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Dlaczego badania taboru kolejowego sDlaczego badania taboru kolejowego sąą tak istotne??? tak istotne??? 



Co to jest KompatybilnoCo to jest Kompatybilnośćść Elektromagnetyczna (EMC)Elektromagnetyczna (EMC)

33

Zdolność danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego do poprawnej 
pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń
pola elektromagnetycznego zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń
pracujących w tym środowisku. 



Podstawowe Podstawowe źźrróóddłła zaburzea zaburzeńń na koleina kolei
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•elektryczne i spalinowo-elektryczne pojazdy 
trakcyjne,

•sieć trakcyjna przenosząca i emitująca zaburzenia,
•podstacje trakcyjne,
•urządzenia sterowania ruchem.



Dyrektywa EMC 2004/108/EC Dyrektywa EMC 2004/108/EC 

Cel: Zbli żenie przepisów prawnych Pa ństw Czł onkowskich UE w zakresie                                        
kompatybilno ści elektromagnetycznej.

Dotyczy (Art…2): Urządzeń, systemów instalacji stacjonarnych i ruchomych, 
urządzeń końcowych  które mogą powodować zaburzenia elektromagnetyczne 
lub działanie których może mieć wpływ na zaburzenia elektromagnetyczne

Określa: Zasady wprowadzania na rynek lub do u żytkowania, zasadnicze 
wymagania, procedury kontroli zgodno ści, oznakowanie zgodno ści.

Opublikowana 31.01.2004 o OJ L 390

Obowiązuje od 20.07.2007
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Dwa aspekty EMCDwa aspekty EMC

� Odporność – właściwość przyrządu, urządzenia lub systemu 
bez pogorszenia jakości działania bez obniżenia jakości w 
obecności zaburzenia elektromagnetycznego. 

� Emisja – zdolność przyrządu, urządzenia lub systemu do nie 
generowania zaburzeń elektromagnetycznych 
przekraczających dopuszczalne poziomy
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Normy zharmonizowane, wymagania zasadnicze EMCNormy zharmonizowane, wymagania zasadnicze EMC

77

Norma zharmonizowana podaje wymagania w zakresie:

emisji

� zakres częstotliwości

� dopuszczalne poziomy

� metoda pomiaru (wg odpowiednich norm)

odporności

� rodzaje zaburzeń środowiskowych

� ostrość narażeń

� metoda symulacji (wg odpowiednich norm)

� warunki pracy urz ądzenia w czasie sprawdzenia (badania)

� kryteria oceny zgodności 

Potwierdzenie spełnienia wymagań

wynik badań pozytywny/ negatywny

dla przyłączy (portów) urządzenia
[obudowy, zasilania ac/dc we/wy sygnałowych, uziemienia funkcjonalnego]



Pomiar emisji zaburzePomiar emisji zaburzeńń elektromagnetycznych taboru elektromagnetycznych taboru 
szynowegoszynowego
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Badania wykonywane wg zapisów norm:

PN-EN 55011Przemysłowe, naukowe i medyczne urządzenia o częstotliwości radiowej –

Charakterystyki zaburzeń elektromagnetycznych – Dopuszczalne poziomy i metody 

pomiarów.

PN-EN 50121-1Zastawania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna

PN-EN 50121-2Zastawania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 2: Emisja 

systemu kolejowego na otoczenie

PN-EN 50121-3-1Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-

1: Tabor – Pociąg i komplety pojazd 

PN-EN 50121-3-2Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 3-2: Tabor -

Aparatura



Wykaz planowanych zmian normalizacyjnych w zakresie EMC 
w środowisku kolejowym 

Norma obowiązująca Projekt

PN-EN 50121-1:2008 FprEN 50121-1:2014

PN-EN 50121-2:2010 FprEN 50121-2:2014

PN-EN 50121-3-1:2010 FprEN 50121-3-1:2014

PN-EN 50121-3-2:2009 FprEN 50121-3-2:2014

PN-EN 50121-4:2008 FprEN 50121-4:2014

PN-EN 50121-5:2008 FprEN 50121-5:2014
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OdpornoOdpornośćść taboru na cztaboru na częęstotliwostotliwośści radioweci radiowe

� Brak konieczności wykonywania badań odporności taboru kolejowego jako 
całości

� Konieczność wykonywania badań odporności urządzeń i systemów 
montowanych na taborze. Poziom narażeń uzależniony od miejsca 
instalacji urządzenia.



PNPN--EN 50121EN 50121--33--1 1 -- Metoda badaMetoda badańń

Wagony doczepne powinny być badane podczas postoju, przy zasilaniu jak w eksploatacji 
(przekształtniki pomocnicze, urządzenia doładowania akumulatorów itp. Powinny znajdować się
w stanie normalnej pracy). Zaleca się, aby antena znajdowała się naprzeciw urządzenia, od 
którego oczekuje się największej emisji przy częstotliwościach pomiarowych.

Tabor trakcyjny należy badać podczas postoju oraz podczas jazdy z małą prędkością. W 
przypadku badania podczas postoju, przekształtniki pomocnicze powinny być badane w stanie 
pracy (nie da się uniknąć przypadku, że maksymalny poziom emisji nie wystąpi przy obciążeniu 
maksymalnym); przekształtniki trakcyjne powinny być pod napięciem, ale nie w stanie pracy.  
Zaleca się, aby antena znajdowała się naprzeciw linii środkowej pojazdu, o ile nie istnieje 
lokalizacja alternatywna, w której należy spodziewać się wyższego poziomu emisji. 

W przypadku badań podczas jazdy z małą prędkością, powinna ona być na tyle mała, żeby nie 
występowały iskrzenia przy pantografach i ich odskoki, ale dostatecznie dużą, aby możliwe było 
hamowanie elektryczne. Zalecany zakres prędkości wynosi (20 ± 5) km/h dla pojazdów 
miejskich  i (50 ± 10) km/h dla kolei dalekobieżnych. Przy mijaniu anteny pojazd powinien 
przyspieszać lub zwalniać, wykorzystując około 1/3 swojej maksymalnej siły pociągowej w 
danym zakresie prędkości. 
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Badanie emisji zaburzeBadanie emisji zaburze ńń promieniowanychpromieniowanych

Zakres pomiarowy PN-EN 50121-3-
1:2010

9 kHz – 59 kHz

59 kHz – 150 kHz

150 kHz – 1,15 MHz

1 MHz – 11 MHz

10 MHz – 20 MHz

20 MHz – 30 MHz

30 MHz – 230 MHz

200 MHz – 500 MHz

500 MHz – 1 GHz

Zakres pomiarowy PN-EN 50121-3-
1:2014

150 kHz – 1,15 MHz

1 MHz – 11 MHz

10 MHz – 20 MHz

20 MHz – 30 MHz

30 MHz – 230 MHz

200 MHz – 500 MHz

500 MHz – 1 GHz
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Badanie emisji zaburzeBadanie emisji zaburze ńń promieniowanychpromieniowanych
-- dopuszczalne poziomydopuszczalne poziomy
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Badanie emisji zaburzeBadanie emisji zaburze ńń promieniowanychpromieniowanych
-- dopuszczalne poziomydopuszczalne poziomy
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Badanie emisji zaburzeBadanie emisji zaburze ńń promieniowanych promieniowanych –– antenyanteny
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Wymagania poligonu pomiarowegoWymagania poligonu pomiarowego
Nie zdefiniowane odległość od:

� Drzew, ścian, mostów, tuneli 

innych pojazdów

�Brak przeszkód pomiędzy EUT a 

anteną pomiarową

�Oddalenie od podstacji trakcyjnej, 

linii zasilających dużej mocy, kabli 

energetycznych 

� Punkt pomiarowy pomiędzy 

konstrukcj ą sieci trakcyjnej

�Pomiary tła przed i po serii 

pomiarów dopuszczalny pomiar tła 

gdy wyłączony pojazd znajduje się

przed anteną pomiarową

� Oddalenie od nieciągłości sieci 

trakcyjnej zmniejszone z 3 km do 

200m



Pomiary emisji zaburzePomiary emisji zaburzeńń przewodzonychprzewodzonych
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Potencjalne Potencjalne źźrróóddłła zaburzea zaburzeńń radioelektrycznych w obwodzie radioelektrycznych w obwodzie 
WN WN 

� silniki trakcyjne,

� silnik wentylatora nap ędzający pr ądnic ę prądu stałego,

� styki styczników liniowych i grupowych,

� styk odbieraka pr ądu z przewodem jezdnym. 
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Potencjalne Potencjalne źźrróóddłła zaburzea zaburzeńń radioelektrycznych w obwodzie radioelektrycznych w obwodzie 
NNNN

� prądnica pr ądu stałego,

� styki styczników niskonapi ęciowych,

� silniki nap ędów pomocniczych.



Badanie emisji zaburzeBadanie emisji zaburze ńń przewodzonychprzewodzonych

2020

Port Parametry badania Metoda 
badań

Zasilanie –
źródło zasilania 
prądu 
sinusoidalnego 
a.c lub d.c.

od 9 kHz do 150 kHz

od 150 kHz do 500 kHz

od 500 kHz do 30 MHz

Bez ogranicze ń

99 dBµµµµV warość
quasi-szczytowa

93 dBµµµµV warość
quasi-szczytowa

EN 55011

Badania emisji zaburze ń przewodzonych wykonywane dla pojazdu jako 
cało ści oraz dla poszczególnych urządzeń elektryczny i elektronicznych 
zainstalowanych na poje ździe trakcyjnym

W normie PN-EN 50121-3-2 uwzgl ędniono wewn ętrzne środowisko taboru 
kolejowego i zewn ętrzne środowisko kolei oraz zakłócenia aparatury od 
innych urz ądzeń, takich jak przeno śne nadajniki radiowe (...) W niniejszej 
normie okre ślono warto ści dopuszczalne i metody bada ń emisji 
elektromagnetycznej oraz wymagania dotycz ące odporno ści w odniesieniu 
do zaburze ń przewodzonych i promieniowanych. Wymagania dotycz ące 
emisji zostały dobrane w taki sposób, aby zaburzeni a generowane przez 
aparatur ę w czasie jej normalnej pracy w taborze kolejowym nie przekraczały 
poziomu, mog ącego uniemo żliwi ć prawidłow ą pracę pozostałej aparatury"



Badanie emisji zaburzeBadanie emisji zaburzeńń przewodzonychprzewodzonych
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FprENFprEN 5012150121--33--2:20142:2014
Tabela 1

Przyłącze wyjściowe prądu przemiennego dla urządzeń publicznych pojawia się nowe kryterium oceny wg PN-EN 
61000-4-30 - Zdefiniowano metody pomiaru i interpretacje wyników pomiaru parametrów jakości energii w 
sieciach zasilających prądu przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz. Metody pomiaru są opisane dla każdego 
istotnego  wymienionego parametru w warunkach, które dają wiarygodne i powtarzalne wyniki niezależnie od 
stosowanych metod. Standard dotyczy metod pomiarowych w pomiarach in situ wg PN-EN 61000-4-30. 

Uwaga: W dniu 09.01.2015 r pojawił się draft nowej edycji normy PN-EN 61000-4-30. 

Tabela 3

Zwiększono zakres mierzonej emisji zaburzeń promieniowanych do wartości 6GHz dla niektórych typów urządzeń. 
Które urządzenia i w jakim zakresie muszą być badane podano w uwagach f, g, i, j oraz k. Zapisy zostały 
ujednolicone z wymaganiami normy PN-EN 61000-6-4. 

Tabela 4

Wymagania w zakresie odporności na udary elektryczne nie zostały ujednolicone z wymaganiami nowej normy PN-
EN 61000-4-5, która to zmienia metodę badawczą w zakresie kształtowania impulsu udarowego. 

Tabela 6

Zawężono zakres narażeń do 800MHz zgodnie z normą PN-EN 61000-4-3 pola elektromagnetycznego o 
częstotliwościach radiowych . Modulacja amplitudy

Zwiększono pasmo narażeń z 800 MHz – 2500 MHz do 800 MHz i 6 000 MHz w zakresie Pola 
elektromagnetycznego o częstotliwościach radiowych, od przenośnych telefonów cyfrowych 
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Emisja zaburzeEmisja zaburzeńń promieniowanych zmiana promieniowanych zmiana 

PN-EN 50121-3-2:2009

Przekształtniki trakcyjne i pomocnicze o mocy powyżej 50kVA nie wymagają
indywidualnego badania, gdyż można je wykonać podczas badań pojazdu jako 
całości 

FprEN 50121-3-2:2014

Traction converters and auxiliary converters over 50 kVA cannot be tested 
individually but when the vehicle is tested as a whole in accordance with FprEN
50121–3-1
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FprENFprEN 5012150121--4:20144:2014

� W zakresie emisji zaburzeń prominiowanych wprowadzono 
równoważność metody i poziomów dopuszczalnych z normą PN-EN 
61000-6-4

� Zmiana wymagań w zakresie pół elektromagnetycznych i 
częstotliwościach radiowych zmiany jak w przypadku FprEN 50121-3-
2:2014

� Usunięto wymagania w zakresie Impulsowego pola magnetycznego wg 
PN-EN 61000-4-9

� Brak jednolitości z PN-EN 61000-4-5
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FprENFprEN 5012150121--5:20145:2014

� Organicznie zakresu pomiarowego dla emisji zaburze ń

promieniowanych od 150 kHz do 1000 MHz

� Zmiana wymaga ń w zakresie pół elektromagnetycznych 
częstotliwo ściach radiowych zmiany jak w przypadku FprEN 50121-
3-2:2014

� Usuni ęto wymagania w zakresie Impulsowego pola magnetyczne go 
wg PN-EN 61000-4-9

� Brak jednolito ści z PN-EN 61000-4-5
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DziDzięękujkuj ęę za uwagza uwagęę

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

ul. Józefa Chłopickiego 50
04-275 Warszawa
telefon: (22) 47 31 490
fax: (22) 47 31 036
e-mail: laboratorium-LA@ikolej.pl

Artur Dłu żniewski

telefon: (22) 47 31 399
e-mail: adluzniewski@ikolej.pl


