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Nowe 12-pulsowe trakcyjne zespoły 
prostownikowe dla linii 3 kV DC 
szybkiego ruchu
Opracowane w Zakładzie Przekształtników Mocy (NPM) 
Instytutu Elektrotechniki (IEl) i wdrożone w 1985 r. do 
produkcji seryjnej w ówczesnej Fabryce „ELTA” w Łodzi 
trakcyjne zespoły prostownikowe o 12-fazowej pulsacji 
napięcia wyprostowanego typu PD-16/3,3 i PD-12/3,3 [1], 
[2] są eksploatowane na sieci PKP od prawie 20 lat. Ze-
społy te z trójuzwojeniowymi transformatorami prostow-
nikowymi o mocach 5,85 MVA i 4,4 MVA i gwarantowa-
nych napięciach zwarcia 8% są zasilane liniami średniego 
napięcia (15 kV lub 20 kV).

Z wielu analiz technicznych i symulacji komputerowych, przepro-
wadzonych w końcu lat 90. przez specjalistyczne ośrodki nauko-
wo-badawcze [3] wynika, że wyposażone w takie zespoły podsta-
cje trakcyjne nie będą mogły zapewnić wymaganego dla linii 
szybkiego ruchu wystarczającego obciążenia, zwłaszcza dotrzy-
mania dopuszczalnego zakresu wahań napięcia w sieci trakcyjnej. 
Podstawowym powodem jest zbyt pochyły przebieg podstacyjnej 
charakterystyki Udp = f(Idp), wynikający z przebiegu charaktery-
styk zewnętrznych ich zespołów prostownikowych oraz stosunko-
wo dużych spadków napięcia w typowych liniach zasilających 
średniego napięcia (ŚN), zwłaszcza liniach napowietrznych [4].

Celem uzyskania znaczącego zmniejszenia wpływu spadku 
napięcia w liniach zasilających podstacje trakcyjne, na zakres 
wahań napięcia w sieciach trakcyjnych, z kilku rozważanych jako 
technicznie uzasadnionych wariantów [5] w pierwszej kolejności 
został przez PKP przyjęty wariant budowy nowego 12-pulsowego 
zespołu prostownikowego z czterouzwojeniowym transformato-
rem o mocy 7,3 MVA zasilanym bezpośrednio z sieci wysokiego 
napięcia (WN 110 kV). Zespół taki został nazwany zespołem 
z jednostopniową transformacją napięcia 110 kV AC/3 kV DC, 
którego transformator prostownikowy – oprócz dwóch wtórnych 
uzwojeń prostownikowych (gwiazd i ∆) o mocach po 3,15 MVA 
i napięciach zwarcia po 11% – ma dodatkowe, trzecie uzwojenie 
wtórne o mocy 1 MVA i napięciu 16,5 kV [6].

W drugiej kolejności natomiast, do podstacji trakcyjnych nie 
mających technicznych możliwości uzyskania przyłącza WN 
110 kV, z inspiracji PKP został w NPM/IEl opracowany nowy, po-
równywalny 12-pulsowy zespół prostownikowy zasilany średnim 
napięciem (15 kV lub 20 kV). Zespół ten, z 3-uzwojeniowym 
transformatorem prostownikowym o mocy 6,3 MVA, charakte-
ryzuje się małym pochyleniem charakterystyki zewnętrznej Ud =  
= f(Id).

Oznacza to, że jego transformator musi mieć odpowiednio ni-
skie napięcie zwarcia, przy czym dolna granica tego napięcia zo-
stała uwarunkowana wytrzymałością zwarciową współpracującego 

z nim prostownika diodowego. Wyznaczona obliczeniowo i po-
twierdzona na drodze odpowiednich symulacji komputerowych 
wartość tego napięcia została określona na 6% [7]. Ze względów 
techniczno-ekonomicznych przyjęto, że zespół prostownikowy za-
silany średnim napięciem będzie wyposażony w taki sam pro-
stownik diodowy, jak zespół zasilany wysokim napięciem. Ozna-
cza to, że parametry obciążeniowe, jak i przeciążeniowe tych 
zespołów będą takie same, ponieważ o parametrach tych podsta-
wowo decydują użyte do jego budowy diody i zastosowany spo-
sób ich chłodzenia.

Oznaczenia typu alternatywnych zespołów
Zgodnie z wymaganiami PKP omawiane zespoły prostownikowe 
podstawowo powinny być zespołami o znamionowym prądzie 
wyprostowanym IdN = 1700 A dla III klasy przeciążalności prądo-
wej (kpp) według PN-IEC146-1-1+AC i napięciu UdN = 3300 V. 
Ponadto dodatkowo powinien być określony ich znamionowy prąd 
wyprostowany dla VIb kpp według CEI 84 z 1957 r. Wyznaczona 
obliczeniowo i potwierdzona w badaniach konstruktorskich war-
tość tego prądu wynosi IdN = 1100 A. Uwzględniając to oraz fakt, 
że mogą one być zasilane wysokim (110 kV) albo średnim (15 kV 
lub 20 kV) napięciem, przyjęte oznaczenia dla tych zespołów 
przytoczono w tablicy 1. 

Tablica 1
Oznaczenia zespołów prostownikowych

Klasa przeciążalności prądowej  Napięcie linii zasilającej

 110 kV  15 kV lub 20 kV

III według   IdN = 1700 A

PN-IEC146-1-1+AC ZP-1,7/3,3-WN  ZP-1,7/3,3-ŚN

VIb według   IdN = 1100 A

PN-IEC146-1-1+AC ZP-1,1/3,3-WN  ZP-1,1/3,3-ŚN

gdzie:
ZP  – zespół prostownikowy,
1,7 i 1,1  – wartość znamionowego prądu wyprostowanego 

w [kA] dla danej kpp,
3,3  – wartość znamionowego napięcia wyprostowanego 

w [kV].

Aktualnym producentem transformatorów prostownikowych 
dla wymienionych typów alternatywnych zespołów prostowniko-
wych jest Zakład EV Żychlińskie Transformatory Sp. z o.o. w Ży-
chlinie. Zakład ten ponadto jest również producentem stosowa-
nych dla tych zespołów, bezrdzeniowych dławików wygładzających 
(DW) o indukcyjnościach 6 mH i 4 mH oraz analogicznych, jak 
zespoły obciążalnościach i przeciążalnościach prądowych.
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Oznaczenia typu i rodzajów wykonań prostowników 
diodowych tych zespołów
Omawiane zespoły prostownikowe niezależnie od napięcia zasila-
nia (WN; ŚN) po stronie napięcia wyprostowanego jako zespoły 
alternatywne muszą mieć identyczne parametry napięciowo- 
-prądowe (UdN i IdN) oraz klasy przeciążalności prądowej. Zasto-
sowany zatem dla nich taki sam prostownik diodowy (PD) musi 
również mieć takie same parametry tj. UdN i IdN oraz kpp. Uwzględ-
niając to przez analogie przyjęto następujące oznaczenia typu dla 
tego prostownika, mianowicie dla:
 III kpp: PD-1,7/3,3
 VIb kpp: PD-1,1/3,3

Prostownik ten został opracowany, wykonany i zbadany w Za-
kładzie Przekształtników Mocy Instytutu Elektrotechniki, w koope-
racji z Oddziałem Produkcji Przemysłowej Przedsiębiorstwa Kole-
jowych Robót Elektryfikacyjnych S.A w zakresie wykonań 
konstrukcyjnych szaf. Składa się on z dwóch wolnostojących szaf 
zestawów diodowych typu ZD-2,1/1,65 (2,1 kA bez przeciążeń 
/1,65 kV) i jednej również wolnostojącej szafy aparatowo- 
-pomiarowej typu SAP-4 (4 kV DC). Zestawy te, każdy o układzie 
prostowniczym mostka 3-fazowego, są po stronie napięcia wy-
prostowanego połączone szeregowo, natomiast szafa aparatowo-
-pomiarowa zawsze ustawiona jest po stronie (–) szeregowo po-
łączonych szaf zestawów diodowych.

Rozróżnienie rodzajów wykonań omawianego prostownika 
diodowego zależy od tego czy szafa aparatowo-pomiarowa ma 
być ustawiona po prawej (P), czy lewej (L) stronie szaf zestawów 
diodowych oraz od rodzaju zastosowanego dla danego prostow-
nika układu do pomiaru prądu i napięcia wyprostowanego. Układ 
ten w zależności od zamawiającego może być typowym (T), ta-
nim układem z magnetoelektrycznymi miernikami wskazówkowymi 
lub droższym – elektronicznym (E), który oprócz funkcji pomiaro-
wych (prądu, napięcia i temperatury – diody, radiatora i otocze-
nia wewnątrz szafy) może ponadto pełnić funkcje zabezpieczają-
ce, sterownicze i informacyjne dla centralnej dyspozytorni.

Uwzględniając przyjęte oznaczenia rodzajów wykonań tych 
prostowników przytoczono w tablicy 2.

Tablica 2
Oznaczenia rodzajów wykonań prostowników

Rodzaj układu pomiarowego Ustawienie szafy SAP-4 po stronie szaf ZD

 prawej lewej

Typowy PD-1,7/3,3-TP PD-1,7/3,3-TL 
 PD–1,1/3,3-TP PD–1,1/3,3-TL

Elektroniczny PD-1,7/3,3-EP PD-1,7/3,3-EL 
 PD–1,1/3,3-EP PD–1,1/3,3-EL

Należy nadmienić, iż charakterystyczną – dotychczas nie sto-
sowaną przez innych producentów – cechą konstrukcyjną oma-
wianego prostownika jest zastosowanie zmodernizowanych mo-
dułów diodowych (dioda-radiator-klamra). Modernizacja ta polega 
na tym, że elementem odprowadzającym prąd od modułu jest 
szyna miedziana umieszczona między diodą i radiatorem, co po-
zwoliło wyeliminować dodatkowe nagrzewanie radiatora przepły-
wającym przez diodę prądem. Dla toru prądowego prostownika 
zastosowano ponadto elastyczne połączenia, łączące wyprowa-
dzenia prądowe modułów z szynami R, S, T, (+), (–) i między 
modułami diod szeregowo połączonych. Rozwiązanie takie prze-
ciwdziała powstawaniu naprężeń mechanicznych (docisk, prze-
mieszczanie) na styku diody z połówkami ściskanego klamrą  

radiatora powstających przy szybkich zmianach temperatury po-
wodowanych charakterystycznym dla warunków trakcyjnych zmie-
niającym się w szerokim zakresie obciążeniem. 

Parametry techniczne alternatywnych nowych,
12-pulsowych zespołów prostownikowych
Jak już wspomniano omawiane nowe 12-pulsowe zespoły pro-
stownikowe dla trakcji elektrycznej o napięciu 3 kV prądu stałego 
(PKP), niezależnie od napięcia zasilania (WN, ŚN) po stronie na-
pięcia wyprostowanego mają identyczne znamionowe parametry 
napięciowo-prądowe (UdN – IdN) oraz klasy przeciążalności prą-
dowej (kpp).

Podstawowymi elementami technicznymi tych zespołów są 
różne, dostosowane do wielkości napięcia zasilania, transforma-
tory prostownikowe (TP) i takie same prostowniki diodowe (PD).

Dodatkowymi natomiast elementami technicznymi tych ze-
społów są bezrdzeniowe dławiki wygładzające (DW) i współpra-
cujące z nimi urządzenia wygładzające. Dławiki te, w zależności 
od rodzaju zastosowanego dla danego zespołu urządzenia wygła-
dzającego (rezonansowe, filtr typu gamma), mają różną indukcyj-
ność (4 mH lub 6 mH) przy takiej samej obciążalności i przecią-
żalności prądowej jak prostownik diodowy.

Parametry techniczne transformatora prostownikowego
1. Dla zespołu typu ZP-1,7/3,3-WN lub ZP-1,1/3,3-WN
Oznaczenie typu (fabryczne) TOCRp7000/115
Układ połączeń (4 uzwojenia) YNd11yod11
Moce znamionowe (GN; DN; ŚN) 7,3; 2×3,15; 1,0 MVA
Napięcia znamionowe: 

GN (przełącznik podobciążeniowy – 17 pozycyjny)  
 115 kV (-8; 0; +8)×1,25%
DN i ŚN 2×(3×1307 V); 3×16,5 kV

Gwarantowane napięcia zwarcia:
GN-DN1 i GN-DN2 11/11%
GN-ŚN 15%

Gwarantowane straty obciążeniowe:
GN-DN1-DN2 41,8 kW
GN-ŚN 1,6 kW

Gwarantowane straty jałowe 10 kW
Prąd stanu jałowego 0,5% I1N
Praca, chłodzenie C; ON-AN
Wymiary  5450×2910×3940 mm
Masa: całkowita; części wyjmowalnej; oleju 26,3; 13,5; 7,6 t

2. Dla zespołu typu ZP-1,7/3,3-ŚN lub ZP-1,1/3,3-ŚN
Oznaczenie typu (fabryczne) TOTp6300/15(20)
Układ połączeń (3 uzwojenia) Yd11yo
Moce znamionowe 6,3; 2×3,15 MVA
Napięcia znamionowe: 

GN 15 kV lub 20 kV
(przełącznik beznapięciowy (-2; 0; +2)×2,5%
lub podobciążeniowy 9 pozycyjny) (-4; 0; +4)×1,25%
DN 2×(3×1280 V)

Gwarantowane napięcia zwarcia
GN-DN1 i GN-DN2 6/6%

Gwarantowane straty obciążeniowe
GN-DN1-DN2 40 kW

Gwarantowane straty jałowe 7,5 kW
Prąd stanu jałowego 0,45% I1N
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Praca, chłodzenie C; ON-AN
Wymiary  3455×2330×3140 mm
Masa: całkowita; części wyjmowalnej; oleju 14; 10,5; 3,0 t

Parametry techniczne prostownika diodowego
Dla zespołów prostownikowych typu ZP-1,7/3,3-WN i –ŚN 
oraz ZP-1,1/3,3-WN i –ŚN 
Oznaczenie typu (producenta) PD-1,7/3,3 lub PD-1,1/3,3
Układ prostowniczy 2 zestawy diodowe (ZD)  
 połączone szeregowo
Zestaw diodowy (ZD):

układ połączeń mostek 3-faz.
prąd znamionowy dla I kpp 2100 A
napięcie znamionowe 1650 V
liczba modułów diodowych (MD) 36 szt.

w tym szeregowo (ns) 3 szt.
równolegle (nr) 2 szt.

Typ diody w module SD2500C25K
Typ radiatora w module RY205w
Typ klamry modułu K2A
Znamionowe napięcie wyprostowane 3300 V
Znamionowy prąd wyprostowany dla III kpp i VIb kpp  
 IdN = 1700 A i IdN = 1100 A
Przeciążalność prądowa dla:
 III kpp wg PN-IEC146-1-1+AC

IdN trwale 1700 A
1,5×IdN przez 2 min 2550 A
2,0×IdN przez 10 s 3400 A
 VIb kpp wg CEI 85 z 1957 r.

IdN trwale 1100 A
1,5×IdN przez 2 godz. 1650 A
3,0×IdN przez 5 min 3300 A

Dopuszczalna wytrzymałość zwarciowa   
dla 20 ms i 200 ms 41 kA i 28 kA
Wytrzymałość przepięciowa dla pracy:

normalnej, tj. ns = 3 (nsn) Up(0) = 20,6 kV
awaryjnej, tj. ns = 2 (nsn – 1) Up(1) = 15,5 kV

Straty mocy w diodach dla IdN = 1700 A   
i IdN = 1100 A 21 kW i 13 kW
Wykonanie wnętrzowe, wolnostojące
Chłodzenie powietrzne, naturalne
Wymiary  3600×1000×2200 mm 
(2×ZD + SAP) (2×1500 + 600)
Masa (2×ZD + SAP) 2×600 + 250 kg

Parametry techniczne dławika wygładzającego 
1. Dla urządzenia wygładzającego jako filtru typu gamma 
z kondensatorem o pojemności 800 µF
Oznaczenie typu (producenta) DW-6/1,7 dla III kpp, 
  DW-6/1,1 dla VIb kpp
Rodzaj dławika bezrdzeniowy
Znamionowa indukcyjność 6 mH
Znamionowe napięcie pracy 3,3 kV DC
Znamionowy prąd pracy dławika:

DW-6/1,7 1700 A
DW-6/1,1 1100 A

Gwarantowane straty mocy dla DW-6/1,7   
w temperaturze odniesienia 170°C 37,6 kW
Chłodzenie powietrzne, naturalne

Wymiary  ∅z/w 1160/450 mm 
(bez konstrukcji nośnej) wys. 1100 mm
Masa dławika 2430 kg

2. Dla urządzenia wygładzającego rezonansowego typu 
UWR-2a
Oznaczenie typu (producenta) DW-4/1,7 dla III kpp,  
 DW-4/1,1 dla VIb kpp
Rodzaj dławika bezrdzeniowy
Znamionowa indukcyjność 4 mH
Znamionowe napięcie pracy 3,3 kV DC
Znamionowy prąd pracy dławika:

DW-4/1,7 1700 A
DW-4/1,1 1100 A

Rezystancja uzwojenia dławika   
w temperaturze odniesienia 21°C 5,35 mΩ
Chłodzenie powietrzne, naturalne
Wymiary  ∅z/w 1130/460 mm
(bez konstrukcji nośnej) wys. 1046 mm
Masa dławika 1960 kg

Przykładowe ideowe schematy połączeń elektrycznych oma-
wianych zespołów prostownikowych o przedstawionych parame-

Fot. 1. Zespół prostownikowy ZP-1,7/3,3-WN z filtrem typu gamma i prostownikiem 
typu PD-1,7/3,3-EP

Fot. 2. Zespół prostownikowy z rezonansowym urządzeniem wygładzającym UWR-
-2a i prostownikiem typu PD-1,7/3,3-TP
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Rys. 1. Schematy połączeń elektrycznych zespołów prostownikowych ZP-1,7/
3,3-WN z filtrem typu gamma i prostownikiem typu PD-1,7/3,3-EP 

Rys. 2. Schematy połączeń elektrycznych dla zespołu typu ZP-1,7/3,3-ŚN z re-
zonansowym urządzeniem wygładzającym UWR-2a i prostownikiem typu 
PD-1,7/3,3-TP

trach technicznych przedstawiono na rysunku 1 dla zespołu typu 
ZP-1,7/3,3-WN z filtrem typu gamma i prostownikiem typu PD-
-1,7/3,3-EP (fot. 1), a na rysunku 2 dla zespołu typu ZP-1,7/3,3-
-ŚN z rezonansowym urządzeniem wygładzającym UWR-2a i pro-
stownikiem typu PD-1,7/3,3-TP (fot. 2).

Po przeprowadzeniu wymaganych prób i badań (w laborato-
riach i miejscu zainstalowania) zespoły te zostały przekazane PKP 
do eksploatacji na zmodernizowanych podstacjach trakcyjnych li-
nii szybkiego ruchu. I tak 2 zespoły typu ZP-1,7/3,3-WN od pra-
wie 5 lat pracują bezawaryjnie na PT Huta Zawadzka linii CMK, 
zaś 2 zespoły typu ZP-1,7/3,3-ŚN od ponad roku pracują również 
bezawaryjnie na PT Mińsk Mazowiecki linii E-20.

Charakterystyki zewnętrzne i wytrzymałości zwarciowej 
alternatywnych zespołów prostownikowych
Oprócz porównania parametrów technicznych omawianych ze-
społów prostownikowych, potwierdzających ich alternatywność 
dla trakcji elektrycznej 3 kV DC linii szybkiego ruchu, istotne jest 
również porównanie ich podstawowych właściwości technicz-
nych, do których należy przede wszystkim zaliczyć przebiegi cha-

rakterystyk zewnętrznych i wytrzymałości zwarciowej tych zespo-
łów, w odniesieniu do występujących w rzeczywistości typowych 
ich warunków pracy na podstacjach trakcyjnych zarówno po stro-
nie zasilania (rodzaj i parametry linii), jak i odbioru (parametry 
zasilaczy i sieci trakcyjnej).

Celem wizualnego zobrazowania podstawowej właściwości 
technicznej omawianych zespołów prostownikowych, zasilanych 
wysokim (ZP-1,7/3,3-WN) i średnim (ZP-1,7/3,3-ŚN) napięciem, 
na rysunku 3 przedstawiono obliczeniowe przebiegi ich charakte-
rystyk zewnętrznych (Ud = f(Id)) przy założeniu, że niezależnie  
od wielkości obciążenia napięcie linii zasilającej jest stałe  
(Uzasil. = const). Z przytoczonych przebiegów tych charakterystyk 
można określić porównawcze ich pochylenie odniesione do tego 
samego napięcia (3350 V) odpowiadającego punktowi przecięcia 
się tych charakterystyk. Liczone w ten sposób porównawcze po-
chylenia obliczeniowych charakterystyk zewnętrznych omawia-
nych zespołów wyniosły dla zespołu ZP-1,7/3,3-WN 5,34% 
(z transformatorem o uz% = 11%), a dla zespołu ZP-1,7/3,3-ŚN 
3,16% (z transformatorem o uz% = 6%). Oznacza to, że dla ze-
społu zasilanego średnim napięciem teoretyczny zakres wahań 
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napięcia wyprostowanego na zaciskach (+) (–) jego prostownika 
diodowego jest o 2,18% mniejszy od porównywalnego zakresu 
dla zespołu zasilanego wysokim napięciem.

W rzeczywistości jest inaczej, ponieważ o wynikowym pochy-
leniu podstacyjnej charakterystyki zewnętrznej – Udp = f(Idp) ze-
społów prostownikowych podstawowo decydują spadki napięcia 
w liniach zasilających te zespoły. Wizualnym zobrazowaniem te-
go są przykładowo przytoczone na rysunkach 4, 5, i 6 przebiegi 
podstacyjnych charakterystyk zewnętrznych rozpatrywanych ze-
społów prostownikowych, tj. Udp = f(Idp) dla różnych stałych dłu-
gości linii zasilającej (ln = const lub lk = const). Charakterystyki 
te zostały wyznaczone dla występujących w rzeczywistości typo-
wych warunków zasilania, to znaczy rodzaju i długości linii zasi-

Rys. 3. Obliczeniowe charakterystyki zewnętrzne zespołów prostownikowych 
ZP-1,7/3,3-WN i ŚN przy Uzasil = const

Rys. 4. Charakterystyki zewnętrzne zespołów prostownikowych ZP-1,7/3,3-
-WN zasilanych linią napowietrzną o długości – ln [km]

Rys. 5. Charakterystyki zewnętrzne zespołów prostownikowych ZP-1,7/3,3-ŚN zasi-
lanych linią kablową o długości – lk [km]

lających oraz materiału i wielkości przekroju przewodów. Ponadto 
na rysunkach tych, oprócz znamionowych parametrów rozpatry-
wanych zespołów (UdN i IdN dla III i VIb kpp), zaznaczono wynika-
jącą z wymagań VIb kpp przeciążeniową wartość prądu wyprosto-
wanego Idp = 3×IdN = 3300 A o znaczącym dla linii szybkiego 
ruchu czasie trwania, tj. tp = 5 min oraz przyjętą minimalną war-
tość podstacyjnego napięcia wyprostowanego Udmin. = 3200 V. 
Przyjęcie tej wartości napięcia (Udmin.) zostało uwarunkowane 
przeprowadzoną przez nas analizą spadków napięcia na drodze 
przepływu prądu od szyn podstacyjnej rozdzielni prądu stałego 
do pantografu pojazdu, przy założeniu ażeby napięcie na tym 
pantografie w żadnym przypadku nie było mniejsze niż wymagane 
dla tych linii, tj. Udpantogr. = 2800 V.

Z pokazanych na rysunkach 4 i 5 przebiegów charakterystyk 
Udp = f(Idp) wynika, że zespół ZP-1,7/3,3-ŚN zasilany typową  
linią kablową (lk = 2 km) praktycznie jest w pełni porównywalny 

Rys. 6. Charakterystyki zewnętrzne zespołów prostownikowych ZP-1,7/3,3-ŚN zasi-
lanych linią napowietrzną o długości – ln [km]
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Przeprowadzona analiza wykazała, że napięcie na pantografie 
pojazdu o mocy 6 MW będzie nie niższe niż 2800 V, gdy sieć 
trakcyjna będzie zasilana zarówno zespołem prostownikowym ZP-
-1,7/3,3-ŚN (przy ln≥5 km), jak i ZP-1,7/3,3-WN.

W artykule zostanie opisana wykonana przez nas analiza po-
twierdzająca, że dla omawianych zespołów prostownikowych za-
silanych liniami o znacząco różnych maksymalnych wartościach 
mocy zwarciowej (3000 MVA – WN i 300 MVA – ŚN) może być 
zastosowany taki sam prostownik diodowy o określonej wytrzy-
małości zwarciowej. Wynikiem tej analizy porównawcze przebiegi 
prądu zwarciowego odniesione do pojedynczej diody (rys. 7 i 8), 
przy czym przebiegi Id dotyczą rzeczywistego prądu zwarcia ze-
wnętrznego na zaciskach (+) (–) prostownika w diodzie, zaś IZ 
– jego prądu zastępczego, powodującego taki sam skutek cieplny 
dla złącza p-n zastosowanej diody. Na rysunkach tych podana 
jest również deklarowana przez producenta dopuszczalna granicz-
na przeciążalność prądowa danej diody IF(0V). Z przebiegów tych 
wynika, że zastosowane w prostownikach diody dla rozpatrywa-
nych zespołów prostownikowych, tj. ZP-1,7/3,3-WN i ZP-1,7/3,3-
-ŚN, wykazują wystarczającą odporność na zwarcia. 

Należy nadmienić, iż odporność zwarciowa dla obu zespołów 
została potwierdzona doświadczalnie wykonanymi na podstacjach 
trakcyjnych próbami zwarciowymi.

Podsumowanie
1. Z opisanych porównań podstawowych parametrów i właściwo-
ści technicznych dla nowych rozwiązań 12-pulsowych zespołów 
prostownikowych, przeznaczonych dla trakcji elektrycznej 3 kV DC 
linii szybkiego ruchu, zasilanych wysokim (110 kV) lub średnim 
(15 kV, 20 kV) napięciem wynika, iż opracowany w Zakładzie 
Przekształtników Mocy Instytutu Elektrotechniki i wdrożony w lu-
tym 2003 r. do eksploatacji na linii E20 zespół prostownikowy 
typu ZP-1,7/3,3-ŚN zasilany średnim napięciem (15 kV) jest dla 
PKP rozwiązaniem alternatywnym w odniesieniu do bezawaryjnie 
pracującego od 5 lat zespołu prostownikowego typu ZP-1,7/3,3-
-WN zasilanego wysokim napięciem.
2. Przebadanie i wdrożenie do eksploatacji dwóch równoważnych 
odmian 12-pulsowych zespołów prostownikowych (ZP-1,7/3,3-
-WN i ZP-1,7/3,3-ŚN) dla podstacji trakcyjnych rozmieszczonych 
wzdłuż linii szybkiego ruchu daje PKP istotną (ze względów eko-
nomicznych) możliwość wyboru rodzaju zasilania tych podstacji, 
tj. WN-110 kV czy ŚN-15 kV lub 20 kV.
3. W przypadku zastosowania dla omawianych zespołów pro-
stownikowych opracowanego i wykonywanego w Zakładzie Prze-
kształtników Mocy Instytutu Elektrotechniki, prostownika diodo-
wego wyposażonego w droższe elektroniczne urządzenie 
pomiarowe typu MPZ-10 [8] (rys. 1), mające regulowane progi 
nastawcze dla mierzonych parametrów oraz przekaźniki wykonaw-
cze, w istotny sposób może być zapewniona poprawna i efektyw-
na eksploatacja tych zespołów. Jest to możliwe dzięki temu, że 
urządzenie to oprócz funkcji pomiarowych prądu i napięcia wy-
prostowanego oraz temperatur obudowy najgorętszej diody, jej 
radiatora i powietrza chłodzącego wewnątrz szafy prostownika, 
może ponadto pełnić wiele funkcji zabezpieczających, sterowni-
czych i informacyjnych dla centralnej dyspozytorni. 

Do funkcji zabezpieczających należy zaliczyć:
 zabezpieczenie prostownika od niedopuszczalnego przegrzania 

poprzez ciągły pomiar temperatury obudowy jego diody znaj-

Rys. 7. Prąd diody prostownika przy zwarciu zewnętrznym zespołu prostownikowego 
typu ZP-1,7/3,3-WN (Sz = 3000 MVA) 

Rys. 8. Prąd diody prostownika przy zwarciu zewnętrznym zespołu prostownikowego 
typu ZP-1,7/3,3-ŚN (Sz = 300 MVA)

z zespołem ZP-1,7/3,3-WN zasilany typową linią napowietrzną 
(ln = 20 km), gdyż zapewnia taki sam zakres wahań napięcia wy-
prostowanego w sieci trakcyjnej. Natomiast z pokazanych na ry-
sunku 6 przebiegów charakterystyk Udp = f(Idp) dla różnych dłu-
gości napowietrznej linii zasilającej ln wynika, że zespół ten 
(ZP-1,7/3,3-ŚN) przy dłuższych liniach zasilających będzie po-
wodować znacząco większy zakres wahania napięcia w sieci trak-
cyjnej. Ażeby były spełnione przyjęte przez nas ograniczenia na-
pięciowo-prądowe (Udmin i Idp dla VIb kpp), zespoły te nie 
powinny być zasilane typowymi liniami napowietrznymi 15 kV 
o długości większej niż 5 km.
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dującej się w obszarze najbardziej nagrzewających się diod 
zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego;

 awaryjne zabezpieczenie prostownika od skutków zwarcia ze-
wnętrznego, kontrolowanego dodatkowo urządzeniem MPZ-10 
poprzez odpowiednią nastawę trzeciego progu prądowego 
(wartości prądu i czasu jego trwania).
Natomiast do funkcji sterowniczych można zaliczyć:

 regulację napięcia wyprostowanego, poprzez zmianę zacze-
pów transformatora prostownikowego, z wykorzystaniem jego 
podobciążeniowego przełącznika zaczepów, lub zmianę po-
chylenia charakterystyki zewnętrznej podstacji (Udp = f(Idp), 
zależnej od liczby równolegle pracujących zespołów prostow-
nikowych; w obydwu przypadkach elementem pobudzającym 
do przełączania przełącznika zaczepów lub włączenia czy wy-
łączenia wyłącznika mocy drugiego zespołu jest zmiana stanu 
styków odpowiednich przekaźników wykonawczych urządzenia 
MPZ-10 po przekroczeniu nastawionych progów napięciowych 
(nadnapięciowego i podnapięciowego) i przyjętych dla nich 
czasów trwania tego przekroczenia;

 samoczynne, w pełni automatyczne sterowanie pracą zespo-
łów prostownikowych w zależności od stanu cieplnego pro-
stowników kontrolowanego ciągłym pomiarem temperatury 
radiatora najgorętszej diody; w przypadku, gdy temperatura 
radiatora, diody prostownika aktualnie pracującego przekroczy 
nastawioną górną wartość przez określony czas, następuje au-
tomatyczne włączenie do pracy równoległej drugiego zespołu 
i jeżeli temperatura ta osiągnie nastawioną dolną wartość, to 
po określonym czasie nastąpi automatyczne wyłączenie z pra-
cy jednego aktualnie dłużej pracującego zespołu; podstawo-
wym celem tego rodzaju sterowania jest niedopuszczenie do 
ewentualnego niepożądanego zadziałania zabezpieczenia od 
niedopuszczalnego przegrzania prostownika danego zespołu 
oraz ograniczenie strat mocy podstacji.
Efekty opisanych trzech funkcji urządzenia MPZ-10, tj. pod-

stawowej pomiarowej i dwóch dodatkowych – zabezpieczającej 
i sterowniczej – mogą być w całości lub częściowo (w zależności 
od wymagań użytkownika) przesyłane do centralnej dyspozytorni 
w dowolnym systemie informacyjnym. Z prostowników dwóch 
zespołów prostownikowych ZP-1,7/3,3-WN bezawaryjnie pracują-
cych na podstacji trakcyjnej Huta Zawadzka (CMK) zgodnie z ży-

czeniem PKP przesyłane są tylko wybrane informacje w systemie 
CAN-BUSZ.
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