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LABORATORYJNA METODA OKRE�LANIA 
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Streszczenie 
W artykule scharakteryzowano laboratoryjny model odcinka sieci trakcyjnej, przedstawiono 

metodyk� bada�, które miały na celu wst�pne oszacowanie odległo�ci rozmieszczania warystorowych 
ograniczników przepi�� na sieci trakcyjnej, nast�pnie zaprezentowano i przeanalizowano wyniki tych 
bada�.  

WST�P 
Post�puj�cy rozwój rozbudowanych systemów sterowania, które w coraz wi�kszym 

stopniu składaj� si� z urz�dze� elektronicznych, wyra�nie uwidocznił potrzeb� zapewnienia 
skuteczniejszej ochrony przeciwprzepi�ciowej sieci trakcyjnej, a tym samym ograniczenie 
przepi�� w urz�dzeniach sterowania ruchem kolejowym. Ma to głównie zwi�zek 
z konieczno�ci� ograniczania przepi�� na znacznie ni�szym poziome ni� dotychczas. 
W zwi�zku z tym na zlecenie Polskich Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Instytucie 
Kolejnictwa przeprowadzono prace nad prototypowym systemem ochrony sieci trakcyjnej 
z zastosowaniem warystorowych ograniczników przepi��. Aby system ten zaprojektowa�
a w nast�pnej kolejno�ci wdro�y� do eksploatacji musiały zosta� zrealizowane pracochłonne 
badania, zarówno w warunkach terenowych jak i laboratoryjnych. W tym celu niezb�dne było 
rozpoznanie zjawiska tłumienia przepi�� przez sie� trakcyjn� w funkcji odległo�ci od �ródła 
udaru. Mo�na to było zrobi� w warunkach terenowych, ale dla zaoszcz�dzenia czasu 
i kosztów wykonano badania na opracowanym specjalnie do tego celu modelu 
laboratoryjnym. Model ten powinien w maksymalnym stopniu odpowiada� warunkom 
rzeczywistym, to znaczy spełnia� wymagania pod wzgl�dem propagacji przepi��
w eksploatowanej sieci trakcyjnej. 

1. CHARAKTERYSTYKA MODELU ODCINKA SIECI TRAKCYJNEJ  
Na etapie projektowania modelu przyj�to, �e powinien on spełnia� cztery zasadnicze 

kryteria:  
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a) budowa z elementów o stałych skupionych, które b�d� reprezentowały jednokilometrowe 
odcinki sieci trakcyjnej,  

b) parametry elementów składowych modelu musz� �ci�le odpowiada� parametrom 
jednostkowym (L, R, C) 1 kilometra sieci trakcyjnej,  

c) rozmieszczenie elementów indukcyjnych i pojemno�ciowych modelu wzgl�dem siebie nie 
mo�e powodowa� powstawania sprz��e� indukcyjnych i pojemno�ciowych, 

d) zastosowane elementy musz� spełnia� kryterium izolacji wymagane do współpracy 
z zastosowanym generatorem udarowym o maksymalnej amplitudzie 7 kV.  
Opracowany model laboratoryjny o�miokilometrowego odcinka sieci trakcyjnej składał 

si� z 8 elementów indukcyjnych i 8 pojemno�ci doziemnych (rysunek 1). Nale�y zaznaczy�, 
�e odwzorowana długo�� odcinka i warto�ci parametrów elektrycznych odpowiadały 
parametrom jednostkowym typowej sieci trakcyjnej stosowanej na okr�gu do�wiadczalnym 
Instytutu Kolejnictwa w 	migrodzie.  

Rys. 1 Układ elektryczny modelu 8 km odcinka sieci trakcyjnej

Element indukcyjny odwzorowuj�cy 1 km sieci trakcyjnej wykonano w postaci cewki 
nawini�tej na otwartym rdzeniu ferrytowym o du�ej przenikalno�ci magnetycznej. Cewka 
nawini�ta została drutem miedzianym w izolacji o �rednicy 2 mm. Indukcyjno�� nawini�tej 
cewki wynosiła około 465 ± 10 μH a rezystancja 0,035 Ω. Kondensator reprezentuj�cy 
pojemno�� doziemn� został wykonany z dwóch płytek metalowych, oddzielonych od siebie 
dielektrykiem. Pojemno�� tak zbudowanego kondensatora wynosiła około 10,5 nF i mogła 
by� regulowana.  

2. METODYKA BADA�  
Do bada� wykorzystano generator wytwarzaj�cy impulsy o kształcie 1,2/50μs oraz 

10/700μs o maksymalnej amplitudzie generowanego impulsu udarowego 6,9 kV. Przyj�ty 
impuls testowy 1,2/50μs charakteryzuje przepi�cia indukowane w obwodzie elektrycznym 
pochodz�ce od pola elektromagnetycznego wywołanego zarówno udarem piorunowym jak 
i przepi�ciami komutacyjnymi. Jest to powszechnie stosowany impuls do testowania 
odporno�ci urz�dze� elektrycznych i elektronicznych. Rzeczywisty czas trwania udaru 
piorunowego do sieci trakcyjnej, jak równie� przepi�� pochodz�cych od procesów mo�e by�
znacznie dłu�szy. Dlatego te� przeprowadzono badania równie� dla impulsu 10/700μs.  

W celu oszacowania optymalnej odległo�ci rozmieszczania warystorowych ograniczników 
przepi�� wzgl�dem siebie na sieci trakcyjnej przeprowadzono pomiary propagacji impulsu 
udarowego w modelu odcinka sieci trakcyjnej obci��onego warystorem. Jak przedstawiono 
na rysunku 2 generator udarów (G) doł�czono na wej�cie modelu, natomiast warystorowy 
ogranicznik przepi�� w punkcie 9_Z (koniec modelu). Badanie polegało na pomiarze 
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i rejestracji amplitud impulsów udarowych w punktach 1_Z ÷ 9_Z modelu odcinka sieci 
trakcyjnej. Przebiegi amplitud impulsów napi�cia rejestrowano za pomoc� bezindukcyjnego 
dzielnika napi�cia a przebiegi pr�du rejestrowano za pomoc� cewki Rogowskiego (CR).  

Rys. 2 Schemat układu pomiarowego przy wprowadzaniu impulsów udarowych dla modelu 
obci��onego warystorowym ogranicznikiem przepi��

Nast�pnie, aby dokładnie zbada� obszar wzajemnego oddziaływania na siebie 
warystorowych ograniczników przepi�� nale�ało przeprowadzi� pomiary dla ró�nych 
konfiguracji, w których zmieniana b�dzie odległo�� pomi�dzy warystorami a tak�e miejsce 
doprowadze� impulsów udarowych. W zwi�zku z tym przyj�to dwa przypadki wyst�powania 
udaru w stosunku do usytuowania warystorów w opracowanym modelu: 
a) udar w �rodku pomi�dzy warystorami, przy zmiennej odległo�ci rozstawienia warystorów 

tj. 2, 4 i 6 km,  
b) udar podany na wej�cie modelu, gdzie jeden z warystorów zainstalowany był na ko�cu 

modelu linii przy odległo�ci pomi�dzy warystorami 4 km.  
Dla pierwszego przypadku wyst�powania udaru w układzie pomiarowym przedstawionym 

na rysunku 3, generator udarów doł�czono w punkcie 5_Z, na zaciskach ko�cowych modelu 
nie było obci��enia. Badanie polegało na pomiarze i rejestracji amplitud impulsów 
udarowych w punktach 1_Z ÷ 9_Z dla odległo�ci wzajemnego rozmieszczenia warystorów 
wynosz�cej 2, 4 i 6 km.  
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Rys. 3 Schemat układu pomiarowego przy wprowadzaniu impulsów udarowych dla modelu 
obci��onego warystorowym ogranicznikiem przepi��

W przypadku drugim amplitud� udaru wprowadzano na wej�cie modelu (punkt 1_Z). Jak 
przedstawiono na rysunku 4 warystorowe ograniczniki przepi�� umieszczono w punkcie 5_Z 
i na ko�cu modelu (punkt (9_Z), zatem długo�� wzajemnego rozmieszczenia warystorów 
wynosiła 4 km. Analogicznie jak dla pierwszego przypadku, badanie polegało na pomiarze 
i rejestracji amplitud impulsów udarowych w punktach 1_Z do 9_Z przy pomocy wcze�niej 
wspomnianych urz�dze�.  

Rys. 4 Schemat układu pomiarowego przy wprowadzaniu impulsów udarowych dla przypadku 
drugiego

Zastosowane w badaniach warystorowe ograniczniki przepi�� charakteryzowały si�
nast�puj�cymi parametrami: 
a) znamionowy pr�d wyładowczy 8/20 μs.- 10 kA, 
b) maksymalny pr�d wyładowczy 8/20 μs.- 40 kA, 
c) napi�cie trwałej pracy 440 V, 

G 

Z

1 L1

C1

L3 54

C3

2 

I1

L4

C4 C7

I2

L5

C5

6 8 L9L7

Z

9

Oscyloskop 
2 

1 
5 

CR 
I1

Oscyloskop 
2 

1 
1-4;6-9 

CR 
I2

C

1 L1I1

C1

L4

C4

5 

Z

L8 9 

C7

L7 8

I2

2 

Oscyloskop 
2

1
1

CR
I1

Oscyloskop 
2

1
2-9

CR
I2

G C



��������			
��

d) napi�ciowy poziom ochrony przy 10 kA (8/20 μs) – 1460 V. 
Przy wyborze warystorów kierowano si� tym, aby mo�na było zapewni� ich pełne 

przewodzenie przy maksymalnej amplitudzie impulsów, jakie mo�e wytworzy� zastosowany 
generator.  

3. WYNIKI BADA�  
Na podstawie zarejestrowanych amplitud impulsów napi�cia udarowego w 

poszczególnych punktach pomiarowych modelu opracowano charakterystyki rozkładu 
amplitud impulsów udarowych w funkcji odległo�ci, dla wcze�niej opisanych układów 
pomiarowych.  

Analizuj�c charakterystyki przedstawione na rysunku 5 mo�na zauwa�y�, �e posiadaj�
one dwa charakterystyczne obszary. Obszar, w którym nie wyst�puje aktywne oddziaływanie 
warystora na amplitud� impulsów udarowych oraz obszar ograniczania amplitudy impulsów 
udarowych przez warystorowy ogranicznik przepi��. Przy udarach impulsem 10/700μs obszar 
aktywnego oddziaływania warystora na amplitud� impulsu udarowego wydłu�a si�
w stosunku do udaru impulsem 1,2/50μs. Mo�na zatem stwierdzi�, �e strefa uaktywniania si�
warystora zwi�ksza si� wraz ze wzrostem czasu narastania impulsu udarowego.  

Rys. 5 Rozkład amplitud impulsów udarowych (1,2/50 i 10/700 μs) w funkcji odległo�ci od 
generatora dla modelu sieci trakcyjnej obci��onej warystorem

Wst�pne oszacowanie odległo�ci rozmieszczenia wzgl�dem siebie warystorowych 
ograniczników przepi�� na sieci trakcyjnej wymaga okre�lenia propagacji przepi��
rozprzestrzeniaj�cych si� w obu kierunkach od miejsca udaru, gdy do sieci trakcyjnej 
doł�czone s� warystorowe ograniczniki przepi��. Wyniki pomiarów propagacji impulsów 
udarowych przedstawione na rysunku 6 pokazuj�, �e przy rozstawieniu warystorowych 
ograniczników przepi�� w odległo�ci 2 lub 4 km mi�dzy sob�, tłumienie amplitudy impulsu 
udarowego od miejsca udaru do miejsca przył�czenia warystorów ma przebieg liniowy. 
Natomiast przy rozstawieniu wynosz�cym 6 km ma charakter nieliniowy. Wynika to z faktu, 
�e warystory znalazły si� na granicy strefy oddziaływania na amplitud� impulsu udarowego.   

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Odległo�� [km]

N
ap

i�
ci

e 
[V

]

10/700 1,2/50




��			��������

Rys. 6 Charakterystyki tłumienia impulsów udarowych (10/700μs) w modelu sieci trakcyjnej przy 
rozstawieniu warystorów 2, 4 i 6 km dla pierwszego przypadku wyst�powania udaru

W przypadku udaru podawanego na wej�cie modelu, gdzie jeden z warystorów 
zainstalowany był na ko�cu modelu linii przy odległo�ci pomi�dzy warystorami wynosz�cej 
4 km, charakterystyka ograniczania przepi�� pomi�dzy warystorami przedstawiona na 
rysunku 7 wskazuje, �e warystor zainstalowany na ko�cu modelu jest dla impulsów 
udarowych obci��eniem. Poziom ograniczania impulsów udarowych na odcinku pomi�dzy 
warystorami utrzymuje si� na poziome napi�cia ograniczania zastosowanych warystorowych 
ograniczników przepi��.  
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Rys. 7 Charakterystyki tłumienia impulsów udarowych (10/700μs) w modelu sieci trakcyjnej przy 
rozstawieniu warystorów 4 km dla drugiego przypadku wyst�powania udaru

4. PODSUMOWANIE  
Na podstawie analizy charakterystyk tłumienia amplitud impulsów udarowych przez 

warystorowe ograniczniki przepi�� mo�na sugerowa� wniosek, �e optymalna odległo��
wzajemnego usytuowania warystorów mo�e wynosi� około 4 km. W przypadku sieci 
jednorodnej (bez skrzy�owa�, rozjazdów, odgał�zie� itp.) zainstalowanej na obszarze 
o niskiej izokerauniczno�ci mo�na próbowa� t� odległo�� zwi�kszy�.  

Przedstawione wnioski zostały opracowane na podstawie bada� laboratoryjnych na 
specjalnie opracowanym do tego celu modelu. Nale�y je zweryfikowa� w badaniach 
terenowych przy zastosowaniu warystorów przeznaczonych do ochrony przeciwprzepi�ciowej 
sieci trakcyjnej i u�yciu generatora udarowego o amplitudzie impulsu co najmniej 15 kV.  
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LABORATORY METHOD OF DETERMINING 
OPTIMAL DISTANCE BETWEEN VARISTOR 

SURGE PROTECTORS ON 3KV DC CATENARY  

Abstract 
Article describes laboratory model of catenary segment and the methodology of research studies 

that were elaborated to pre-estimate the distance between varistor surge protectors on 3kV DC 
catenary. The results of laboratory tests were presented and analyzed  
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