GENERALITĂŢI
La cererea beneficiarului ArcelorMittal Galaţi, ROMANIA EUROEST
împreună cu INDA a dezvoltat prima locomotivă electrică cu baterii
acumulatoare Li-Ion din Europa, LEA-001.
Această locomotivă a fost obţinută prin înlocuirea sistemului de
acţionare diesel hidraulic al locomotivei LDH 1250 CP cu un sistem
electric de acţionare în curent alternativ alimentat de la baterii de
acumulatoare Li-Ion.
Noua locomotivă a rezolvat cerinţele specifice ale beneficiarului
ArcelorMittal:
serviciu de manevră pe liniile interne;
tonaj remorcat: 1500 t;
viteza maximă: 5 km/h;
recuperearea completa a energiei de franare electrică.
INDA a proiectat şi executat sistemul electric de acţionare în curent alternativ constând din
convertorul de tracţiune şi încărcare, sursa statică pentru serviciile auxiliare, sistemul integrat de
comandă a tracţiunii vehiculului, sistemul de management al bateriilor (BMS) şi sistemul aferent de
redistribuire activă a sarcinii.

SISTEMUL DE ACŢIONARE LEA – 001
În general utilizarea sistemelor de acţionare
convenţionale care folosesc motoare cu
combustibili fosili detemină permanent creşterea
semnificativă a emisiilor de CO2 precum şi
alte gaze nocive existente în emisiile tuturor
vehiculelor dezvoltate pe aceste sisteme.
Eficienţa sistemelor de propulsie "clasice" este
în general destul de mică şi toate depind de
resursele de combustibili fosili aflate în declin în
prezent.
În mod sigur soluţia pentru obţinerea unui
vehicul cu eficienţă semnificativ mai mare în
utilizarea energiei şi cu un grad scăzut de
poluare este dezvoltarea unui sistem de acţionare
cu motor de tracţiune de curent alternativ
comandat de un convertor electronic alimentat de
la o baterie de acumulatoare Li-Ion.
În plus, pentru LEA-001 am dezvoltat un
sistem de acţionare inovator, cu o eficienţă mai
mare decât a sistemelor similare disponibile în
prezent pe piaţă, descris în cele ce urmează.
Este un sistem de tracţiune alimentat de la o
baterie de acumulatoare Li-Ion şi care utilizează
un motor special de tracţiune, de curent
alternativ, proiectat pentru a fi utilizat atât în
tracţiune cât şi în regimul de încărcare a bateriei.

Motorul de tracţiune de curent alternativ asigură
condiţiile necesare pentru a încărca bateria de la o
reţea trifazată obişnuită prin intermediul
convertorului de tracţiune.
Încărcarea
şi
descărcarea
bateriei
sunt
supravegheate de un sistem de management al
bateriei care controlează atât redistribuirea sarcinii
între celulele bateriei cât şi interfaţa cu
calculatorul vehiculului (cu scopul de a asigura
funcţionarea în siguranţă a bateriei, atât în
tracţiune cât şi în încărcare).
Sistemul de management al bateriei împreună cu
un sistem de redistribuire a sarcinii celulelor LiIon este un sistem unitar, inovator şi inteligent
care permite o încărcare rapidă a bateriei de la
starea descărcată la 99% încărcare în aproximativ
o treime din timpul necesar altor sisteme obişnuite.
Pentru încărcarea bateriei de acumulatoare de pe
vehicul este necesară doar o sursă trifazată
standard, amplasată în orice loc, fără a fi necesare
surse externe de c.c. sau încărcătoare separate de
c.c.
Eficienţa totală este îmbunătăţită prin utilizarea
frânei electrice recuperative cât mai des posibil,
până aproape de oprire, energia fiind complet
recuperată în bateria de acumulatoare prin
intermediul convertorului de tracţiune.

Toate echipamentele auxiliare de pe vehicul sunt alimentate de la un convertor static comandat de
calculatorul vehiculului.
Pe scurt, avantajele vehiculelor electrice faţă de cele convenţionale sunt legate de costul
combustibilului, costurile de întreţinere, poluare, fiabilitate şi eficienţă, după cum urmează::
► Eliminarea motoarelor diesel va avea cu
siguranţă un impact pozitiv prin scăderea
semnificativă a poluării din aglomerările urbane
iar producerea energiei electrice "verzi" (hidro,
nucleară şi neconvenţională) în
cantităţi
crescânde de la an la an pentru mult timp de
acum încolo va duce la scăderea globală a
poluării mediului.
► Costuri mai mici de exploatare din moment ce
preţul combustibilului fosil creşte de la an la
an fiind o resursă limitată. Mai mult, încărcarea
pe timpul nopţii este posibilă şi de dorit din
moment ce tariful de noapte a energiei electrice
este de trei ori mai mic decât cel de zi (cel
puţin pentru România).

► Creşterea fiabilităţii, mentenabilităţii şi
costuri mai mici pentru întreţinere
datorate reducerii elementelor aflate în
mişcare.
► Încărcarea bateriilor pe timpul nopţii
este nu numai economică ci şi asigură o
balansare a solicitării reţelei prin
reducerea consumului pe timp de zi.
► Reducerea semnificativă a zgomotului
în funcţionare.
► Performanţe deosebite în tracţiune cu
pierderi minime de energie.

În plus faţă de cele de mai sus, avantajul major al LEA-001 bazat pe soluţia noastră este legat de
disponibilitatea şi libertatea de mişcare aproape în orice loc după cum urmează:
► Timpul mult mai scurt de încărcare în comparaţie cu cel de mers.
► Nu necesită staţie de încărcare externă de c.c. ci numai o reţea trifazată standard care este întâlnită
peste tot.

CÂTEVA ASPECTE TEHNICE
Filozofia LEA-001 se bazează pe utilizarea unui
motor trifazat de c.a. proiectat să funcţioneze atât
în regim de tracţiune cât şi în regim de încărcare
a bateriei împreună cu un convertor tracţiune încărcare baterie.
Motorul de tracţiune asigură nu numai propulsia
în regim de tracţiune ci şi condiţiile necesare
încărcării bateriei de acumulatoare de la o reţea
obişnuită trifazată prin intermediul convertorului
tracţiune – încărcare baterie.
Sistemul este descris în detaliu în cererea de
brevet WO PCT / IB2010 / 003015 publicată la
nivel internaţional la 12 mai 2011 sub nr. 2011 /
055230A2 şi la nivel local pe 1 noiembrie 2012,
în Statele Unite ale Americii cu nr. US
2012/0274246 A1.

Practic, motorul funcţionează în mers (tracţiune
şi frânare) ca un motor trifazat în stea iar în
timpul încărcării ca o inductanţă de intrare
trifazată.
În timpul mersului înfăşurările sunt conectate în
stea iar în timpul încărcării fiecare înfăşurare
este parcursă separat de cei trei curenţi de fază
din circuitul de intrare.
Convertorul de tracţiune este cel care redresează
şi controlează aceşti curenţi astfel încât
încărcarea bateriei are loc în condiţiile specifice
stabilite de sistemul de management al bateriei.
Tensiunea celulelor, curentul bateriei şi
temperatura în toate celulele conectate în serie
sunt monitorizate continuu pentru acest scop.

Comanda încărcării - descărcării bateriei de
acumulatoare este realizată prin intermediul
sistemului de management al bateriei, care
este responsabil nu numai pentru urmărirea
în fiecare moment a stării de încărcare sau
descărcare a fiecărei celule cât şi pentru
stabilirea nivelului maxim al sarcinii în
încărcare sau descărcare în concordanţă cu
starea lor. Se realizează o redistribuire
corectă a sarcinii între celule, oferind în
acelaşi timp informaţii corespunzătoare pe
un display de pe calculatorului vehiculului..

CE ESTE NOU
Atât vehiculele electrice cât şi cele hibride
utilizează în prezent sisteme de încărcare care
sunt amplasate fie la bordul vehiculelor fie sunt
montate separat, în exterior, ca parte a
infrastructurii.
Costurile suplimentare cresc în ambele cazuri, în
special cele cu infrastructura dacă se fac
construcţii separate. Sistemul de propulsie al LEA001 elimină necesitatea de a crea o infrastructură
specială, scumpă pentru încărcarea bateriilor şi se
limitează la posturi standard trifazate, cu costuri
minime.
Nu există nicio soluţie mai ieftină şi nici mai uşor
de pus în aplicare pentru a încărca bateriile
vehiculelor în condiţiile infrastructurii de astăzi..
Şi poate cel mai important avantaj este faptul că
LEA-001 poate folosi pentru a încărca bateria de
acumulatoare orice post trifazat deja existent astfel
încât nu este necesar ca locomotiva să ruleze
numai pe anumite căi ferate între staţii de încărcare
specifice.
O altă problemă vitală este timpul necesar pentru a
încărca bateria, respectiv de a echilibra starea de
încărcare a bateriei.

Timpul mediu de încărcare a vehiculelor
electrice obişnuite este 6-8 ore, prea mult
pentru locomotivele de manevră.
Sistemul nostru scade semnificativ timpul de
încărcare pentru a evita pe cât
posibil
limitările date de timpul petrecut pentru o
încărcare completă.
Convertorul de tracţiune şi motorul de
tracţiune de curent alternativ sunt special
concepute pentru a încărca bateria, fără nici un
echipament suplimentar la bord, acţionând sub
controlul sistemului de management al bateriei
în scopul de a efectua, în acelaşi timp,
redistribuirea sarcinii între celulele bateriei.
Este o abordare unitară, nouă, care permite
utilizarea completă a capacităţii bateriei,
reducând semnificativ timpul pierdut pentru o
încărcare completă.
O încărcare completă de la stare descărcată nu
durează mai mult de două ore şi jumătate fiind
limitată în prezent de progresul tehnologic
realizat de baterii.
Sistemul este pregătit pentru viitor, în sensul că
puterea instalată va permite încărcarea
bateriilor Li-Ion cu curenţi mai mari şi în timp
mai scurt în funcţie de evoluţia tehnologică
de ultimă oră.

SISTEM TRACŢIUNE - ÎNCĂRCARE

Schema bloc a Sistemului de Tracţiune – Încărcare

Convertor Tracţiune – Încărcare
Tip: VFI-160K-470T

Sursă Statică Alimentare Servicii Auxiliare
Tip: SPS-EB-02

Sistem Integrat de Comandă şi Management Baterii
Sistemul integrat de comandă a tracţiunii şi managment al bateriei realizează
controlul şi supravegherea sistemului de acţionare a locomotivei atât în
regimul de mers (tracţiune şi frânare electrică cu recuperarea energiei în
baterie) cât şi regimul de încărcare a bateriei de la priza de 3x400 V prin
intermediul înfăşurărilor motorului de tracţiune şi convertorului tracţiune încărcare.
Sistemul BMS (Battery Management System) compus din BMS-Central
(inclus în A7) împreună cu 16 microprocesoare ale BMS-Pack (în fiecare
pack) şi cu dispozitivul de redistribuire activă a sarcinii (montat pe fiecare
celulă) asigură funcţia complexă de monitorizare a bateriei de acumulatoare cu
următoarele funcţii de bază:
 Comandă atât regimul de tracţiune cât şi cel de încărcare astfel ca niciun
element să nu depăşească valorile admise în toată gama de temperaturi
normale de funcţionare;
 Comandă regimul de tracţiune astfel încât tensiunea niciunui element să nu
scadă sub valoarea minimă admisă, în toată gama de temperaturi de
funcţionare;
 Comandă regimul de încărcare astfel încât tensiunea niciunui element să nu depăşească valoarea
maxim admisă în toată gama de temperaturi normale de funcţionare;
 Comandă regimul de tracţiune astfel încât la niciun element starea de încărcare (SOC) să nu scadă
sub valoarea minim admisă în toată gama de temperaturi de funcţionare prin limitarea DOD (gradul de
descărcare);
 Afişează SOC atât în regimul de tracţiune cât şi în cel de încărcare cu recalibrarea SOC la finalul
etapei regimului de încărcare;
 Măsoară şi înregistrează rezistenţa internă a celulelor;
 Balansează SOC-ul celulelor prin redistribuirea activă a sarcinii celulelor unui pack pentru
maximizarea cantităţii de energie înmagazinată în baterie (automenţinerea capacităţii bateriei de-a
lungul duratei de viaţă).

