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Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa w transporcie
W artykule autor przedstawił wpływ awarii w systemach elek-
troenergetycznych na funkcjonowanie różnego rodzaju środków 
transportu. Brak zasilania w energię elektryczną, szczególnie 
w długim okresie czasu oraz na znacznym obszarze, powoduje 
powstanie chaosu komunikacyjnego, który może mieć bezpo-
średni wpływ na zagrożenie życia pasażerów.  Autor zapropono-
wał rozwiązania, które przynajmniej w pewnym stopniu, pozwo-
lą ograniczyć chaos komunikacyjny powstający w przypadku 
awarii krajowego systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: awaria, system energetyczny, bezpieczeństwo 
w transporcie.

Energia elektryczna jako produkt, który sprzedawany jest od-
biorcom przemysłowym, komunalnym, indywidualnym, itp. musi 
posiadać określone w aktach prawnych parametry. Niedotrzyma-
nie tych parametrów związane jest zakłóceniami w pracy sieci 
przesyłowych, urządzeń elektroenergetycznych oraz odbiorników 
użytkowanych przez odbiorców. 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej to zakłócenie, które 
jest zawsze odczuwalne przez odbiorców. Przerwa w zasilaniu 
może trwać od kilku milisekund do kilku dni. Awaria systemu 
elektroenergetycznego, określana jako blackout, występuje wte-
dy, gdy ponad 5% odbiorców w danym kraju pozbawiona jest 
przez długi czas zasilania w energię elektryczną. Awarie syste-
mu energetycznego zawsze skutkują stratami finansowymi po-

noszonymi zarówno przez dostawców, jak i odbiorców energii 
elektrycznej. Koszty zależą głównie od zasięgu awarii, stopnia 
uszkodzenia systemu elektroenergetycznego, czasu trwania oraz 
liczby odbiorców pozbawionych zasilania (tab. 1). 

Przyczyny wstępowania awarii w systemie elektroenergetycz-
nym mogą być bardzo różne. Awaria elektrowni w Czarnobylu 
spowodowana była błędami ludzkimi. Odłączenie Włoch od 

Tab. 1. Największe awarie systemowe na świecie

Lp. Data awarii Miejsce awarii Liczba mieszkańców  
dotknięta awarią [mln]

1 9.09 2012 Kuba 6
2 30–31.07.2012 Indie 670
3 9.08.2011 USA, Meksyk 7
4 4.02.2011 Brazylia 10
5 10.11.2009 Brazylia i Paragwaj 67
6 4.11.2006 UE 150
7 25.05.2005 Rosja (Moskwa) 4
8 18.08.2005 Jawa, Bali, Indonezja 120
9 23.09.2003 Włochy 57
10 14.08.2003 USA, Kanada 55
11 2.01.2001 Indie 230
12 11.03.1997 Brazylia 97
13 13.07.1977 USA (NYC) 9
14 9.11.1965 USA, Kanada 30

Rys. 1. Awarie systemowe na świecie
Źródło: [1].
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Nsystemu elektroenergetycznego UCTE wynikało m.in. koniecz-
ności importu energii, braku rezerw mocy oraz niedostatecznej 
koordynacji w działaniach operatorów systemu elektroenerge-
tycznego. Początek awarii, która dotknęła kraje skandynawskie, 
zapoczątkowany został przez uszkodzenie urządzeń w systemie 
przesyłowym Szwecji. Bardzo często przyczynami awarii systemu 
elektroenergetycznego są anomalie pogodowe. Wysokie tempe-
ratury, utrzymujące się przez długi czas, były jedną z przyczyn 
awarii, która objęła część USA i Kanady. Tsunami w Japonii spo-
wodowało jedną z największych awarii w elektrowni atomowej 
Fukushima oraz Fukushima II. 

Obserwowany w ostatnich latach bardzo szybki rozwój róż-
nego rodzaju środków transportu spowodował, że został on 
całkowicie uzależniony od ciągłego dostępu do energii elek-
trycznej. Wszystkim większym awariom systemów elektroener-
getycznych na świecie towarzyszył ogromy chaos komunikacyjny, 
który widoczny był przede wszystkim w wielkich aglomeracjach 
miejskich. 

Zasadnym staje się pytanie: które ze środków transportu 
publicznego oraz indywidualnego są najbardziej narażone na 
problemy związane z ich funkcjonowaniem w przypadku braku 
zasilania w energię elektryczną? 

Transport szynowy
Transport szynowy, w szczególności kolej (zasilana z trakcji 
elektrycznej), metro czy tramwaje wymagają ciągłego zasilania 
w energię elektryczną. Przerwa w zasilaniu powoduje natychmia-
stowe unieruchomienie tych środków transportu. W przypadku 
awarii systemu elektroenergetycznego, gdy szybkie przywrócenie 
zasilania jest niemożliwe, występuje konieczność ewakuacji pa-
sażerów. W wielu przypadkach, np. gdy pociągi zostały unieru-
chomione pomiędzy stacjami, gdzie odległość między nimi jest 
znaczna, konieczne, w przypadku ewakuacji pasażerów, jest 
zastosowanie transportu zastępczego np. samochodowego. 
W przypadku metra, szczególnie, gdy składy zatrzymane zostały 
w tunelach czy na estakadach, ewakuacja pasażerów jest utrud-
niona lub wręcz niebezpieczna (fot. 2).

W polskim systemie elektroenergetycznym najczęściej mają 
miejsce awarie w sieciach rozdzielczych. Dotykają one od kilku 
do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców, przede wszystkim komu-

nalnych. Główne przyczyny to anomalie pogodowe, m.in.: bardzo 
silne wiatry, oblodzenia przewodów, wyładowania atmosferycz-
ne. Starzenie się przewodów, uszkodzenia urządzeń w stacjach 
to dodatkowe czynniki zwiększające ryzyko przerw w zasilaniu. 

Jedna z największych awarii w polskim systemie elektroener-
getycznym miała miejsce w dniach 7–8 kwietnia 2008. W wy-
niku oblodzenia przewodów uszkodzone zostały dwie, główne 
linie wysokiego napięcia 220 kV zasilające aglomerację szcze-
cińską. Ponadto uszkodzone zostały trzy linie 110 kV oraz liczne 
sieci średniego i niskiego napięcia. Nastąpiła przerwa w pracy 
elektrociepłowni Szczecin oraz Pomorzany. Energii elektrycznej 
pozbawionych było 628 tys. mieszkańców województwa zachod-
niopomorskiego, w tym 330 tys. w samym Szczecinie. Oblodze-
nie przewodów doprowadziło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na 
linii kolejowej Szczecin–Świnoujście. Z powodu braku zasilania, 
do prowadzenia ruchu na linii Szczecin–Stargard Szczeciński wy-
korzystano lokomotywy spalinowe – rys. 4. W obrębie Szczecina 
nie działała komunikacja tramwajowa. 

Fot. 1. Piesi próbujący opuścić Nowy Jork przekraczają Most Brookliń-
ski, 14.08.2003
Źródło: [7].

Fot. 2. Ewakuacja pasażerów metra podczas awarii w Nowym Jorku 
(NYC Transit subway)
Źródło: [6].

Fot. 3. Lokomotywy spalinowe ciągnące składy elektryczne, Szczecin, 
2008 
Źródło: [3].
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Odrębnym zagadnieniem, w przypadku braku zasilania na 
znacznym obszarze kraju, jest obsługa pasażerów. Należy pa-
miętać, że nie działają wtedy kasy, terminale bankowe oraz 
znaczna część urządzeń na dworcu kolejowym. Tylko analiza kil-
ku większych awarii występujących w ostatnich kilkunastu latach 
na największym dworcu w Polsce, Dworcu Centralnym pokazuje, 
z jakimi problemami spotkali się pasażerowie w przypadku braku 
zasilania. 

17 listopada 2006 r. o godzinie 14.30 nastąpiła przerwa w za-
silaniu na Dworcu Centralnym i Dworcu Śródmieście. Przyczyną 
awarii było zwarcie w Stacji GPZ Towarowa. Utrudnienia trwa-
ły kilka godzin. 22 czerwca 2011 nastąpiła kolejna awaria na 
dworcach Centralny i Śródmieście. Około godziny 10.25 wystąpił 
całkowity brak zasilania na wspomnianych dworcach. Nie działa-
ły prawie wszystkie urządzenia: sterowania ruchem kolejowym, 
łączności, wentylacji, informacji, oświetlenia w tym oświetlenia 
awaryjnego. Piętnaście jednostek straży pożarnej przeprowa-
dzało ewakuację pasażerów z obydwu dworców. Ruch pociągów 
na linii średnicowej między Warszawą Wschodnią a Zachodnią 
został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie, ze względów bez-
pieczeństwa, przez kilka godzin nie mogli opuścić unierucho-
mionych ponad 40 pociągów. 24 listopada 2016 nastąpiła awa-
ria systemów zasilania urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym 
na Dworcu Centralnym. Trwająca 
ponad trzy godziny przerwa w za-
silaniu spowodowała utrudnienia 
w prowadzeniu ruchu pociągów, 
które kierowany były na objaz-
dy. Opóźnienia pociągów sięgały 
ponad trzy godziny. 13 grudnia 
2016 r. awaria komputera nadzo-
rującego urządzeniami sterowa-
nia ruchem kolejowym na dworcu 
w Poznaniu spowodowała wstrzy-
manie ruchu pociągów na ponad 
6 godzin. Przedstawionych powyżej 
kilka przypadków awarii zasilania 
pokazuje, z jakimi problemami 
spotykają się pasażerowie korzy-
stający z transportu kolejowego. 

Należy podkreślić, że brak dostaw energii trwał maksymalnie 
7 godzin. W przypadku dużej awarii systemowej chaos komuni-
kacyjny ogarnie wszystkie rodzaje komunikacji, szczególnie te 
uzależnione od energii elektrycznej. 

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ciągłość ruchu 
kolejowego powinny zatem być przygotowane na wystąpienie 
blackoutu. Opracowanie i wdrożenie procedur na wypadek 
braku zasilania transportu kolejowego wydaje się sprawą 
priorytetową. Procedury te powinny zapewniać bezpieczny 
i w miarę szybki transport osób z dużych aglomeracji miej-
skich oraz dowóz podstawowych środków zapewniających 
funkcjonowanie kluczowym instytucjom w mieście (szpitale, 
centra kryzysowe itp.).

Transport samochodowy
Wydawać się może, że auta napędzane silnikami spalinowymi 
są w zasadzie niezależne od energii elektrycznej. Okazuje się 
jednak, że zależność ta jest bardzo duża. Wpływ braku zasilania 
w energię elektryczną na funkcjonowanie transportu samocho-
dowego rozpatrywać można w kilku aspektach. 

Przerwa w całkowitej dostawie energii do aglomeracji miej-
skiej powoduje natychmiastowy paraliż transportu samocho-

Fot. 5. Chaos transportu samochodowego w dużej aglomeracji miejskiej podczas awarii w Ameryce 
Północnej – 14.08.2003 r.
Źródło: [6].

Fot. 4. Ewakuacja pasażerów na Dworcu Centralnym, 2011 
Źródło: [8].
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dowego. Dotyczy to zarówno 
transportu publicznego, jak 
i indywidualnego. W więk-
szości nie działa sygnalizacja 
świetlna, która jest odpo -
wiedzialna za płynny i bez-
pieczny ruch samochodów 
oraz bezpieczeństwo pie -
szych. Dochodzi wtedy do 
dużej ilości wypadków, przy 
czym służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo (policja, 
pogotowie, straż) mają wiel-
kie trudności w dotarciu do 
poszkodowanych. 

Brak zasilania w energię 
elektryczną powoduje ogrom-
ne kłopoty, szczególnie dla 
kierowców aut prywatnych, 
w dostępie do paliw. Wiele stacji zostanie zamkniętych, a przed 
tymi, które prowadzą jeszcze sprzedaż, ustawią się ogromne ko-
lejki (przykładowo w Polsce, większość stacji benzynowych nie 
posiada zasilania rezerwowego). Należy również dodać, że stacje 
benzynowe są również źródłem paliwa dla agregatów prądotwór-
czych użytkowanych zarówno przez instytucje publiczne (które 
muszą posiadać odpowiednie zapasy paliwa), jak i odbiorców 
indywidualnych (którzy z reguły tych zapasów nie mają).

Z energią elektryczną związany jest nierozerwalnie, wprowa-
dzany ostatnio na szeroką skalę, transport samochodowy oparty 
o auta elektryczne. Zastosowanie tego typu transportu, szcze-
gólnie w dużych miastach, gdzie dąży się do ograniczenia ruchu 
lub wręcz wyeliminowania aut z napędem spalinowym jest uza-
sadniane zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza. Ekologiczny 
aspekt elektrycznego, w szczególności publicznego transportu 
samochodowego, w dużych miastach wydaje się być jak najbar-
dziej zasadnym. Jednak w przypadku braku zasilania w energię 
elektryczną tego typu transport zostanie również unieruchomio-
ny. W przypadku użytkowników prywatnych wykorzystujących 
auta elektryczne ich zasięg uzależniony zostanie od stopnia na-
ładowania akumulatorów. 

W ostatnim czasie, w Polsce, wiele służb publicznych wprowa-
dza do swoich flot auta elektryczne. Zdaniem autora związane 
jest to z kreowaniem wizerunku firmy wspierającej działania pro-
ekologiczne. Z punktu widzenia eksploatacji (ograniczony zasięg 
i niewielka ilość stacji ładowania) oraz kosztów zakupu, użytko-
wanie tego typu aut w chwili obecnej przez instytucje państwowe 
(poza ekologicznymi) wydaje się być irracjonalne. W przypadku 
wystąpienia awarii systemu elektrycznego, gdy każdy środek 
transportu jest bezcenny, auta z napędem elektrycznym będą 
całkowicie bezużyteczne. 

Należy również wspomnieć o bezpieczeństwie użytkowania 
aut elektrycznych w zimie, szczególnie przy niskich temperatu-
rach, gdzie wydajność akumulatorów zmniejsza się gwałtownie. 
W przypadku naszego klimatu, gdy podróżni w zimie narażeni 
mogą zostać na długi postój związany z nieprzejezdnością drogi 
(często kilkugodzinny) auto elektryczne bardzo szybko pozba-
wione zostanie ogrzewania. Udrożnienie drogi, blokującej przez 
unieruchomione auto elektryczne, związane jest z koniecznością 
holowania, które w tak trudnych warunkach pogodowych może 
sprawiać bardzo wiele kłopotów.

Transport lotniczy
Nawet niewielka przerwa do dostawie energii elektrycznej do 
portów lotniczych stwarza bezpośrednie zagrożenie życia pasa-
żerów. Dlatego też stosowane są techniczne środki zapewniające 
zasilanie bezprzerwowe najważniejszych urządzeń na lotniskach.

Jednym z podstawowych sposobów zasilania rezerwowego lot-
nisk w przypadku dużych awarii systemowych jest zastosowanie 
agregatów prądotwórczych dużych mocy. Agregaty łączone są 
w taki sposób, by tworzyć zintegrowane źródło energii elektrycz-
nej zdolne dostarczyć energię elektryczną w sposób ciągły, za-
pewniając bezpieczne lądowanie samolotów na danym lotnisku.

Porzucony podróżnik śpi w strefie odbioru bagażu na między-
narodowym lotnisku Johna F. Kennedy'ego. Opóźnienia lotów na 
lotniskach w Nowym Jorku porzuconych przez pasażerów do 48 
godzin lub dłużej.

Największa awaria systemu elektroenergetycznego w USA 
spowodowała, że większość lotnisk będących w jej zasięgu 
wstrzymała normalny ruch pasażerów do czasu przywrócenia 
zasilania.

Fot. 6. Kierowcy oczekujący na dostawy paliwa na stacjach benzynowych: Toronto oraz Oxford w Michigan, 
15.08.2003 r.
Źródło: [7].

Fot. 7. Śpiący pasażer w strefie odbioru bagażu na międzynarodowym 
lotnisku Johna F. Kennedy'ego – 15.08. 2003 r.
Źródło: [4].
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Linie lotnicze odwołały setki lotów, ponieważ niektóre z naj-
większych portów lotniczych na świecie miały problemy z przy-
wróceniem usług w chaosie transportowym.

Podsumowanie
Ciągłość zasilania w energię elektryczną ma znaczący wpływ 
na bezpieczeństwo pasażerów korzystających z różnego ro-
dzaju środków transportu. Zależnie od czasu trwania przerwy 
w zasilaniu, wielkości (obszaru) wyłączonego systemu elektro-
energetycznego, liczby odbiorców pozbawionych energii oraz ro-
dzaju środka transportu wpływ ten może być różny. Najbardziej 
narażeni są pasażerowie korzystający z transportu szynowego 
(kolej, metro, tramwaje, trolejbusy), szczególnie w dużych aglo-
meracjach miejskich, gdzie ewakuacja tysięcy pasażerów jest 
utrudniona ze względu problemy z funkcjonowaniem transportu 
samochodowego.

Zdaniem autora potrzebne jest opracowanie, a następnie 
wdrożenie procedur mających na celu zminimalizowanie wpły-
wu awarii systemu elektroenergetycznego na funkcjonowanie 
transportu.

Należy zatem: 
 � opracować procedury wykorzystania lokomotyw spalinowych 
dla składów elektrycznych w celu ewakuacji pasażerów z du-
żych aglomeracji oraz zapewnienia dowozu niezbędnych pro-
duktów do miast pozbawionych energii elektrycznej, 

 � wyposażyć jak największą ilość stacji benzynowych w systemy 
zasilania awaryjnego, 

 � wyposażyć kluczowe skrzyżowania w zasilanie awaryjne sy-
gnalizacji świetlnej,

 � opracować metody wykorzystania energii zgromadzonej w za-
sobnikach (bateriach) aut elektrycznych jako źródeł zasilania 
rezerwowego,

 � z uwagi na brak dostępu do bankowości elektronicznej opra-
cować kredytowe metody opłaty za usługi transportowe, przy-
kładowo zakup paliwa na stacjach benzynowych,

 � opracować procedury ewakuacji pasażerów z dworców oraz 
lotnisk.
W przypadku wprowadzania na rynek coraz większej ilości 

aut elektrycznych bardzo istotnym staje się przystosowanie 

systemu elektroenergetycznego do zasilania stacji ładowania, 
szczególnie tych o znacznych mocach (rzędu 100–150 kW). 
Również stacje o mniejszych mocach, lecz użytkowane w bardzo 
dużych ilościach, wymagają układów zasilania o odpowiednich 
parametrach.

Według autora, w najbliższym czasie producenci powinni sto-
sować w autach elektrycznych wymienne systemu baterii. Ich 
ujednolicenie pozwoliłoby wymieniać w odpowiednich punktach, 
rozładowane baterie na w pełni naładowane. Przy odpowiedniej 
konstrukcji systemu auto–bateria proces zamiany baterii trwałby 
najwyżej kilka minut. Punkty, w których ładowane będą baterie, 
np. w godzinach nocnych, mogą pełnić rolę odbioru wyrównu-
jącego obciążenie systemu elektroenergetycznego, jak również 
mogą być znaczącym zasobnikiem energii elektrycznej.
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Power system failures as a threat to safety in transport
In the article, the author presents the impact of failures in power 
systems on the functioning of various types of transport. An inter-
ruption in the power supply, especially over a long period of time 
and over a large area, creates communication chaos that can have 
a direct impact on the life threat to passengers. The author pro-
poses solutions that limit the communication chaos arising in the 
event of a failure of the national power system. 
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Fot. 8. Pasażerowie na lotnisku La Guardia w Nowym Jorku 15.08. 2003
Źródło: [7].


