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1. Wstęp

Sieć powrotna jest częścią zelektry% kowanego syste-
mu trakcyjnego, w skład której wchodzą wszystkie prze-
wody tworzące zamierzoną drogę dla trakcyjnego prądu 
powrotnego PN-EN 50122-1:2011 [4]. Sieć powrotna w ze-
lektry% kowanych systemach trakcyjnych powinna gwa-
rantować:

niskooporowe odprowadzenie prądów trakcyjnych 
i prądów zwarciowych do podstacji trakcyjnych,
ograniczenie spadków napięcia i zapewnienie dodatko-
wej ochrony przeciwporażeniowej od napięcia trakcyj-
nego,
minimalizację zjawiska prądów błądzących,
prawidłowe działanie urządzeń srk.

W sieci powrotnej, przewodami tworzącymi drogę dla 
trakcyjnego prądu powrotnego są:

szyny jezdne,
łączniki szynowe podłużne,
łączniki poprzeczne międzytokowe,
łączniki poprzeczne międzytorowe,
łączniki poprzeczne obejściowe,
dławiki torowe,
linki dławikowe,
kable powrotne,
przewody i kable wzmacniające.

Typowe elementy, tworzące zamierzoną drogę przepły-
wu prądu trakcyjnego, wchodzące w skład sieci powrotnej 
przedstawiono na rysunku 1.
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W systemach trakcyjnych prądu stałego 3 kV DC jest sto-
sowana sieć powrotna szynowa z szynami S49 i UIC60, łączo-
nymi za pomocą skręcanych łubków lub za pomocą spawa-
nia albo zgrzewania. Poprawę przewodnictwa elektrycznego 
przy stosowaniu łubków skręcanych mają zapewnić łączniki 
szynowe podłużne, mocowane do szyn za pomocą kołkowa-
nia lub spawania. Przy łączeniu szyn za pomocą spawania 
lub zgrzewania nie stosuje się łączników podłużnych.

Łączniki podłużne stosowane przy połączeniu łub-
kowym są wykonane z  miedzi o  przekroju co najmniej 
95 mm2. Jeżeli pozwalają na to urządzenia srk, sieć powrot-
ną łączy się co 300  m łącznikami międzytokowymi mie-
dzianymi w izolacji o przekroju nie mniejszym niż 95 mm2. 
W przypadku dwóch torów, stosuje się łączniki międzyto-
rowe z  dwóch linek miedzianych o  przekroju nie mniej-
szym niż 70 mm2 każda. Jeżeli pozwalają na to urządzenia 
srk, łączniki międzytorowe należy rozmieszczać co 600 m. 
Rozjazdy i skrzyżowania oraz ich części składowe, łączone 
innym sposobem niż spawanie, powinny być połączone 
za pomocą łączników obejściowych wykonanych z dwóch 
linek miedzianych o  przekroju nie mniejszym niż 70  mm2 
każda. Inne wymagania dotyczące łączników szynowych 
podane są w normie branżowej PN-92 E-05024 [3].

Do przepływu prądu trakcyjnego przez odcinki izolowane 
są wykorzystywane dławiki torowe. Obecnie stosowane dła-
wiki torowe są konstrukcjami opracowanymi kilkadziesiąt lat 
temu. Są to dławiki typu ZLB i JLA wykonane według normy 
branżowej BN-90 3506-08 [1]. Uzwojenia trakcyjne dławików 
torowych łączy się z szynami za pomocą linek dławikowych 
wykonanych z miedzi w izolacji o przekroju 2×150 mm2.

Ze względu na kradzieże miedzianych przewodów, do 
stosowania dopuszczono linki dławikowe i połączenia po-
przeczne aluminiowe o  odpowiednio zwiększonym prze-
kroju. Przewodów aluminiowych nie powinno się stosować 
w połączeniach podłużnych.

W systemach prądu stałego o niskim napięciu zasilania, 
np. w systemie zasilania II linii Metra Warszawskiego zasto-
sowano kabel wzmacniający sieć powrotną. Zadaniem ka-
bla wzmacniającego w systemie prądu stałego jest zmniej-
szenie rezystancji jednostkowej sieci powrotnej. Na rysun-

ku 2 przedstawiono odcinek sieci powrotnej, z widocznym 
kablem wzmacniającym, poddany badaniom w  Zakładzie 
Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa.

Pomimo mniejszych prądów powrotnych, sieć powrotna 
w systemach prądu zmiennego również jest wzmacniana ka-
blem. Wynika to z faktu z uziemienia szyn powrotnych w tych 
systemach i występowania tzw. zjawiska naskórkowości, któ-
re zwiększa rezystancję pozorną szyn i wskutek tego znaczna 
część prądu powrotnego powracałaby do podstacji trakcyj-
nej przez ziemię w  formie tzw. prądów błądzących. Prądy 
te wytwarzają własne zmienne pole elektromagnetyczne, 
co ma szkodliwy wpływ na systemy telekomunikacyjne. 
Zjawisko to jest częściowo niwelowane dzięki przewodowi 
wzmacniającemu (return conductor) umieszczonemu na wy-
sokości sieci trakcyjnej. Do tego przewodu jest wprowadza-
ny prąd powrotny z szyn za pomocą specjalnego transforma-
tora (booster transformer), którego pierwotne uzwojenie jest 
włączane do sieci trakcyjnej rozdzielonej izolatorem sekcyj-
nym, natomiast wtórne uzwojenie jest włączane szeregowo 
do przewodu wzmacniającego.

2. Prądy w sieci powrotnej

Prąd płynący w sieci powrotnej zależy od: mocy pojaz-
dów trakcyjnych eksploatowanych na danej trasie, następ-
stwa pociągów, pro% lu trasy i  odległości między podsta-
cjami trakcyjnymi. Podczas badań w  polskich warunkach 
ruchowych na odcinku linii kolejowej nr 4 w okolicach PT 
Łachów, wyznaczono rzeczywiste prądy w sieci powrotnej. 
Sieć powrotna na tym odcinku jest wykonana z zastosowa-
niem szyn UIC60 spawanych. Prądy zarejestrowane w po-
szczególnych szynach, umożliwiły określenie wymaganej 
obciążalności prądowej aktualnie eksploatowanej sieci po-
wrotnej. Na rysunku 3 przedstawiono wartości zarejestro-
wanych prądów w  poszczególnych szynach. Z  zarejestro-
wanych przebiegów czasowych wynika, że prądy długo-
trwałe nie przekraczały 800 A dla jednej szyny. Przyjmując 
następstwo pociągów co 10 min, należy stwierdzić, że sieć 
powrotna obecnie stosowana na liniach głównych i magi-

Rys. 2. Odcinek sieci powrotnej z widocznym kablem 
wzmacniającym [fot. W. Kruczek]
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stralnych powinna mieć obciążalność prądową dla pracy 
przerywanej S3 40% nie mniejszą niż 3200 A. Oznacza to, 
że dla wybranego czasu, np. 10 min, przez 40% tego czasu 
urządzenie jest w pełni obciążone prądem znamionowym. 
Obecnie eksploatowana na liniach o znacznym obciążeniu 
sieć powrotna wraz z linkami dławikowymi i dławikami, po-
winna mieć obciążalność prądową dla pracy przerywanej 
S3 40%, nie mniejszą niż 1600 A na jedną szynę.

3. Obciążalność prądowa sieci powrotnej

Badaniom poddano między innymi następujące kon-
strukcje łączników szynowych:
1) łączniki szynowe mocowane do szyjki szyny za pomocą 

kołkowania,
2) łączniki szynowe mocowane do główki szyny za pomo-

cą spawania.

Badane złącze składało się z dwóch odcinków szyn S49 
o długości 1 m każdy. Szyny zostały mechanicznie połączo-
ne stalowymi łubkami 4-otworowymi. Łącznik podłużny 
składał się z miedzianego przewodu w izolacji polwinitowej 
i dwóch stalowych ocynkowanych trzpieni kołkowych. Bada-
niom poddano połączenie o przekroju łącznika podłużnego 
95, 120, 150 mm2 i długości 1 m. Na obu końcach przewodu 
zaprasowano miedziane końcówki kablowe, które następnie 
mocowano śrubami M10 do trzpieni.

Celem tego laboratoryjnego badania było sprawdzenie 
właściwości elektrycznych złącza szynowego i stosowanego po-
wszechnie dławika torowego typu ZLB-0240. Sprawdzono rezy-
stancję połączenia i przyrost temperatury przy przepływie prądu. 
W artykule podano przykładowe wyniki rezystancji i przyrostu 
temperatury przy przepływie prądu trakcyjnego 3200 A dla połą-
czenia łubkowego z łącznikiem podłużnym o przekroju 95 mm2. 
Schemat połączeń oraz układ złącza łubkowego przedstawia ry-
sunek 4, wyniki rezystancji zamieszczono w tablicy 1.

Rys. 3. Zarejestrowane przebiegi czasowe prądu w sieci powrotnej, dla linii dwutorowej. CH1-1 tok prawy tor nr 1, CH1-2 tok lewy tor nr 1, CH1-3 tok 
prawy tor nr 2, CH1-4 tok lewy tor nr 2 [opracowanie własne]

Rys. 4. Układ badanego złącza łubkowego (M00, M01, M02, M03, M04, M05) – punkty pomiarowe temperatury, (M06, M07) – punkty pomiarowe prądu 
[opracowanie własne]
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Tablica 1
Rezystancja przy połączeniu podłużnym o przekroju 95 mm2

L.p.

Rezystancja 

1 m szyny 

jednorodnej 

S49 [µΩ]

Rezystancja 

między A i B, 

(bez 

łącznika) 

[µΩ]

Rezystancja 

między A i B, 

(bez 

łącznika)1

[µΩ]

Rezystancja 

między A 

i B, (łącznik 

95 mm2) 

[µΩ]

1 39,6 219,7 132,8 96,2

2 39,7 220,1 132,5 96,3

3 39,4 220,0 132,6 96,5

4 39,5 219,9 132,6 96,3

1 Dotyczy połączenia łubkowego w sposób szczególny wcześniej 
wyczyszczonego i przygotowanego do pomiaru.

Na rysunku 5 zaprezentowano przebieg temperatury 
podczas próby nagrzewania elementów badanego złącza 
łubkowego i dławika torowego.

Na podstawie badań można sformułować następujące 
wnioski:
1. Najwyższa temperatura w sieci powrotnej występuje w łącz-

niku podłużnym, czyli jest to element w największym stopniu 
odpowiedzialny za prawidłową pracę sieci powrotnej, przy 
tym jednocześnie najbardziej narażony na uszkodzenia.

2. Zerwanie łącznika podłużnego powoduje przyrost rezy-
stancji połączenia łubkowego od 40% do  120%, w  za-
leżności od jakości wykonanego połączenia łubkowego.

3. Przez łącznik podłużny przy wykonanym połączeniu 
łubka w  warunkach laboratoryjnych płynie około 40% 
prądu, przez łubek około 60% prądu.

4. Obciążalność prądowa sieci powrotnej z  szynami S49 
lub UIC60 łączonymi za pomocą łubków skręcanych, 
wyposażonych w  łączniki podłużne miedziane o  prze-
kroju 95 mm2 mocowane za pomocą kołków do szyjki 
szyny wynosi 2000 A, czyli 1000 A na jedną szynę sieci 
powrotnej przy pracy ciągłej.

5. Na łączniki podłużne, spawane lub lutowane na twardo, 
należy stosować tylko nieizolowane przewody miedzia-
ne o przekroju co najmniej 95 mm2. Na łączniki, wyko-
nywane w  technologii mocowania przez kołkowanie, 
należy stosować przewody miedziane w izolacji na na-
pięcie nie mniejsze niż 500 V.

6. Obciążalność prądowa powszechnie stosowanych na 
sieci PKP PLK dławików torowych typu ZLB-0240 z alu-
miniowym uzwojeniem trakcyjnym wynosi 1000  A. 
Taki dławik może być stosowany do sieci powrotnych 
o  obciążeniu całkowitym nie przekraczającym 2000  A 
(1000  A na jedną szynę sieci powrotnej), przy pracy 
przerywanej, która odpowiada następstwu pociągów 
nie częstszemu niż 10 min.

7. W sieciach powrotnych o większym obciążeniu należy 
unikać stosowania tradycyjnych obwodów torowych. 
W urządzeniach srk zaleca się stosowanie liczników osi, 
eliminując w ten sposób konieczność stosowania dławi-
ków torowych. W miejscach, gdzie zastosowanie dławi-
ka torowego jest niezbędne, wymaga się zastosowania 
dławika torowego o większym obciążeniu, co wiąże się 
z koniecznością opracowania nowego typu dławika to-
rowego.

Rys. 5. Przebiegi temperatury wybranych punktów złącza i dławika torowego przy przepływie prądu przerywanego 3200 A dla pracy S3 40%, (M00, M01, 
M02, M04, M05) – przebiegi temperatury, (M06, M07) – przebiegi prądu [opracowanie własne]
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4. Wpływ elementów sieci powrotnej na 
upływność prądów trakcyjnych

Układ zasilania trakcyjnego odcinka zasilanego dwu-
stronnie można przedstawić schematycznie w postaci pew-
nej liczby elementów rezystancyjnych i  konduktancyjnych 
zgodnie z rysunkiem 6. Grunt podtorza na dostatecznej głę-
bokości jest uznawany za ziemię odniesienia, czyli o poten-
cjale w każdym punkcie równym 0. Takie założenie przyjmu-
je się w energetyce, ponieważ pomimo różnej rezystywności 
gruntów, przekrój takiego „przewodnika” jest nieskończony.

Rys. 6. Schemat zastępczy zasilania trakcyjnego linii dwutorowej 
zasilanej dwustronnie G

RET 
–

 
konduktancja jednostkowa sieci powrotnej, 

R’
RT

 – rezystancja jednostkowa sieci powrotnej, RzPT1, RzPT2 – 
rezystancja zastępcza podstacji trakcyjnych, E1, E2 – napięcie jałowe 
podstacji trakcyjnych, Rp – rezystancja zastępcza pociągu, Ip1 – prąd 

pociągu, RzKp – rezystancja zastępcza kabli powrotnych, R
ST

 – rezystancja 
jednostkowa sieci trakcyjnej, A, B, C,…H – punkty w sieci powrotnej 

w których wyznaczono prądy upływu [opracowanie własne]

Rozwiązując obwód elektryczny przedstawiony na ry-
sunku 6, przy założonym prądzie pociągu, można wyznaczyć 
wartość i kierunek prądów upływu na poszczególnych ele-
mentach konduktancyjnych schematu zastępczego (G

RET
), 

reprezentujących konduktancję jednostkową sieci powrot-
nej jednego toru wyrażoną w [S/km]. Takie obliczenia umoż-
liwiają na etapie projektowania obliczyć upływność prądu 
z sieci powrotnej do ziemi dla różnych wartości rezystancji 
jednostkowych sieci powrotnej jednego toru R’

RT
 i  dla róż-

nych konduktancji jednostkowych sieci powrotnej jednego 
toru G

RET
. Posługując się oprogramowaniem Mathcad wyli-

czono prądy upływu z sieci powrotnej przy różnych rezystan-
cjach jednostkowych sieci powrotnej. W niniejszym artykule, 
do analizy wpływu rezystancji jednostkowej sieci powrotnej 
na upływ prądu, przyjęto następujące założenia:

odcinek zasilany dwustronnie,
odległość między podstacjami zasilającymi 20 km,
stały prąd pociągu na całej trasie: Ip1 = 3200 A,
rezystancja jednostkowa sieci trakcyjnej (2C120-2C-3): 
R

ST
 = 0.04098 [Ω/km],

konduktancja jednostkowa sieci powrotnej: G’
RET

 = 0,75 
[S/km] w  odniesieniu do jednego toru (przykładowa 
wartość dla sieci powrotnej mało wyeksploatowanej 
w indywidualnym systemie uszynień).

Dla tych danych przeprowadzono obliczenia dla sieci po-
wrotnych o rezystancji jednostkowej R’

RT1
,= 11,70 [mΩ/km], 

(szyny S49 łączone za pomocą łubków bez łączników po-
dłużnych). Schemat zastępczy i  wyniki wykonanych obli-
czeń przedstawiono gra% cznie na rysunkach od 7 do 15.

Z przedstawionych wyników obliczeń można odczytać, 
że w punkcie A odcinka zasilania, gdy pociąg znajduje się 
przy punkcie A (rys. 7), prąd upływu wynosi –15 A, w tym 
samym czasie pośrodku odcinka zasilania w punkcie E wy-
nosi 0 A, w punkcie w przy następnej podstacji trakcyjnej 
prąd upływu ma wartość dodatnią i wynosi +15 A. Jak widać 
z analizy, największe prądy upływu występują gdy pojazd 
trakcyjny znajduje się pośrodku odcinka zasilania (rys. 11). 
Dla przyjętych do obliczeń wartości rezystancji i  konduk-
tancji jednostkowej sieci powrotnej prąd ten pośrodku 
odcinka zasilania wynosi około 80  A. Podobne obliczenia 
można wykonać dla innych rezystancji jednostkowych sieci 
powrotnej, np. dla szyn UIC60 z różnymi przekrojami łącz-
ników podłużnych, jak również dla różnych konduktancji 
jednostkowych sieci powrotnych.

Prądy upływu ze znakiem „–” płyną od szyn do ziemi 
w stre% e anodowej, czyli w stre% e oddziaływania pojazdu 
trakcyjnego, ze znakiem „+” czyli z ziemi do szyn w stre% e 
katodowej, to jest w stre% e oddziaływania podstacji trak-
cyjnej.

Fakt występowania upływności prądów powrotnych 
z sieci powrotnej jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu 
widzenia infrastruktury kolejowej i pozakolejowej. Wpły-
wając do ziemi, prądy upływu tworzą tzw. prądy błądzą-
ce w  ziemi, które odpowiadają za zjawisko elektrokoro-
zji instalacji podziemnych znajdujących się w  obszarze 
oddziaływania tych prądów. Zjawisko to jest szczególnie 
destrukcyjne dla instalacji podziemnych w  systemach 
trakcyjnych prądu stałego. Upływność prądów powrot-
nych do ziemi nasila się szczególnie w  tych miejscach, 
gdzie sieć powrotna nie jest wystarczająco skutecznie 
odizolowana od ziemi. Parametrem podstawowym decy-
dującym o natężeniu prądu upływu sieci powrotnej jest 
konduktancja jednostkowa G

RET
 wyrażona w [S/km]. Nor-

ma PN-EN 50122-2: 2011 [5] podaje dopuszczalne warto-
ści konduktancji jednostkowej sieci powrotnej, przy roz-
różnianiu przypadku torowisk o  budowie otwartej (kla-
syczne podsypkowe oraz bezpodsypkowe, gdzie szyny 
mocowane są powyżej płyty torowiska) oraz o  budowie 
zamkniętej (zabudowa płytami torowiska podsypkowego 
lub szyny wpuszczone w płytę torowiska, co w przypad-
ku linii PKP PLK odpowiada obszarowi bocznic z placami 
ładunkowymi oraz przejazdów o dużej liczbie torów). Dla 
torowisk o budowie otwartej konduktancja jednostkowa 
nie powinna przekraczać 0,5 S/km i średni potencjał szy-
ny powinien być mniejszy lub równy +5 V, natomiast dla 
torowisk o budowie zamkniętej nie powinna przekraczać 
2,5 S/km i średni potencjał szyny powinien być mniejszy 
lub równy +1  V. Zachowanie tych wartości pozwala na 
dopuszczenie do eksploatacji modernizowanej lub prze-
budowywanej linii.
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Rys. 7. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływu z sieci 
powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie A) [opracowanie własne] 

Rys. 8. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływu z sieci 
powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie B) [opracowanie własne]

Rys. 9. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływu z sieci 
powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie C) [opracowanie własne]

Rys. 10. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływu z sieci 
powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie D) [opracowanie własne]

Rys. 11. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływu z sieci 
powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie E) [opracowanie własne] 

Rys. 12. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływu z sieci 
powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie F) [opracowanie własne]
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Rys. 13. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływu z sie-
ci powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie G) [opracowanie własne]

Rys. 14. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływy z sieci 
powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie H) [opracowanie własne]

Rys. 15. Gra% czne przedstawienie wyników obliczeń prądów upływu z sieci 
powrotnej w funkcji odległości od przemieszczającego się obciążenia 

skupionego na torze 1 (pociąg w punkcie I) [opracowanie własne]

5. Minimalizacja prądów upływu z sieci 
powrotnej

Zastosowany system dodatkowej ochrony przeciwpora-
żeniowej od napięć trakcyjnych ma podstawowy wpływ na 
wartość konduktancji jednostkowej sieci powrotnej. W bez-
pośrednim systemie uszynień każda konstrukcja wsporcza 
sieci trakcyjnej jest połączona bezpośrednio z szynami. Po-
mimo braku w  takim systemie celowego uziemienia kon-
strukcji wsporczych sieci trakcyjnej, rezystancja uziemienia 
jednej konstrukcji stalowej przez fundament wynosi śred-
nio około 40 Ω, często bywa również na poziomie 20 Ω. Za-
kładając 32 konstrukcje wsporcze na 1 km otrzymuje się za-
stępczą rezystancję uziemienia od konstrukcji wsporczych 
na poziomie 1,25  Ω oraz jednostkową konduktancję sieci 
powrotnej G

RE
 = 0,8 S/km (bez uwzględnienia składowych 

pochodzących od innych czynników). Taka kon% guracja 
sieci powrotnej z systemem ochrony przeciwporażeniowej 
od napięć trakcyjnych przez uszynienie indywidualne nie 
spełnia wymogów normy PN-EN 50122-2: 2011 [5] dotyczą-
cych wymaganej konduktancji sieci powrotnej dla torowisk 
o budowie otwartej.

W przypadku słupów żelbetowych uszyniane jest jarz-
mo mocujące wysięgniki, rezystancja uziemienia takiego 
słupa określana jest od tego jarzma. Rezystancja ta jest 
określana dla dwóch części słupa: od jarzma do zbrojenia 
i  od zbrojenia słupa do ziemi. Część druga jest porówny-
walna z  rezystancją uziemienia słupów stalowych, część 
pierwsza bardzo mocno zależy od stanu betonu. Wartość 
rezystancji uziemienia słupów żelbetowych według [5] wy-
nosi od 80 Ω do 39 kΩ dla nowych słupów.

W systemie uszynień grupowych w  układzie otwartym 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej są uziemione indy-
widualnie i  odizolowane od fundamentów. Konstrukcje 
wsporcze połączone są wspólną linią uszynienia grupowego 
umieszczoną na wysięgnikach. Cały system ochrony jest po-
dzielony na sekcje o długości około 3 km każda. Na końcach 
sekcji liny uszynienia grupowego połączone są do ogranicz-
ników niskonapięciowych, a  te do szyn. W normalnym sta-
nie pracy ograniczniki niskonapięciowe mają bardzo dużą 
rezystancję, szyny sieci powrotnej nie są więc w tym syste-
mie „doziemiane” przez konstrukcje wsporcze w normalnych 
warunkach pracy. W związku z tym, uziemione konstrukcje 
wsporcze nie mają wpływu na konduktancję jednostkową 
sieci powrotnej. System uszynień grupowych w  układzie 
otwartym jest stosowany tylko do konstrukcji wsporczych 
sieci trakcyjnej i  ewentualnie mostów lub innych dużych 
obiektów. Systemem ochrony przeciwporażeniowej od na-
pięć trakcyjnych muszą być objęte również wszystkie inne 
elementy infrastruktury kolejowej znajdujące się w  stre% e 
oddziaływania sieci trakcyjnej. Do sieci powrotnej poprzez 
połączenia uszyniające są połączone więc inne elementy 
infrastruktury takie, jak sygnalizatory świetlne, napędy roga-
tek, napędy zwrotnic, szafy przytorowe. Każde z wymienio-
nych urządzeń, jeżeli znajduje się w  stre% e oddziaływania 
sieci trakcyjnej, jest uszyniane i  pomimo braku celowego 
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uziemiania wymienionych urządzeń, są one uziemione przez 
fundament. Szczególnie dotyczy to sygnalizatorów świetl-
nych i  napędów rogatek montowanych na stalowych fun-
damentach. We wszystkich tych urządzeniach infrastruktury 
należy zapewnić prawidłowe odizolowanie części metalo-
wych uszynionych od części metalowych fundamentowych 
umieszczonych w  ziemi. Brak odizolowania stanowi drogę 
upływu prądów powrotnych.

6. Podsumowanie

Sieć powrotna jest elementem składowym systemu za-
silania trakcyjnego od którego w  znacznej mierze zależy 
niezawodność całego systemu. Od jej stanu w  znacznym 
stopniu zależy również skuteczność ochrony przeciwpora-
żeniowej i niezawodność pracy urządzeń srk. Na podstawie 
obserwacji autora można stwierdzić, że pomimo niewątpli-
wie ważnego zadania jakie spełnia, stan sieci powrotnej jest 
zaniedbywany. Podstawowymi zaniedbaniami w  utrzyma-
niu to często: brak łączników podłużnych i  poprzecznych, 
stosowanie na łączniki drutów stalowych, które nie spełniają 
swojego zadania, stosowanie linek dławikowych o zbyt ma-
łych przekrojach lub z drutu stalowego, połączenia łubkowe 
w złym stanie, zły stan podkładów i podsypki. Wszystkie te 
zaniedbania prowadzą do wzrostu rezystancji i konduktan-
cji jednostkowej sieci powrotnej, a  przez to do znacznego 
zwiększania prądów upływu do ziemi. Prądy te, oprócz koro-
zyjnego działania dla instalacji podziemnych, mogą również 

uszkadzać urządzenia srk i  prowadzić przez to do sytuacji 
niebezpiecznych dla życia i zdrowia podróżnych.

Badanie sieci powrotnych jest częścią badań wykonywa-
nych w Zakładzie Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa. Do-
świadczony personel oraz specjalistyczne wyposażenie Labo-
ratorium Zakładu Elektroenergetyki umożliwia wykonywanie 
wszystkich badań przewidzianych dla elementów składowych 
sieci powrotnych, jak również pomiary niezbędne do uzyska-
nia certy% kacji oddawanych do eksploatacji sieci powrotnych.
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