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Geneza projektu magazynu energii w PKP Energetyka

Zwiększenie prędkości na liniach kolejowych, jeden z
elementów modernizacji sektora kolejowego, poskutkowało
zwiększonym zapotrzebowaniem na moc pojazdów
trakcyjnych (w przypadku Pendolino ok. 6 MW).

To z kolei przekłada się na konieczność zwiększenia mocy
zamówionej podstacji trakcyjnej, co skutkuje wzrostem
kosztów eksploatacyjnych.

Inne skutki:
• wzrost strat energii
• skrócenie żywotności infrastruktury elektroenergetycznej
• obniżenie jakości zasilania w lokalnej sieci dystrybucyjnej
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Wykorzystanie zasobników energii do potrzeb trakcyjnych na świecie 

Światowym liderem w obszarze stacjonarnych systemów
magazynowania energii implementowanych w sieciach
trakcyjnych jest Japonia:
• pierwszy taki system powstał już w 1988 r.
• pierwsze magazyny w technologii bateryjnej zaczęto

instalować od 2006 r.

W Europie takie zasobniki bateryjne są wykorzystywane we
Włoszech, są również stosowane w systemach trakcyjnych
metra, m.in. w Warszawie.

Zasobnik energii w metrze warszawskim dostarczony przez
firmę ABB ma pojemność ok. 11,1 kWh i został wykonany w
technologii superkondensatorowej.
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Magazyn energii - wielkoskalowe magazyny energii w Polsce 

PUCK (2016)
Inwestor: Energa Operator
Parametry: 0,75 MW/1,5 MWh
Dostawca: Qumak S.A.
Ogniwa litowo-jonowe

CIESZANOWICE (2019)
Inwestor: Tauron Dystrybucja
Parametry: 3 MW/0,7 MWh
Dostawca: Griffin Group Energy
Ogniwa litowo-jonowe

BYSTRA (2019)
Inwestor: Energa Wytwarzanie
Parametry: 6 MW/27 MWh
Dostawca:  Hitachi
Ogniwa litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe

CZERNIKOWO (TBC)
Inwestor: Energa Operator
Parametry: 1 MW/4 MWh

LUBACHÓW (2019)
Inwestor: Tauron EkoEnergia
Parametry: 0,5 MW/2 MWh
Dostawca: My-Soft
Ogniwa litowo-jonowe

RZEPEDŹ (2020)
Inwestor: PGE 
Parametry: 2,1 MW/4,2 MWh

BEŁCHATÓW (2020)
Inwestor: PGE GIEK
Parametry: 1 MW/1 MWh

GÓRA ŻAR (2021)
Inwestor: PGE Energia Odnawialna
Parametry: 0,75 MW/0,5 MWh
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Magazyn energii - wielkoskalowe magazyny energii w Polsce 

PUCK (2016)
Inwestor: Energa Operator
Parametry: 0,75 MW/1,5 MWh
Dostawca: Qumak S.A.
Ogniwa litowo-jonowe

CIESZANOWICE (2019)
Inwestor: Tauron Dystrybucja
Parametry: 3 MW/0,7 MWh
Dostawca: Griffin Group Energy
Ogniwa litowo-jonowe

BYSTRA (2019)
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Dostawca:  Hitachi
Ogniwa litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe

CZERNIKOWO (TBC)
Inwestor: Energa Operator
Parametry: 1 MW/4 MWh

LUBACHÓW (2019)
Inwestor: Tauron EkoEnergia
Parametry: 0,5 MW/2 MWh
Dostawca: My-Soft
Ogniwa litowo-jonowe

RZEPEDŹ (2020)
Inwestor: PGE 
Parametry: 2,1 MW/4,2 MWh

BEŁCHATÓW (2020)
Inwestor: PGE GIEK
Parametry: 1 MW/1 MWh

GARBCE (2021)
Inwestor: PKP Energetyka S.A.
Parametry: 5,5 MW/1,2 MWh (pojemność po 10 latach)
Dostawca: MySoft wraz z Impact Clean Power Technology
Ogniwa litowo-jonowe
W ramach projektu Dynamicznej Redukcji Obciążenia 
Podstacji Trakcyjnej (DROPT)

GÓRA ŻAR (2021)
Inwestor: PGE Energia Odnawialna
Parametry: 0,75 MW/0,5 MWh
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Realizacja projektu 

Start projektu

01.01.2018

Analizy 
badawcze

styczeń 2018 
wrzesień 2018

Procedura 
przetargowa

grudzień 2018 
wrzesień 2019 

Realizacja 

19.09.2019 
17.02.2021

Walidacja pracy 
systemu

luty 2021                           
grudzień 2022

Zakończenie 
projektu

31.12.2022

PT Garbce

Miejsce realizacji projektu: podstacja trakcyjna Garbce (linia 271 Wrocław – Poznań).

Obecnie trwa walidacja pracy prototypu magazynowania energii oraz analizy
badawcze.

Końcowym rezultatem Projektu będzie także opracowanie i weryfikacja metody
doboru elementów systemu redukcji mocy w podstacjach trakcyjnych, a także
wymiarowania ich parametrów technicznych.
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Schemat poglądowy magazynu energii

Baterie w technologii NMC z BMS i 
systemem przeciwpożarowym

Pojemność całkowita 1,88 MWhDwukierunkowy system przekształtnikowy DC/DC składa się
z 7 pracujących równolegle modułów. 

Magazyn jest ładowany, gdy nie ma 
pociągu na odcinku zasilanym przez PT

Energia jest oddawana, gdy pojawia się 
pociąg na odcinku zasilanym przez PT

Kontener
przekształtnikowy (KI)

Kontenery bateryjne (KB)

4 kV DC

7 x 0,92 MW
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Magazyn energii – efekt końcowy
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Magazyn energii – efekt końcowy
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Magazyn energii – układ przestrzenny komponentów

▪ KB1÷KB4 – kontenery bateryjne

▪ KI – kontener inwertorowi

▪ KW – kontener wody lodowej

▪ SM – celka magazynu energii w rozdzielnicy prądu stałego 3 kV
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Magazyn energii – schemat ideowy obwodów głównych
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Magazyn energii – schemat ideowy kontenera inwerterowego
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Magazyn energii – schemat ideowy kontenerów bateryjnych
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Magazyn energii - instrukcje obsługi

▪ Instrukcja obsługi magazynu energii PT Garbce

▪ Instrukcja obsługi kontenera bateryjnego ME Garbce

▪ Instrukcja obsługi kontenera przekształtnikowego ME Garbce

▪ Instrukcja obsługi systemu wizualizacji SCADA/HMI

▪ Instrukcja obsługi rozdzielnicy prądu stałego 3 kV
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Instrukcja obsługi magazynu energii PT Garbce
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Czynniki zagrażające osobom obsługującym magazyn energii

▪ obecność wysokiego napięcia o wartości powyżej 1 kV w obwodach głównych celki

magazynu SM, magazynu energii KI, kontenerów bateryjnych KB;

▪ obecność niskiego napięcia o wartości poniżej 1 kV w obwodach zasilających i sterujących

celki magazynu SM, magazynu energii KI, kontenerów bateryjnych KB, kontenera wody

lodowej KW;

▪ elementy mechaniczne w konstrukcji aparatury (m.in. wyłączniki, odłączniki) celki

magazynu SM, magazynu energii KI, kontenerów bateryjnych KB.
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Zdarzenia zagrażające osobom obsługującym magazyn energii

▪ porażenie prądem elektrycznym;

▪ poparzenie łukiem elektrycznym;

▪ skaleczenia, złamania i zwichnięcia wynikające z ingerencji kończynami do mechanizmu

aparatury zainstalowanej w kontenerach i polu magazynu energii.
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Czynniki zagrażające osobom obsługującym kontener inwerterowy

▪ obecność wysokiego napięcia o wartości powyżej 1 kV w obwodach głównych kontenera

przekształtnikowego; instalacja w kontenerach bateryjnych jest zawsze pod napięciem;

napięcie łańcuchów bateryjnych może wynosić 4000 V DC w przypadku gdy odłączniki

OB11, OB12, OBK1 i może pojawić się na szynach zbiorczych kontenera

przekształtnikowego w przypadku gdy odłączniki OB1, OB2, OB 3 lub OB4 będą

zamknięte;

▪ obecność niskiego napięcia o wartości poniżej 1 kV w obwodach zasilających szafy

automatyki;

▪ elementy mechaniczne w konstrukcji odłączników.
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Zabezpieczenie przed przypadkowym dostępem do elementów pod napięciem w 
kontenerze inwerterowym

▪ W kontenerze przekształtnikowym KI dostęp do każdego przedziału (przyłączowego,

przekształtników), a zatem elementów mogących znajdować się pod wysokim napięciem,

jest chroniony przez drzwi blokowane blokadą elektromagnetyczną. Blokada jest

odblokowywana elektrycznie. Dostęp do danego przedziału przekształtnikowego jest

możliwy po spełnieniu dwóch warunków:

• po otwarciu potrójnego odłącznika w torze głównym danego inwertera

• uzyskania sygnału zezwalającego na otwarcie drzwi z danego inwertera (po zwłoce

czasowej mającej na celu zapewnienie rozładowania pojemności w układzie elektroniki

inwertera
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▪ obecność wysokiego napięcia o wartości powyżej 1 kV w obwodach głównych kontenera

bateryjnego;

▪ instalacja w kontenerach bateryjnych jest zawsze pod napięciem; napięcie łańcuchów

bateryjnych może wynosić 4000 V DC;

▪ obecność niskiego napięcia o wartości poniżej 1 kV w obwodach zasilających szafy

automatyki elementy mechaniczne w konstrukcji odłączników

Czynniki zagrażające osobom obsługującym kontener bateryjny
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Zabezpieczenie przed przypadkowym dostępem do elementów pod napięciem w 
kontenerach bateryjnych

Odpowiednie blokady i sekwencje łączeniowe
▪ Układ zawiera blokady elektryczne i mechaniczne, które maja na celu niedopuszczenie do

wykonania niebezpiecznych, niedozwolonych czynności łączeniowych.
▪ Przed otwarciem któregokolwiek z odłączników należy wyłączyć i upewnić się, że zostały

wyłączone styczniki znajdujące się w torze głównym kontenera bateryjnego KB.
▪ W celu zapewnienia bezpiecznego otwierania odłączników układ został wyposażony w

blokadę elektryczną i mechaniczną.
▪ Blokada elektryczna składa się ze stacyjki, która jest włączona w obwód cewek

styczników.
▪ Przekręcenie klucza w stacyjce powoduje rozwarcie obwodu cewek styczników i tym

samym ich wyłączenie.
▪ Klucz ze stacyjki jest zamontowany na jednym kółku nierozłączalnym) z trzema kluczami

do kłódek blokujących mechanizmy otwierania odłączników.
▪ Dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce jest możliwe jego wyciągnięcie i tym samym

otwarcie i zdjęcie kłódek blokujących mechanizmy otwierania odłączników.
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Zabezpieczenie przed przypadkowym dostępem do elementów pod napięciem w 
kontenerach bateryjnych

▪ Pomiędzy odłącznikami OBK1, OB11 oraz OB12 została zastosowana blokada
mechaniczna , która wymusza ich otwarcie w odpowiedniej kolejności. Najpierw może
zostać otwarty odłącznik OBK1, następnie OBK11, a na końcu OBK12. Zamykanie
odłączników musi odbywać się w od wrotnej kolejności.

Zastosowanie odpowiednich osłon
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Zabezpieczenie przed przypadkowym dostępem do elementów pod napięciem w 
kontenerach bateryjnych

Kłódki zabezpieczające napędy

Odłącznik 7-biegunowy – styki za oknami rewizyjnymi
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▪ Prace montażowe i serwisowe przy układzie bateryjnym w
kontenerze bateryjnym (np. KB1) są możliwe wyłącznie po
odłączeniu styczników KB11, KB11P, KB12, a następnie dwóch
siedmiopolowych odłączników OB11, OB12 (każdy z widoczną
przerwą) oraz OBK1. Dostępny wtedy układ bateryjny składa
się z separowanych 15- stu półek, na których połączone są
moduły bateryjne . Napięcie dostępne dla instalatora na każdej
z półek nie przekracza 67 V.

▪ Dostęp do układu bateryjnego bez wyłączenia styczników i
otwarcia odłączników jest zablokowany mechanicznie.

▪ 15 półek odpowiednio połączonych ogniw. Łącznie 1060 ogniw.
▪ Łączenie poszczególnych półek odłącznikiem 7-biegunowym co

daje separację galwaniczną
▪ Napięcie dostępne dla instalatora na każdej z półek po

otwarciu odłączników 7-biegunowych nie przekracza 67 V.

Prace na baterii akumulatorów
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Schemat blokowy

Schemat kontenerów bateryjnych

System nadzoru
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Schemat kontenera inwerterowego

Schemat kontenera wody lodowej

System nadzoru
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Autoryzacja dostępu do systemu

System nadzoru
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Zakres szkolenia z magazynu energii



Dziękuję za uwagę


