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Infrastruktura elektroenergetyczna 
układów zasilania systemu 3 kV DC 
linii magistralnych 
o znaczeniu międzynarodowym
– projektowanie efektywnego 
układu zasilania zlk (2)
Podjęciu działań, mających na celu przygotowanie pod-
systemu energia linii magistralnych do funkcjonowania 
w sieci kolei transeuropejskich, powinno towarzyszyć dą-
żenie do zapewnienia efektywnego i niezawodnego zasi-
lania elektroenergetycznego linii kolejowej. Realizacja 
tak sformułowanych zadań dokonywana jest przy wyko-
rzystaniu naukowych metod analiz i badań, takich jak 
programowanie symulacyjne, prognozowanie i badania 
systemowe [1, 2, 11, 20, 31]. 

Wielowariantowe opracowania studialne, koncepcyjne i projekto-
we określające niezbędny zakres modernizacji i inwestycji z oce-
ną efektywności finansowej i ekonomicznej, pozwalają na wybór 
rozwiązania optymalnego według założonych kryteriów [4, 5, 6, 
7, 8, 9, 24, 25]. Schemat procesu decyzyjnego w analizie syste-
mu zamieszczono na rysunku 4.

Kryteria oceny efektywności systemu elektroenergetyki 
kolejowej
Oprócz przedstawionych w 1 części artykułu (  1-2/2004) kry-
teriów jakości dotyczących poziomów napięć i ochrony od zwarć, 
do oceny jakości i efektywności zasilania stosuje się następujące 
parametry:
– prądy zastępcze Iz sieci trakcyjnej i układu zasilania;
– prądy maksymalne Imax w obwodzie sieci trakcyjnej i układzie 

zasilania;
– sprawność ηp obwodu zasilania (straty mocy i energii);
– minimalne Iz min (tabl. 4) i maksymalne Iz max zwarcia;
– zakłócenia i wyższe harmoniczne prądów i napięć – współ-

czynniki odkształceń THD I, THD U, amplitudy poszczególnych 
harmonicznych Ak < Ak dop ;

– zakłócenia od prądów błądzących określane miarą upływności 
poprzecznej [Ωkm] i spadku napięcia szyny–ziemia ∆Usz-z 
tworzące zbiór kryteriów:

 min/max {Up, Iz, Imax, ηp, Iz min, Iz max, THD, Ak(kωt), DUsz-z} (4)

Ciągłość dostawy energii jest uzależniona od jakości zainsta-
lowanych urządzeń, technologii montażu, prawidłowej eksploata-
cji oraz od parametrów (prąd, napięcie) obciążeń w stosunku do 

wartości znamionowych elementów układu zasilania. Szczególne 
przesłanki do powstania stanów awaryjnych stanowią przeciąże-
nia obwodów prowadzące do przekroczeń temperatur dopuszczal-
nych torów prądowych oraz przepięcia stanowiące zagrożenie dla 
izolacji obwodów. Urządzeniami najbardziej narażonymi na zagro-
żenia są transformatory zespołów prostownikowych, kable oraz 
wyłączniki szybkie. Przepięcia atmosferyczne i komutacyjne ge-
nerowane w sieci trakcyjnej lub obwodzie podstacji stanowią za-
grożenie dla urządzeń pojazdów (ept) i podstacji (pt), w tym 
szczególnie dla wyłączników szybkich, w których najczęściej ule-
gają uszkodzeniom komory i styki. Pod względem utrzymania cią-
głości zasilania i drożności linii newralgicznym elementem ob-
wodu zasilania ept jest sieć trakcyjna, ponieważ nie jest możliwe 
w tym przypadku uruchomienie rezerwy w stanie awaryjnym. 

Przekroczenia wartości temperatur dopuszczalnych torów prą-
dowych w obwodzie zasilania są często skutkiem zbyt dużych 
spadków napięć. Obniżenie napięcia na pantografie w sytuacji 
utrzymania mocy mechanicznej o wymaganej wartości powoduje 
pobór prądu o odpowiednio większej wartości, co może dopro-
wadzić do przeciążeń w przypadku jazdy forsownej. 

Straty mocy i energii w obwodzie głównym lokomotywy dzie-
lą się na straty w rezystorach rozruchowych lub przekształtnikach 
w silnikach i w przekładni mechanicznej. Większość strat zależy 
od prądu, część zaś od napięcia, przy czym parametrami oblicze-
niowymi są najczęściej siła lub moment i prędkość. W różnych 
warunkach pracy napędu (napięcie zasilania, algorytm sterowa-
nia) różne są wartości sprawności ηp, zatem dla założonej wiel-
kości mocy mechanicznej Pmax różne będą wartości mocy dostar-
czonej (elektrycznej) Pel:

Pmech = Fp · Vp (5)

Pel = Up · Ip (6)

 Pmech —— = ηp  (7)
 Pel

gdzie:
Fp, Vp – siła i prędkość ept,
Up, Ip – prąd pobierany i napięcie na pantografie ept.
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Straty mocy i energii w układzie zasilania są funkcją parame-
trów tego układu oraz sprawności obwodu i napędu lokomotywy. 
Dodatkowy pobór mocy i energii, równy stratom w obwodach ste-
rowania i przetwarzania energii lokomotywy, powoduje dodatkowe 
straty w obwodzie układu zasilania. Prąd pobierany z sieci jezdnej 
ma wartość:

 (Pmech + ∆ Pp )Ip = —————— (8)
 Up 

gdzie:
∆ Pp – straty w obwodzie ept,
Up  – napięcie na pantografie.

Straty mocy w układzie zasilania są określane zależnością:

∆ Puz = I 2uz · Rz (9)

Straty mocy i energii w układzie zasilania są funkcją spadku 
napięcia i prądu lub rezystancji zastępczej Rz obwodu zasilania:

  Pmech + ∆ Pp   2  
  —————  
  Up 
∆ Puz = —————— (10)
  Rz

Rezystancja zastępcza jest sumą rezystancji poszczególnych 
elementów obwodu zasilania. Zmniejszenie rezystancji zastępczej 
wiąże się głównie z doborem urządzeń i wyposażenia o wyższych 
parametrach, takich jak moc znamionowa i prąd znamionowy, co 
z kolei prowadzi do znaczącego wzrostu kosztów inwestycyjnych 
lub kosztów modernizacji układu zasilania (rys. 5). 

Na rysunkach 6a i 6b zamieszczono wykresy wielkości napię-
cia na pantografie i prądu obciążenia podstacji trakcyjnej dla róż-
nych mocy odbieranych z układu zasilania oraz różnych rezystan-
cji zastępczych obwodu.

Obszar zawarty między osiami współrzędnych i krzywą Imax na 
rysunku 6 jest rekomendowanym obszarem pracy układu ze 
względu na sprawność układu. Obszar zawarty między krzywymi 
Imax i Igr jest obszarem pracy o niskiej sprawności. Odpowiednio 
na wykresie z rysunku 6b obszar znajdujący się powyżej poziomu 
napięcia Umin jest obszarem rekomendowanym, zaś obszar zawar-
ty między krzywymi Up gr i UpN jest obszarem pracy o bardzo ni-
skiej sprawności dostawy energii i obniżonych mocy ept. Oprócz 
rezystancji zastępczej obwodu zasilania znaczącym czynnikiem 
wpływającym na wielkość poboru oraz strat mocy i energii jest 
organizacja przewozów powodująca w mniejszym lub większym 
stopniu nakładanie się (sumowanie) przebiegów prądów obciążeń 
pojazdów pobierających jednocześnie energię, powodując wzrost 
wartości średnich i średniokwadratowych prądów sieci, podstacji 
trakcyjnych i linii zasilających:

 n
IPT =  ∑ IZA (11)
 1
 1   m n
I 2PT = —  ( ∑ ∑ IZA)

2 (12)
 n √ 1 1
 k–1
∆UPT = ∆U’P + ∑ ∆U (13)
 1

gdzie:
IPT  – średni prąd podstacji,
IZA  – średni prąd zasilacza,
IPT  – prąd średniokwadratowy podstacji,

Rys. 4. Schemat wspomaganego komputerowo wielokryterialnego procesu decyzyj-
nego
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Rys. 5. Przykładowe koszty inwestycyjne elementów układu zasilania linii 
kolejowej (poziom z lat 90. XX w.)

Rys. 6. Wykresy napięcia na pantografie i prądu obciążenia podstacji trak-
cyjnej dla różnych mocy odbieranych z układu zasilania oraz róż-
nych rezystancji zastępczych obwodu

n – liczba przedziałów,
m – liczba zasilaczy, 
p – wybrany pociąg,
k – liczba pociągów jednocześnie pobierających prąd w obsza-

rze spadku napięcia.

W analizach i badaniach wielkości obciążeń, prądów, napięć 
i przepięć prowadzonych dla wielowariantowych koncepcji syste-
mu wykorzystywane są modele symulacyjne i metody badań sys-
temowych. 

Na rysunku 7 przedstawiono schemat strukturalny, opracowa-
nego do badań symulacyjnych w Zakładzie Trakcji Elektrycznej 
Politechniki Warszawskiej, programu komputerowego pozwalają-
cego na opracowywanie wielowariantowych zbiorów wyników do 
oceny efektywności i niezawodności zasilania. 

Powszechnie w praktyce projektowej stosuje się kryteria do-
boru urządzeń na podstawie zależności ustalających wzajemną 

relację między ich parametrami znamionowymi a wielkością lub 
rozkładem obciążenia. Podejście takie nie zapewnia sprawnego 
funkcjonowania, ponieważ nie wszystkie uszkodzenia są wynikiem 
przeciążeń, lecz także zależą od jakości eksploatacji, konserwacji, 
przeglądów i oddziaływań zewnętrznych. Rezerwowanie urządzeń 
powinno zapewnić ciągłość pracy układu w różnych możliwych 
stanach awaryjnych. Ocenę awaryjności przeprowadza się na 
podstawie statystyki. Ograniczeniem rozbudowy układów rezer-
wowych jest ich koszt oraz techniczne możliwości wykorzystania 
układów szyn zbiorczych, linii itp. Inaczej rzecz się ma z siecią 
jezdną, gdzie wywieszenie rezerwowej sieci nie jest możliwe ze 
względów technicznych. Poprawa niezawodności sieci jezdnej 
jest możliwa drogą przewymiarowania parametrów jej elementów, 
takich jak: stosowanie bardziej wytrzymałych na zużycie i przeno-
szących większe naciągi materiałów przewodów, uproszczenie 
konstrukcji sieci, stosowanie podwieszeń indywidualnych, ogra-
niczenie liczby rozjazdów i skrzyżowań.

Układ zasilania trakcji elektrycznej składa się z dużej liczby 
elementów połączonych w struktury szeregowe, równoległe lub 
szeregowo-równoległe. Niezawodność każdego z elementów za-
silania określana jest wartościami współczynników awaryjności 
– q i zdatności – p. Wartości współczynników można interpreto-
wać jako miarę prawdopodobieństwa znajdowania się każdego 
elementu lub obiektu w stanie zdatnym do pracy lub w stanie 
awarii:

 n
 ∑  tpi i=1p = —————— (14)
 n   m

 ∑  tpi + ∑  tqi
 i=1   i=1
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Rys. 7. Schemat strukturalny pakietu programów do analiz oceny efektywności układów zasilania systemu 3 kV DC

 n
 ∑  tqi i=1q = —————— (15)
 n   m

 ∑  tpi + ∑  tqi
 i=1   i=1

p + q = 1 (16)

gdzie:
p – współczynnik niezawodności elementu lub obiektu,
q – współczynnik zawodności elementu lub obiektu,
n, m – liczba cykli zdatności i niezdatności elementu lub obiek-

tu,
tqi, tpi – czasy trwania zdatności i niezdatności elementu lub 

obiektu.

Na rysunkach 8 do 12 zamieszczono zalecane schematy zasi-
lania do stosowania w warunkach polskich. Spełniają one, w za-

leżności od spodziewanych obciążeń, wymagania w zakresie za-
kłóceń, spadków napięć i dostawy wymaganej energii przy 
utrzymaniu wymaganego poziomu napięcia. W zależności od lo-
kalnych warunków obciążeń i warunków zasilania z sieci AC reko-
mendowane jest rozwiązanie z:
– rysunku 8 (dla małych obciążeń podstacji),
– rysunków 10 i 11 (dla dużych obciążeń, jeżeli istnieją możli-

wości zasilania z GPZ),
– rysunku 12 (dla bardzo dużych obciążeń na liniach magistral-

nych).
Wartości czasów tp i tq określone są na podstawie danych 

eksploatacyjnych pracy urządzeń i badań statystycznych. Pod 
względem ciągłości zasilania istotny jest czas usunięcia uszko-
dzenia urządzenia na miejscu awarii lub wymiany urządzenia na 
rezerwowe.
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Rys. 8. Schemat układu zasilania podstacji trakcyjnej 110 kV/15 kV/3 kV 
ze wspólnym punktem zasilania na poziomie 15 kV

Rys. 9. Schemat układu zasilania podstacji trakcyjnej 110 kV/15 kV/3 kV 
ze wspólnym punktem zasilania na poziomie 110 kV

Podsumowanie
1. Elementy podsystemu energia zlk włączonych w sieci kolei 
transeuropejskiej muszą być dostosowane do wymagań technicz-
nych stawianych przez TSI, normy i przepisy związane.
2. Parametry podystemu energia infrastruktury decydują o możli-
wościach trakcyjno-ruchowych pociągów poruszających się po 
zlk. Moc zainstalowana na linii zależna od:
– maksymalnej prędkości linii,
– mocy szczytowej odbieranej (4000 A/pociąg na linii szybkiej, 

2500 A na linii łączącej), 
– minimalnych odstępów między pociągami,
– wartości średniej użytecznego napięcia (minimalna 2,8 kV). 

W projektowaniu wymagane jest stosowanie odpowiednich 
narzędzi i programów symulacyjnych. Zakład Trakcji Elektrycznej 
PW od kilkunastu lat wdraża i rozbudowuje pakiety programów 
symulacyjnych do analiz i projektowania podsystemu energia, 
z uwzględnieniem wszystkich wymaganych kryteriów i specyfika-

Rys. 10. Schemat układu zasilania podstacji trakcyjnych szlakowej i dodat-
kowej zasilanych z oddzielnych GPZ

Rys. 11. Schemat układu zasilania podstacji trakcyjnej z jednostopniową 
transformacją napięcia 110 kV/3 kV

Rys. 12. Schemat układu zasilania SN podstacji trakcyjnej szlakowej ze 
wspólnym punktem zasilania na poziomie 110 kV i podstacji do-
datkowej wyposażonej w zespół o jednostopniowej transformacji 
napięcia 110 kV/3 kV
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cji TSI. Były one szeroko stosowane w pracach studialnych i pro-
jektowych. 
3. Należy zwracać uwagę na specyfikę współpracy podsystemu 
energia z innymi podsystemami:
– współpraca z pojazdami – ruch lokomotyw wielosystemowych 

dużej mocy, ograniczenie poboru prądu przez lokomotywę 
przy przekroczonym spadku napięcia na odbieraku, koordyna-
cja zabezpieczeń;

– kompatybilność z infrastrukturą techniczną wokół zlk (harmo-
niczne, oddziaływania zakłócające, sygnały sterujące, ograni-
czanie przepięć i harmonicznych, spełnienie standardów 
współpracy z zasilającym systemem elektroenergetycznym).

4. Wymagane będzie opracowanie programu utrzymania infra-
struktury elektroenergetycznej zgodnie z wymaganiami (przepisy 
utrzymania, rejestracja parametrów, ocena warunków funkcjono-
wania).
5. Przeprowadzane analizy, studia wykonalności oraz projekty, jak 
też doświadczenia innych krajów eksploatujących system 3 kV 
DC i zarządów kolejowych – które oprócz systemu prądu stałego 
wprowadzają system 25 kV – wykazują, że system zasilania 3 kV 
DC jest w stanie zapewnić niezawodną dostawę energii odpo-
wiedniej jakości dla prognozowanego ruchu w Polsce na istnieją-
cych liniach w perspektywie 2020 r. z prędkościami do 200–
–250 km/h, pod warunkiem jego odpowiedniej modernizacji. 

Poprawę niezawodności i efektywności energetycznej zasila-
nia w systemie 3 kV osiąga się przez zmniejszenie odległości 
międzypodstacyjnych przez dobudowania dodatkowych podstacji 
trakcyjnych w miejscu obecnych kabin sekcyjnych zasilanych 

średnim napięciem. W celu wzmocnienia układu zasilania i przy-
stosowania do zasilania lokomotyw o mocy 6 MW wdrożono za-
silanie podstacji trakcyjnych bezpośrednio z sieci wysokich na-
pięć. W części nie wymagających dużych nakładów zakres 
modernizacji obejmował wymianę sieci trakcyjnej na sieć o więk-
szym przekroju i wymianę lub przebudowę istniejących podstacji 
trakcyjnych bez dobudowy podstacji dodatkowych.

Dla bezpośredniego zasilania elektroenergetycznego podsta-
cji trakcyjnej z transferem energii przez układ szyn wejściowych 
(H) z sieci WN 110 kV wymagane długości linii wynoszą 100–
–120 km przy pracy w pętli zasilanej z rozdzielni systemowych 
220/110 kV. Dla pracy z odczepu od linii 110 kV przyjęto dłu-
gość linii nie większą od 20 km. Moc zwarciowa Szw w miejscu 
odbioru nie powinna być mniejsza od 1000 MVA. 

Przy zasilaniu z sieci SN wymagano aby długość linii kablo-
wej nie była większa niż 6 km, natomiast linii napowietrznej –  
4 km, przy minimalnej mocy zwarciowej Szw na szynach zbior-
czych AC podstacji trakcyjnej nie mniejszej niż 120 MVA. 

Układy zasilania linii kolejowych po stronie prądu stałego 
przyjęto jako dwustronne z kabinami sekcyjnymi lub bez kabin 
w przypadku zagęszczenia podstacji. Każda podstacja jest zwy-
miarowana w sposób zapewniający zasilanie linii w stanie awaryj-
nym podstacji sąsiednich (zasada N-1). Zasilające linie elektro-
energetyczne są z zasady podwójne i wyprowadzone z różnych 
punktów zasilających, a szyny zbiorcze są sekcjonowane.

Istotnym elementem modernizacji i przebudowy jest koordy-
nacja nakładów oraz uzyskanie wymaganej efektywności tech-
nicznej zasilania tak, aby system nie był niedoinwestowany, co 
powodowałoby niską niezawodność i wysokie koszty eksploata-
cyjne, lub przeinwestowany, co nie zapewniałoby odpowiedniej 
relacji korzyści–koszty.
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