
 

 

 

 

Tematyka badawcza: 

 

 

ELEKTRYCZNA TRAKCJA KOLEJOWA I MIEJSKA 

 

 

W tej tematyce Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki proponuje 

następującą współpracę: 

 

 

L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu 
Nr 

strony 

1. 
Laboratorium Energoelektroniki i Transportu 

Elektrycznego - hala nr 2 

• Opis możliwości badawczych 

• Zdjęcia laboratorium 

• Parametry laboratorium 

3 

2. 
Laboratorium Energoelektroniki i Transportu 

Elektrycznego - hala nr 1 

• Opis możliwości badawczych 

• Zdjęcia laboratorium 

• Parametry laboratorium 

5 

3. 
Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 

• Opis działalności Zakładu 

• Opis lokomotywy DRAGON E6ACT-001 

• Opis zmodernizowanych pojazdów trakcyjnych 

• Lokomotywa EM-10 

• Jednostka podmiejska EN-57 

• Lokomotywa EL2.100 

• Układ hamowania do lokomotywy EP-09 

• Opis opracowanych lub zmodernizowanych tramwajów, 

• Tramwaje 105Nk2000,112N, 114N, 116N 

• Niskopodłogowy tramwaj trójczłonowy  118N 

• Tramwaje 120N, 121N, 123N 

• Przetwornica statyczna do lokomotywy DRAGON 

E6ACT-001 

• Przetwornica statyczna do lokomotywy 3E100 

• Kolejowy Prostownik Trakcyjny 

• Prostownik Trakcyjny dla Metra 

• Wybrane produkty Zakładu 
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1). Laboratorium Energoelektroniki i Transportu 

Elektrycznego - hala nr 2 

 

 Laboratorium specjalizuje się w badaniach urządzeń montowanych  

w pojazdach trakcji kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej i metra. Prowadzi 

badania układów napędowych prądu stałego i zmiennego, przetwornic statycznych 

oraz układów sterowania pokładowego.  

 

 

 
Rys. 1. Stanowisko do badań układów 

napędowych 3000 V DC. 

  

 
Rys.2. Stanowisko do badań przetwornic 

statycznych 3000V DC. 

 
Rys. 3. Opornica zewnętrzna o mocy                   

2.5 MVA. 

 
Rys. 4. Stanowisko do badań podzespołów 

o napięciu zasilania 

 750V DC.   
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Parametry Laboratorium  

Prąd przemienny (AC) 

Rozdzielnia SN Sieć zasilająca: 6 kV 1 MVA 

 Transformator: 6 kV / 0.4 kV 500 kVA 

 
Pole zasilające stanowisko 

laboratoryjne nr ZM6 
6 kV / 400 

kVA 

Rozdzielnia NN Sieć zasilająca nr 1: 400 V 500 kVA 

 Sieć zasilająca nr 2: 400 V 160 kVA 

Zespoły do zasilania stanowisk laboratoryjnych (AC) 

ZP1, ZP2, ZP3, ZP4 0 ÷ 400 V 50 A 

ZP7 50 ÷ 800 V 200 A 

ZR7 0 ÷ 525 V 120 A 

Prąd stały (DC) 

Zespoły maszynowe do            
zasilania stanowisk 

laboratoryjnych 

ZM1 2 x 15 V / 2000 A 

ZM2 150 V / 305 A 

ZM3 230 V / 350 A 

ZM4 460 V / 180 A 

ZM6 
3300 V / 150 A     lub     650 V / 545 

A 

ZM7 30 V / 1000 A 

Zespoły prostownikowe do 
zasilania stanowisk 

laboratoryjnych 

ZP1 ÷ 4 0 ÷ 400 V / 80 A 

ZP5 ÷ 6 0 ÷ 400 V / 390 A 

ZP7 100 ÷ 1000V / 130A 

ZP8 2800 V / 60 A   lub   1400 V / 120 A 

ZP9 3300 V / 500 A   lub   660 V / 1000 A 

Stanowiska laboratoryjne zasilane są regulowanymi napięciami wyjściowymi AC lub DC. 

Obciążenie - opornica zewnętrzna z izolacją do 3kV DC 

Moc opornicy 2.5MVA 

Liczba oporników (max. prąd)  16 sztuk   (300A lub 600A) 

Rezystancja minimalna (max. prąd) 0,4540 Ω  (600A) 

Rezystancja maksymalna (max. prąd) 29,056 Ω  (300A) 

Obciążenie - laboratoryjna opornica przenośna o różnych parametrach 
elektrycznych 

Suwnica o udźwigu 6 ton 

System aparatury łączeniowej i sterującej umożliwiającej załączanie zasilania oraz 
obciążeń 

 

Adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki 

Laboratorium Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28 

tel: +48 22 1125 350  

email: zet@iel.pl 

 

mailto:zet@iel.pl
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2). Laboratorium Energoelektroniki i Transportu 

Elektrycznego - hala nr 2 

 

 

 

 Laboratorium specjalizuje się w badaniach urządzeń montowanych na 

podstacjach trakcyjnych służących do zasilania urządzeń trakcji kolejowej, 

tramwajowej, trolejbusowej, metra, a w tym transformatorów trakcyjnych, 

prostowników trakcyjnych oraz diod półprzewodnikowych mocy.  

Laboratorium umożliwia badania przekształtników energoelektronicznych 

stosowanych w energetyce zawodowej, w szczególności, przemienników 

częstotliwości, napędów, kompensatorów mocy, i innych urządzeń. 

 

 

 

Widok Laboratorium Przekształtników Mocy. 
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Parametry Laboratorium  

 

Prąd przemienny (AC) 

Sieć zasilająca 15 kV 100 A 

Sieć zasilająca 6 kV 250 A 

Autotransformator 

Napięcie pierwotne: 6 kV 

Napięcie wtórne:  0.13 - 6 kV 

Moc wyjściowa: 600 kVA 

Prąd stały (DC) 

Regulowana sieć napięcia stałego 
Regulacja w zakresie:  0.13 - 3 kV 

Moc wyjściowa: 600 kVA 

Obciążenie zewnętrzne - opornica z izolacją do 3kV DC 

Moc opornicy 2.5MVA 

Liczba oporników (max. prąd)  16 sztuk   (300A lub 600A) 

Rezystancja minimalna (max. prąd) 0,4540 Ω  (600A) 

Rezystancja maksymalna (max. prąd) 29,056 Ω  (300A) 

Stanowiska badawcze zasilane z transformatorów o regulowanych napięciach 

wyjściowych z możliwością uzyskania 6 i 12 plusowej pracy przekształtnikowej. 

Tr1 

Moc: 2,5 MVA,       

Napięcie pierwotne: 15 kV,  

Napięcia wtórne: 1 kV  oraz  4 x 0,275 kV, 

Tr2 

Moc : 1,2 MVA,       

Napięcie pierwotne: 6 kV  

Napięcia wtórne: 2 x 0,539 kV  oraz  2 x 0,198 kV 

(trójuzwojeniowy), 

Tr3 

Moc: 630 kVA,        

Napięcie pierwotne: 6 kV  

Napięcie wtórne: 0,231 kV (nieprzełączany), 

Suwnica o udźwigu 4.5 tony 

System aparatury łączeniowej i sterującej umożliwiającej załączanie 

zasilania oraz obciążeń. 
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Rys. 1. Transformator 2.5 MVA 

 

Rys. 2. Autotransformator 630 kVA 

 

 

 

Rys. 3. Opornica 2.5 MVA 

 

Rys. 4. Suwnica 4.5 tony 

 

 

 

 

ADRES: 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki 

Laboratorium Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 

04-703 Warszawa,  ul. M. Pożaryskiego 28 

tel:+48 22 1125 380  

email: zet@iel.pl 
 

  

mailto:zet@iel.pl
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3). Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 

 

 Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego specjalizuje się 

w projektowaniu, wykonawstwie prototypów przetwornic statycznych, układów 

napędowych wielkich mocy do pojazdów trakcyjnych (lokomotyw, tramwajów  

i trolejbusów) oraz opracowywaniu systemów sterowania. Bierze udział  

w szeregu innowacyjnych projektów badawczych stanowiących istotny wkład  

w rozwój taboru elektrycznego. 

 

Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego na zlecenie Zakładów 

Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach opracował oraz wykonał układ 

sterowania oraz napędu nowej polskiej lokomotywy towarowej E6ACT.  

W lokomotywie zastosowano trzy niezależne układy przekształtnikowe, zasilające 

po dwa silniki prądu przemiennego. Układ przeciwpoślizgowy zapewnia 

maksymalne wykorzystanie mocy pojazdu w zmiennych warunkach pogodowych. 

Dwie niezależne sieci przesyłu danych pomiędzy sterownikami pojazdu zapewniają 

pełną redundancję systemu sterowania. 

 

 

Lokomotywa DRAGON E6ACT-001 
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MODERNIZACJA LOKOMOTYWY EM-10 

 

 

 
Zmodernizowane lokomotywy typu EM10 

zostały wykonane dla PKP Cargo przez 

Zakłady Naprawcze Lokomotyw 

Elektrycznych w Gliwicach.  Nowy układ 

regulacyjny z zastosowaniem 

najnowszych podzespołów wykonano w 

Instytucie Elektrotechniki. 

 
 

MODERNIZACJA JEDNOSTKI EN57  

 

 

Modernizację czterech Elektrycznych 

Zespołów Trakcyjnych typu EN57 

przeprowadziły Zakłady Naprawcze 

Taboru Kolejowego w Mińsku 

Mazowieckim na zlecenie Szybkiej Kolei 

Miejskiej w Gdyni. W ramach tej 

modernizacji Zakład Trakcji Elektrycznej 

Instytutu Elektrotechniki opracował i 

zbudował układ napędu czoperowego oraz 

system sterowania pojazdem. 

 
Modernizacja układu napędowego jednostek EN57 przez wprowadzenie 

tranzystorowych układów regulacyjnych zapewnia następujące korzyści:  

• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,   

• zmniejszenie liczby łączników stykowych,  wyeliminowanie łączenia łukowego 

styczników, wprowadzenie hamowania elektrodynamicznego zmniejszającego 

zużycie klocków hamulcowych i kół,  

• wprowadzenie pełnej automatyzacji procesów rozruchu i hamowania 

jednostki,  

• wprowadzenie zintegrowanego systemu hamowania elektrycznego  

i mechanicznego, 

• wprowadzenie diagnostyki układu napędowego i sterowania umożliwiającego 

określenie przyczyn wadliwej pracy układów. 
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LOKOMOTYWA EL2.100 

 

 

 

 

 

 

Zmodernizowane lokomotywy typu 

EL2.100, wykorzystywane do transportu 

węgla KWB Konin oraz KWB Adamów.  

Został zastosowany mikroprocesorowy 

system sterowania, który realizuje 

automatyczne przełączanie pozycji 

rozruchowych i hamowania lokomotywy, 

kontroluje prąd rozruchowy, konfiguruje 

odpowiednio obwód główny dla 

odpowiednich etapów jazdy oraz steruje 

poszczególnymi aparatami wykonawczymi 

w ramach danej konfiguracji celem 

wykluczenia zaistnienia błędnych łączeń  

w obwodzie głównym lokomotywy.  

 

 

 

System sterowania i diagnostyki został zbudowany z szeregu modułów połączonych 

za pośrednictwem magistrali sieciowej CAN BUS. Pracują one w systemie  

z rozproszonym przetwarzaniem danych. Lokalizacja modułów wejść/wyjść  

w pobliżu sterowanych urządzeń redukuje ilość połączeń kablowych, co zmniejsza 

koszty układu zwiększa niezawodność pracy systemu sterowania.  Sterownik pojazdu 

SP poprzez sieć CAN współpracuje z terminalami operatorskimi umożliwiającymi 

bieżący podgląd stanu pracy lokomotywy. 
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UKŁAD HAMOWANIA DO LOKOMOTYWY EP-09 

 
 

 

 

 

Zakład Trakcji Elektrycznej opracował 

i wykonał Tyrystorowe Układy Hamowania 

Elektrodynamicznego – TUHEX-2, 

kontrolujące proces hamowania lokomotyw 

EP09. Urządzenia te zastępują dotychczas 

stosowane w lokomotywach EP09 

urządzenia TUHEX STEMAX. Poprzez 

regulację prądu wzbudzenia silników 

trakcyjnych z równoczesną regulacją 

wysterowania zaworu elektro-

magnetycznego zapewnia stałą siłę 

hamowania w szerokim zakresie prędkości 

pojazdu. 

 

 

 

TRAMWAJE 1052NK2000 

 

 

 

 

 

 

Wersja tramwajów typu 105N 

produkowanych przez Alstom-Konstal, 

wyposażona w przekształtniki typu PGT  

w oparciu o technologię GTO, sterowniki 

mikroprocesorowe STEN i STEP, 

opracowanych i wyprodukowanych przez 

Zakład Trakcji Elektrycznej IEL. 
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TRAMWAJ 112N 

 

 

 

Dostarczane dla Tramwajów 

Warszawskich od 2000 roku oraz 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego w Szczecinie od 

2001roku. Wersja tramwajów typu 112N 

produkowanych przez Alstom-Konstal, 

wyposażona w przekształtniki typu PGT  

w oparciu o technologię GTO, sterowniki 

mikroprocesorowe STEN i STEP, 

opracowane i wyprodukowane przez 

Zakład Trakcji Elektrycznej IEL. 

 

 

 

TRAMWAJ 114N 

 

 

Wersja modernizowanych tramwajów 

typu 114N wykonanych przez warsztaty 

Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego w Łodzi, wyposażona  

w przekształtniki typu PGT w oparciu  

o technologię GTO, sterowniki 

mikroprocesorowe STEN i STEP, 

opracowane i wyprodukowane przez 

Zakład Trakcji Elektrycznej IEL. 

Dostarczane dla Zakładu Komunikacji 

Miejskiej w Gdańsku 
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TRAMWAJ 116N 

 

 

 

 

Wersja nowych tramwajów typu 116N 

produkowanych przez Alstom-Konstal, 

wyposażona w przekształtniki typu PGT  

w oparciu o technologię GTO, sterowniki 

mikroprocesorowe STEN i STEP, opracowane i 

wyprodukowane przez Zakład Trakcji 

Elektrycznej IEL. Dostarczane dla Tramwajów 

Warszawskich od 1999 roku.  

W 2005 roku przy współpracy  

z Tramwajami Warszawskimi został 

zabudowany na pojeździe zasobnik 

akumulatorowy umożliwiający przejazd 

odcinka ok. 6 km bez zasilania z sieci 

trakcyjnej. 

 

 

NISKOPODŁOGOWY TRAMWAJ TRÓJCZŁONOWY 118N 

 

 

 

Niskopodłogowy zestaw tramwajowy jest 

przystosowany do ruchu miejskiego na 

torowiskach wydzielonych i publicznych 

powierzchniach komunikacyjnych. Pojazd 

składa się z dwóch skrajnych wagonów 

silnikowych oraz wagonu środkowego 

tocznego. Do układu sterowania zastosowano 

systemy mikroprocesorowe spełniające 

wymagania wszystkich norm trakcyjnych 

przewidzianych dla trakcji miejskiej. 
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TRAMWAJE 120N  oraz 121N 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



15 

 

Wersja niskopodłogowych tramwajów typu 120N i 121N produkowanych przez 

zakłady PESA z Bydgoszczy. System sterowania tych pojazdów opiera się na 

sterowaniu rozproszonym. Urządzenia sterujące pracą pojazdów są rozmieszczone 

wg potrzeb w osobnych segmentach mechanicznych i połączone poprzez magistralę 

sygnałową z ujednoliconym interfejsem komunikacyjnym CAN-Open DS-301.  

Jednostka centralna steruje wszystkimi urządzeniami i umożliwia jednocześnie 

diagnostykę stanów awaryjnych.  Układ wyposażony jest w panelowy terminal 

graficzny, który zarządza pracą poszczególnych urządzeń. 

 

 

TRAMWAJ 123N 

Tramwaj typu 123N jest nową generacją pojazdów 105N2k/2000.Zostało 

zastosowane sterowanie rozproszone pojazdem oraz mikroprocesorowy sterownik 

napędu.  

 

 

 

Zastosowanie obróbki cyfrowej sygnałów pomiarowych umożliwiło 4-krotne 

zmniejszenie sterownika napędu i umieszczenie go w skrzyni aparatowej  

w sąsiedztwie przekształtnika. Jest to zaletą układu, dzięki czemu nie ma potrzeby 

rozprowadzania w pojeździe sygnałowych wiązek kablowych podatnych na 

zakłócenia.  
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Jednostka centralna pojazdu prowadzi diagnostykę stanów awaryjnych, zarówno 

aparatury pojazdu, jak i procesów regulacyjnych. Układ sterowania jest 

wyposażony w terminal, który umożliwia obserwację procesów zadanych i wartości 

analogowych a także diagnostykę pokładową. 

 

 

Układ zasilania hybrydowego do trolejbusu  

z wykorzystaniem superkondensatorów 

 

 

 
 

 

W 2007 roku na zamówienie MPK Lublin został zaprojektowany i wykonany 

falownikowy układ  napędowy m trolejbusu  o  mocy 180 kW z kondensatorowym 

zasobnikiem energii oraz dodatkową baterią akumulatorów umożliwiający 

przejazd ok 1,2 –2,0 km bez sieci trakcyjnej. Podczas jazdy przy zasilaniu 

sieciowym, zasobnik superkondensatorowy ładowany jest energią hamowania, 

która oddawana jest podczas rozruchu pojazdu i ogranicza tym samym szczytowy 

prąd probierczy z sieci zasilającej. 
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Wybrane produkty  

 

 
 

Kolejowy falownik napędowy 

 
 

Kontenerowy superkondensatorowy 
zasobnik energii dla komunikacji miejskiej 

 
 

 
 

Tramwajowy wyłącznik szybki: prąd ciągły 
300A, prąd wyłączalny 1000A 

 
 

System  sterowania lokomotywą 

 

 

 

  

http://new.iel.waw.pl/uploads/PL/PL_4_Wsparcie_Badawczo_Rozwojowe/1.%20Wzbudnice%20generator%C3%B3w%20zwarciowych_lo_res.jpg
http://new.iel.waw.pl/uploads/PL/PL_4_Wsparcie_Badawczo_Rozwojowe/1.%20Wzbudnice%20generator%C3%B3w%20zwarciowych_lo_res.jpg
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 Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego specjalizuje się 

w projektowaniu, wykonawstwie prototypów przetwornic statycznych do pojazdów 

trakcyjnych (lokomotyw, tramwajów i trolejbusów). Dodatkowo Zakład zajmuje 

się badaniami prostowników oraz transformatorów trakcyjnych. Posiada szereg 

opracowań  

i rozwiązań technicznych, które są z powodzeniem stosowane w pojazdach trakcji 

elektrycznej. 

 

Zakład opracował do prototypowej lokomotywy towarowej DRAGON E6ACT  

o numerze 001 opracował przetwornicę statyczną o mocy 260kW do zasilania 

pokładowych odbiorników energii elektrycznej (potrzeb własnych). 

 

   

Zdjęcia przetwornicy statycznej typ: PSI2x160  
o mocy 320kW do zasilania potrzeb własnych lokomotywy 

DRAGON E6ACT o numerze 001.                                                             
Widok przetwornicy statycznej zamontowanej  

na pojeździe. 

Widok przetwornicy 
statycznej  typ: PSI-80 

o mocy 75kW do zasilania 
potrzeb własnych 

lokomotywy 3E100. 

 

 W innym projekcie dotyczącym modernizacji lokomotywy 3E100, naukowcy 

i inżynierowie Zakładu opracowali prototypową przetwornicę statyczną typ:  

PSI-80 o mocy 75kW, do zasilania potrzeb własnych lokomotywy 3E100. 

Kolejnym profilem działalności Zakładu są badania oraz prototypowe opracowania 

diodowych prostowników trakcyjnych na potrzeby trakcji elektrycznej. Poniżej 

przedstawiono rozwiązania dla kolei oraz metra 
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Widok prostownika diodowego 600Vdc, 
1200A dla podstacji komunikacji miejskiej. 

 

Widok prostownika diodowego 825Vdc, 
1700A dla podstacji trakcyjnych metra. 

 

 
Widok prostownika diodowego 3300Vdc, 1700A  

dla kolejowych podstacji trakcyjnych 

 

Adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki 

Zakład Energoelektroniki i Transportu Elektrycznego 

04-703 Warszawa,  ul. M.Pożaryskiego 28 

tel: +48 22 1125 380  

email: zet@iel.pl 

 

mailto:zet@iel.pl

