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Ograniczenie prądów błądzących w tramwajowych układach zasilania 

 

 

 

 

Streszczenie 

 

Zasilanie tramwajowej sieci trakcyjnej jest podstawowo realizowane w układzie 

jednostronnym. Stwarza to szereg niekorzystnych czynników w budowie i eksploatacji sieci 

powrotnej (punktów przyłączenia kabli powrotnych do torów) zapewniających ograniczenie 

prądów błądzących oraz dopuszczalnych napięć szyny-ziemia.  

Jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na prądy błądzące oraz napięcia szyny- 

ziemia jest brak rozdziału zespolonej rezystancji uziemiającej energetyki od uziomów 

podstacji trakcyjnych i innych budowli związanych z torami tramwajowymi. 

Zasilanie dwustronne rozwiązałoby szereg powyższych problemów jednak wymaga to 

pewnych przemyśleń z uwagi na brak doświadczeń w tym zakresie. 

Szereg przedstawionych problemów można rozwiązać przestrzegając wymagania zawarte w 

normach kolejowych PN-EN 50122-1 i PN-EN 50122-2 dotyczących instalacji 

uziemiających, bezpieczeństwa elektrycznego i wymagań budowy torów. Normy te wydane 

przez PKN dotyczą trakcji elektrycznej prądu stałego niezależnie od poziomu napięcia. 

  

Istniejący układ zasilania 

 

W istniejącym układzie, sieć jezdna jest zasilana jednostronnie. Zasilane są izolowane 

poprzecznie odcinki o długości z reguły nie przekraczającej dwóch kilometrów. Poszczególne 

odcinki sieci są zasilane kablami z podstacji trakcyjnej.   

Sieć powrotną stanowią szyny jezdne mające ciągłość na całym torowisku oraz kable 

powrotne przyłączane w różnych punktach torowiska (szyn) mających zapewnić w miarę 

równe obciążenie tych kabli oraz jak najmniejsze napięcia szyny ziemia dla ograniczenia 

prądów błądzących. 

Długość kabli zasilaczy jak też kabli powrotnych może przekraczać kilka kilometrów.  

Projektowanie sieci jezdnej i kabli zasilaczy dla założonych obciążeń jest jednoznaczne, gdyż 

żaden punkt tego obwodu nie ma kontaktu z ziemią. 

Projektowanie sieci powrotnej a w szczególności długości (miejsce przyłączenia do szyn 

jezdnych) i przekroju kabli powrotnych nie jest jednoznaczne z uwagi na kontakt szyn z 

ziemią. W zależności od sposobu ułożenia szyn jezdnych, jednostkowa rezystancja przejścia 

szyny-ziemia może się znacząco różnić, co ma wpływ na rozpływ prądów błądzących 

wymuszających wartość prądu powrotnego w poszczególnych kablach powrotnych i 

związanych z tym napięć szyny-ziemia w poszczególnych punktach toru. Zdecydowany 

wpływ na powyższe wartości napięć i prądów ma połączenie zespolonej rezystancji 

uziemiającej energetyki (norma PN-EN 50522:2011) z uziomem podstacji trakcyjnej.  

Aktualnie zasilanie podstacji trakcyjnych na poziomie SN jest powszechnie stosowane jako 

kablowe i przez żyły powrotne tych kabli obustronnie uziemione w stacji energetycznej i 

podstacji trakcyjnej stanowi metaliczne połączenie zespolonej rezystancji uziemiającej 



energetyki z uziomem podstacji. Połączenie to ma przekrój przeważnie 300-420 mm2 Cu, a 

więc jest porównywalne z przekrojem kabli powrotnych. 

Rezystancja doziemna zespolonej rezystancji uziemiającej energetyki w dużych 

aglomeracjach wynosi 0,1-0,2 Ω a więc jest porównywalna z rezystancją kabli powrotnych.  

Wzdłuż torów rozmieszczonych jest szereg obiektów (stacje SN/nn, budynki, obiekty 

inżynieryjne itp.) mających swoje uziomy naturalne bądź sztuczne które są zasilane z 

energetyki napięciem nn lub SN. Uziomy te są metalicznie połączone z zespoloną rezystancją 

uziemiającą energetyki przewodem PE lub PEN w obwodach nn lub żyłami powrotnymi kabli 

SN. Tak więc prąd powrotny wypływający z szyn do ziemi może wracać przez wszystkie 

uziomy zlokalizowane wzdłuż torów do zespolonej instalacji uziemiającej i żyłami 

powrotnymi kabli SN zasilającymi podstację trakcyjną do uziomu podstacji.  

Po zadziałaniu ochrony ziemnozwarciowej (EZZ, GFP) prąd powrotny będzie przez obwód 

ochrony ziemnozwarciowej bezpośrednio wpływał z uziomu do szyny minusowej. W takim 

układzie prąd ten może osiągać wartości rzędu kilkuset amperów, co stwarza realną 

możliwość przekroczenia nastawionego prądu 400 A i wyłączenia podstacji trakcyjnej przez 

ochronę ziemnozwarciową. 

Aktualnie jest wiele przypadków wyłączania podstacji trakcyjnych przez ochronę 

ziemnozwarciową i to zarówno na nowo wybudowanych liniach tramwajowych (Olsztyn) jak 

też na liniach istniejących po zastosowaniu w podstacji trakcyjnej ochrony 

ziemnozwarciowej.   

Istniejący układ zasilania, w którym nagminnie występują metaliczne połączenia między 

zespoloną instalacją uziemiającą energetyki a uziomami podstacji trakcyjnych i innych 

obiektów związanych z torem tramwajowym, powoduje szereg niekorzystnych zjawisk w 

tym: 

 zagrożenie korozyjne szyn tramwajowych z uwagi na duży prąd wypływający z szyn do 

ziemi, gdyż ma inną metaliczną drogę powrotu do podstacji, 

 duże prądy błądzące powodujące elektrokorozję podziemnych instalacji i urządzeń 

przewodzących, 

 częste wyłączanie podstacji przez ochronę ziemnozwarciową po przekroczeniu prądu 

powyżej 400 A,  

 odłączanie automatyki ochrony, tak aby nie było wyłączania podstacji po przekroczeniu 

prądu nastawy 400 A stwarza inne zagrożenia, 

 zjawiska te występują niezależnie czy w podstacjach jest ochrona ziemnozwarciowa czy 

też nie, z tym że przy braku takiej ochrony zjawiska te są niewidoczne (nie występuje 

wyłączenie podstacji). 

 

Zalecany układ zasilania 

 

Układ zasilania powinien być tak zaprojektowany aby były spełnione wymagania związane z 

obciążeniem sieci jezdnej wynikającym z przewidywanej pracy przewozowej. Dotyczy to w 

szczególności przyjęcia długości odcinków zasilania, przekroju sieci jezdnej, przekroju kabli 

zasilaczy, obliczenia mocy podstacji oraz przekroju kabli zasilających podstację trakcyjną po 

stronie średniego napięcia. 

Praktycznie wszystkie związane z tym rozwiązania i obliczenia nie są znormalizowane i do 

wykonania obliczeń niezbędna jest wiedza inżynierska i doświadczenie.  

Natomiast sposób zasilania podstacji trakcyjnej po stronie niskiego i średniego napięcia musi 

spełniać dodatkowo wymagania obowiązującej normy PN-EN 50122-1:2011 a sieć powrotna 

wymagania normy PN-EN 50122-2:2011.  

Norma PN-EN 50122-1:2011 wymaga aby wszystkie uziomy mające powiązanie 

bezpośrednie czy też pośrednie (otwarte np. przez urządzenie ograniczające napięcie) z torami 



tramwajowymi nie miały połączeń metalicznych z innymi uziomami a w szczególności z 

zespoloną instalacją uziemiającą energetyki.  

Do takich uziomów należy zaliczyć uziomy: 

 podstacji trakcyjnych, 

 zajezdni (warsztatów naprawczych), 

 wiaty i ogrodzenia na przystankach wymagające uszynienia, 

 przewodzące ogrodzenia wydzielonych torowisk wymagające uszynienia, 

 mosty i wiadukty wymagające uszynienia. 

Wszystkie wymienione wyżej obiekty mają swoje uziomy naturalne (fundamentowe) i mogą 

mieć dodatkowo uziomy sztuczne, jeżeli inne przepisy wymagają określonej wartości 

mniejszej niż wartość uziomu naturalnego lub dodatkowe uziomy do rozkładu potencjału np. 

podstacje trakcyjne. 

Norma PN-EN 50122-2:2011 wymaga aby urządzenia lub obiekty mające powiązanie z 

ziemią nie były uszyniane bezpośrednio tylko przez urządzenie ograniczające napięcie VLD. 

Uszynienie bezpośrednie lub pośrednie ma zapewnić wyłączalność zwarć „doziemnych” co 

następuje po opadnięciu sieci jezdnej na dane urządzenie lub konstrukcję znajdującą się w 

pobliżu tej sieci. 

W celu zapewnienia rozdziału uziomów urządzeń i obiektów związanych z torami przez 

uszynienie otwarte z innymi uziomami nie związanymi z torami a w szczególności z 

zespoloną instalacją uziemiającą energetyki należy stosować następujące rozwiązania w 

zależności od poziomu napięcia zasilania. Miejsca takich rozwiązań zaznaczone są znakiem X 

na rys. 1 

 

 
 

 Rys. 1. Miejsca gdzie nie powinno być połączeń metalicznych między uziomami 

 

Zasilanie na poziomie średniego napięcia 

Średnim napięciem zasilane są podstacje trakcyjne oraz zajezdnie i jest to przeważnie 

zasilanie kablowe. W aktualnym rozwiązaniu stosowane jest bezpośrednie uziemienie żył 

powrotnych tych kabli w stacji SN (WN/SN) i podstacji trakcyjnej czyli, metaliczne 

połączenie uziomu podstacji z zespoloną instalacją uziemiającą energetyki. 

Rozwiązanie polega na odłączeniu wszystkich żył powrotnych kabli zasilających od uziomu 

podstacji, połączenie ich między sobą i tak połączone żyły połączyć z uziomem podstacji 

przez ogranicznik niskonapięciowy TZD przystosowany do pracy w takich obwodach. 

Rozwiązanie takie zostało z powodzeniem zastosowane  w podstacji trakcyjnej Olsztyn i od 

wielu lat jest stosowane w PKP. 

 



Zasilanie na poziomie niskiego napięcia 

Rezerwowe zasilanie potrzeb nietrakcyjnych  podstacji trakcyjnych, przystanków, obiektów 

inżynieryjnych (np. oświetlenie) jest realizowane przeważnie w układzie sieci TN a to 

oznacza, że przewód PEN lub PE i N są uziemione w tych obiektach. Rozwiązanie to 

powoduje połączenie metaliczne uziomów tych obiektów z zespoloną instalacją uziemiającą 

energetyki. Z drugiej strony te budowle i obiekty wymagają uszynienia dla zapewnienia 

wyłączalności zwarć doziemnych w sieci trakcyjnej. Powoduje to zdecydowany wzrost 

prądów błądzących i zagrożenie uszkodzenie instalacji nn przez prądy powrotne w momencie 

zadziałania ochrony ziemnozwarciowej (EZZ w podstacjach trakcyjnych TZD w innych 

obiektach). 

Zasilanie takich obiektów powinno być realizowane w układzie sieci TT lub przez 

transformator separacyjny, co jest potwierdzone schematach zamieszczonych w normie PN-

EN 50122-1:2011. 

 

Ochrona ziemnozwarciowa  
W podstacjach trakcyjnych jest coraz częściej stosowana ochrona ziemnozwarciowa (EZZ, 

GFP), która zapewnia wyłączalność zwarć doziemnych w podstacjach trakcyjnych oraz zwarć 

w kablach zasilaczy. Szczególnie istotne jest zabezpieczenie kabli zasilaczy których długość 

może przekraczać kilka kilometrów. Warunkiem prawidłowego działania ochrony 

ziemnozwarciowej jest kabel zasilacza z żyłą powrotną o przekroju 50-70 mm2.  

Stosowane dotychczas kable z żyłą napięciową o przekroju kilku mm2 nie zapewniają 

prawidłowego działania ochrony ziemnozwarciowej a stosowane różnego rodzaju 

zabezpieczenia przekaźnikowe są niestabilne i często są odłączane. 

 

Sieć powrotna 

Częścią sieci powrotnej są tory tramwajowe, których budowa i utrzymanie jest 

znormalizowane przez normę PN-EN 50122-2:2011. 

W zależności od rodzaju torowiska określona jest dopuszczalna konduktancja jednego 

kilometra toru, która wynosi: 

 dla torowiska otwartego (tłuczeń poniżej stopki szyny) – max 0,5 S (min 2 Ωkm), 

 dla torowiska zamkniętego (tłuczeń do główki szyny lub inne rozwiązania) – max 2,5 S 

(min 0,4 Ωkm). 

Przeważnie są to torowiska zamknięte a oznacza to, że rezystancja przejścia szyny ziemia jest 

bardzo mała powodując znaczące prądy błądzące mimo małych odległości między 

podstacjami. 

Tory tramwajowe powinny mieć połączenia międzytokowe oraz połączenia międzytorowe 

zapewniające jak najmniejszą rezystancję wzdłużną torów. 

Średnio dobowy potencjał szyn względem ziemi odniesienia nie powinien przekraczać 1 V 

dla torów w układzie zamkniętym. 

Są to podstawowe wymagania normy dla torowiska stanowiącego część sieci powrotnej dla 

ograniczenia prądów błądzących. 

Dla prawidłowego obliczenia przekroju i miejsc przyłączenia kabli powrotnych należy 

uwzględnić rezystancję wzdłużną szyn, rezystancję przejścia szyny ziemia przy założeniu, że 

w obszarze odbioru prądu, prąd wypływa z szyn a w obszarze przyłączenia kabli powrotnych 

prąd wpływa do szyn. 

Drugim warunkiem jest rozdzielenie uziomu podstacji od zespolonej instalacji uziemiającej 

energetyki. Jeżeli nie ma takiego rozdzielenia to powyższe obliczenia są niewłaściwe, gdyż 

nie da się zdefiniować rozpływu prądów powrotnych (błądzących) płynących w ziemi. 



Brak rozdzielenia tych uziomów powoduje kilkakrotny wzrost prądów błądzących i   

potencjału szyn względem ziemi, nierównomierność obciążeń kabli powrotnych oraz 

wyłączenia podstacji przez ochronę ziemnozwarciową.  

Przedstawione rozwiązania są poparte obliczeniami symulacyjnymi i są potwierdzone przez 

zastosowanie rozdziału uziomu w jednej z podstacji trakcyjnej od zespolonej rezystancji  

uziemiającej energetyki w tramwajach olsztyńskich 

 

Zasilanie dwustronne 

Zasilanie dwustronne ma szereg zalet takich jak: 

 mniejsze spadki napięcia w sieci jezdnej, 

 dłuższe odcinki zasilania,  

 mniejsze napięcia szyn względem ziemi, co wiąże się z ograniczeniem prądów 

błądzących, 

 krótsze kable zasilaczy i kable powrotne. 

Wadą dwustronnego zasilania jest wymagana aktualnie potrzeba uzależnień wyłączników 

szybkich w sąsiednich podstacjach, co wymaga stosowanie kabli sterowniczych lub 

światłowodów między podstacjami. 

Wymaganie uzależnień zostało wymyślone dawno temu przy zupełnie innym stanie techniki. 

Aktualnie w nowych lub modernizowanych podstacjach trakcyjnych stosowane są 

powszechnie w rozdzielni prądu stałego sterowniki elektroniczne nadzorujące prąd zasilacza, 

co można wykorzystać do wyłączania minimalnego prądu zwarcia na poziomie niższym od 

roboczej nastawy wyłącznika szybkiego.  

Istnieją też sprawdzone rozwiązania do pomiaru rezystancji pętli zwarcia, co umożliwia 

prawidłową nastawę minimalnego prądu zwarcia na sterownikach. 

Proponowane rozwiązanie wymaga konkretnych obliczeń symulacyjnych. 

 

Obliczenia symulacyjne dla podstacji trakcyjnej Sikorskiego w Olsztynie 

 

Do symulacji przyjęto rzeczywistą ilość kabli zasilaczy oraz kabli powrotnych. Miejsca 

przyłączenia kabli do sieci jezdnej i torów przyjęto orientacyjnie na podstawie długości 

poszczególnych kabli bez wykonywania dokładnych pomiarów topograficznych. 

 

 

Ponadto przyjęto następujące wartości parametrów układu zasilania i sieci powrotnej oraz 

rezystancje mające wpływ na rozpływ prądów powrotnych:  

 prądy poszczególnych zasilaczy na poziomie 400-600 A, 

 rezystancja wzdłużna szyn – 0,02 Ω/km, 

 rezystancja doziemna szyn – 0,4 Ωkm (normą PN-EN 50122-2:2011 dla zamkniętego 

układu szyn dopuszcza taką wartość), 

 rezystancja kabli powrotnych – 0,02 Ω/km, 

 rezystancja uziomu podstacji połączona z zespoloną instalacją uziemiającą energetyki – 

0,08 Ω - na podstawie wykonanych pomiarów, 

 rezystancja uziomu podstacji na poziomie 1,5 Ω po rozdzieleniu od zespolonej instalacji 

uziemiającej energetyki. 

  
Obciążenie podstacji ok. 2800 - 4200 A powoduje powstanie napięcia między uziomem 

podstacji a szyną minusową na poziomie 40 - 50 V, czyli blisko progu zadziałania ochrony 

ziemnozwarciowej. Stany nieustalone, przepięcia łączeniowe itp. zakłócenia mogą 

spowodować kilkukrotne doziemienie szyny minusowej. 



Po doziemieniu szyny minusowej prąd przez ochronę ziemnozwarciową płynie prąd rządu 

300-350 A, przy w miarę równomiernym obciążeniu układu zasilania. Przy spiętrzeniach 

obciążeń na końcach lub w środku układu zasilania (brak kabli powrotnych przy podstacji 

trakcyjnej) prądy te przekraczają 400 A powodując wyłączenie podstacji przez ochronę 

ziemnozwarciową. 

Następnie wykonano symulacje przy założeniu rozdziału uziomu podstacji od zespolonej 

instalacji uziemiającej energetyki (na poziomie nn i SN) i przyjęto, że uziom podstacji wynosi 

1,5 Ω. W tym samym układzie  zasilania  napięcie między ziemią a szyną minusową wynosiło 

20 - 50 V a prądy płynące przez ochronę ziemnozwarciową nie przekraczały kilkudziesięciu 

amperów, co nie powinno wyłączać podstacji przez ochronę ziemnozwarciową. 

Symulacje potwierdzają też, że dla uzyskania niższych napięć między szyną minusową a 

ziemią należałoby ułożyć dodatkowy kabel powrotny przyłączony do toru w pobliżu 

podstacji. Należy brać pod uwagę, że kabel ten będzie najbardziej obciążony. Ułożenie tego 

kabla spowoduje, że napięcia szyn torów tramwajowych względem ziemi odniesienia będą 

niższe i powinny być w zakresie wymagań zawartych w normie. 

Po zapoznaniu się z wynikami symulacji, MPK Olsztyn dokonał rozdziału uziomu podstacji 

trakcyjnej od zespolonej rezystancji uziemiającej energetyki zarówno po stronie średniego 

napięcia 15 kV AC jak i po stronie napięcia niskiego 0,4 kV AC.  

Po rozdzieleniu uziomów zmierzona rezystancja podstacji wynosiła 0,8 Ω. 

W ciągu kilku miesięcy eksploatacji nie stwierdzono wyłączenia podstacji przez ochronę 

ziemnozwarciową. Występują sporadyczne doziemienia szyny minusowej jednak prąd 

płynący z ziemi do szyny minusowej jest zbyt mały aby wyłączyć podstację.  

 

 

 
PN-EN 50122-1:2011 Zastosowanie Kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Bezpieczeństwo elektryczne, uziemienia 

i sieć powrotna – Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

PN-EN 50122-2:2011 Zastosowanie Kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Bezpieczeństwo elektryczne, uziemienia 

i sieć powrotna – Część 2: Środki ochrony przed  skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy 

trakcji prądu stałego. 

PN-EN 50526-2:2014 Zastosowanie Kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Ograniczniki przepięć prądu stałego i 

urządzenia ograniczające napięcie – Część 2: Urządzenia ograniczające napięcie. 

PN-EN 50522:2010 Uziemienia instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 

kV. 

 


