracy, a moduł 
komunikacyjny jest wyposażony m.in. w interfejsy Ethernet, CAN, 
USB, MMC i RS232. Poza kompaktową budową i wysoką spraw-
nością, przetwornica cechuje się wysoką stabilnością napięcia 
(±5%). Uruchamianie nawet najbardziej obciążających odbiorni-
ków (w tym sprężarek i wentylatorów), nie skutkuje spadkiem czy 
odkształceniami napięcia generowanego przez urządzenie. 

PSM-175 SiC została zaprojektowana w taki sposób, aby moż-
na było ją stosować w ramach różnych źródeł zasilania wyjściowe-
go, w tym do zasilania silnika spalinowego i generatora. Oznacza 
to, że produkt ten może być stosowany w pojazdach hybrydowych 
z modułem dojazdowym np. na trasach częściowo niezelektry-
fikowanych. Nawet przy niższej wartości napięcia przetwornica 
Medcom jest w stanie wygenerować pełną moc dla wszystkich 
odbiorników w lokomotywie.
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Medcom: modern solutions for rail transport
During the Trako railway fair in Gdańsk, Medcom will present innova-
tive power electronics solutions for rail transport and the electric bus 
market. In addition, as many as 4 vehicles equipped with Medcom 
power electronics will be presented on the exhibition tracks.  
Keywords: power electronics solutions, rail vehicles, electric buses.

Lokomotywa Dragon 2  
z napędem i zasilaniem pomocniczym w technologii SiC od Medcom


