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Infrastruktura nietrakcyjna

Oświetlenie

Odnawialne źródła energii

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/ekrany-akustyczne-nie-sa-

przeszkoda-dla-przechodzacych-przez-tory-22934.html
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Oświetlenie

Projekt badawczo- rozwojowy

„Opracowanie innowacyjnego systemu 

zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci 

zarządzanej przez PLK S.A”, 

realizowany we współpracy 

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

(NCBiR) .

 Projekt zakłada zbudowanie systemu

informatycznego umożliwiającego sterowanie

oświetleniem zewnętrznym uwarunkowanego

dwoma głównymi czynnikami.

 Efektem projektu będą opracowane wytyczne

projektowania i budowy innowacyjnego systemu

zarządzania infrastrukturą oświetleniową̨ na sieci

zarządzanej przez PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A.

Sukcesywna wymiana opraw oświetleniowych i/lub 

źródeł światła. 

 4 187 opraw oświetleniowych typu LED 

zamontowanych tylko w 2018 roku. 

Łącznie 9 000 opraw oświetleniowych

 Prężnie działający od 2014 roku 

Program Poprawy 

Efektywności Energetycznej (PPEE), 

który przyczynił się do zmniejszenia emisji CO2

o 2300 ton rocznie.
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Odnawialne źródła energii

 23 instalacje fotowoltaiczne o łącznej 

mocy 245 kW

 Zabudowa instalacji realizowana od 2016 r.

 Produkcja brutto energii elektrycznej:

32,517 MWh w 2016 roku, 

210,95 MWh w 2018 roku.

„Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne 

na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym 

i inteligentnym systemem monitorowania”

Druga praca B+R we współpracy z NCBiR

 Założeniem projektu jest zbudowanie samoczyszczących,

wydajnych paneli fotowoltaicznych na podłożu elastycznym,

zintegrowanych z ekranem akustycznym i inteligentnym

systemem monitorowania.

 Oczekiwanym rezultatem będzie stworzenie nowego,

nieistniejącego na rynku produktu – modułu fotowoltaicznego

przeznaczonego do zabudowy na podłożu elastycznym wraz

z powłoką samoczyszczącą przy zachowaniu wymaganego

poziomu ochrony przed hałasem i optymalizacji wykorzystania

wytworzonej energii.

http://www.instalacjebudowlane.pl/10162-77-12394-instalacja-fotowoltaiczna-w-domu--koszty-zyski-dofinansowanie.html
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Infrastruktura trakcyjna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokonuje zakupu energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby nietrakcyjne, zapewniające

prawidłowe prowadzenie ruchu pociągów. Jednak jako zarządca infrastruktury kolejowej na terenie całego kraju, PKP PLK

S.A. prowadzi rozmowy na temat finansowania prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą wdrażać nowoczesne

technologie energoelektroniczne uskuteczniające rekuperację energii w systemie trakcyjnym.

Pobrano z [6]
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Receptywność sieci

W chwili obecnej rekuperacja w polskim systemie kolejowym

wykorzystywana jest w ograniczonym zakresie, praktycznie pomiędzy

pojazdami, tzn. hamujący pojazd zasila pojazd ruszający

w tym samym momencie. Obrazuje to zależność efektywności

rekuperacji od synchronizacji ruchu pojazdów znajdujących się w tej

samej sekcji zasilającej. Jeżeli w momencie hamowania nie występuje

zapotrzebowanie na energię rekuperacji przez inny pojazd to jest ona

praktycznie wytracana w typowym procesie hamowania

elektrodynamicznego. W takim przypadku mówi się, że sieć nie jest

receptywna.

Pobrano z [1]

Pobrano z [2]
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Rozwój energoelektroniki, a receptywność sieci?

Pobrano z [1]Pobrano z [2]

Wykorzystanie energii rekuperacji w polskim systemie kolejowym można optymalizować dzięki rozwojowi nowoczesnych

rozwiązań energoelektronicznych, które podnoszą znacząco receptywność sieci, gdyż odbiorem staje się nie pojazd ruszający

(który może w danej chwili potrzebować energii/ lub nie), ale sieć elektroenergetyczna bądź zasobnik energii.
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Falowniki w podstacjach

• Korzyści energetyczne (rekuperacja);

• Wzmacnianie charakterystyki wyjściowej podstacji; 

• Możliwość wykorzystania falownika do celów nietrakcyjnych (odladzanie sieci trakcyjnej);

• Korzyści eksploatacyjne i środowiskowe (mniejsza potrzeba hamowania mechanicznego; 

pojazdów, obniżanie temperatury w tunelach);

Pobrano z [5]
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Zasobniki energii na sieci 

• Korzyści energetyczne (rekuperacja);

• Wzmacnianie charakterystyki napięciowej szlaku (wzmacnianie 

napięcia na sieci); 

• Zmniejszenie wielkości mocy zamówionej do zasilania podstacji 

trakcyjnej (szczyt);

• Możliwość wykorzystania zasobnika w przypadkach awaryjnych 

(np. dojazd do stacji w przypadku braku zasilania).

Pobrano z [4]

Pobrano z [3]

Pobrano z [3]
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Zmiana napięcia zasilania, a receptywność sieci

?
• Lepsze wykorzystanie rekuperacji

• Rezerwowanie wzajemne systemów 

(częściowe);
S

(MOCNE STRONY)

W
(SŁABE STRONY)

O
(SZANSE)

T
(ZAGROŻENIA)

• Zapewnienie kompatybilnej pracy dwóch 

systemów w każdych warunkach (EMC 

pomiędzy systemami i podsystemami), w 

tym ochrony przeciwporażeniowej

• Wdrażanie nowych technologii

• Projekty R&D w polskich firmach

• Okres zwrotu nakładów finansowych

• Początkowe trudności w określeniu 

specyfikacji technicznych (duża 

innowacyjność rozwiązania)



1212

Różne oblicza efektywności

Efektywność ekonomiki kosztów:
• zużycie energii,
• ilość napraw (awaryjność urządzeń),
• kontrola czasu pracy (SMUE),
• dynamiczne zmiany strefy pracy (inteligentne 

oświetlenie – oprawy z czujnikiem obecności);
• wielkość zapotrzebowania na energię, paliwa, itp..

Efektywność dostępności linii kojowej:
• czas bezawaryjnej pracy infrastruktury,
• automatyczna diagnostyka infrastruktury (w trybie 

pociągowym bez konieczności zamykania szlaków)
• minimalizacja czasu zabiegów konserwacyjnych 

(zlecenie na podstawie wcześniejszej automatycznej 
diagnostyki),

• ciągłe diagnozowanie stanu infrastruktury przez 
pociągi rejsowe (analiza obrazu). 
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Podsumowanie

Nowocześniejsza i efektywniejsza infrastruktura nietrakcyjna pozwoliła na zaoszczędzenie ponad 3 000 MWh 

(3 210,95 MWh) w ubiegłym roku. Ciągły rozwój tego kierunku działania pozwoli na podniesienie efektywności 

energetycznej Spółki.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poszukują możliwości przeprowadzenia prac naukowo - badawczych, w obszarze 

efektywności energetycznej układów zasilania. W przypadku zainteresowania ze strony przewoźników jak i dystrybutora 

energii elektrycznej, pojawia się podstawa do realizacji innowacyjnych projektów dotyczących rekuperacji i magazynowania 

energii w otoczeniu sieci trakcyjnej. 

Na tym etapie trudno kwantyfikować o wpływie tych rozwiązań technologicznych na oszczędności energii trakcyjnej, jednak 

rozwój technologiczny w połączeniu z możliwościami współpracy i wsparcia finansowego otwierają nowy horyzont do 

podniesienia efektywności energetycznej infrastruktury kolejowej i samego transportu szynowego.
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