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Adam Szeląg

Problemy oddziaływania 
trakcji elektrycznej na środowisko

Udział w przewozach trakcji spalinowej w świecie zależy od 
lokalnej specyfiki i wielu czynników (intensywność przewozów, 
stan własnościowy, poziom rozwoju gospodarki i innych środków 
transportu, zasoby energetyczne, ceny paliw, środowisko geogra-
ficzne, populacja i wielkość kraju). Różna jest też rola trakcji spa-
linowej:
n	w większości państw: prowadzenie ruchu dowozowego na 

rzadko używanych liniach, w zakresie utrzymania linii czy ruch 
manewrowy;

n	podstawowa w ruchu kolejowym w państwach o niskim stop-
niu elektryfikacji (np. w USA).
W krajach Europy Zachodniej udział trakcji spalinowej sięga 

kilkunastu procent, zaś w Polsce jest na poziomie 8% – wyko
rzystywana głównie na liniach drugorzędnych i w pracy mane
wrowej. 

Większość lokomotyw spalinowych eksploatowanych w Pol-
sce, ze względu na przestarzałą konstrukcja i niską sprawność 
urządzeń elektrycznych, nie spełnia podstawowych wymagań śro-
dowiskowych ze względu na:
n	zbyt duże zużycie paliw, smarów i środków eksploatacyjnych; 
n	niekorzystne oddziaływanie na środowisko (emisja spalin, wy-

cieki paliwa, hałas, drgania, wibracje),

Zużycie energii 
Zużycie energii na potrzeby transportu kolejowego w trakcji spa-
linowej ma istotny udział w kosztach eksploatacji, ale również ma 
duży wpływ na oddziaływanie środków i systemów transportu na 
środowisko. Porównanie sprawności energetycznych środków 
transportu naziemnego (uwzględniając energię pierwotną) zesta-
wiono w tabeli 1 [21].

Z tabeli 1 wynika, że trakcja elektryczna najlepiej wykorzystu-
je odnawialne źródła energii, podczas gdy wykorzystanie wodoru, 
jako paliwa wożonego na pojeździe jest najmniej efektywne. Istot-
ny wniosek to również fakt, że odnawialne źródła energii oferują 
2,5 raza więcej energii użytecznej niż energia pierwotna z paliw 
kopalnych.

Energia elektryczna pochodząca ze spalania paliw kopalnych 
obarczona jest 60% stratami cieplnymi, za czym idą straty prze-
syłowe, a więc nie może ona konkurować ze względu na spraw-
ność z wykorzystaniem paliwa ropopochodnego, tak w zasilaniu 
bezpośrednim, jak i w lokomotywach spalinowoelektrycznych 
(z przekładnią elektryczną). Jednakże wraz z gwałtownym wzro-
stem cen ropy (z 12 do ponad 70 USD/baryłkę w ciągu ostatnich 
kilku lat) oraz możliwością wystąpienia ograniczenia dostaw ropy, 
co wymusi zastosowanie środków umożliwiających zwiększenie 
niezależności energetycznej Polski oraz koniecznością (polityka 
energetyczna UE) wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
bezpośrednie zastosowanie energii elektrycznej w silnikach trak-
cyjnych staje się najbardziej efektywną metodą napędu pojaz-
dów. Poza zasilanymi akumulatorowo pojazdami i trolejbusami, 
pociągi i tramwaje wykorzystujące odpowiedni system odbioru 

Jak uciążliwe jest obecnie korzystanie ze środków trans-
portu drogowego w Polsce, szczególnie w dużych mia-
stach i na najbardziej obciążonych trasach międzymia
stowych, nie trzeba wyjaśniać. Każdy z nas, jeśli nie 
codziennie i nie we własnym samochodzie, to w autoka-
rze czy autobusie doświadczył lub doświadcza trudności 
jakie napotyka transport drogowy. Czy zatem transport 
w XXI w. kojarzyć się nam musi z zatłoczeniem dróg, ha-
łasem, spalinami i wypadkami? Odpowiedź na to, reto-
ryczne raczej pytanie nie musi być twierdząca, o ile na 
poważnie zaczniemy wdrażać politykę transportową Unii 
Europejskiej. 

W Europie Zachodniej problemy, które zaczęły się ujawniać 
w Polsce na większą skalę dopiero od połowy lat 90. ubiegłego 
wieku, wraz z gwałtownym rozwojem komunikacji indywidualnej 
i powszechną dostępnością samochodów, wystąpiły już ponad 
20 lat wcześniej. Dlatego możemy i powinniśmy korzystać z do-
świadczeń krajów europejskich, w których preferowany jest elek-
tryczny transport zbiorowy. 

Zalety zelektryfikowanego transportu są dość dobrze znane, 
ale wydaje się, że warto o nich wspomnieć. Należą do nich prze-
de wszystkim: 
n możliwość prowadzenia przewozów masowych przy małym 

zużyciu energii (np. jednostkowe zużycie energii na pasażera 
dla pociągu superszybkiego jest ok. 2,5 raza mniejsze niż sa-
mochodu i 3 razy mniejsze niż samolotu);

n zmniejszenie zatłoczenia dróg;
n przyjazność dla środowiska (mniejsza zajętość terenu, mniej-

sza emisja zanieczyszczeń – kilkakrotnie niższa niż dla innych 
środków transportu);

n odporność na warunki klimatyczne, duża ciągłość i regular-
ność ruchu; 

n większe bezpieczeństwo (kilkunastokrotnie niższy wskaźnik 
wypadkowości w porównaniu do transportu drogowego).

Trakcja sieciowa a trakcja autonomiczna
Spośród środków transportu elektrycznego największą rolę od-
grywa trakcja sieciowa, w której energia elektryczna jest dostar-
czana do pojazdu z układu zasilania elektrotrakcyjnego. W trakcji 
elektrycznej autonomicznej najpowszechniej jest stosowana trak-
cja spalinowoelektryczna (przetwarzanie energii w układzie: sil-
nik cieplny – generator – silniki elektryczne). I dopóty, dopóki 
nie uda się uzyskać odpowiednio wydajnych alternatywnych źró-
deł energii elektrycznej (pierwotnej: jak ogniwa paliwowe, czy 
wtórnej z zasobników, takich jak: akumulatory, superkondensato-
ry, bezwładniki) możliwych do zainstalowania na pojeździe będzie 
to, chociaż mniej przyjazna dla środowiska, to jednak konkuren-
cja dla trakcji sieciowej (ze względu na wysokie koszty infrastruk-
tury elektrotrakcyjnej).
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prądu stanowią jedyne efektywne wykorzystanie energii elektrycz-
nej w transporcie. 

W trakcji elektrycznej wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej 
wymaga zużycia ok. 0,433 kg paliwa umownego (kpu), czyli 
1 kpu dostarcza 2,3 kWh energii trakcyjnej, co przy koszcie 
0,3 zł/kWh daje 0,69 zł/kpu. Z kolei 1 kg oleju napędowego od-
powiada 1,45 kpu; czyli 1 kpu jest równoważne 0,689 kg oleju 
napędowego, co przy koszcie 3,6 zł/kg daje 2,48 zł/kpu. Zatem 
koszt 1 kpu w trakcji spalinowej jest ok. 3,5 raza większy niż 
w trakcji elektrycznej.

Największy wpływ na zużycie energii pierwotnej mają nastę-
pujące czynniki:
n rodzaj trakcji (diesel, elektryczny) i napędu elektrycznego;
n długość pociągu oraz całkowita masa;
n proporcje masy ładunku do tarymasy pustych wagonów 

i kontenerów;
n profil trasy;
n sposób jazdy (prędkość, przyspieszenie) oraz opory aerodyna-

miczne. 
Głównym wskaźnikiem w ocenie zużycia energii i oddziaływa-

nia na środowisko w transporcie kolejowym jest energia zużyta 
przez pociąg. W krajach UE prowadzonych było i jest wiele pro-
jektów (takich jak Ecotransit [3]), mających na celu zmniejszenie 
zużycia energii. W projekcie Ecotransit opracowano bazę danych 
dotyczącą zużycia energii różnych typów pociągów, uwzględnio-
no także emisję spalin w zależności od zużycia energii. 

W UE w zakresie polityki transportowej promowany jest „har-
monijny, zrównoważony, nienaruszający równowagi ekologicznej 
rozwój działalności gospodarczej”. W art. 174 §2 Traktatu Unij-
nego stwierdzone jest, że: „powinny zostać określone źródła ne-
gatywnego oddziaływania na środowisko, a wyrządzający szkody 
powinni ponosić ich koszty”. W 2000 r. wykonano studium [4] 
dotyczące kosztów oddziaływania na środowisko w Europie Za-
chodniej, a w 2003 r. dla Europy Wschodniej [5]. 

Badania te potwierdziły przewagę transportu szynowego, 
w tym transportu elektrycznego, nad transportem drogowym. 
Z porównania wynika, że koszty zewnętrzne transportu są w od-
niesieniu do PKB znacznie wyższe w krajach Europy Środkowo 
Wschodniej niż w Europie Zachodniej. Jest to przede wszystkim 
efekt wielu zaniedbań w tym zakresie. Inwestycje w zakresie 
transportu powinny uwzględniać rachunek kosztów zewnętrznych, 
który jest zdecydowanie korzystny dla kolei. Pojawiły się także 
propozycje [1] ujednolicenia i urealnienia zasad obierania opłat 
za użytkowanie infrastruktury. Uwzględnienie w nich kosztów ze-
wnętrznych musi zachęcać do korzystania ze środków transportu 
o mniejszym oddziaływaniu na środowisko (takich jak transport 

zelektryfikowany) oraz wykorzystywania wpływów uzyskiwanych 
z tych dodatkowych opłat na inwestycje w nową ekologiczną  
infrastrukturę transportu. Do tej pory projektowano przede wszyst-
kim pobieranie w opłatach za wykorzystanie dróg przez samocho-
dy ciężarowe kosztów zużywania infrastruktury, wypadków i zatło-
czenia [dyrektywa 1999/62]. 

W tabeli 2 przedstawiono przykładowe obliczenia (z zastoso-
waniem programu ECoTransit Environmental Load Calculation 
[3]) wytwarzanych zanieczyszczeń, zaś w tabeli 3 – zużycia ener-
gii przy przewozie towarów o masie 1000 t na trasie Warszawa 
– Katowice. 

Tabela 1
Sprawności przetwarzania energii w łańcuchu dostawy energii do pojazdu trakcyjnego uwzględniając różne źródła energii 
pierwotnej

Źródło energii pierwotnej – łańcuch przetwarzania/przesyłu – pojazd  Sprawność  
 globalna [%]

Odnawialne źródła energii → transmisja 90% → trakcja elektryczna 80–85%  76

Silniki dieslowskie 42–56%; średnio 50% (samochody i trakcja spalinowa z przekładnią mechaniczną) 50

Nowoczesny silnik diesla 45–50% → energia elektryczna 90% → napęd elektryczny 85% (pociąg z przekładnią spalinowoelektryczną) 33–38

Silniki benzynowe 30–38%; średnio 34% (samochody) 34

Paliwa kopalne → energia elektryczna 30–40% → przesył/przetwarzanie 90% → trakcja elektryczna 80–85%  21–25

Odnawialne źródła energii → wodór 44% → ogniwo paliwowe 30–40% → trakcja elektryczna 85% (samochody) 15

Paliwa kopalne → energia elektryczna 40% → przesył/przetwarzanie 90% → wodór 44% → ogniwo paliwowe 40% → trakcja elektryczna 85% (kolej) 5

Tabela 2 
Wytwarzane zanieczyszczenia przez pociąg elektryczny* i spali-
nowy na odcinku Warszawa – Katowice
Typ transportu CO2  NOx  Węglowodory  Pył  Cząstki  
   niemetanowe  z cząstkami  toksyczne 
 [t] [kg] [kg] [kg] [kg]

Trakcja elektryczna 10,4**  32,8**  0,366**  24,2** 0  
– pociąg średniej długości 

Trakcja spalinowa 9,1 142,2 14,1 3,9 3,8

* Uwzględniono zanieczyszczenia powstałe przy wytwarzaniu energii elektrycznej w elektrowniach, 
przy założeniu, że 100% energii elektrycznej trakcyjnej pochodzi z takich elektrowni, w Polsce 
część energii elektrycznej kupowanej przez PKP Energetyka pochodzi ze źródeł o mniejszym po-
ziomie zanieczyszczeń, w tym ze źródeł odnawialnych.
** W elektrowni.

Tablica 3
Zużycie energii pierwotnej, paliwa i energii na trasie Warszawa 
– Katowice oraz koszt przewozu 1000 t ładunku 
różnymi typami pociągów (według programu Ecotransit)
Typ pociągu Zużycie energii  Zużycie paliwa/ Koszt  Koszt   
 pierwotnej  /energii jednostkowy jednostkowy  
  [kWh/    
 [MJ] /kWh/tys. nettotkm] [zł/kWh] [zł/tys. nettotkm]

Elektryczny – długi skład 89 459 9110/34,9  0,3 10,43

Elektryczny – średni skład 109 562 11 157/42,7 0,3 12,81

Spalinowy – średni skład 123 597 2908 kg =  3,6 zł/kg 40,10  
  = 3504 dm3     
  oleju napędow.     
  (11,14 kg/tys. nettotkm =     
  = 13,42 dm3/tys nettotkm) 

Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej w porównaniu do znacz-
nie mniejszego wzrostu cen energii elektrycznej w ostatnich la-
tach spowodował, że relacje cenowe zużycia energii w trakcji 
spalinowej i elektrycznej zmieniły się znacznie na korzyść trakcji 
elektrycznej. Z przedstawionych obliczeń wynika stosunek kosztu 
energii zużytej do przewozów ładunku netto w trakcji spalinowej 
w porównaniu do trakcji elektrycznej przekracza 3. 

Czyżby zatem trakcja elektryczna miała wyłącznie same zalety? 
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Niestety, nie. Mimo przewagi nad innymi środkami transportu 
występują też pewne negatywne aspekty oddziaływania trakcji 
elektrycznej na środowisko i infrastrukturę techniczną związane 
przede wszystkim z:
n hałasem (podobnie jak w innych systemach transportu),
n wykorzystaniem i wzajemnym oddziaływaniem urządzeń elek-

trycznych (infrastruktura, pojazdy). 

Oddziaływanie zelektryfikowanej linii kolejowej 
na środowisko 
Infrastruktura zelektryfikowanej linii kolejowej 
Infrastruktura zelektryfikowanej linii kolejowej w Polsce obejmuje:
n sieć trakcyjną prądu stałego 3 kV (rys. 1); 

n napowietrzne elektroenergetyczne linie przesyłowo rozdzielcze 
(rys. 2, 5, łącznie z zasilaczami prądu stałego – rys. 3);

n kablowe elektroenergetyczne linie przesyłoworozdzielcze 
łącznie z zasilaczami i kablami powrotnymi prądu stałego – 
rys. 4;

n urządzenia do przetwarzania i rozdziału oraz pomiaroworozli-
czeniowe energii elektrycznej;

n urządzenia do zdalnego i lokalnego sterowania;
n budynki i budowle zaplecza technicznego (rys. 6, 7);
n pojazdy, maszyny i urządzenia zaplecza technicznego.

Rys. 1. Przykład sieci trakcyjnej 3 kV DC na linii kolejowej w Pol-

Rys. 2. Linia SN zasilająca podstację trakcyjną

Rys. 3. Zasilacze napowietrzne 3 kV DC

Rys. 4. Przyłączenie dławika torowego

Rys. 5. Linia LPN na konstrukcji wsporczej sieci trakcyjnej wraz z odejściem 
kablowym

Rys. 6. Budynek podstacji trakcyjnej
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Od lat 90. XX w. na głównych liniach kolejowych w Polsce 
przeprowadzana jest modernizacja mająca na celu przede wszyst-
kim zwiększenie prędkości jazdy pociągów. Już na etapie stu-
dium wykonalności przeprowadzane są analizy oddziaływania na 
środowisko linii, z uwzględnieniem opcji niepodejmowania moder
nizacji.

Można pod pewnymi warunkami przyjąć, że odstąpienie od 
realizacji inwestycji modernizacyjnej linii ma dla środowiska 
skutki obojętne – zarówno ze względu na ochronę wartości przy-
rodniczych, jak i utrzymania powiązań przyrodniczych o charakte-
rze ponadlokalnym. Funkcjonująca do tej pory np. kabina sekcyj-
na (rys. 7) nie ma znaczącego wpływu na środowisko. 

Zaniechanie realizacji inwestycji może mieć jednak negatyw-
ne skutki dla linii kolejowej, jeśli urządzenia infrastruktury są wy-
eksploatowane, lub jeśli nie spełniają obecnie obowiązujących 
przepisów technicznych i środowiskowych. Z punktu widzenia 
funkcjonowania linii np. brak modernizacji układu zasilania elek-
trotrakcyjnego uniemożliwi dostawę do pojazdu trakcyjnego wy-
maganej mocy, nie zapewni wymaganego poziomu napięcia na 
pantografie pojazdu trakcyjnego w czasie jazdy, a co za tym idzie 
uniemożliwi jazdę pociągów z prędkością 160 km/h. 

Z punktu widzenia globalnego oddziaływania na środowisko 
modernizacja linii jest zwykle korzystna, gdyż pozwoli na zwięk-
szenie wykorzystania ekologicznego środka transportu, jakim jest 
zelektryfikowany transport kolejowy, co spowoduje mniejsze za-
potrzebowanie na silnie negatywnie oddziałujący na środowisko 
transport drogowy. Wpływ inwestycji na rzeźbę terenu, glebę, po-
wietrze, wody podziemne i powierzchniowe, jest raczej znikomy 
i nie spowoduje istotnych zmian w środowisku (pewne zagroże-
nie stwarza możliwość wycieku oleju z transformatorów z ew. za-
wartością PCB – rys. 8). Niekiedy zagrożenie mogą również sta-
nowić drewniane konstrukcje wsporcze napowietrznych zasilaczy 
prądu stałego 3 kV, ponieważ z drewna może następować wymy-
wanie środka impregnującego, który nierzadko może być skażony 
PCB. 

Budowa i eksploatacja podstacji trakcyjnych
Ze względu na zagrożenie dla środowiska naturalnego, związane 
z budową podstacji trakcyjnej zasilanej napięciem 110 lub 
15/20 kV, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenie 
hałasem z transformatorów, urządzeń rozdzielczych i linii napo-
wietrznej. Z oddziaływaniem bezpośrednim inwestycji związany 

też będzie wpływ promieniowania elektromagnetycznego, w szcze
gólności linii napowietrznej 110 kV w strefie wokół linii. Oddzia-
ływanie transformatorów 110/15 kV/1,3/1,3 i urządzeń rozdziel-
czych podstacji ograniczone będzie do ogrodzonego terenu 
podstacji. Budowa podstacji spowoduje także konieczność zaję-
cia części terenu wykorzystywanego na inne cele, np. rolnicze, 
leśne oraz zmianę walorów krajobrazowych – trwała zmiana przy-
rodnicza związana z budową np. rozdzielni napowietrznej 110 kV, 
transformatorów i budynku podstacji. 

Rys. 7. Kontenerowa kabina sekcyjna

Rys. 8. Ślady wycieku oleju z transformatora

Większość prac budowlanych podstacji zamyka się zwykle 
w granicach własności PKP, biorąc pod uwagę konieczność wy-
kupienia terenu pod inwestycję. Warunki gospodarowania zaso-
bami oraz standardy dotyczące powierzchni ziemi określają prze-
pisy ustaw i aktów wykonawczych, z których podstawową ustawą 
regulującą zasady ochrony środowiska jest ustawa Prawo ochro-
ny środowiska. Ewentualna potrzeba zajęcia nowych powierzchni 
pod inwestycję wiązać się będzie ze sprawdzeniem zgodności 
z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzen
nego. Budowa podstacji wiąże się ze znaczną ingerencją w kraj
obraz i może trwale go przekształcić. Wiąże się to z budową  
infrastruktury podstacji i ewentualnym wycięciem zieleni. Jedno-
cześnie, biorąc pod uwagę niewielki obszar (ok. 1000 m2) terenu 
i budynku podstacji (ok. 17×18 m), inwestycja ta nie powinna 
wpłynąć na przerwanie ciągów ekologicznych, czy też fragmenta-
cję zieleni.

Nowe obiekty są zwykle ogrzewane elektrycznie (brak punkto-
wego zanieczyszczenia spowodowanego ogrzewaniem węglo-
wym). Podstacja wolna jest zatem od emisji zanieczyszczeń py-
łowych i gazowych do powietrza. Ewentualna, niewielka emisja 
zanieczyszczeń do atmosfery może występować podczas budowy 
podstacji i w związku z ewentualnymi pracami naprawczymi – 
malarskimi, spawalniczymi. 

Do pośredniego oddziaływania podstacji można zaliczyć emi-
sję gazów z akumulatorów kwasowych (w przypadku ich zastoso-
wania) czy gazowanie oleju w transformatorach. 

Podczas budowy podstacji powstają głównie odpady przy re-
alizacji programowych robót, związanych z przygotowaniem tere-
nu, likwidacją i przebudową istniejących oraz realizacją projekto-
wanych obiektów, urządzeń i instalacji, gospodarowaniem zielenią 
oraz funkcjonowaniem, a następnie likwidacją zaplecza budowy 
i parku maszyn. Na etapie eksploatacji odpady powstają z utrzy-
mania obiektów, urządzeń i instalacji oraz zagospodarowania te-
renu w pasie inwestycji.
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Sieć trakcyjna 
Wpływ sieci trakcyjnej linii kolejowej na środowisko i szatę ro-
ślinną występującą w sąsiedztwie szlaku jest niewielki. Bardziej 
wymierny charakter ma wpływ bieżącej eksploatacji szlaku oraz 
jednorazowo w trakcie procesu inwestycyjnego. Oddziaływanie to 
występuje tylko w trakcie budowy, ale zakres jego jest szeroki. Na 
linii, gdy mamy do czynienia z modernizacją istniejącej sieci 
trakcyjnej i zasilających linii elektroenergetycznych, podczas de-
montażu starej sieci większość materiałów staje się surowcami 
wtórnymi. Podczas działalności związanej z modernizacją sieci 
trakcyjnej i zasilającej infrastruktury elektroenergetycznej wytwo-
rzone mogą być odpady i materiały wtórnie użyteczne, takie jak:
n osprzęt sieciowy, stalowy, żeliwny, słupy stalowe;
n przewody stalowe, miedziane;
n słupy żelbetowe/stalowe – niezależnie od rodzaju słupy takie 

posadowione są na fundamencie betonowym prefabrykowa-
nym lub wylewanym (rys. 9), podczas przebudowy usuwane 
są przez rozkruszanie np. metodą mikrowybuchów.

wych (rys. 10). Przywożone są one na miejsce budowy i wbijane 
za pomocą palownicy. Powierzchnia zajmowana przez fundament 
palowy jest mniejsza niż powierzchnia zajmowana przez funda-
ment tradycyjny. Unika się również prowadzenia wykopów naru-
szających strukturę gruntu. Tylko kilka procent fundamentów wy-
konywanych jest metodą tradycyjną.

Podczas budowy sieci trakcyjnej zasadniczo nie powstają 
uciążliwe odpady. Pewien negatywny wpływ ma głośna praca pa-
lownicy. Ponieważ słupy i fundamenty rozmieszczone są co oko-
ło 60–70 m, a proces palowania jednego fundamentu trwa do 
kilkunastu minut, nie stanowi to istotnej uciążliwości miejscowej. 
Oddziaływanie w procesie budowy sieci trakcyjnej (poza hała-
sem) nie wykracza poza obszar torowiska.

Eksploatacja sieci trakcyjnej nie powoduje powstania w istot-
nych ilościach zanieczyszczeń ani odpadów. Podczas eksploata-
cji występuje rozpylanie niewielkiej ilości miedzi ze startych 
przewodów jezdnych w ilości około 10 kg/tkm rocznie.

Awarie sieci występują rzadko (ok. jedna rocznie na kilkadzie-
siąt kilometrów). Elementy osprzętu wymieniane podczas napra-
wy awarii są poddawane recyklingowi, podobnie jak podczas de-
montażu starej sieci trakcyjnej.

Prądy błądzące
Podstawowym czynnikiem oddziałującym na środowisko w trak-
cie eksploatacji sieci trakcyjnej są prądy błądzące. Stosowany na 
PKP prąd stały powoduje przepływ jednokierunkowych prądów 
w ziemi szczególnie silnych w otoczeniu torów. Gdy słupy i bram-
ki na linii są uszynione bezpośrednio (rys. 9), zwiększa to upływ 
prądu do ziemi przez fundamenty słupów. Stare, zabrudzone pod-
torze i podkłady dodatkowo przyczyniają się do zwiększenia prze-
pływu prądu roboczego do ziemi. W takich warunkach prąd pły-
nący przez ziemię osiąga wartość kilku do kilkunastu procent 
prądu roboczego płynącego w sieci trakcyjnej. Ma to negatywny 
wpływ na infrastrukturę podziemną, szczególnie w miastach 
(rys. 11).

Przy modernizacji sieci trakcyjnej zwykle przewiduje się 
wprowadzenie otwartego uszynienia grupowego. Wiąże się to 
z odizolowaniem słupów i fundamentów (rys. 10) od szyn pod-
czas normalnej pracy. Wymiana podsypki, podkładów, poprawa 
odwodnienia w istotny sposób zwiększy rezystancję przejścia 
z szyn do ziemi. Te działania modernizacyjne zmniejszą kilka do 
kilkunastu razy wielkość prądów błądzących, co w istotny sposób 
zmniejszy ich negatywne oddziaływanie.

Zagrożenia od urządzeń elektroenergetycznych
Oprócz oddziaływań zakłócających urządzeń elektroenergetycz-
nych na inne instalacje i obiekty, istotnym zagadnieniem związa-
nym z funkcjonowaniem urządzeń elektrycznych jest występowa-
nie zjawisk związanych z efektami oddziaływania, bezpośredniego 
lub pośredniego, tych urządzeń na organizm ludzki. 

Dotyczy to w szczególności:
n pola elektromagnetycznego, 
n pola elektrostatycznego, 
n elektryczności statycznej i napięcia w obwodzie elektrycz-

nym,
n łuku elektrycznego.

Najczęstszym zagrożeniem w systemach zelektryfikowanego 
transportu jest wystąpienie zwarć o różnym charakterze (rys. 12 
– przykład przebiegu prądów i napięć w stanie zwarcia wyłącza-

Rys. 9. Słup z fundamentem klasycznym

Rys. 10. Słup na fundamencie palowym

Aktualnie stosowane procesy budowy sieci trakcyjnej 
w mniejszym stopniu negatywnie oddziałują niż procesy stoso-
wane wcześniej. Większość wykonywanych konstrukcji wspor-
czych posadowionych jest na żelbetowych fundamentach palo-
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su trwania (trwania zwarcia), w ciągu którego urządzenie (element 
dostępny) znajduje się pod napięciem (według EN50179). 

Zagadnieniom bezpieczeństwa w strefie oddziaływania zelek-
tryfikowanej linii kolejowej (zlk) poświęcona jest norma [11]. 
W normie tej określono wymagania stawiane środkom ochrony 
związanym bezpieczeństwem elektrycznym w instalacjach sta-
łych, powiązanych z systemami trakcyjnymi ac i dc i w innych 
instalacjach, które mogą być narażone na oddziaływanie systemu 
trakcji elektrycznej. Ma ona również zastosowanie do wszystkich 
instalacji stałych, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeń-
stwa elektrycznego podczas prac utrzymaniowych w systemach 
trakcji elektrycznej.

W normalnych warunkach pracy zelektryfikowanej linii kolejo-
wej (zlk) nie powinny występować na urządzeniach konstrukcji zlk 
i obwodach powrotnych napięcia w stosunku do ziemi lub w sto-
sunku do szyn o wartościach mogących stanowić zagrożenie bez-
pieczeństwa użytkowników linii, personelu obsługi i osób po-
stronnych.

Rys. 11. Schemat rozpływu prądów błądzących w trakcji elektrycznej

nego przez wyłącznik szybki). Dlatego warunkiem koniecznym za-
pewniającym bezpieczeństwo personelu i pasażerów jest sku-
teczne i szybkie wyłączenie każdego zwarcia lub stanu pojawienia 
się niebezpiecznych napięć tak, aby napięcia rażeniowe występo-
wały jak najkrócej.

Na rysunku 13 zamieszczono wykres maksymalnych, dopusz-
czalnych ze względu na bezpieczeństwo napięć rażeniowych do-
tykowych Urdd w funkcji ich maksymalnego dopuszczalnego cza-

Rys. 12.  Pomiary zwarć po stronie 3 kV DC wyłączanych przez klasyczny w.sz. w ob-
wodzie podstacji zasilanej napięciem 110 kV z ochronnikiem tyrystorowym 
na dławiku L

Rys. 13. Maksymalne dopuszczalne napięcie dotykowe stałe U w funkcji czasu trwa-
nia i kierunku przepływu prądu
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W stanach awaryjnych (uszkodzenie izolacji, zerwanie sieci 
trakcyjnej, awaria w pojeździe itp.) system powinien spełniać wy-
magania ochrony przeciwporażeniowej (wielkości napięć i czasy 
ich odłączenia). Stany normalne i awaryjne układu zasilania  
powinny być uwzględnione już na etapie projektowania zlk. 
W przypadku konstrukcji wykonanych całkowicie lub częściowo 
z materiałów przewodzących (np. konstrukcje stalowe, zbrojone 
konstrukcje betonowe) oraz w przypadku konstrukcji metalowych 
(np. słupy górnej sieci jezdnej, zbrojone słupy betonowe, płoty 
metalowe, rury drenowe, szyny jezdne systemów trakcji nieelek-
trycznej), które mogą znaleźć się pod napięciem wskutek zerwa-
nia górnej sieci jezdnej oraz zerwania lub wykolejenia się panto-
grafu, należy stosować, jeśli to konieczne, środki ochrony przed 
utrzymywaniem się niebezpiecznego napięcia dotykowego.

Urządzenia elektryczne podstacji trakcyjnych i zasilające pod-
stacje linie elektroenergetyczne 110, 20, czy 15 kV oraz zasilacze 
3 kV prądu stałego doprowadzone do sieci trakcyjnej generują 
pola elektromagnetyczne. Natężenia tych pól zależą od poziomu 
napięcia, mocy i typu urządzenia. Rekomendacja EC z 12 lipca 
1999 r. przedstawia między innymi wykaz wielkości zalecanych 
do wykorzystywania przy ocenie oddziaływania pól elektromagne-
tycznych na człowieka. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
wytwarzanych przez linie i stacje elektromagnetyczne wysokiego 
napięcia reguluje rozporządzenie MOŚZNiL z 11 sierpnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem 
szkodliwym dla ludzi i środowiska (…) (Dz.U. nr 107, poz. 676), 
które określa dopuszczalne poziomy promieniowania w środo
wisku, jak również podaje szczegółowe zasady ochrony ludzi 
i środowiska przed tym promieniowaniem. Zgodnie z tym rozpo-
rządzeniem dopuszczalny w środowisku poziom elektromagne-
tycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz 
nie powinien przekraczać wartości granicznej natężenia pola:
– elektrycznego (E)  – 10 kV/m,
– magnetycznego (H) – 80 A/m.

Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 2 stycznia 2001 r. za bezpieczny uznaje się obszar, w którym 
natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz nie przekra-
cza 5 kV/m, zaś powyżej – za strefę dopuszczenia przebywania 
personelu (strefa pośrednia) zatrudnionego w ciągu zmiany ro
boczej. 

W rozdzielni napowietrznej 110 kV wystąpią niewielkie obsza-
ry strefy pośredniej, poza nimi będzie strefa bezpieczna o natęże-
niu pola 2–3 kV/m.

Dostępne wyniki pomiarów i obliczeń wskazują, że na terenie 
podstacji trakcyjnej, w miejscach dostępnych dla ludzi natężenie 
pola elektrycznego nie przekroczy 10 kV/m, zaś poza terenem 
podstacji – 1 kV/m. Można zatem stwierdzić, że poza terenem PT 
i poza strefą wokół linii elektroenergetycznej 110 kV występujące 
pole elektryczne nie będzie oddziaływać negatywnie i nie będzie 
powodować konieczności stosowania ograniczeń przebywania lu-
dzi. Wystąpią jednak obszary ograniczonego użytkowania w stre-
fie przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV.

Dopuszczalne wartości natężenia pola magnetycznego za-
mieszczone są w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Ochro-
ny Środowiska, dla terenów dostępnych dla ludzi wartość gra-
niczna pola magnetycznego wynosi 80 A/m na wysokości 1,8 m 
na powierzchnią przebywania ludzi. Do terenu podstacji, jako ob-
szaru środowiska pracy odnosi się rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z 2 stycznia 2001 r., według którego oraz 

wyników dostępnych pomiarów i badań pole magnetyczne nie 
przekroczy wartości 66 A/m, co oznacza, że nie przekroczy warto-
ści granicznej strefy bezpiecznej. Poza terenem PT pole magne-
tyczne nie przekroczy 10 A/m, tj. będzie znacznie niższe niż war-
tość graniczna. Dlatego można stwierdzić, że pole magnetyczne 
w trakcie eksploatacji urządzeń elektroenergetyki, ze względu na 
niewielkie oddziaływania nie będzie wprowadzać zakłóceń do śro-
dowiska wymagających stosowania środków zaradczych. 

Głównym źródłem hałasu na terenie nowych podstacji zasila-
nych napięciem 110 kV są transformatory (zwykle jeden lub dwa) 
oraz wentylacja wewnątrz podstacji. Transformatory wyposażone 
są w chłodzenie olejowe (bez wentylatorów – co znacznie zmniej-
sza poziom emitowanego hałasu), np. dla transformatora o mocy 
7,4 MVA przewidywanego do zastosowania w podstacji zasilanej 
napięciem 110 kV poziom hałasu nie powinien przekroczyć 
60 dB. Zatem jest to hałas, który jedynie na terenie podstacji 
w odległości 3 m od transformatora nieznacznie przekracza do-
puszczalną wartość 57 dB, a poza terenem podstacja w odległo-
ści od ogrodzenia kilkudziesięciu metrów hałas będzie mniejszy 
niż 40 dB. 

W podstacji trakcyjnej instalowane są typowo 4 wyłączniki 
szybkie, które w trakcie zadziałania w stanie zwarcia (kilkanaście 
do kilkadziesiąt razy w miesiącu) powodują powstanie znacznego 
hałasu (100–110 dB), ale trwającego krótkotrwale (milisekundy). 
Ze względu na sporadyczny charakter tego zjawiska i tłumiące 
działanie budynku podstacji nie będzie to stanowić istotnego za-
grożenia dla okolicy.

Z kolei linia elektroenergetyczna o napięciu 110 kV nie po-
winna być słyszalna w odległości 15 m od linii, tj. hałas nie prze-
kracza 35 dB.

Ocena oddziaływania na środowisko
Po zakończeniu modernizacji linii kolejowej, w trakcie prac uru-
chomieniowych należy dokonać oceny oddziaływania zrealizowa-
nej inwestycji na środowisko i sprawdzenia przestrzegania wyma-
ganych przepisów. 

W szczególności, w odniesieniu do infrastruktury elektroener-
getycznej, dotyczyć to powinno:
n	pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych na terenie i poza 

podstacją trakcyjną oraz wokół linii zasilających,
n	poziomu hałasu na terenie podstacji i poza podstacją,
n	szczelności mis olejowych,
n	pomieszczenia akumulatorowni (jeśli zostaną zastosowane 

akumulatory kwasowe),
n	porównania stanu wód gruntowych i gleby przed inwestycją 

i po zakończeniu inwestycji. 

Oddziaływanie zelektryfikowanej linii kolejowej 
na infrastrukturę techniczną 
– kompatybilność elektryczna i elektromagnetyczna
Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 
grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw człon-
kowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagne-
tycznej: „Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnie-
nie, by radiokomunikacja, w tym odbiór emisji radiowych i służba 
radiokomunikacyjna amatorska działająca zgodnie z regulacjami 
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, a także sieci 
telekomunikacyjne i sieci energetyczne, jak również urządzenia 
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do nich dołączane, były chronione przed za-
burzeniami elektromagnetycznymi”.

Główne normy dotyczące kompatybilności 
i napięć trakcyjnych to:
n EN501211 R.A. Electromagnetic compa-

tibility/emc/.Part 1: General;
n EN501212 R.A. EMC. Part 2: Emission of 

whole railway system to outside world;
n EN501212 R.A. EMC. Part 31: Rolling 

stock – train and complete vehicle. Part 3
2 Rolling stock – apparatus;

n EN501212 R.A. EMC. Part 4: Emissions 
and immunity of the signalling and tele-
communications apparatus;

n EN501212 R.A. EMC. Part 5: Fixed po-
wer supply apparatus and installation;

n EN50163 Supply voltages of traction sy-
stems;

n EN50388 Zastosowania kolejowe – Układ 
zasilania i tabor trakcyjny. Techniczne kry-
teria dla koordynacji pomiędzy układem 
zasilania (podstacje) i taborem w celu 
osiągnięcia interoperacyjności.
Do sprawnego i bezpiecznego funkcjono-

Jakość energii w punkcie przyłączenia 
podstacji trakcyjnej do sieci publicznej
Do oceny jakości napięcia zasilającego w sieciach publicznych 
zastosowanie mają: rozporządzenie [16] i norma [13]. Według 
tego rozporządzenia wniosek o określenie warunków przyłączenia 
podstacji powinien zawierać informacje techniczne dotyczące 
wprowadzanych zakłóceń przez urządzenia wnioskodawcy oraz 
charakterystykę obciążeń, niezbędne do określenia warunków 
przyłączenia. Według § 6.4 pkt. 3 tego rozporządzenia do wnio-
sku o przyłączenie należy dołączyć „ekspertyzę wpływu przyłą-
czanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenerge-
tyczny”. 

Standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz parametry 
techniczne energii elektrycznej podane zostały w rozdziale 6 wy-
mienionego rozporządzenia. Zależą od ustalonego w rozdz. 2 (§4) 
podziału przyłączanych podmiotów (odbiorów) na grupy przyłą-
czeniowe. Dla układu zasilania elektrotrakcyjnego istotne są: 
n „grupa II – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci roz-

dzielczej o napięciu znamionowym 110 kV” (dotyczy to pod-

Rys. 14. System zelektryfikowanej linii kolejowej z podziałem na wzajemnie oddziałujące podsystemy
 RLZ – rozdzielcze linie zasilające, PT - podstacje trakcyjne, UZPS - układ zasilania prądu stałego,  

EPT – elektryczne pojazdy trakcyjne, RJ – rozkład jazdy

wania systemów transportu elektrycznego niezbędne jest podej-
ście systemowe, tzn. wydzielenie i uwzględnienie w systemie  
zelektryfikowanej linii kolejowej różnych, wzajemnie oddziałują-
cych podsystemów (rys. 14). Ułatwia to przeprowadzenie możli-
wych do wystąpienia zakłóceń i zagrożeń elektromagnetycznych 
(rys. 15).

Do głównych zjawisk i źródeł zakłóceń w systemie trakcji 
elektrycznej należą:
– harmoniczne napięć i prądów w sieci zasilającej PT,
– układy przekształcania energii w pojazdach trakcyjnych,
– iskrzenie odbieraka prądu na skutek drgań, 
– iskrzenie na skutek współpracy ślizgacz–sieć,
– efekt wykorzystywania dwu odbieraków,
– prądy trakcyjne,
– efekt wykorzystania sieci wielokrotnej,
– rezonanse,
– zjawisko korony,
– oddziaływanie między pojazdami,
– oddziaływanie pojazd–podstacja,
– stany przejściowe w układzie zasilania,
– podnoszenie i opuszczanie odbieraka,
– fale stojące,
– odkształcenia prądów trakcyjnych i hamowania odzyskowego,
– przemieszczanie się pojazdu na odcinku. 

Przenikanie zakłóceń od źródła, którym mogą być: podstacja, 
pojazd, inne urządzenia elektryczne infrastruktury linii kolejowej 
do obiektu zakłócanego (np. obwodu torowego, urządzenia prze-
syłu informacji torpojazd, licznika osi) może odbywać się po-
przez:
– sprzężenie galwaniczne (konduktancyjne),
– sprzężenie pojemnościowe,
– sprzężenie indukcyjne,
– propagację fal,
– promieniowanie.

Rys. 15. Efekty wizualne zakłóceń w systemie trakcji prądu przemiennego
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stacji trakcyjnych zasilanych napięciem 110 kV z transforma-
cją jednostopniową 110/3 kV);

n „grupa III – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci roz-
dzielczej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz 
niższym niż 110 kV” (dotyczy to podstacji trakcyjnych zasila-
nych z sieci SN 15 lub 20 kV).
Zainstalowane w podstacji prądu stałego prostowniki są ele-

mentami nieliniowymi dużej mocy, pobierającymi z systemu 
elektroenergetycznego prąd odkształcony, co wywołuje z kolei 
odkształcenie napięcia w liniach zasilających. Jest to szkodliwe 
z punktu widzenia jakości energii dostarczanej do innych odbior-
ników wrażliwych na zasilanie napięciem odkształconym, może 
również powodować wystąpienie rezonansów.

Największy wpływ na wielkość odkształcenia napięcia mają:
n wartość mocy zwarciowej na szynach zasilającego systemu 

elektroenergetycznego;
n typy zespołów prostownikowych, gdzie widmo harmonicznych 

charakterystycznych prądu zależy od liczby pulsacji zespołu 
prostownikowego według wzoru:

n = m · p ±1

gdzie:
n – rząd harmonicznej prądu,
m = 1, 2, 3… (kolejne liczby naturalne, rosnąco),
p – liczba pulsacji zespołu prostownikowego.

W analizie oddziaływania odbiorów na sieć zasilającą 
uwzględnia się pośrednio generację prądów wyższych harmo-
nicznych poprzez wymuszanie przez nie harmonicznych spadków 
napięcia. Syntetycznym wskaźnikiem do oceny oddziaływania od-
kształcającego wyższych harmonicznych jest współczynnik od-
kształcenia napięcia THD U.

Problemy z odkształceniami dotyczą przede wszystkim pod-
stacji zasilanych liniami SN. Zmniejszenie odkształceń uzyskać 
można poprzez stosowanie prostowników wielofazowych i/lub 
zwiększenie mocy zwarciowej (poprzez zwiększenie mocy trans-
formatorów zasilających podstację trakcyjną, wydzielenie trans-
formatora w GPZ wyłącznie na potrzeby zasilania podstacji lub 
transformację jednostopniową 110 kV AC/3 kV DC). Dwa ostatnie 
rozwiązania powodują, że wspólny punkt przyłączenia podstacji 
trakcyjnej do zasilającego systemu elektroenergetycznego znaj-
dzie się na poziomie 110 kV, co gwarantuje znacznie wyższą moc 
zwarciową.

 O zaletach zasilania podstacji trakcyjnych napięciem 110 kV 
świadczą np. wyniki pomiarów w PT Huta Zawadzka i Barłogi, 
gdzie od kilku lat pracują prostowniki PD17 z transformacją jed-
nostopniową (zasilane napięciem 110 kV), moc zwarciowa wyno-
si ok. 1000 MVA, a przy pracujących dwóch zespołach PD17 
w warunkach szczytowego ruchu wartości THD U nie przekraczały 
1,6% (wyniki pomiarów). 

Na rysunku 16 przedstawiono, zarejestrowane w jednej z pod-
stacji trakcyjnych zasilanej SN, przebiegi współczynnika odkształ-
ceń nieliniowych THD U; przy eksploatacji zespołów prostowni-
kowych 6pulsowych występowały przekroczenia limitów, ale po 
wymianie na zespoły 12pulsowe (rys. 17) – przekroczenia do-
puszczalnych wartości THD U nie występują.

Zmiany napięcia w sieci zasilającej są według normy [13] 
sklasyfikowane według następujących kryteriów czasowych i war-
tościowych:
– wolne zmiany napięcia wynikające ze zmienności obciążeń 

sieci;
– zapady napięcia w czasie od 10 ms do 1 min, wynikające 

z dynamiki obciążeń poszczególnych odbiorców;
– przerwy w zasilaniu o czasie trwania do 3 min i powyżej 3 min 

wynikające z niezawodności zasilania;
– migotanie światła wynikające ze zmienności napięcia w cy-

klach 10minutowych dla 2 godz. obciążenia.
Szybkie zmiany obciążenia są przyczyną znacznych wahań 

napięcia w sieci.
Wahania napięcia w danym punkcie zasilającym zależą od 

amplitudy wahań obciążenia oraz od impedancji sieci do tego 
punktu (czyli mocy zwarciowej w tym punkcie). Podstacje trak-
cyjne charakteryzują się szybkimi zmianami obciążenia o znacz-
nych amplitudach, powodowanymi przez rozruch rezystorowy, 
odłączenie poboru prądu przez pojazdy trakcyjne itp. Przy małych 
mocach zwarciowych we wspólnych punktach sieci, instalacje in-
nych odbiorców, przyłączone do tych punktów, są narażone na 
znaczne wahania napięcia.

Istnieją kryteria określające maksymalną dopuszczalną pro-
centową zmianę napięcia D U w warunkach powtarzalności wyra-
żoną w częstości fzm [cykle zmian na minutę]. 

Wymagania dla sieci rozdzielczych SN w Polsce określają, że 
zapady napięcia DU nie powinny przekraczać:
n 1–2% przy częstości w zakresie od 30/min do 3/min,
n 2–3% przy częstości od 3/min do 0,8/min,

Rys. 17. Przebieg wyników pomiarów współczynnika odkształceń nielinio-
wych THD U w podstacji wyposażonej w zespoły 12-pulsowe (brak 
przekroczeń limitu)

Rys. 16. Przebieg wyników pomiarów współczynnika odkształceń nielinio-
wych THD U w podstacji wyposażonej w zespoły 6-pulsowe (limit 
8% – linia kreskowana)
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n 3–4% przy częstości w zakresie od 0,8/min do 0,1/min.
W rozporządzeniu [16] podano, podobnie jak w normie [13], 

jako kryterium dotyczącego wahań napięcia (Flickers) dopusz-
czalną dawkę tych wahań oznaczoną jako Pst – krótkookresowe 
i Plt – długookresowe (podany według §35.2 rozporządzenia). 

Zastosowanie odpowiednich narzędzi symulacyjnych pozwala 
na uzyskanie obliczeń symulacyjnych wartości wahań napięcia 
w punkcie przyłączenia podstacji do sieci SN, przy różnych ro-
dzajach ruchu, przy mocach transformatorów zasilających 110 kV/ 
/SN w GPZ, przykładowe wyniki takich obliczeń dla odcinka linii 
z prognozowanym ruchem lokomotyw o mocy 6 MW przedsta-
wiono na rysunku 18.

Rys. 18. Wahania napięcia w punkcie przyłączenia podstacji do sieci pub-
licznej SN (węzeł 2, szyny SN w GPZ systemu)

Jak można zauważyć, przy wprowadzeniu do ruchu lokomo-
tyw o mocy 6 MW mogą wystąpić przekroczenia dawki dopusz-
czalnych wahań napięcia.

Z kolei na rysunku 19 przedstawiono wyniki pomiarów wery-
fikacyjnych wcześniej wspomnianych parametrów Pst i Plt prze-
prowadzone w jednej z eksploatowanych obecnie podstacji trak-
cyjnych zasilanych SN. Jak można zauważyć, dla istniejącego 
ruchu i obciążeń (ale bez eksploatacji lokomotyw dużej mocy) 
nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości tych współczyn-
ników wynoszących 1. 

rantuje znacznie wyższą moc zwarciową, a zatem mniejszy po-
ziom odkształceń.

Problemy kompatybilności i jakości energii dotyczą także wa-
runków zasilania pojazdów trakcyjnych. Z jednej strony, ze wzglę-
du na zawartość wyższych harmonicznych, napięcie wyjściowe 
z prostownika trakcyjnego powinno spełniać kryterium dotyczące 
tzw. napięcia zakłócającego równoważnego: 

  n
Uzr = 

√
 ∑ (pi /1000 · Ui)

2

  i=1

gdzie:
Ui  –  wartość skuteczna itej harmonicznej napięcia,
pi  –  współczynnik wagi itej harmonicznej (stopień szkodliwo-

ści danej harmonicznej),
i  –  rząd kolejnej harmonicznej (zwykle analizuje się harmo-

niczne w paśmie 50–5000 Hz).

Wartość Uzr we wszystkich warunkach pracy powinna być po-
niżej 0,5% wartości znamionowej napięcia wyprostowanego. 

W napięciu wyjściowym prostownika oprócz harmonicznych 
o rzędach wynikających z typu prostownika (liczba pulsów) mogą 
pojawić się tzw. harmoniczne niecharakterystyczne, wynikające 
z odkształcenia lub asymetrii napięcia zasilającego prostownik 
(rys. 20). 

Rys. 19. Przebiegi Pst i Plt uzyskane w wyniku pomiarów w jednej z obecnie 
eksploatowanych PT zasilanej SN

Podstacje trakcyjne zasilane napięciem 110 kV mają zmniej-
szone zakłócające oddziaływania na elektroenergetyczną sieć za-
silającą w porównaniu do układów z transformacją dwustopniową 
(WN/SN i SN/2,6 kV), gdyż następuje przeniesienie wspólnego 
punktu połączenia z poziomu SN do poziomu WN.

Wspólny punkt przyłączenia podstacji trakcyjnej do zasilają-
cego systemu elektroenergetycznego na poziomie 110 kV gwa-

Rys. 20. Wartości skuteczne harmonicznych napięcia wyjściowego z PT 12-pulsowej 
przy zasilaniu napięciem odkształconym (5% harmonicznej piątej, 1% har-
monicznej siódmej), zauważalna niecharakterystyczna harmoniczna 300 Hz 
(wyniki pomiarów)

Zawartość składowej zmiennej w napięciu wyjściowym może 
zakłócać pracę obwodów sygnalizacji i sterowania linii kolejowej. 
Ale nie jest to jedyna potencjalna przyczyna zakłóceń, do innych 
pochodzących od systemu zasilania elektrotrakcyjnego należą:
– prądy powrotne wypływają poza sieć powrotną,
– poziom i stromość narastania prądów zwarciowych,
– indukcyjność sieci napowietrznej,
– występowanie kabli sterowniczych,
– asymetria: szyny–sieć zasilająca (np. trzecia szyna w metrze),
– wymiary i ułożenie przewodów,

Nowoczesne pojazdy trakcyjne wyposażone w układy prze-
kształtnikowe (czopery, falowniki) także wprowadzają dodatkowe 
zakłócenia.

Stosując odpowiednio rozbudowane modele (rys. 21) można 
uzyskać informację o możliwych do wystąpienia zakłóceniach. Na 
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– włączanie elementów energoelektronicznych powoduje 
wzrost  harmonicznych w paśmie w.cz. 

Badania pojazdów trakcyjnych 
Badaniom oddziaływania na środowisko i infrastrukturę technicz-
ną podlegają nie tylko elementy i urządzenia infrastruktury zelek-
tryfikowanej linii kolejowej, lecz również pojazdy trakcyjne. Bada-
nia takie obejmują między innymi:
n pomiar indukcji pola magnetycznego i elektrycznego;
n sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających i przełącza-

jących obwodu głównego i pomocniczego w przypadku nagłe-
go skoku napięcia w sieci, przerwy w zasilaniu, przeciążenia 
układu, zmian napięcia; 

n próby zwarciowe i przeciążeniowe na pojeździe;
n sprawdzenie bezpieczeństwa pracy obsługi:

– zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym,
– zabezpieczenia przed skutkiem łuku elektrycznego,
– zabezpieczenia przed skutkami rozładowania kondensato-

rów,
– poprawności uziemienia ochronnego; 

n próby statyczne odbieraka (mechaniczne, elektryczne); 
n próby dynamiczne współpracy z siecią jezdną;
n badanie wpływu zakłóceń generowanych przez lokomotywę na 

pracę urządzeń srk;
n sprawdzenie poziomu zakłóceń radioelektrycznych emitowa-

nych na zewnątrz i wewnątrz;
n sprawdzenie poziomu zakłóceń generowanych przez lokomo-

tywę w sieci trakcyjnej; 
n sprawdzenie odporności wyposażenia pojazdu na zewnętrzne 

pola elektromagnetyczne. 

Wykorzystanie zelektryfikowanych linii kolejowych 
Trakcja elektryczna jest najbardziej ekologicznym systemem 
transportu zbiorowego. Przewaga trakcji elektrycznej nad innymi 
środkami transportu jest bezdyskusyjna. Występują jednak pewne 
negatywne oddziaływania trakcji elektrycznej na środowisko i in-
frastrukturę techniczną tak w trakcie budowy, jak i eksploatacji, 
które należy uwzględniać i minimalizować już na etapie projekto-
wania.

Główne zelektryfikowane linie kolejowe w Polsce są aktualnie 
modernizowane z dużym udziałem środków UE. Zwiększenie 
prędkości i poprawa jakości usług przewozowych oraz zmniejsze-
nie oddziaływania na środowisko dotyczy zasadniczo tylko linii 
zelektryfikowanych, których oddziaływanie i tak jest znacznie niż-

Rys. 21. Schemat zasilania pojazdu trakcyjnego z systemu elektroenergetycznego do analiz oddziaływań zakłócających

rysunku 22 przedstawiono uzyskane z symulacji widmo harmo-
nicznych prądu pojazdu trakcyjnego z silnikiem asynchronicz-
nym, z zaznaczeniem (linie czarne) dopuszczalnych (według 
CNTK) ich poziomów (wyniki symulacji dla różnych wariantów), 
widoczna jest możliwość przekroczeń wartości dopuszczalnych. 

Do zakłóceń pochodzących od trakcji elektrycznej w wyż-
szych pasmach częstotliwości należą zakłócenia radioelektryczne, 
których przyczyną są: 
n pojazdy, ich współpraca z układem zasilania i występujące 

zjawiska: 
– łuk odbierak–sieć trakcyjna,
– zakłócenia w sieci jezdnej,
– stany przejściowe przy podnoszeniu odbieraka,
– oddziaływanie: uziemienie sieci – szyny–koła jezdne,
– przejazd pojazdu z więcej niż jednym odbierakiem,
– sieć trakcyjna wieloprzewodowa,
– iskrzenie na styku koło–szyna;

n elementy infrastruktury i zjawiska, takie jak:
– przełączenia w w sieci WN zasilającej system trakcji elek-

trycznej,
– rezonanse w paśmie MHZ,
– napięcie na izolatorach powodujące wyładowania niezupeł-

ne (zjawisko korony),
– zakłócenia od wysokoczęstotliwościowych obwodów toro-

wych,

Rys. 22. Widmo harmonicznych prądu pobieranego przez pojazd z napędem asyn-
chronicznym w różnych warunkach pracy układu zasilania i pojazdów trak-
cyjnych (1, 2, 3, 4, 5)
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sze niż innych środków transportu. Udział nakładów na infrastruk-
turę elektroenergetyczną przy modernizacji linii wynosi od 8 do 
12% całkowitych nakładów modernizacyjnych, ale efekt synergii 
na skutek modernizacji jest możliwy tylko przy pełnym wy
korzystaniu zmodernizowanej infrastruktury, w tym zasilania  
elektrotrakcyjnego. Trudno zatem sobie wyobrazić, że na tak zmo
 dernizowanych liniach nie będzie w pełni wykorzystywana infra-
struktura elektroenergetyczna. 

Dlatego za całkowicie nieracjonalne, ze względów ekono-
micznych – kosztowych, jak i z punktu widzenia oddziaływania na 
środowisko naturalne, byłoby rozszerzanie, poza wyjątkowymi 
przypadkami wynikającymi z trudnych do przezwyciężenia ograni-
czeń eksploatacyjnych, stosowania trakcji spalinowej na liniach 
zelektryfikowanych. Dotyczy to w szczególności linii poddawa-
nych gruntownym pracom modernizacyjnym współfinansowanym 
z funduszy UE.

Za zasadne natomiast należy uznać:
n preferowanie trakcji elektrycznej (np. wprowadzenie opłat  

środowiskowych dla trakcji spalinowej wykorzystywanej na li-
niach zelektryfikowanych); dzięki temu trakcja elektryczna do-
stałaby szansę na dalszy rozwój, a zatem zyskaliby także 
mieszkańcy i środowisko;

n wymiana parku taborowego na nowy, z preferowaniem energo-
oszczędnych i ekologicznych środków transportu, jak trakcja 
elektryczna sieciowa, sieciowoakumulatorowa, trakcja hybry-
dowa;

n stworzenie warunków (poprzez wdrożenie odpowiednich dzia-
łań regulacyjnych) do wprowadzenia konkurencyjnych cen 
usług przewozowych realizowanych na zelektryfikowanych 
szlakach taborem elektrycznym, w stosunku do cen oferowa-
nych przez przewoźników dysponujących taborem spalino-
wym;

n wydaje się także zasadne i zgodne z zasadami polityki trans-
portowej UE wprowadzenie opłat środowiskowych dla taboru 
o zwiększonym oddziaływaniu na środowisko (np. tabor nie-
spełniający norm ekologicznych) lub wydanie przepisów na-
kazujących okresowe badania taboru ze względu na oddziały-
wanie na środowisko (np. pod kątem wycieku oleju, zużycia 
paliwa, emisji spalin), przy czym należy wprowadzić także wy-
magane normy dla taboru starego typu tak, aby zmobilizować 
właścicieli starego taboru do jego modernizacji lub wymiany.

q
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