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Streszczenie

W artykule opisano sposób zasilania pokładowych urządzeń elektrycznych wagonów osobowych w energię elektryczną. 
Artykuł zawiera przegląd rozwiązań zasilania instalacji elektrycznej stosowanych w wagonach, które nie są wyposażone 
w centralne przetwornice pomocnicze oraz wyposażonych w takie urządzenia. Przedstawiono zakres badań i wymagania 
wynikające z przepisów UIC, norm krajowych i europejskich. Scharakteryzowano możliwości techniczno-badawcze Zakładu 
Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa w zakresie badań przetwornic pomocniczych i wyniki przykładowych badań.
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1. Wstęp

Nowoczesny wagon osobowy składa się z wielu układów 
elektrycznych wzajemnie od siebie zależnych i współpracu-
jących ze sobą. Najważniejsze z nich są układy diagnostyczne, 
ogrzewania i klimatyzacji oraz układ ładowania baterii aku-
mulatorów. Wraz ze wzrostem komfortu podróżowania 
wzrasta wyposażenie wagonów w urządzenia elektryczne, 
co pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Rozpatrując wagon pasażerski pod względem 
zasilania w energię elektryczną, należy wyodrębnić część 
odbiorczą oraz część prądotwórczą. Do części odbiorczej za-
liczamy odbiorniki energii elektrycznej w wagonie oraz od-
biorniki, które nie należą do wyposażenia wagonu, jednak 
mogą korzystać z sieci elektrycznej wagonu, np. komputery 

pasażerów. Do części prądotwórczej należy zaliczyć urzą-
dzenia wytwarzające lub przekształcające energię na po-
trzeby części odbiorczej. Jednocześnie cały wagon należy 
rozpatrywać jako odbiornik energii elektrycznej zużywanej 
na cele nietrakcyjne.

Każdy wagon jest zasilany z tzw. przewodu głównego 
wysokiego napięcia biegnącego wzdłuż wagonu. Ponieważ 
w Europie istnieje kilka systemów zasilania kolejowej trakcji 
elektrycznej, wagony pasażerskie przewidziane do ruchu 
międzynarodowego muszą być również przystosowane do 
zasilania o różnych parametrach napięcia. Parametry te re-
guluje Karta UIC 550 [1] oraz odpowiednie normy. Napięcie 
istniejące w przewodzie głównym wysokiego napięcia po-
winno mieć parametry przedstawione tablicy 1 [1].

Tablica 1
Wymagania dotyczące parametrów wysokiego napięcia w przewodzie głównym 

System zasilania 
trakcji elektrycznej

Napięcie
w przewodzie 

głównym
Dolna 

wartość
Górna 

wartość
Dopuszczalna min. 

wartość dla czasu nie 
przekraczającego 600 s

Dopuszczalna maks. 
wartość dla czasu nie 

przekraczającego 300 s
Częstotliwość 

minimalna
Częstotliwość 
maksymalna

[V] [V] [V] [V] [V] [Hz] [Hz]
1 2 3 4 5 6 7 8

16 kV, 162/3 Hz 1000, 162/3 Hz   800 1150   700 1200 16    17,5

25 kV, 50 Hz
1000, 50 Hz   800 1150   700 1200 48 52

1500, 50 Hz 1140 1650 1050 1740 48 52

1500 DC 1500 DC 1000 1800   900 1950 — —

3000 DC 3000 DC 2000 3600 1800 3960 — —
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Parametry w przewodzie głównym wysokiego napięcia 
(dla systemów zasilania trakcyjnego prądu stałego), są takie 
same jak parametry napięć w sieci trakcyjnej dla tych syste-
mów, natomiast dla systemów zasilania AC, napięcie w prze-
wodzie głównym wynosi 1 kV lub 1,5 kV i jest pobierane ze 
specjalnego odczepu transformatora trakcyjnego w loko-
motywie. 

2. Układ zasilania bez przetwornicy pomocniczej

Układ zasilania elektrycznego wagonu osobowego bez 
przetwornicy pomocniczej, opiera się na zasilaniu napię-
ciem 24 V DC. Źródłem prądu w czasie jazdy wagonu jest 
specjalna prądnica prądu stałego. Prądnica jest napędzana 
bezpośrednio od zestawów kołowych za pomocą wału Kar-
dana. Powszechnie stosowane są prądnice prądu stałego, 
tzw. prądnice Rosenberga, które bez względu na kierunek 
wirowania utrzymują stałą biegunowość na zaciskach prąd-
nicy. Maksymalna moc takiej prądnicy wynosi około 6 kW 
i wystarcza jedynie do zasilenia układów ładowania akumu-
latorów diagnostycznych i oświetlenia wagonu. W wa-
gonach bez przetwornicy pomocniczej nie można więc 
montować klimatyzacji lub gniazd 230 V AC dostępnych 
dla pasażerów. Ze względu na ograniczoną moc prądnicy 
wagonowej, energia elektryczna na potrzeby ogrzewcze wa-
gonu jest pobierana bezpośrednio z przewodu głównego 
wysokiego napięcia. Takie rozwiązanie często bywa za-
wodne, gdyż uzyskanie napięcia odpowiedniego dla grzej-
nika rezystancyjnego wymaga szeregowego łączenia kilku 
grzejników, a uszkodzenie jednego z nich powoduje całko-
wity brak ogrzewania. Dla wagonów przystosowanych do 
ruchu w obszarach o wielu systemach zasilania trakcyjnego, 
konieczne jest instalowanie tzw. urządzeń wybiórczo-prze-
łączających, których zadaniem jest załączanie odpowied-
niego układu połączeń grzejników rezystancyjnych. Sche-
mat zasilania instalacji elektrycznej wagonów osobowych 
i typu osobowego z przewodu głównego wysokiego na-
pięcia bez centralnej przetwornicy pomocniczej przedsta-
wiono na rysunku 1.

3. Centralna przetwornica pomocnicza

Centralna przetwornica pomocnicza jest przekształtni-
kiem energoelektronicznym, którego zadaniem jest dopa-
sowanie czasowo-przestrzenne wartości i kształtu przebie-
gów wielkości elektrycznych źródła energii elektrycznej, do 
wartości umożliwiających korzystanie z tej energii przez róż-
nego rodzaju odbiorniki elektryczne. Rysunek 2 przedstawia 
ogólną zasadę działania przekształtnika.

W zależności od aplikacji, energoelektronika dostarcza 
różne topologie układów, które można podzielić na cztery 
podstawowe bloki funkcjonalne: DC / DC, DC / AC, AC / DC, 
AC / AC. Oznaczenia tych kategorii pochodzą od skrótów 
z języka angielskiego DC – direct current, AC – alternating 

current i oznaczają, jaki rodzaj przekształcenia energii nastę-
puje w przekształtniku. Odpowiadające tym kategoriom sche-
maty bloków funkcjonalnych przedstawiono na rysunku 3.

Przewód główny

Urządzenie
wybiórczo-
przełączające

16,67 Hz 1000 V, 50 Hz 1000 V, 50 Hz 1500 V, 1500 V, 3000V

Prądnica Ogrzewanie

Regulator
napięcia

Bateria
akumulatorów

24 V

Urządzenia
różne Nagłośnienie Sterowanie Oświetlenie

Rys. 1. Schemat zasilania instalacji elektrycznej wagonów osobowych 
i typu osobowego z przewodu głównego wysokiego napięcia

bez centralnej przetwornicy pomocniczej [2]

Sterowanie

Przekształtnik Odbiornik
U1, I1, f1 U2, I2, f2

Rys. 2. Obrazowe przedstawienie roli przekształtnika
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Rys. 3. Symbole bloków funkcjonalnych przekształtników: a) przekształtnik 
prądu stałego na prąd stały (DC / DC converter), b) przekształtnik prądu 

stałego na prąd przemienny – falownik (DC / AC converter), c) przekształtnik 
prądu przemiennego na prąd stały – prostownik (AC / DC converter),

d) przekształtnik prądu przemiennego na prąd przemienny – przemiennik 
częstotliwości, cyklokonwerter (AC / AC converter)
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W układach fi zycznych przetwornic wagonowych stosuje 
się połączenie kilku podstawowych układów w celu odpowied-
niego dopasowania mocy, napięcia i prądu wyjściowego.

4.  Układ zasilania wagonu z centralną 
przetwor nicą pomocniczą

Obecnie wszystkie nowo produkowane wagony osobowe 
są wyposażane w centralne przetwornice pomocnicze, na-
zywane również przetwornicami wagonowymi. Również 
przy modernizacji wagonów, starsze wagony doposaża się 
w przetwornice wagonowe. Zastosowanie nowoczesnej 
przetwornicy zmienia układ zasilania wagonu, często urzą-
dzenie wybiórczo-przełączające staje się zbędne, a jego 
funkcję przejmuje stopień wejściowy przetwornicy, który 
jest dostosowany do pracy przy wszystkich wymaganych 
parametrach napięcia w przewodzie głównym wysokiego 
napięcia. Przy takim rozwiązaniu wszystkie układy wagonu
są zasilane napięciami wytwarzanymi w przetwornicy 
i można zrezygnować z zasilania układu ogrzewania wagonu 
bezpośrednio z przewodu głównego wysokiego napięcia. 
Zastosowanie przetwornicy centralnej umożliwia montaż 
klimatyzacji i innych systemów zasilanych napięciami 
3 x 400 V AC w wagonie. Daje również możliwość montażu 
gniazd 230 V dostępnych dla pasażerów w przedziałach.

5.  Moc elektryczna pobierana przez wagon 
pasażerski

Zastosowanie centralnych przetwornic pomocniczych 
w wagonach pasażerskich daje możliwość rozbudowy wa-
gonu o wiele urządzeń, np. pozwala na montaż energo-
chłonnych układów klimatyzacji lub wydajnych układów 
ogrzewania wagonu. Mając na celu ograniczenie zużywania 
energii elektrycznej w wagonach pasażerskich na cele nie-
trakcyjne, przepisy kolejowe oraz normy określają maksy-
malną moc jaką mogą pobierać urządzenia zainstalowane 
w wagonie pasażerskim. 
1.  W instalacji do komputerów przenośnych i do sprzętu 

czyszczącego, obwody zasilania powinny uniemożliwić 
pobieranie mocy większej niż 4 kW [3]. 

2.  Moc źródeł światła w przedziale pasażerskim wagonu 
z korytarzem bocznym nie powinna przekraczać 150 W [3], 
czyli ogólnie moc zużywana na oświetlenie wagonu nie 
powinna przekraczać 1350 W.

3.  Urządzenia elektryczne do podgrzewania wody w umy-
walkach i pomieszczeniach WC powinny mieć moc zna-
mionową nie większą jak 750 W [4].

Ograniczeniom podlega w szczególności moc pobierana 
przez cały wagon. Wartość średnia całkowitej mocy pobiera-
nej, przez urządzenia odbiorcze wagonu, z przewodu głów-
nego wysokiego napięcia nie może przekraczać według [1, 2]:
• 100 kW dla wagonów restauracyjnych i specjalnych,
• 50 kW dla wagonów osobowych i typu osobowego.

Wykres mocy maksymalnej pobieranej z przewodu 
głównego przez jeden wagon typu osobowego w zależności 
od temperatury zewnętrznej przedstawia rysunek 4.
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Rys. 4. Dopuszczalny pobór mocy z przewodu głównego WN przez wagon, 
w zależności od temperatury zewnętrznej te [1]

6.  Badania przetwornic w Laboratorium Zakładu 
Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa

Centralne przetwornice pomocnicze montowane w wa-
gonach osobowych muszą spełniać wiele wymagań stawia-
nych przez normy, przepisy UIC i przepisy krajowe. Zakład 
Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa wykonuje badania 
kwalifi kacyjne i badania typu przetwornic. Badania są wyko-
nywane za pomocą specjalistycznego wyposażenia pomoc-
niczego Laboratorium Zakładu Elektroenergetyki; między 
innymi:
•  zespołu prądotwórczego DC o regulowanym napięciu 

wyjściowym 0,5 kV÷4 kV i mocy 250 kW;
•  zespołu prądotwórczego DC o regulowanym napięciu 

wyjściowym 0,5 kV÷4 kV i mocy 50 kW;
•  regulowanym źródle napięcia AC, DC o zakresie napięć 

wyjściowych 0÷0,8 kV i mocy 40 kW;
• zestawu rezystorów obciążeniowych;
• komory klimatycznej o objętości 8 m3;
•  stanowiska probierczego do prób napięciowych napię-

ciem sinusoidalnym i stałym.
Podczas badań, wszystkie wielkości wejściowe i wyj-

ściowe przetwornicy są rejestrowane specjalistycznym, wy-
sokiej klasy sprzętem pomiarowym, między innymi:
•  rejestratorem HIOKI MR8875 – wykorzystywanym do re-

jestracji przebiegów szybkozmiennych na szesnastu od-
separowanych od siebie kanałach, np. prądy, napięcia 
wejściowe, wyjściowe i pośrednie oraz rejestracja zada-
wanych zakłóceń, np. udarów napięciowych;

•  analizatorem jakości energii DRANETZ BMI – wykorzy-
stywanym do rejestracji i analizy jakości energii elek-
trycznej wytwarzanych przez przetwornicę;

W. Kruczek10
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•  rejestratorem ALMEMO 5690-2 – wykorzystywanym do 
rejestracji przebiegów wolnozmiennych na osiemdzie-
sięciu odseparowanych od siebie kanałach, np. rejestra-
cja przyrostu temperatury w różnych częściach prze-
twornicy.

7.  Zakres badań dla przetwornicy przeznaczo-
nej do wagonu osobowego

Zakres badań dla przekształtników mocy instalowanych 
w taborze jest podany w normie PN-EN 61287-1: 2014 [5]. 
Przetwornica musi przejść podstawowe badania, w więk-
szości wykonywane w Laboratorium Zakładu Elektroener-
getyki Instytutu Kolejnictwa. Badania te obejmują:
• oględziny,
• wymiary i ciężar,
• system chłodzenia,
• wyposażenie kontrolno-pomiarowe,
• stopień ochrony IP obudowy,
• przyrost temperatury,
• straty mocy,
•  próby napięciowe – pomiar rezystancji izolacji i wytrzy-

małości napięciowej izolacji,
• sprawdzenie nagłej zmiany obciążenia,
• wymagania bezpieczeństwa,
•  odporność na skokową zmianę napięcia wejściowego 

i zanik napięcia,
•  badania funkcjonalne parametrów napięć AC, napięć DC, 

zabezpieczenia nadprądowego, zwarciowego,
• charakterystykę zewnętrzną przetwornicy.

Część badań wykonują laboratoria zewnętrzne niekiedy 
współpracujące z Instytutem Kolejnictwa. Są to następu-
jące badania:
• pomiar hałasu, 
•  sprawdzenie przepięć na wyjściu i odporności na udar 

napięciowy,
• sprawdzenie odporności na udary i wstrząsy,
• sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej.

8. Wymagania normatywne

Wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego
i elektronicznego montowanego w taborze podają normy 

PN-EN 61287-1: 2005 [5], PN-EN 50155:2007 [6]. W artykule 
przedstawiono przykładowe wymagania dla centralnych 
przetwornic pomocniczych.

8.1. Odporność na zmienność napięcia zasilania

Centralna przetwornica pomocnicza montowana w ta-
borze powinna pracować w zakresach napięć zasilających 
podanych w tablicy 1. Sprawdzenie polega na zasileniu 
urządzenia napięciami minimalnymi podanymi w tablicy 1, 
kolumna 5 przez czas 600 s, a następnie zasileniu przetwor-
nicy napięciami maksymalnymi podanymi w tablicy 1 ko-
lumnie 6 w czasie 300 s. W tych warunkach zasilania prze-
twornica powinna zachowywać wszystkie swoje parametry 
eksploatacyjne.

8.2. Praca w skrajnych temperaturach

Urządzenia montowane w taborze powinny być tak za-
projektowane i wykonane, aby spełniały wymagania eksplo-
atacyjne „Warunków technicznych” dla wybranej klasy tem-
peraturowej urządzenia. Dodatkowo, urządzenia powinny 
spełniać krótkotrwałe termiczne warunki startowe zgodnie 
z kolumną 3 tablicy 2. W czasie badań przez 10 minut, mogą 
być niedotrzymane parametry eksploatacyjne przetwor-
nicy, jednak maksymalna temperatura w otoczeniu płytek 
drukowanych nie powinna być przekroczona.

Sprawdzenie polega na wykonaniu prób działania i spraw-
dzeniu parametrów wyjściowych w skrajnych temperatu-
rach dla danej klasy temperaturowej.

9. Odporność na udary i wibracje

Centralne przetwornice pomocnicze montowane w ta-
borze powinny wytrzymywać bez wadliwego działania 
udary i wibracje występujące w eksploatacji. Parametry 
i warunki udarów mechanicznych i wibracji wyposażenia 
elektrycznego taboru zawiera norma PN-EN 61373 [7]. Prze-
twornice pomocnicze montowane w nadwoziu, powinny 
spełniać wymagania dla przyjętej klasy urządzenia A lub B. 
Ostrość próby i zakres częstotliwości dla funkcjonalnej próby 
losowych wibracji przedstawiono w tablicy 3 [7]. 

Tablica 2
Skrajne temperatury pracy

Klasa temperaturowa 
urządzenia

Temperatura 
otoczenia [°C]

Temperatura
wewnątrz obudowy [°C]

Dopuszczalne przekroczenie temperatury 
wewnątrz obudowy (10 min) [°C]

Temperatura w otoczeniu 
płytek drukowanych [°C]

1 2 3 4

T1 –25, +40 –25, +55 +15 –25, +70

T2 –40, +35 –40, +55 +15 –40, +70

T3 –25, +45 –25, +70 +15 –25, +85

TX –40, +50 –40, +70 +15 –40, +85
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Tablica 3
Parametry próby wibracji

Kategoria Kierunek RMS m/s2

Klasa A montowane
na nadwoziu

pionowy
poprzeczny
wzdłużny

0,750
0,370
0,500

Klasa B montowane
na nadwoziu

pionowy
poprzeczny
wzdłużny

                1,01
0,450
0,700

Montowane na wózku
pionowy
poprzeczny
wzdłużny

                5,40
                4,70
                2,50

Montowane na osi
pionowy
poprzeczny
wzdłużny

              38,0
              34,0
              17,0

Oprócz prób wibracji losowych, urządzenie jest podda-
wane próbom na pojedyncze udary o wartości przyśpieszenia 
30 m/s2 dla kierunku pionowego i poprzecznego oraz 50 m/s2 

dla kierunku wzdłużnego. Po próbach na wstrząsarce urzą-
dzenie poddawane jest próbom działania i są sprawdzane 
jego parametry eksploatacyjne.

10. Wyniki przykładowych badań

•  Sprawdzenie odporności na zmienność napięcia zasilania
Na rysunku 5 przedstawiono oscylogram napięcia i prądu 

wejściowego przetwornicy. Oscylogram dotyczy sprawdzenia 
odporności przetwornicy na zmienność napięcia zasilania.

Z oscylogramu można zaobserwować wyłączanie się 
przetwornicy przy napięciu 1800 V. Zgodnie z dokumentami 
normatywnymi przy tak obniżonym napięciu, przetwornica 
powinna pracować przez minimalny czas 10 min.
•  Sprawdzenie odporności na zwarcie obwodu wyjścio-

wego
Rysunku 6 przedstawia oscylogram napięcia i prądu DC 

podczas próby zwarcia.
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Rys. 5. Przebiegi prądu pobieranego przez przetwornicę i napięcia zasilania

1-21-1

1,25s 1,3s 1,35s 1,4s 1,45s 1,5s 1,55s 1,6s 1,65s 1,7s 1,75s 1,8s 1,85s 1,9s 1,95s 2s

13
33

,2
-1

33
3,

2
1-

1 
[A

]

50
-5

0
1-

2 
[V

]

A B

(1-1)[A]
(1-2)[V]

Rys. 6. Oscylogram napięcia i prądu wyjściowego DC podczas próby zwarcia — UDC, — IDC
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13Centralne przetwornice pomocnicze. Klasyfi kacja, wymagania i ocena wyników na podstawie przeprowadzonych badań

Z oscylogramu można odczytać, że przy zwarciu wyjścia DC, 
przetwornica przechodzi w stan źródła prądowego utrzy-
mując prąd znamionowy przy obniżonym napięciu przez 
czas około 500 ms. Gdy zwarcie nie ustąpi po tym czasie, 
przetwornica wyłącza się. Po usunięciu zwarcia i przy zasila-
nym układzie sterowania przetwornica podejmuje pracę
w czasie do około 8 sekund.
•  Sprawdzenie jakości napięcia wyjściowego AC

Przebieg czasowy napięcia wyjściowego AC przedsta-
wiono na rysunku 7, natomiast odpowiadającą mu analizę FFT 
i kąty przesunięcia fazowego napięcia wyjściowego AC na 
rysunku 8. 

Z przeprowadzonej analizy FFT napięć wyjściowych 
można wnioskować, że jakość napięcia wyjściowego AC 
przetwornicy spełnia wymogi kwalifi kacyjne. Współczynnik 
THDU wynosi 3,75%. Napięcie o takiej jakości może być udo-
stępniane w gniazdach 230 V AC dostępnych dla pasażerów. 
Kąty przesunięć fazowych napięcia wyjściowego 3 x 400 V 
również spełniają wymagania kwalifi kacyjne. Napięciem
o takich parametrach jakościowych mogą więc być zasilane 

odbiorniki trójfazowe, np. silniki klimatyzacji wewnętrznej
wagonu.

11. Podsumowanie

Komfortowe wyposażenie wagonów pasażerskich w kli-
matyzację, wydajne ogrzewanie lub urządzenia AV, znacznie 
zwiększa zapotrzebowanie na moc elektryczną w wagonach 
osobowych. W ostatnich latach duży postęp w energoelek-
tronice umożliwił budowę centralnych przetwornic pomoc-
niczych, które pokrywają w całości takie zapotrzebowanie. 
Stosowanie przetwornic w wagonach oprócz zalet, takich 
jak zwiększenie komfortu podróżowania i niezawodności 
układu zasilania wagonu niesie za sobą również ryzyko 
przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej mocy pobiera-
nej przez wagon i przez cały pociąg na cele nietrakcyjne. 
Według obecnie obowiązujących przepisów [1, 2], maksy-
malna moc pobierana przez pociąg na cele nietrakcyjne 
w temperaturze zewnętrznej –20°C nie może przekraczać 
800 kVA, a w lecie przy temperaturze zewnętrznej 35°C
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Rys. 7. Przebieg czasowy napięcia wyjściowego 3 x 400 V, przy znamionowym obciążeniu
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Rys. 8. Analiza FFT napięcia i wyniki pomiaru kątów przesunięcia fazowego napięcia wyjściowego 3 x 400 V
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nie może przekraczać 466 kVA. Wartości te mogą być prze-
kroczone, przy przewymiarowanych przetwornicach i od-
biornikach wagonu, zwłaszcza dla długiego składu pociągu. 
Przekroczenie dopuszczalnej mocy pobieranej przez pociąg 
na cele nietrakcyjne ma negatywny wpływ na energetyczny 
system zasilania trakcji elektrycznej, zwłaszcza dla systemu 
zasilania trakcyjnego 3 kV DC.

Badanie centralnych przetwornic pomocniczych przezna-
czonych do wagonów osobowych oraz pojazdów trakcyjnych 
stanowi znaczącą część badań wykonywanych w Zakładzie 
Elektroenergetyki Instytutu Kolejnictwa. Doświadczony per-
sonel oraz specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Zakładu 
Elektroenergetyki umożliwia wykonywanie większości badań 
przewidzianych dla centralnych przetwornic pomocniczych. 
Badania, których nie można wykonać w Laboratorium Zakładu 
Elektroenergetyki, wykonują w pełnym zakresie wymaganym 
przez normy zatwierdzeni dostawcy.
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