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Anotace 
 

Ve své dizertační práci se zaobírám zkoumáním nepříznivých vlivů, které vznikají při 

provozu na tratích napájených stejnosměrnou proudovou soustavou. Jedná se tedy především 

o unikající proudy, protože v konečném důsledku způsobují elektrochemickou korozi na 

kovových úložných zařízeních, které se nacházejí v blízkosti, trati. 

První část této práce je zaměřena na způsoby napájení trakčních proudových soustav, jenž se 

používají na území České republiky 

V druhé části je proveden teoretický rozbor elektrochemické koroze vlivem unikajících 

proudů z kolejí elektrizovaných tratí a možnosti, jak této negaci zabránit. 

Modelováním se zabývá třetí část práce, kde je model tvořen zdrojem napájení, elektrickým 

hnacím vozidlem, kolejnicí a jednotlivými zemními vrstvami. Takto vytvořený simulační 

model umožňuje umístit do jednotlivých zemních vrstev jakákoliv úložná zařízení, jenž se 

mohou v okolí elektrizovaných tratí vyskytnout. Pomocí simulačního programu je pak 

vyobrazeno rozložení potenciálů způsobených unikajícími proudy na atypickém úložném 

zařízeni jako je patka stožáru a nástupiště. 

V předposlední časti je popsáno měření na vybraném objektu měnírny a odečet specifických 

hodnot, se kterých je pak vynesen přehledný graf. 

V závěru práce je provedeno srovnání měřených a modelových hodnot. Ze získaných 

výsledků lze učinit příslušné závěry a navrhnout řešení na zmenšení tohoto negativního 

účinku. 

 

Klíčová slova 
 

Elektrická vozba, trakční proudové soustavy, unikající proudy, bludné proudy, úložná 

zařízení, simulace, měření. 
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Annotation 
 

In my PhD thesis, I focused on examining the adverse effects that arise when running 

on lines powered direct current system. It is therefore especially the leakage current, because 

ultimately cause electrochemical corrosion metal storage devices that are located nearby 

track. 

 

The first part is focused on ways of power electrification systems, which are used in the 

Czech Republic. 

 

The second part is the theoretical analysis of electrochemical corrosion due to leaking currents 

from the track electrified lines and ways to prevent this negation. 

 

The third part deals with modeling where the model consists of power supply, electrical drive 

vehicle, rail and individual layers of earth. The created simulation model allows to locate the 

individual ground layers to any storage device, which is may occur around electrified lines. 

Potential distribution caused by leakage current on atypical storage devices such as the mast 

foot and the platform is then shown using a simulation program. 

 

In the penultimate section describes measurements on selected substations and specific 

reading values, which are then plotted graph of. 

 

In the conclusion will be compared and measured model values. From the results obtained, we 

can make conclusions and propose solutions to reduce this negative effect. 

 

 

Keywords 
 

Electric chariots, electrification system, leakage current, stray currents, storage devices, 

simulation, measurement. 
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Symboly a zkratky 
 

J  (A.m-2) vektor hustoty proudu  

  (Ω.m) rezistivita 

  S)  konduktivita 

E  (J)  energie 

Ex  (J)  energie v x - ose 

Ey  (J)  energie v y-ose 

Ez  (J)  energie v z – ose 

Ep  (V. m-1) intenzita elektrického pole 

I  (A)  elektrický proud 

R  (Ω)  odpor 

  (V)  potenciál 

f  (Hz)  kmitočet 

Ui  (V)  indukované napětí DC motoru 

c  (f)  kapacita 

ϕ  (Wb)  magnetický tok 

ω  (rad.s-1) úhlová rychlost 

Rs  (Ω)  vnitřní odpor DC motoru 

Ls  (H)  vnitřní indukčnosti DC motoru 

u  (V)  okamžité hodnota napětí 

1/s  (-)  operátor značící integraci 

J  (kg.m-2) moment setrvačnosti DC motoru 

Mz  (N.m)  zátěžný moment pro DC motor 

QxN  (V)  potenciál v příslušné zemní vrstvě  

m  (kg)  hmotnost látky vyloučené na elektrodách 
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A  (kg/A.s)  elektrochemický ekvivalent kovu  

 t  (s)  čas trvání 

j  (A.m-2) proudová hustota 

ps  (m2)  aktivní plocha kovu 

pG  (m2)  plocha vypočtená z geometrického tvaru 

w  (-)  stav charakterizující povrch kovu 

ΔR  (Ω)  přídavný odpor   
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1 Úvod 

 

Česká republika se řadí mezi země s největší hustotou železničních tratí na světě. 

Z 9513km železničních tratí u nás je 1830km dvoukolejových, 38km vicekolejových a 

7645km jednokolejových. Elektrizovaných tratí je necelá jedna třetina, což je 2997km.  

Elektrizovat se začalo stejnosměrnou trakční proudovou soustavou 3kV, jelikož se pro trakci 

jevil stejnosměrný trakční motor z hlediska vlastnosti pohonu jako nejlepší varianta.  

První trať elektrizovaná stejnosměrným systémem 3kV, Praha - Česká Třebová, byla dána do 

provozu v roce 1955. Tímto systémem pokračovala elektrizace železnic až do současnosti. 

V současné době je 58% elektrizovaných tratí provozováno na stejnosměrné hladině 3kV.  

S rozvojem výkonové elektroniky a tlakem průmyslu přistoupily ČD začátkem 60. let k 

zahájení elektrizace druhým trakčním proudovým systémem 25kV, 50Hz. Tím je dnes 

elektrizováno 1267km tratí. Kromě těchto systémů je elektrizováno 24 km tratí 

stejnosměrným trakčním proudovým systémem 1,5kV a 1 km tratě systémem 15kV; 16,7Hz. 

Provoz na elektrizovaných tratích však nepřináší jen pozitiva plynoucí z jeho užívání, jelikož 

elektrická trakce je zdrojem celé řady nepříznivých vlivů. Střídavá trakční proudová soustava 

25kV, 50Hz je zdrojem nesymetrie a harmonických vyšších řádů. Tyto negativní složky 

elektrického proudu pak nepříznivě ovlivňují celou napěťovou hladinu 110kV. Samotnými 

důsledky plynoucích z negace těchto účinků se nebudeme zabývat, protože nejsou náplní této 

práce. 

Stejnosměrná proudová soustava není rovněž bezproblémová, jelikož je zdrojem bludných 

nebo též unikajících proudů, které způsobují elektrochemickou korozi. Tyto bludné proudy 

mohou v provozních podmínkách dosahovat 15 - 60% z celkového hodnoty odebíraného 

proudu a tudíž jejich vliv na okolí a úložná kovová zařízení pod či poblíž elektrizovaných tratí 

je potřeba důsledně prozkoumat.  

V konečném důsledku je celá tato práce zaměřena především na negativní účinky 

stejnosměrné trakční proudové soustavy. 



VŠB – TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky  Dizertační práce 
 

 
12 

 

 

2   Trakční napájecí proudové soustavy  

 

Postupným historickým vývojem technologií v oblasti napájení vzniklo a také zaniklo 

více napájecích proudových soustav. Napájení kolejových drah ustálilo na jednovodičovém 

přívodu, který je tvořen trolejovým nadzemním vedením, v menším měřítku izolovanou 

kolejnicí. Přívod elektrického proudu do trakčních vozidel je z trakčních napájecích stanic 

realizován nadzemním vedením a odvod zpět je realizován kolejnicemi. U městských drah je 

rovněž využíváno zpětných kabelů. Výše popsané uspořádání napájení využívají prakticky 

všechny elektrické dráhy, i když u vysokorychlostních tratí s menšími modifikacemi.  

Trakční proudové napájecí soustavy lze rozdělit:  

 Stejnosměrné trakční napájecí proudové systémy  

 Střídavé trakční napájecí proudové systémy průmyslového kmitočtu 50 (60)Hz  

 Střídavé trakční napájecí proudové systémy sníženého kmitočtu 16 2/3 (25)Hz  

Otázka volby napájecí proudové soustavy pro elektrizaci železnic a vhodnosti je dosti složitá 

a je závislá na mnoha okolnostech. Jedná se především o stav techniky a rozsahem již 

provedené elektrizace [1].  

2.1 Stejnosměrné trakční napájecí proudové soustavy  
 

Z trakčních napájecích stanic, které se nazývají trakční měnírny, jsou napájeny 

stejnosměrné dráhy. V trakčních měnírnách dochází ke změna z 3-fázové energetické 

soustavy na soustavu stejnosměrnou.   

Jmenovitá napětí stejnosměrných soustav:  

 250V pro důlní dráhy hlubinných dolů  

 600V pro pouliční dráhy tramvajové a trolejbusové  

 750V pro rychlé městské dráhy (trolejbusové a podzemní dráhy)  

 1500V pro hlavní a vedlejší železniční tratě a pro průmyslové dráhy  

 3000V pro hlavní železniční tratě  

Při jízdě kolejového vozidla mezi dvěma napájecími stanicemi se v důsledku odporu 

trakčního vedení se mění i napětí na sběrači trakčního vozidla. Z tohoto důvodu je nutná 

určitá tolerance napájecího napětí. U stejnosměrných trakčních napájecích soustav je  +20 % a  

-33% jmenovitého napětí. Tato tolerance klade na trakční zařízení vysoké nároky jak na 

výrobce, tak i na provozovatele. Elektrická trakční zařízení pro stejnosměrné jmenovité napětí 

3kV musí spolehlivě pracovat na nejvyšším přípustném napětí v troleji 3 600V a nejnižším 
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 2 000V.  Na odporu trakčního vedení je závislá velikost úbytků napětí v troleji. Dalším 

faktory, které ovlivňují velkost úbytku napětí, je počet vozidel v napájeném úseku a velikosti 

odebírané-ho proudu trakčních vozidel. Trakční měnírny jsou stavěny z důvodu 

ekonomického v co největších vzdáleností, ale musí být voleny tak, aby vyhovovaly 

požadavkům na úbytky napětí. S rostoucí vzdáleností roste i odpor vedení a počet vozidel v 

napájeném úseku. Z těchto důvodů se pro napájení hlavních tratí volí napájecí soustava 3kV, 

aby proudy odebírané trakčními vozidly byly co nejmenší. U vozidel městských drah s 

kratšími tratěmi a menšími výkony jsou volena z bezpečnostních důvodů napětí nižší (600V a 

750V) [1, 2, 3]. 

2.2 Střídavé trakční proudové soustavy průmyslového kmitočtu  
 

Střídavé trakční proudové soustavy pracují s frekvencí elektrizační soustavy 50Hz (v 

některých zemích pracují s frekvencí 60Hz). Napájecí stanice jsou nazývány trakční 

transformovny, protože jsou v podstatě tvořeny transformátorem.  

Jmenovitá napětí jednofázových trakčních proudových soustav průmyslového kmitočtu 50Hz 

jsou:  

 15; 20; 25; 50kV – pro hlavní železniční tratě  

 6; 10kV – pro průmyslové tratě  

 0,4kV – pro hlubinné doly   

Nejvyšší přípustné napětí v trakčním vedení je 27,5kV u napěťové soustavy 25kV a nejnižší je 

19kV, přičemž krátkodobě je povolen pokles na 17,5kV. Lokomotivy a motorové vozy mohou 

být napájeny trakčním napětím 25kV, protože jsou vybaveny lokomotivním transformátorem a 

usměrňovačem. Tímto způsobem jsou napájeny stejnosměrné trakční motory. Díky těmto 

opatřením jsou vozidla složitější a tím i dražší, avšak tato opatření dokázali, že proudy 

odebírané z troleje menší. Toto opatření nám umožňuje použití lehčích trakčních vedení i 

větší vzdálenosti pro napájecí trakčními měnírnami. U soustavy 25kV se jedná o vzdálenosti 

40-50km ( u ČD je průměrná vzdálenost 42 km) [2]. 
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3 Napájecí trakční soustavy využívané v ČR  

 

V hromadné pouliční dopravě jsou v ČR využívány stejnosměrné napájecí soustavy 

600V, toto napájecí napětí je využíváno tramvajemi a trolejbusy. Napájecí napětí 750V 

využívá Metro v Praze. Specifikem železniční sítě v České republice je existence více 

napájecích trakčních systémů, přičemž za hlavní lze považovat stejnosměrný 3kV a druhým je 

střídavý 25kV, 50Hz. Železniční síť České republiky je elektrizována z 30%. V zemích našich 

sousedů Německa a Rakouska je používán systém napájení 15kV/16 2/3Hz [1, 2, 3]. 

České dráhy jsou elektrizovány následujícími proudovými soustavami:  

 stejnosměrná 3kV,   

 střídavá 25kV, 50Hz,   

 stejnosměrná 1,5kV (Tábor - Bechyně první elektrifikovaná trať na území dnešní ČR),  

 střídavá 15kV, 16 2/3 Hz (Znojmo – Šatov – Retz, jedna z posledních 

elektrifikovaných tratí (elektrifikováno 2008-2009) 

 

3.1 Způsoby napájení trakčních sítí  
 

Trakční síť je napájena trakčním proudem z trakčních měníren, nebo z trakční 

transformátorovny. Trakční síť se dělí na úseky, které se odděleně napájejí z důvodu 

lokalizace poruch, k omezení velikosti napájecích proudů a předepsaných úbytků napětí, které 

jsou stanoveny. Napájené úseky, lze rozdělit podle způsobu jejich napájení [2, 3].  

 

3.1.1  Jednostranné soustředěné napájení trakčních úseků  

 

Každý úsek má svůj vlastní napáječ. Ze společné stanice je napájen větší počet 

trakčních úseků jedná se o jednostranné napájení. Tento způsob je využíván v rozsáhlých 

kolejištích uzlových stanic anebo v městské dopravě. Trolejové vedené dvoukolejové tratě 

městské dopravy se v úseku připojuje společnému napáječi. K vyššímu využití průřezu se 

vkládají příčné spojky mezi vedeními a obou kolejí. Mezi výhody tohoto způsobu napájení 

patří spolehlivá a jednoduchá lokalizace poruch, přehlednost napájecích schémat a dobré 

využití vodivého průřezu. Nevýhodou tohoto způsobu napájení jsou v některých případech 

dlouhé napájecí kabely a poměrně krátké délky jednotlivých úseků [1, 2]. 
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3.1.2 Dvoustranné rozložené napájení trakční sítě  

 

U tohoto způsobu napájení jsou jednotlivé úseky napájeny z obou konců přilehlých 

napájecích stanic. Tímto způsobem je možné prodloužit délku úseku s ohledem na úbytek 

napětí. Tohoto způsobu se využívá u dvojkolejných železničních tratí, kde se napájí odděleně 

trolejové vedení pravé a levé koleje. Výhodou tohoto způsobu napájení úseku je zlepšení 

lokalizace poruch, možný výlukový provoz na jedné výlukové koleji a energeticky nezávislý 

provoz na obou kolejích. Nejvhodnější umístění napájecích stanic je v místě úsekového 

dělení, protože k napájení obou stran trolejového vedení je zapotřebí nejkratšího napájecího 

vedení. [2]  

Bezpečné vypínání poruchového úseku z obou stran je nutné provozním odpínáním úseku 

zajištěno elektrickou vozbou napáječů tak, že vypínač, který je blíže místu poruchy nebo 

vypne první, musí rozpojit přídržný obvod vypínače (napáječe) z druhé strany úseku.  

 

3.1.3  Čtyřstranné napájení dvoukolejné tratě s příčnými spínači  

 

Tento způsob napájení, plně využívá vodivého průřezu trolejových a případně i 

zesilujících vedení obou kolejí. Je účelné provádět příčné spojení na více úsecích. Při 

proudových poruchách a k provoznímu rozpojení trolejových vedení obou směrů jsou příčné 

spínače napěťově závislé, tj. vypínají, je-li trolejové vedení bez napětí a samočinně se zapínají 

v případě, že vedení obou směrů má plné napětí. [2]  

3.1.4 Čtyřstranné napájení dvoukolejné tratě se spínací stanicí  

 

Podélným elektrickým rozdělením oboustranně napájeného dvojkolejného úseku 

uprostřed a přemostěním dělících míst čtyřmi směrovanými vypínači v provedení obdobném 

jako v rozvodně napáječů v napájecí stanici vznikne čtyřstranné napájení se spínací stanici. 

Touto spínací stanicí se získá jednak příčné spojení trolejového vedení obou jízdních směrů, 

ale i podélné rozdělení úseků k užší lokalizaci poruch. Při proudové poruše v některém místě 

se totiž vypíná jen poloviční délka jednoho úseku. Směrované ochranné vypínače ve spínací 

stanici mohou mít elektrickou vazbu s vypínači v přilehlé napájecí stanici, čímž se zvýší 

bezpečnost vypínání dílčího úseku z obou stran [2]  
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4 Dělení elektrických trakčních vozidel 

 

Pod pojmem elektrické trakční vozidlo si můžeme v železniční terminologii představit 

kolejové vozidlo, které je schopno vyvinout takovou tažnou sílu, uvede do pohybu nejen sebe 

a i připojené tažné vozidlo (trakční souprava). Trakční vozidla můžeme dělit následujícím 

způsobem: 

4.1  Podle závislosti na přívodu trakční energie 
 Vozidla s elektrickou trakcí závislou – tramvaj, trolejbus, elektrická lokomotiva.  

 Vozidla s elektrickou trakcí nezávislou – dieselelektrické vozy, speciální vozy (na 

akumulátorový pohon).  

4.2 Podle přenosu trakční síly  
 

 Vozidla adhezní – trakční síla se přenáší mezi kolem vozidla a kolejnicí adhezí. Tato       

                              vozidla jsou vyvinutá pro překonávání stoupání řádově jednotek   

                              až desítek promile.  

 Vozidla ozubnicová – trakční síla je přenášena přes pastorek umístěný na vozidle.  

                               Pastorek zapadá do hřebenu umístěného mezi kolejnicemi. 

                               Ozubnicová vozidla pak mohou překonávat stoupání, až v řádu  

         stovek promile.  

 Vozidla nekonvenční – do této kategorie jsou zařazeny lanové dráhy nebo nové  

                              vysokorychlostní vlaky, které se pohybují po tzv. magnetickém               

                              polštáři. 

4.3 Podle rozchodu kolejnic  
 

 Vozidla s normálním rozchodem – 1435mm. Používá se v České republice.  

 Vozidla širokorozchodná – 1520, 1600, 1620mm.   

 Vozidla úzkorozchodná – 600, 650, 700, 750, 900, 1000, 1067mm [2]. 
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5 Elektrochemická koroze bludnými proudy 

 

Elektrochemická koroze bludnými proudy je narušení kovu doprovázené vznikem 

elektrického oblouku a probíhá v elektricky vodivém prostředí, např. u kovových zařízení 

v zemi.  

Rozdělení proudu mezi kolejnicemi se řídí Kirchhoffovými zákony. Při značných délkách 

kolejnic (při jednostranném napájení až 20km) více či méně vodivě spojených se zemí může 

trakční proud vyvolat velké úbytky napětí odporem kolejí, které vůči úbytku na odporu 

přechodu kolej – země není zanedbatelný. Půda vytváří kolejím bočník, kterým teče proud 

daný Kirchhoffovými zákony. Jestliže jsou v zemi uloženy rozměrnější vodivé předměty, tak 

mohou vzhledem ke své dobré podélné elektrické vodivosti shromažďovat bludné proudy 

z okolí a vést je do ještě vzdálenějších míst. I když nejsou přímo spojeny s kolejemi. Těmito 

elektricky vodivými předměty mohou být kromě kovových potrubí a kovových plášťů kabelu, 

také souvislé zdroje podzemní vody. Tyto vodivé předměty spolu s kolejemi vytváří celé sítě, 

které se navzájem kříží a vytvářejí velký počet spojení mezi sítěmi a zemi. Elektrický proud, 

který se má vracet do měnírny kolejnicemi se vrací kolejemi, půdou a podzemním vedením. 

Na jeho cestě k měnírně může vzniknout velké množství katodických a hlavně anodických 

pásem či okolí. 

Ztráty elektrochemickou korozí jsou v porovnání s čistě chemickou korozí značné (např. 

ztráty olova za rok 64kg při proudu pouze 1A). 

Na obr. 1 je schematicky znázorněn proud z kolejnice do země a do úložného zařízení. 

Stejnosměrný proud tekoucí zemí se uzavírá cestou nejmenšího odporu a prochází půdami 

s malými měrnými odpory. Jestliže se v půdě nachází nedokonale izolované kovové zařízení 

(potrubí, kabel atd), je proud tímto zařízením veden a vystupuje v blízkosti napájecí stanice 

do země [4, 5]. 
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Prostředí v okolí kovových úložných zařízení můžeme rozdělit na následující pásma: 

 Katodické – místo, kde bludné proudy vstupují z půdy do úložného zařízení. Narušuje 

se zde izolace při vysokých hodnotách proudu a potenciál potrubí – půda. 

 Neutrální – v tomto pásmu pouze proud prochází kovovým zařízením, aniž by na něho 

zhoubně působil. 

 Anodická – pásmo přestupu z úložných zařízení do půdy. Anodické pásma jsou 

nejnebezpečnějším místem vzniku elektrochemické koroze a největšího narušení 

materiálu. 

 

Možnosti zkorodování kovu lze určit podle Faradayova zákona: 

 (kg; kg/A.s, A, s)        (1) 

 

kde: M…hmotnost látky vyloučené na elektrodách (kg) 

        A…elektrochemický ekvivalent kovu (kg/A.s) 

         I…proud procházející elektrolytem (A) 

         t…čas trvání elektrolytického jevu (s) 

Obr. 1  Schéma obvodu trakčního proudu u stejnosměrné trakční proudové soustavy 
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Korozní účinek bludných proudů je značně rychlý a soustřeďován do anodického pásma, 

kde soustavně narušuje kovová úložná zařízení uložena v zemi. Zejména v anodických 

pásmech muže dojít k úplnému zkorodování např. stěny potrubí a tím k vážně havárii 

vyžadující přerušení proudícího media a rozsáhle opravy s vysokými náklady. Jelikož 

množství zkorodovaných kovů je přímo úměrné procházejícímu proudu a času působení, 

dosahují škody způsobené korozí bludnými proudy obrovských hodnot jen těžko 

vyčíslitelných. 

Mimo jiné se touto problematikou zaobírají i mezinárodní organizace jako je např. CCITT 

nebo UIC [6]. 

 

5.1 Vliv polarity na směr bludných proudů 

 

 

Obr. 2 Trakční napájení s kladným pólem na troleji 

U tramvajových tratí se používá pro napájení trolejového vedení polarita plus nebo mínus. O 

tom, jaká polarita byla použita pro napájení trolejového vedení tramvajových tratí, se 

rozhodovalo už v době existence Československa. Ve městech, jako je Ostrava, Brno či 

Košice, je trakční trolej napájena zápornou polaritou. Kladnou polaritou v troleji jsou pak 

napájeny tramvaje v Praze, Plzni, Liberci, Mostu, Bratislavě a Olomouci.  
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Obr. 3 Trakční napájení s kladným pólem na troleji 

Polarita v trakčním systému má vliv na směr bludných proudů. Polarita kolejnicových pásů je 

příčinou odlišného vlivu na korozi kolejnic, vodovodního a plynového potrubí. Pokud je na 

kolejnici záporná polarita (viz. obr. 2), pak je nebezpečí koroze od bludných proudů zvláště v 

okolí měnírny. V případě opačné polarity (viz. obr. 3) se zvýšené nebezpečí  přesouvá s místy 

injektáže bludných proudů dle místa trakčního odběru. Volba polarity má proto vliv na 

produktovody a jiné kovové komponenty uložené v zemi a jejich životnost. 

Podstatnou část trakčního přenosového systému tedy vytváří země. Často (např. v případě 

vyhodnocování rizik koroze podzemních zařízení) nás zajímá především tento prvek 

trakčního přenosového systému. Bludné proudy, jak nazýváme únikové zpětné proudy 

elektrické trakce, však nejsou jediné proudy, tekoucí v zemi.  

Zemní proudová pole vznikají z mnoha příčin. Mohou být tedy jednak vytvářena uměle, nebo 

mohou vzniknout přirozenou cestou a mohou více či méně ovlivnit přenos energie na 

elektrické trakci. 

V případě, že se v zemi nachází kovové zařízení a není v proudovém poli dostatečně 

chráněno, dochází k elektrochemické korozi. Intenzita koroze se zpravidla snižuje se 

vzdáleností od zdrojů proudových polí. Ověřování rizika koroze podzemních zařízení od 

bludných trakčních proudů je jedním z hlavních důvodů, proč se tyto proudy vyšetřují. 

Za předpokladu homogenity půdy platí obecně, že čím je půda vodivější, tím je vzdálenost 

šíření bludných proudů menší. Předpoklad homogenity je pro praxi užitečný pro vytváření 

modelů, ale téměř vždy je narušen geologickým rozvrstvením zeminy a kovovými předměty 

(špatně izolované potrubí, podzemní kabely apod.), na nichž je potenciál stejný do značných 

vzdáleností od zdroje. V geofyzice existují metody, které na základě šíření proudu do hloubky 

dovolují usuzovat na složení půdy [6]. 
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5.2 Koroze vyvolaná střídavými zemními proudy 
Otázky tykající se korozního působení střídavých zemních proudu zůstával dlouho 

v pozadí zájmu… hlavní podíl na tomto stavu měla již překonaná úvaha o naprosté 

neškodlivosti střídavého proudu vycházejícího z názoru, že průchodem střídavého proudu 

kovem v elektrolytu nedojde ke koroznímu narušení. Neboť celkový náboj prošlý daným 

průřezem za určitou dobu je nulový a kovové ionty rozpuštěné během anodické půlvlny se 

znovu vyloučí v katodické půlvlně. Teprve v posledních dvaceti letech, kdy se řada prací 

teoretických i experimentálních zabývala působením na kovové materiály, byly jednoznačně 

prokázány jeho korozivní účinky. 

I když existuje řada teorii zabývajících se touto problematikou, není doposud uspokojivě 

objasněn mechanizmus korozního působení střídavého proudu na kovové materiály. Vliv 

střídavého proudu je odlišný od působení proudu stejnosměrného. Byly získány alespoň 

některé dílčí poznatky v této oblasti. Velikost korozivních účinků střídavého proudu např. 

Závisí nepřímo na jeho kmitočtu a přímo na hustotě proudu na povrchu kovu. Mezi další 

spolupůsobící činitele patří složení a teplota elektrolytu a přechodný odpor mezi povrchem 

materiálu a elektrolytem. Korozivní účinky jsou ovlivňovány i tím, zda je přítomná i 

stejnosměrná složka. Korozní napájení střídavým proudem je zpravidla nerovnoměrné, děrové 

[7].  

 

5.2.1 Zdroje a účinky střídavých zemních proudů  

 

Zdroji střídavých zemních proudů jsou zpravidla elektrická zařízení nedostatečné izolace 

od země, zejména koleje drah elektrizovaných jednofázovou trakční proudovou soustavou 

25kV, 50Hz, rozvody energetických zařízení atd. Vzhledem k průmyslovému kmitočtu 

používanému v ČR připadají tedy v úvahu nejčastější střídavé zemní proudy o kmitočtu 50Hz. 

Vedení střídavého proudu podléhá ve srovnání s proudem stejnosměrným, odlišným 

zákonitostem. Kovové vodiče v důsledku vlastní indukčnosti, skinefektu a změn permeability 

kladou větší odpor proudu střídavému než stejnosměrnému. Např. odpor kolejnic je pro 

střídavý proud 50Hz přibližně 5x větší. Zvýšena hodnota elektrického proudu vede k tomu, že 

pouze asi 25% zpětného proudu protéká kolejnicemi, zatímco zbývajících 75% unika do země 

a šíří se podél kolejí, přičemž muže dojít k jeho přestupu na kovová úložná zařízení. Na 

vzniku střídavých zemních proudů se kromě vazby galvanické může podílet vazba induktivní. 

Pro stanovení korozivních účinků střídavého proudu na olovo, hliník a ocel byla provedena 

řada zkoušek. Po zkouškách byly používány kovové vzorky o přesně definované ploše, 

ponořené v elektrolytu a po určitou dobu vystavené průchodu střídavého proudu o kmitočtu 

50Hz s různými hodnotami proudové hustoty. 
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Po ukončení jednotlivých zkoušek byl u vzorků zjištěn hmotnostní úbytek vyvolaný 

střídavým proudem. Z korozních úbytků byly následně stanoveny hodnoty korozní rychlosti 

pro jednotlivé kovy v závislosti na hustotě proudu. 

Ze shrnutí výsledku zkoušky vyplynulo, že korozní rychlost při působení střídavého proudu o 

hustotě 0,5 až 17A/dm2  dosahuje maximálně řádových hodnot. U olova stovek, u hliníku tisíc 

a u oceli desítky g/m2 . Nejodolnější proti korozi střídavým proudem je tedy ocel, dále 

následuje olovo a nejmenší odolnost vykazuje hliník. Proto se v provozu a údržbě sdělovacích 

kabelů není třeba zabývat korozí olověných a ocelových kabelových obalů střídavým 

proudem, zatímco u hliníkových obalů je třeba tuto otázku řešit. Proto se podél trati 

elektrizovaných jednofázovou trakční proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz pokládají sdělovací 

kabely s hliníkovým pláštěm. 

Základním předpokladem možnosti vzniku korozního ohrožení hliníkového kabelového pláště 

střídavými zemními proudy je současná existence následujících podmínek. 

 Přítomnost střídavých zemních proud v plášti kabelu, 

 Narušení celistvosti protikorozní ochrany kabelového pláště. 

 

U železničních sdělovacích kabelů přicházejí nejčastěji v úvahu střídavé zemní proudy 

vyvolané galvanickou vazbou mezi kabelovým pláštěm a zpětným kolejnicovým vedením. 

Vzhledem k tomu, že většina těchto kabelů je uložena v poměrně malé vzdálenosti od kolejí a 

vzhledem technologii montáže kovových kabelových obalů, je možno předpokládat, že 

v pláštích kabelů uložených podél trati elektrizovaných střídavou trakční proudovou 

soustavou jsou prakticky vždy přítomné střídavé zemní proudy: Protikorozní ochrana pláště 

kabelů může byt narušena a může dojít k náhodnému styku kabelového pláště se zemí. 

V takových místech může docházet k nekontrolovanému přechodu střídavých zemních 

proudů mezi pláštěm a zemí a následnými korozními účinky.  

 

Nejčastějšími příčinami narušení protikorozních ochran jsou: 

 

 Mechanické poškození vznikající při přepravě, pokládce a provozu kabelů 

s různým rozsahem a charakterem porušení protikorozní ochrany 

 Montážní závady vyvolané zejména nedodržením technologických postupů 

nebo použitím nevhodných materiálu. 
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U střídavé elektrické trakce se na kovových úložných zařízeních nevytvářejí tři potenciálové 

pásma jako u stejnosměrné trakce, ale vytvoří se pouze pásma dvě (obr.4). Neutrální pásmo, 

které nezpůsobuje žádnou elektrochemickou korozi a pásmo, které slučuje katodické i 

anodické pásmo, a toto pásmo vyvolává elektrochemické rozpouštění kovů. Sloučení těchto 

pásem je zapříčiněno drahým střídavým průběhem proudu. Polarita u střídavého proudu 50Hz 

se mění každých 0,01s. 

5.2.2 Posouzení korozního ohrožení střídavými zemními proudy 

V naší normě ČSN EN 50 122-2 je o korozi způsobené střídavými zemními proudy 

napsáno toto: „Na základě dlouhodobých zkušeností nedochází ke korozivnímu působení 

vlivem bludných proudu u AC trakční proudových soustav, jejich význam však není doposud 

dokončen. 

Podle německé normy DIN 50 925 je hranice nebezpečné proudové hustoty střídavého 

zemního proudu, při které je potřeba počítat s korozivním napadením, nad 30A/m2  . Tato 

hranice však byla vyhrazena několika renomovanými společnostmi a bylo zjištěno, že u 

proudové hustoty do 25A/m2   dochází ke korozivnímu poškození vlivem střídavých zemních 

proudů. 

Na základě experimentálních výsledků bylo zjištěn, že je-li proudová hustota menší 20A/m2  , 

ke koroznímu poškození ohrožení určitě nedojde a potenciálové kriterium je použitelné. Je-li 

J=20÷100A/m2  , ohrožení je možné a při J>1000A/m2   je koroze velmi pravděpodobná. 

Další poznatky však ukazují, že ke koroznímu poškození může docházet již tehdy, když je 

J=15-20V. 

Rozdíly v údajích proudových hustot, při níž dochází ke korozivnímu ohrožení, mohou 

vznikat také tím, že skutečně aktivní plocha kovu (ps) není totožná s plochou vypočtenou 

z geometrického tvaru (pG). Z uvedeného plyne, že proudová hustota J (A.m2) bude mít jinou 

hodnotu, vztáhne-li se proud i (A) na ps ,nebo pG : 

  (-;m2 , m2)          (2) 

Obr. 4  Střídavá trakce 
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 . (A.m2 ; A ,m2 ),    (A.m2 ; A ,m2 ),     (3) 

 

Pochopitelně ps se může během korozního procesu měnit jak z makroskopického, tak 

mikroskopického hlediska. Tím také faktor w charakterizující stav povrchu může nabývat 

různých hodnot [7, 8, 9].
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6 Způsoby ochrany před elektrochemickou korozí 

Samotné navrhování ochrany proti korozi bludnými proudy nelze řešit pomoci pevně 

stanovené šablony, ale je potřeba vždy vycházet z proměření a rozboru každého jednotlivého 

případu a hledat nejvhodnější řešení pro daný případ. Primární závislost je určena především 

vlastnostmi a povahou půdního prostředí a v konečném důsledku i sousedících kovových 

zařízení uložených v zemi.  

Celá metodika ochrany proti bludným proudům je postavena na kombinaci několika 

ochranných metod. Často při tom ještě musí být protikorozní ochrana v souladu s jinými 

druhy ochran, jako je např. ochrana před úderem blesku, ochrana před nebezpečným 

dotykovým napětím apod. 

Nejlepším řešením je, provést v dané oblasti protikorozní ochranu na všech uložených 

zařízeních současně. Ochranné opatření jednoho úložného zařízení často změní zemní 

proudové pole a tím i korozní poměry nejen na chráněném zařízení, ale i na všech ostatních. 

Proto při návrhu ochranného zařízení musíme brát z zřetel i na toto [10, 11]. 

Ochrana proti bludným proudů, se řeší: 

 Omezením vzniku bludných proudů. Toto je opatření je považováno za primární a 

provádí se u trati elektrizovaných stejnosměrnou trakční proudovou soustavou, 

 Omezením účinků bludných proudů. Které nebylo možno z technicko-

ekonomických důvodu omezit. 

6.1 Omezení vzniku bludných proudů 
Zmenšením zemních proudů se zmenšuje nebezpečí koroze všech kovových předmětů 

nacházejících se v zemi v proudovém poli a to i bez dalších opatření, které bývají ekonomicky 

náročné. 

Prostředky ke zmenšení zemních proudů jsou: 

 Zvětšení přechodného odporu mezi kolejnicí a zemí, 

 Zvětšení vodivosti zpětného vedení kolejnicemi, 

 Zajištění rovnoměrného potenciálu kolejiště proti zemi. 

6.2 Zvětšení přechodové odporu mezi kolejnici a zemí 
Zvětšením přechodného odporu vyžaduje bezvadné uložení koleje do suchého, čistého 

štěrkového lože, odstranění zásypu koleje na přejezdech a ve stanicích na nástupištích, 

odstranění všeho přímého uzemnění na kolejnice (obr. 5). Použijeme-li se zemního lana mezi 

stožáry trolejového vedení, pak lze zemní propojení zavést až do napájecí stanice a případný 

zemní proud použít k samočinnému vypínaní napáječe v případě poruchy izolace trolejového 

vedení v napájeném nebo chráněném úseku. Pro bezpečnost použití průrazek v zemněných 

obvodech je rozhodující výše průrazného napětí a schopnosti svádět zkratové proudy [10, 11]. 
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6.3 Zvětšení vodivosti zpětného vedení kolejnicemi 
U stejnosměrných drah má kolejnice zpětné vedení podstatně větší vodivost, než vedení 

trolejové, je však potřeba vodivosti všech kolejových pásů použitím podélných příčných 

kolejnicových spojek. 

Na trati s elektrickými kolejovými obvody samočinného zařízení. Tzv. autobloku, nelze 

použít příčných kolejových spojek a spojují se proto oba kolejnicové pasy jedné koleje 

prostřednictvím kolejových tlumivek. 

Podélný odpor zpětného kolejnicového vedení musí být co nejnižší. Pro zajištění elektrické 

vodivosti kolejí je nutné kolejnice podélně svařovat nebo opatřit elektrovodnými propojkami, 

dále zřídit vyrovnávací spojky mezi kolejnicovými psy jedné koleje a mezi sousedními 

kolejemi tak, aby se celkový podélný odpor kolejnic nezvýšil o více než 5% [10, 11]. 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Spojení stožáru s kolejnicí přes průrazku  
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6.4 Zajištění rovnoměrného potenciálu kolejiště proti zemi 
 

K zajištění rovnoměrného potenciálu kolejiště mohou sloužit různá opatření, která jsou 

ovšem jen někdy proveditelná: 

a) Vyrovnání úbytku napětí ve zpětných kabelech umělým zvětšováním činného odporu 

kratších kabelů přídavnými odborníky v napájecích stanicích rozvětvovaných 

trakčních sítí, což je např. u městských drah nebo v rozsáhlých železničních stanicích 

(obr.6) 

Předpokládejme u kratších napáječů odpor R1 a u delšího odpor R2 , přičemž R1 >R2 . 

Proud obou napáječů je přibližně stejný a přídavný odpor ΔR chceme docílit, aby 

úbytek napětí v obou napáječích byl stejný a platil vztah: 

        (4) 

 

b) Použití tzv. sacích soustrojí, která vyrovnávají napěťové úbytky v delších zpětných 

kabelech  při stejném úbytku napětí v obou napáječích platí: 

         (5) 

 

 

Obr. 6 Kolejová síť ve stanici [12] 
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Obr 6 Vyrovnání úbytku napětí [10, 11] 
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7 Omezení účinků bludných proudů  

 

Ochrany před účinky unikajících proudu můžeme rozdělit následujícím způsobem a to na 

aktivní a pasivní ochrany. 

 Pasivní ochrany pracují s prostředky zamezujícími vznikání, unikání a šíření 

proudu v kabelových pláštích. 

 Aktivní ochrany pracují s umělými potenciály zamezujícími přímý vstup 

plášťových proudů do půdy, buď pomocí umělého potenciálu proti zemní 

elektrodě (tzv. katodová ochrana), nevodivým spojením se záporným pólem 

zdroje zemních proudů (trakční měnírny) v místě vstupu plášťových proudů 

(tzv. anodová ochrana) Sem patří též ochrany pomocí obětních elektrod. 

 

Mezi pasivní ochrany můžeme uvažovat: 

 vhodná volba úložného zařízení 

 izolace 

 stavení ochrana 

 obsypání úložného zařízení nevodivou zeminou, štěrkem nebo pískem 

7.1 Trasa úložného zařízení 
Trasa musí být volena tak, aby bylo možné zajistit účinnost a hospodárnost pasivní a 

aktivní ochrany proti korozi v oblasti bez i s bludnými proudy. Při volbě trasy musí být 

zvážená možnost vyhnout se půdám se zvýšenou agresivitou. Agresivita prostředí se zpravidla 

hodnotí na základě korozního průzkumu, a podle fyzikálně – chemického průzkumu 

Trasa úložného zařízení má být pokud možno v největší vzdálenosti od zdroje bludných 

proudů, pokud možno v místě, kde hustota unikajícího proudů je menší než 1.10-4 mA.m-2. 

Takovéto vzdálenosti říkáme bezpečná vzdálenost. 

Vztah pro určení bezpečné vzdálenosti: 

   (A.m-2, V.m-1, Ω.m)        (6) 

,kde  Jp je hustota bludných proudů 

Ep intenzita elektrického pole bludných proudů 

ρ zdánlivý měrný odpor půdy 
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Trasa kabelu musí být vzdálena od nejbližší kolejnice železniční elektrizované trati nebo od 

zařízení s ní vodivě spojených nejméně 10m, pokud nestanoví speciální norma jiné podmínky. 

Není-li možno těmto požadavkům vyhovět, je třeba zajistit zvětšení přechodového odporu 

mezi kabelovým pláštěm a půdou použitím betonových, asfaltem vylévaných žlabů, tvárnic 

apod.  

Počet míst, v nichž se trasa kabelu náhle přibližuje ke zdrojům bludných proudů (např. ke 

kolejím) z velké vzdálenosti na malou vzdálenost, anebo je křižuje, je třeba omezit na 

minimum. Křižování trasy kabelu s elektrizovanými tratěmi mají být kolmo k ose trati. 

Trasa kabelu má být mimo oblasti vlivu aktivní ochrany provozované na jiných zařízeních 

v zemi uložených. Tento vliv se projevuje obvykle do vzdálenosti 500m. 

Abychom alespoň částečně omezili vznik bludných proudů, zavádí se různá vylepšení již při 

stavbě trati a pevných trakčních zařízeních 

7.2 Stavební ochrana 
Dálkové sdělovací kabely se kladou do země s krytím nejméně 70cm, při křížení 

železnice nejméně 150cm pod nivelou koleje. Místní sdělovací kabely se kladou nejméně k 

tratím 40cm v chodníku, 90cm v jízdní dráze a 100cm pod nivelou koleje. V místech se 

zvýšenou vlhkostí musí být dno kanálu odvodněno. V agresivních oblastech je třeba zasypat 

výkon neagresivním pískem nebo použít izolačních tvárnic a žlabů. 

7.3 Izolace 
Pasivní protikorozní ochranou kabelů se izolují od půdy kovové kabelové pláště, 

kabelové spojky a kabelové doplňky.  

Vlastností izolačních vrstev určuje životnost celé chráněné soustavy. Kvalitní izolace určuje 

především její izolační odpor, který je závislý na druhu materiálu a tloušťce vrstev. V oblasti 

izolačních vrstev se zaznamenaly značné pozitivní změny. Dříve se používaly asfaltové 

polevy ovinuté izolačními fóliemi nebo papírové obaly, kde poslední vrstva byla hrubší a 

vyšší mechanickou odolností. Dnes se používá trojvrstvá izolace s epoxidovým základem, 

vazebnou adhezní vrstvou a vlastním polystyrenovým pláštěm. Vývoj izolačních materiálů 

pokračuje dál a soustřeďuje se na omezení stárnutí těchto organických látek formou 

stabilizace jejich molekulové struktury, zvýšení adheze a izolačního odporu. Hodnota 

izolačního odporu už povyšuje na 1MΩm-2 (tato jednotka se používá pro izolační odpor 

potrubí, pro kabely se udává izolační odpor v MΩkm). U kabelů s hliníkovým pláštěm se 

požívá tzv. univerzální ochrana. Minimální ochrana izolačního odporu byla stanovena na 

0,2MΩkm . 
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7.4 Aktivní ochrany 
Aktivní ochrana zajišťuje trvalý záporný potenciál uloženého zařízení a obvod proudů 

z úložných zařízení jen v místech připojení ochrany. Trvalým záporným zpolarizováním 

kovových zařízení se zamezí vzniku anodických oblastí na úložném zařízení. 

Aktivní ochrany se řeší několika způsoby: 

 Přímá drenáž, 

 polarizovaná drenáž, 

 zesílená polarizovaná drenáž, 

 žárovková drenáž, 

 automaticky řízená drenáž, 

 ochrana galvanickými anodami (obětní anoda), 

 katodická ochrana. 

 

7.4.1 Přímá drenáž 

Ochrana elektrickými drenážemi se používá v oblastech výskytu bludných proudů, kde 

zdroj těchto proudů je v takové vzdálenosti od kabelu, že drenážní ochrana zlepšuje na 

určitém úseku kabelu korozní situaci. Přímé elektrické drenáže lze použít jen v případě, že 

v místě připojení elektrické drenáže nedochází ke změně polarity napětí mezi trakční kolejnicí 

a kabelovým pláštěm. Drenážní vedení se propojuje ke kolejnicím vedoucím trakční proud 

(obr.7). 

 

a) izolováním kolejnic od pražců 

b) zvětšením vodivosti kolejového spodku 

c) opatřením v trakčním systému 

ad A) Kolejnice izolované od ocelových a betonových pražců podložkami z tvrdé pryže 

zvýší přechodový odpor a navíc slouží ke zmírnění rázu při jízdě vozidel až dosažení určité 

pružnosti. Dále se používá impregnování dřevěných pražců (v minulosti), odvodnění tělesa 

trati a úprava štěrkového lože. 

Železniční spodek nesmí zadržovat srážkovou ani spodní vodu. Tam kde tuto podmínku 

nemůžeme být zajištěno přirozenou cestou, musí být vybudovány odvodňovací kanálky, které 

musí být funkční za všech okolností. Jinak dochází k podmáčení zemního tělesa, ztrátě jeho 

pevnosti, a tím k celkovému porušení. Železniční spodek je bezprostředně pod železničním 

svrškem, a proto musí být dostatečně únosný, aby čelil trvalému přetvoření zatlačováním lože. 

Musí umožňovat co nejrychlejší odtok vody. Proto se někdy provádí příčném sklonu 2 až 4%. 

Ad B)  Zvětšení průřezu kolejnic, sváření kolejnic propojkami mezi kolejnicemi i kolejemi se 

dosáhne lepší vodivosti kolejové sítě. Nejdokonalejším řešením se jeví bezstyková kolej, která 

se může budovat ve všech kolejích jak traťových od poloměru R=180 m, a to na dřevěných, 
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ocelových i betonových pražcích. Podmínkou je řádné a úplné dosažení všech upevňovadel a 

důkladné zaštěrkování koleje, aby zajištěn dostatečný odpor proti podélnému posunu i proti 

směrovému a výškovému vybočení. Bezstyková kolej se vytváří až přímo na trati, kde se 

jednotlivá kolejová pole svařují buď aluminothermicky nebo elektrickým obloukem či na 

svářečce elektrickým odporem natupo. 

 

Ad  C)  Opatřeními v trakčním systému rozumíme zmenšení vzdálenosti mezi měnírnami a 

připojení zpětných kabelů ke kolejnicím ve více místech např. běžně u tramvají volba polarity 

vedení atd. 

Při volbě polarity trakčního proudu, má polarita vliv na místo a velikost korozních oblastí. 

Jestliže zvolíme kladný pól v kolejnici a záporný do trolejového vedení jako tomu bylo 

v počátcích elektrizace v pražském uzlu 1500kV ss, bude se anodická oblast pohybovat 

společně s jedoucím vlakem. Budou tak napadána korozí všechna úložná zařízení v blízkosti 

dráhy a největší intenzity dosahuje uprostřed sousedních měníren. Bylo by tedy zapotřebí 

vybudovat proti korózní ochranu podél celá tratě, což by bylo dosti nákladné. Naskýtá se však 

možnost zvolit opačné polarity tj. kladný pól v troleji, potom se anodické oblasti přesunou do 

okolí měníren, kde jsou zpětné kabely připojeny ke kolejím: Stačí tedy postavit antikorozní 

ochrany jen v určitých lokalitách, čímž se výrazně sníží investiční náklady a již samotnou 

volbou této polarity se zmenšuje riziko rozsáhle koroze [10, 11]. 

 

 

Obrázek 7 Přímá drená 
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7.4.2 Polarizovaná drenáž 

Polarizované elektrické drenáže se používají v případě, že v místě jejich připojení 

dochází ke změně polarity napětí mezi trakční kolejnici a kabelovým pláštěm. Ve své podobě 

je to jednoduchá drenáž, která je doplněná o usměrňovač, který zamezí protékání proudů ve 

směru z kolejnice do úložného zařízení (obr. 8): Elektrické drenáž musí být navržená tak, aby 

neovlivnila činnost železničního zabezpečovacího zařízení. 

 

Obrázek 8 Polarizovaná drenáž[13] 

7.4.3 Zesílená polarizovaná drenáž 

Zesílené elektrické drenáže se používají v těch případech, kde má drenáž trvale 

zajišťovat katodickou ochranu pláště, a kde je rozdíl potenciálu plášť – kolejnice pro tento 

účel nízký. Do obvodu, kterým je připojen chráněný kabel na kolejnice, se vkládá ještě zdroj 

ss proudu, jehož záporný pól je připojen k plášti kabelu a kladný pól ke kolejnicím (obr. 9). 
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Obrázek 9 Zesílená polarizovaná drenáž 

7.4.4 Žárovková drenáž 

Zvláštní postavení mojí tzv. žárovkové drenáže (obr.10), umožňuje částečnou 

automatickou regulaci drenážového proudu sérioparalérním zapojením žárovek. Studené 

vlákno žárovky vykazuje malý odpor, jenž s procházejícím proudem stoupá a zároveň tak i 

omezuje drenážový proud. Při uvedení do provozu je třena zvolit takovou kompilaci žárovek, 

jenž by odpovídala místním podmínkám.. 

 

 

Obrázek 10 Žárovková drenáž 
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7.5 Automaticky řízená drenáž 
Tato drenáž se používá v těch případech, kdy je třeba automaticky řídit velikost proudu 

procházejícího el. drenáží tak, aby potenciál ˮ plášť kabelu – půda ˮ byl udržován v určitých 

mezích. Tyto meze jsou udržovány a automaticky řízeny podle hodnoty potenciálu ˮ plášť 

kabelu – půda ˮ nebo podle hodnoty protékajícího elektrického proudu drenážním zařízením 

(obr. 11). 

Jeden z případu řízené drenáže je elektrická drenáž s regulovaným účinkem na bázi prvků 

IGBT. Jeho koncepce vychází z žárovkové polarizace drenáže, avšak nelineární omezovací 

člen je realizovanou formou odporové kaskády spínané výkonovými elektrickými moduly. 

Řídící obvod muže být realizován pomocí CMOS obvodu. 

 

Obrázek 11 Automaticky řízená drenáž  

7.5.1 Ochrana galvanickými anodami 

Název galvanická anoda je odvozen od elektrochemického procesu probíhajícího 

v elektrolytu při elektrickém spojení této anody s kovem termodynamický ušlechtilejší. Tímto 

spojením vzniká galvanický proudu v článku, jehož anodou je méně ušlechtilý kov. 

Odsávání bludných proudů bez vnější elektromotorické síly se považuje za nejvhodnější 

způsob použití aktivní ochrany, přičemž s použitím galvanických anod musí být kontrolován 

proud mezi anodou a katodou (tj. chráněny úložným zařízením). Zdroj proud je anoda, která 

se rozpouští, tzv. obětní anoda.  

Galvanické anody jsou nejjednodušším zdrojem stejnosměrného proudu. Řadíme-li kovy 

z hlediska ušlechtilosti, zjistíme, že mezi nejaktivnější kovy patří hořčík, hliník, zinek, a tedy 

tyto kovy jsou nejvhodnější kovy pro obětní anody.] 
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Izolační povlak je vždy porézní (nebo jsou k potrubí paralelně připojeny některé zemniče), 

takže proud protéká zemí z místa zápornějšího potenciálu (Mg anoda) na místa kladnější 

(místa s porušenou izolací potrubí) obr. 13. 

Zkušenosti s galvanickými anodami ukázaly, že jejich výkonnost a trvanlivost závisí do 

značné míry na vlastnostech půdy, do nichž jsou ukládány. Proto se anody ukládají do 

speciálního odsypu hlubokého 1-3m [10, 11].  

 

Obrázek 12 Ochrana obětní anoda[13] 

 

7.5.2 Katodická ochrana 

Katodická ochrana je neoddělitelnou součásti celkové ochrany a tvoří nejvýznamnější 

skupiny elektrochemických metod ochrany kovů. Provádí se tak, že kabelový plášť připojíme 

na záporný pól zdroje stejnosměrného proudu a jeho kladný pól na uzemněnou kovovou 

hmotu, která slouží jako anoda (obr.13). Zemnič katodické ochrany, může být proveden 

z libovolného kovu, nejpoužívanější je železo. K tomuto účelu lze použít starého materiálu 

velkých rozměru.  

Použít se dají staré kolejnice, železné konstrukce. K zemnění lze použít grafit, jeho životnost 

je asi desetkrát větší než životnost zemniče ocelového. 
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Obrázek 13 Katodická ochrana 

Zdrojem pro katodickou ochranu se obvykle používá dynama nebo skupiny transformátor- 

řízený usměrňovač. Výkon zdroje bývá 0,4÷7,5kW, přičemž napětí zpravidla nepřesahuje 

40V. Mezní ochranný proud katodické ochrany se stanovuje v závislosti na použité výztuži a 

agresivitě prostředí. Za maximální ochranný proud pro železnou výstuž se považuje 

45mA/m2. Doporučený ochranný proud je 20–30mA/m2  [10]. 

Pro účel navrhování katodické ochrany úložných zařízení se definuje ˮ Ohranný potenciál ˮ 

výstuž-zem, měřeno pomocí nepolarizované elektrody Cu-CuSO4 v rozpětí – 600 až – 900 

mV. 

Zprůměrované hodnoty potenciálů půd pro evropský kontinent: 

Provzdušněn půdy   >500Ωm   -650mV 

Provzdušněné půdy   >100Ωm   -750mV 

Běžné půdy    >100Ωm   -850mV 

Neprovzdušněné agresivní      -950mV 
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Tyto hodnoty jsou v Evropě ověřeny měřením probíhajícím desítky let a aplikují se přibližně 

na 500000km katodicky chráněných úložných zařízení. 

Nespornou předností katodické ochrany úložných zařízení je její ekonomická stránka. 

Náklady vynaložené na tento druh ochrany jsou nejnižší z metod, které splní stejný účel [9, 

10, 11]. 
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8 Matematický úvod do problematiky 

Základní veličinou popisující proudová pole je vektor hustoty proudu J. Je veličinou 

diferenciální a určuje tedy v každém místě řešeného prostoru množství proudu, protékajícího 

elementární ploškou. J závisí na rezistivitě , resp. na konduktivitě  podle diferenciálního 

tvaru Ohmova zákona. 

      J = .E      (7) 

 V každém místě, kde lze určit intenzitu elektrického pole a kde je známá konduktivita, lze 

určit i vektor proudové hustoty. Jeho směr je v izotropním prostředí stejný, jako směr vektoru 

intenzity elektrického pole. Jednotlivé složky intenzity elektrického pole je v případě 

železniční trakce nejlépe zjistit ze směrových derivací skalárního elektrického potenciálu. Jak 

je známo, elektrické proudové pole pak vizualizujeme proudovými trubicemi, ohraničenými 

proudovými čárami, což dává názornou představu o průběhu proudu především v oblasti 

země. Vektor J je potom v každém místě tečnou proudové čáry. Proudové trubice se kreslí 

tak, aby byl proud ve všech těchto trubicích stejný. Nalezneme-li průběh proudových trubic, 

zjistíme z ploch kolmých na osy trubic i poměrné rozdělení hustot proudů v místech, kde jsou 

tyto plochy vytýčeny [5]. 

Komplikovanější způsob určení vektoru proudové hustoty je v anizotropním prostředí, kde 

vystupuje konduktivita ve tvaru tenzoru. Ve většině případů má tenzor jen diagonální složky, 

tedy ve směru různých souřadnic jsou různé konduktivity, ale intenzita elektrického pole ve 

směru jedné souřadnice neovlivní proudovou hustotu ve směru souřadnice jiné, tj. například  

   Jx = xx.Ex,  Jy = yy.Ey,  Jz = zz.Ez,     (8) 

Potom má diferenciální podoba Ohmova zákona tvar 

J =  .E =  .(- grad )                        (9) 

kde     

























ii

jj

kk

0 0

0 0

0 0

       (10) 

Význam indexů:   

v kartézské souřadné soustavě    i  x,   j   y,  k  z 

v cylindrické souřadné soustavě i  r,   j   ,  k  z 



VŠB – TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky  Dizertační práce 
 

 
40 

 

Tenzorové vyjádření konduktivity lze uplatnit v případě, kdy se přechodová vrstva pod 

kolejnicovým pásem, včetně kolejnicového pásu, může nahradit válcovou vrstvou s jinou 

náhradní konduktivitou ve směru kolejí a jinou ve směru příčném. 

K deformaci proudových čar dochází na rozhraní dvou prostředí s různou konduktivitou 

(pokud nejsou tyto čáry na rozhraní kolmé). Charakter změny tvaru proudových čar vyjadřují 

hraniční podmínky, tj. okrajové podmínky a podmínky přechodu (na rozhraní dvou různých 

prostředí). Matematicky jsou tyto podmínky formulovány rovností normálových složek 

proudových hustot J [5]. 

      Jn1 = Jn2        1.En1 = .En2        








1

1
2

2

n n
 .     (11) 

 Proud tekoucí podél rozhraní preferuje prostředí o vyšší konduktivitě (např. potrubí nebo 

podzemní vodivá nádrž), což ostatně vyplývá i z rovnosti tečných složek intenzity 

elektrického pole 

     Et1 = Et2    J

J
t

t

1

2

1

2





         (12) 

Problém nehomogenity podloží kolejí, který úzce souvisí s uvedenými hraničními 

podmínkami. 

Nejsilnější zemní proudová pole se nacházejí v okolí tratí elektrizovaných stejnosměrnými 

proudovými soustavami (3kV na železnici, 1,5kV na povrchových lomech a 600V a 750V u 

MHD - tramvaje a metro). 

Často se do země proudy zavádějí úmyslně pro omezení korozní činnosti bludných proudů 

metodou katodové ochrany. Pole katodových ochran zaujímají relativně malé lokální prostory 

rozšíření (řádově stovky metrů až kilometry) a velikosti proudů dosahují řádově desítky až 

stovky ampérů. 

Zde se zabýváme pouze proudovým polem v okolí elektrizovaných tratí, ale v souvislosti s 

měřením potenciálového rozdílu kolejnicový pás - vzdálená země se nevyhneme problémům, 

spojeným s elektrochemickými potenciály v galvanických článcích. Vliv proudů vyvolaných 

galvanickými články vzniklými interakcemi různých kovových předmětů a chemických 

sloučenin v zemi může vybudit proudy řádově až několik ampérů. Při měřeních proto respek-

tujeme přechod železná kolejnice - upevnění kolejnice a nečistoty a přechod měděná 

referenční elektroda - půda. Vliv cizích průmyslových zdrojů může dosahovat až stovek 

ampérů. Neuvažujeme vliv přirozených zemních polí ani tzv. telurické proudy, jejichž 

zdrojem je elektromagnetická indukce proudů ionosféry. Gradient potenciálu telurických 

proudů se obvykle pohybuje od 1 do 30mV/km, ale za ionosférických bouří může být 0,5 až 

1V/km a dokonce i 10V/km. Není zde uvažován ani vliv náhodného výskytu atmosférické 

elektřiny, který se projevuje především vysokými proudy při úderu blesku do země [6]. 

 



VŠB – TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky  Dizertační práce 
 

 
41 

 

Prakticky jsou znalosti obvodových parametrů využity: 

 ke stanovení přenosové funkce 

 k určení rozdělení proudu mezi zemi a kolejnicové pásy 

 následně při určení korozního ohrožení podzemních zařízení a předcházení tomuto 

ohrožení  

 pro správné nastavení signalizačních a zabezpečovacích systémů.  

Obvodový model přechodové vrstvy je tvořen náhradními odpory kolejnicových pásů a 

náhradními přechodovými odpory kolejnicový pás vzdálená země. Slouží především k určení 

distribuce proudů mezi kolejnicový pás a zemi. Výsledky – tj. znalost proudů injektovaných 

v libovolném místě z kolejnicového pásu do země, případně rozložení potenciálu na povrchu 

země pod kolejnicovým pásem – lze použít jako okrajové podmínky pro další řešení bludných 

proudů v zemi.  

Praktický význam znalosti parametrů obvodového modelu železniční trakce je velký jak pro 

obvody silové (AC nebo DC), tak i obvody signalizační a zabezpečovací, případně pro 

obvody komunikační. 

V neposlední řadě tyto parametry vypovídají o účinnosti přenosu silové energie z napájecích 

stanic do trakčních vozidel, o interferenci, rušení, zkreslení signálů apod. 

Obvodový model k použití metody uzlových napětí (referenčním uzlem je zde vzdálená země 

s potenciálem 0) byl vytvořen z ryze praktických důvodů pro zjištění, jaká část proudu 

protéká kolejnicovými pásy a jaká část ho uniká do země. Nejjednodušší schéma takovéhoto 

modelu je na obr. 14 a vychází částečně z obr. 2. Velkou výhodou modelu sestaveného z T 

nebo  článků, jejichž podélné rezistory zahrnují rezistanci kolejnicových pásů a příčné 

rezistory zahrnují přechodové rezistance včetně rezistancí země je v tom, že velikosti 

příčných rezistorů lze zjistit změřením měrné přechodové rezistance. Tyto změřené hodnoty 

již zahrnují jak nehomogenity v železničním spodku, tak vlivy zakřivení trasy apod. [6] 
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Prakticky využitelný obvodový model pro stejnosměrnou trakci zahrnující parametry, které 

ovlivňují průtok proudů mezi kolejnicovým pásem a vzdálenou zemí, může vypadat pro jeden 

injektovaný proud takto: 

 Model je popsán rovnicemi: 

uzel     1 :  I   -   I2  -  I2’ -  I10   =   0 

 2 :   I2  -   I3   -  I20    =   0 

 2':   I2’ -   I3’  -  I20’  =   0 

 3 :   I3  -   I4   -  I30    =   0                               (13) 

 3':   I3’ -   I4’  -  I30’  =   0 

 4 :   I4  -   I5   -  I40    =   0 

 4':   I4’ -   I5’  -  I40’  = 0 

 0 :   I10 + I20 + I20’ + I30 + I30’ + I40 + I40’ + I50 + I50’ - I  =  0 

Jednotlivé proudy vyjádříme pomocí potenciálů patřičných uzlů a konduktance zapojené mezi 

těmito uzly, např.:   I5 = (5 - 0)Yp   a proudy dosadíme  

uzel 1 :  I - Yk(1 - 2) - Yk(1 - 2) - Yp(1 - 0) = 0 

 2 :  Yk(1 - 2) - Yk(2 - 3) - Yp(2 - 0) = 0 

 2':  Yk(1 - 2’) - Yk(2’ - 3’) - Yp(2’ - 0) = 0 

 3 :  Yk(2 - 3) - Yk(3 - 4) - Yp(3 - 0) = 0 

 3':  Yk(2’ - 3’) - Yk(3’ - 4’) - Yp(3’ - 0) = 0                  (14) 

 4 :  Yk(3 - 4) - Yk(5 - 4) - Yp(4 - 0) = 0 

 4':  Yk(3’ - 4’) - Yk(5’ - 4’) - Yp(4’ - 0) = 0 

 0 :  Yp(1 + 2 + 2’ + 3 + 3’ + 4 + 4’ + 5 + 5’ - 90) = I 

 5 :  Yk(4 - 5) - (5 - 0).Yp = 0                

 5':  Yk(4’ - 5’) - (5’ - 0).Yp = 0 

    

8.1 Určení bludných proudů podél trakčních úseků s různým způsobem 

napájení a různým zatížením trakčními vozidly 
 

V obvodovém problému je možno izolovat obvodové prvky, které mají určité třídy 

charakteristických elektrických vlastností: kapacitor (kondenzátor) - kapacitance, konduktor 

(odpor) - konduktance a induktor (cívka) - induktance. Tyto prvky mohou být navzájem 

pospojovány různými cestami do sítí nebo obvodů a proudy a potenciály v různých větvích 

odpovídající vnucenému elektromotorickému napětí (resp. Ev), mohou být nalezeny z řady 

simultánních rovnic. Tyto rovnice musí být sestaveny tak, že splňují rovnici div J = 0 tj. první 

 

Obr. 14. Odporové schéma stejnosměrné trakce s jedním injektovaným proudem [6] 
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Kirchhoffův zákon – součet proudů v uzlu je roven nule. Dále musí splňovat druhý 

Kirchhoffův zákon – součet napětí ve smyčce je roven nule [6]. 

9 Simulační program a komponenty využité k simulaci 

 

 Pro jednotlivé podmínky byl zvolen simulační program Matlab a jeho doplněk 

Simulink. Tento programu umožňuje provádění matematických funkční, simulací pomocí 

matematických funkcí, anebo pomocí předem nadefinovaných bloků. 

9.1.1.1 Matlab® 
 MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, 

návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování 

signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou 

interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací.  

9.1.1.2 Simulink® 
 Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů, 

který využívá algoritmy MATLABu pro numerické řešení nelineárních diferenciálních rovnic. 

Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě 

blokových schémat a rovnic. 

 

Obr. 15. Příklad jednotlivých blokových zapojení v Matlab Simulink [12] 

 V tomto programu byly vytvořeny jednotlivé simulace pomocí jednotlivých modelů a 

matematických funkcí k bludným proudům vycházející z předchozí kapitoly.  

 Jelikož jednotlivé dynamické děje trakčních drážních vozidel jsou časově náročné, je 

počítáno s ulehčením v časové oblasti a simulace jsou prováděny pro maximální délkové 

úseky 10 sekund. Tento časové úseky v simulacích odpovídají přibližně 10 minutám jízdy 
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trakčního vozidla. Jednotlivé dílčí výsledky simulací je možné převádět přímo z tohoto 

programu do souboru, např. MS Exce [I, XXI ]. 

9.2 Tramvajové drážní vozidlo 
Pro simulaci tramvajových tratí byla vybrána tramvaj typu ČKD T3. Tato tramvaj má 

následující parametry napájecí napětí: 600 V, výkon stejnosměrných motorů: 4 x 40 kW a 

max. rychlost: 65 km/h. Ve stejnosměrných tramvajových sítích je standardní provoz s 

normální polaritou (+ v troleji, - v kolejích), podle požadavků dopravních podniků lze vozy 

upravit i na obrácenou polaritu (Brno, Košice) [13, 14]. 

  

Obr. 16 Tramvaj ČKD T3 [14] 

9.3 Železniční vozidlo 
 Pro jednotlivé simulace provozu trakčních železničních zařízení jsou používány 

nákladní lokomotivy, které jsou běžně v provozu v celé České Republice. Pro simulace byl 

použit model lokomotivy typu 122.036-7 ČD. Po elektrické stránce je tento model složený z 

modifikovaných trakční motorů. Jedná se o stejnosměrné sériové elektromotory. Motory jsou 

řazeny do dvou větví, řazených sériově nebo paralelně (sérioparalelně). Regulace výkonu je 

odporová, rozjezdové odporníky jsou umístěny na střeše lokomotivy [15]. 
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Obr. 17. Lokomotiva 122.036-7 ČD [16] 

9.4 Stejnosměrné motory 
 V simulacích byla využita sério - paralelní zapojení čtyř stejnosměrných motorů. 

Jednotlivé motory byly sestaveny pomocí matematických funkcí. Jednotlivé funkce vycházejí 

z následujícího obrázku a jsou analogicky odvozeny. 

 

Obr. 18 Princip činnosti stejnosměrného motoru 

 
(15) 

 
(16) 

 

(17) 
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(18) 

Po aplikaci jednotlivých matematických funkcí model motoru v Matlab Simulink vypadá 

následovně. 

 

Obr. 19 Model stejnosměrného motoru v Simulinku 

Následující obrázek zobrazuje zjednodušené schéma principu návrhu simulačního modelu 

v programu Matlab. Sice tento diagram vypovídá pouze o jednom motoru, ale principiálně si 

musíme uvědomit, že se jedná o serio-paralelní spojení motorů. Tudíž dva motory jsou 

sériově napájeny z jednoho měniče a jsou na nich snímány otáčky, které jsou komparovány 

s žádanou hodnotou. Další dva motory jsou napájeny z dalšího měniče. V reálné soustavě se 

objevuje celá řada zařízení, která signalizují informace o stavu pohonu. 

 

Obr. 20 Schéma řízení stejnosměrného motoru 

9.5 Blokové schéma výpočtu bludných proudů 
 Jednotlivé matematické funkce k výpočtu bludných proudů byly umístěny do bloků 

s názvem M.Function. Dílčí výsledky jsou zobrazovány v blocích Scope. Velikost 

jednotlivých zemních odporů je možné měnit dle potřeby simulace. Jelikož hodnoty 

rezistivity půdy jsou v reálných podmínkách odlišné dle mnoha proměnných, které mají ve 

výsledku vliv na celkovou velikost toku unikajícího proudu. 

  Mezi jednotlivými funkčními bloky jsou využity bloky Delay, jelikož by mohlo docházet 

k chybám při výpočtu. Výsledky jsou od sebe odděleny časovým úsekem a jeden výpočetní 

krok se rovná 0,001 s.  
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Níže znázorněné schéma je univerzální, jelikož je zde možno za pomocí přepsání vlastnosti 

půdy (rezistiva, induktance, kapacitance) měnit její vlastnosti podle libovůle řešitele [I]. 

 

Obr. 21. Schéma dvou zemních vrstev pro výpočet bludných proudů [I] 
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10 Simulační modely a výsledky simulací stejnosměrné trakční 

sítě 

 

Jednotlivé simulační modely jsou vytvořeny v programu Matlab Simulink. Veškeré 

výpočty vycházejí z výše uvedené teorie. Pro jednotlivé simulace byla nastavena doba 

simulace na 10 sekund s krokem 0.001 sekundy. Bylo tak získáno 10000 výsledku. Pro reálný 

proces chodu trakčního vozidla by tyto simulace odpovídaly 10 minutám. Jelikož simulace na 

10 minut by nebyla ideální (velké množství výsledku závislých na čase a jejich vykreslování 

do grafů je časově neúnosné), bylo právě využito zmenšení doby simulace. 

10.1 Simulační model pro provoz tramvajového vozidla 
Simulační model byl rozčleněn do jednotlivých bloků pro snazší orientaci. Jednotlivé 

bloky odpovídají troleji, řízení motorů, motory, kolejnice a jednotlivé zemní vrstvy. Pro 

zobrazování se využily bloky Scope. Pro kontrolu funkce motorů byla využita zpětná vazba se 

zobrazením jednotlivých veličin, jako jsou: rychlost, moment, proud. Jednotlivé zemní vrstvy 

se od sebe liší velikostí zemního odporu. Veškeré výsledky jsou zobrazovány jak do grafů, tak 

i do souboru. Maximální rychlost tramvaje byla omezena na hodnotu 43,29km.h-1. 
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Obr. 22 Simulační blok reprezentující úsek tramvajové tratí [III] 

 

10.2 Simulační model pro provoz železničního vozidla 
Simulační model vznikl z předchozího modelu. Změna je provedena v oblasti napájení. 

Napájecí napětí je 3,3kV a kladný pól je umístěn v oblasti troleje. V oblasti kolejnice je 

záporný pól. Pro kontrolu funkce motorů je využíváno jak bloků Scope, tak i bloků 

zobrazovacích. Maximální rychlost železničního vozidla byla nastavena na hodnotu 

68,12km.h-1. Tato rychlost vyšla jako nejstabilnější pro řešení matematického modelu 

trakčního stejnosměrného motoru. 
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Obr. 23 Simulační blok reprezentující úsek vlakové tratí [IV] 
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11 Výsledky simulací 

 

Vyobrazené výsledky simulací je možné rozdělit do dvou skupin. První skupina obsahuje 

dvě simulace s tramvajovým vozidlem a druhá skupina obsahuje simulace s vlakovou 

jednotkou. Veškeré simulace měly nastavenou stejnou dobu simulace, a to 10 sekund s 0,0001 

krokem. Výsledky jednotlivých simulací jsou zobrazeny v grafech i v tabulkách. Tabulky 

obsahují pouze maximální hodnoty potenciálů. 

11.1 Simulace tramvajového drážního vozidla 
 

První simulace tramvajového vozidla se týká rozběhu vozidla do ustálené rychlosti, jeho 

jízdy s konstantní rychlostí a potom následné zastavení. Doba simulace je nastavena na 10 

sekund, které odpovídají době 10 minut. Ze simulace byly sestaveny dva grafy maximálního a 

minimálního potenciálů a následně tabulka s maximálními potenciály. V páté zemní vrstvě 

byl přidán elektrický kabel s napětím o velikosti 400V střídavé složky [XX]. 
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Obr.24 Závislost maximálního a minimální potenciály na zemní vrstvě [V] 

Z grafu je patrné, že maximální hodnota potenciálu je v první vrstvě. Rozdíl potenciálu mezi 

první a poslední vrstvou v délce v první vrstvě není velky, tento rozdíl se začíná projevovat až 

v následujících vrstvách. 
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Tabulka 1. Zemní vrstvy a maximální potenciály [VI] 

Zemní vrstva Potenciál (V)       

    Qx1 Qx2 Qx3 Qx4 Qx5 
1. zemní vrstva   1,552681 1,403407 1,253509 1,100451 1,083993 
2. zemní vrstva   1,014471 0,997603 0,950871 0,923014 0,871588 
3. zemní vrstva   0,863421 0,765394 0,727196 0,723973 0,623607 
4. zemní vrstva   0,586383 0,58395 0,441514 0,440441 0,419439 
5. zemní vrstva   0,523984 0,463591 0,405892 0,391396 0,309561 
6. zemní vrstva   0,440441 0,398474 0,373946 0,315358 0,302788 
7. zemní vrstva   0,298357 0,234738 0,227264 0,22334 0,167727 
8 zemní vrstva   0,158095 0,116999 0,088876 0,08525 0,081333 

 

Druhá simulace tramvajového vozidla s dynamickými stavy. Jedná se o rozjezd, jízdu, 

zastavené a potom zase rozjezd do ustálené rychlosti. Zde byl zkoumán rozdíl mezi potenciály 

při opakované jízdě. Jsou zobrazeny zase jednotlivé hodnoty maximálního a minimálního 

potenciálu. 

 

 

Obr. 25 Závislost maximální a minimálního potenciálu na zemní vrstvě [V] 

Simulace potvrdily že se neprojeví žádná změna potenciálu při opakovaném rozjezdu 

tramvajového vozidla, protože odpor jednotlivých zemních vrstev se neměnil. Při změne 

odporu zemních vrstev by nastala i změna potenciálu. 
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Tabulka 2. Zemní vrstvy a maximální hodnoty potenciálů [V] 

Zemní vrstva Potential (V)         

  Qx1 Qx2 Qx3 Qx4 Qx5 

1 zemní vrstva 1,964 1,756 1,548 1,499 1,402 
2 zemní vrstva 1,373 1,336 1,278 1,206 1,191 
3 zemní vrstva 1,127 1,007 1,001 0,938 0,861 
4 zemní vrstva 1,081 0,980 0,942 0,868 0,715 
5 zemní vrstva 1,020 0,917 0,813 0,706 0,603 
6 zemní vrstva 0,547 0,512 0,512 0,434 0,412 
7 zemní vrstva 0,410 0,323 0,310 0,307 0,226 
8 zemní vrstva 0,222 0,214 0,116 0,226 0,109 

 

11.2 Simulace železničního drážního vozidla 
 

Byly vytvořeny dvě simulace jako u tramvajového vozidla. Obě simulace jsou 

nastaveny na dobu simulace 10 sekund s krokem 0.0001 za účelem přesného výpočtu dějů 

v motorech. Tato doba simulace zase odpovídá 10 minutám v reálném čase. 

V první simulaci se jedná o rozjezd, jízdu a zastavení vozidla. Jednotlivé maximální a 

minimální veličiny jsou zobrazeny v grafech. 
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Obr. 26 Závislost maximálního a minimálního potenciálu na zemní vrstvě [VI] 

 

Tabulka 3. Zemní vrstvy a jejich maximální potenciály [VI] 

Zemní vrstva Potencial (V)    

  Qx1 Qx2 Qx3 Qx4 Qx5 
1. zemní vrstva  6,308309 5,882627 5,498149 5,481159 5,334275 
2. zemní vrstva  5,02469 4,740899 4,652301 4,647692 4,176759 
3. zemní vrstva  3,96627 3,917103 3,818419 3,362399 3,156108 
4. zemní vrstva  3,081288 2,989964 2,51344 2,379628 2,345761 
5. zemní vrstva  2,571745 2,158546 2,112272 1,975259 1,92689 
6. zemní vrstva  1,744445 1,682583 1,588127 1,564212 1,326949 
7. zemní vrstva  1,195062 1,185203 1,125943 0,91311 0,85184 
8. zemní vrstva  0,800527 0,792061 0,426714 0,406251 0,404531 

 

Druhá simulace s železničním vozidlem pojednává o rozjezdu, zastavení a rozjezdu na 

ustálenou hodnotu. Jednotlivé výsledky jsou zobrazeny v grafech a tabulce. Maximální 

rychlost lokomotivy je 68 km.h-1.  

 

 

Obr. 27 Závislost maximálního a minimální potenciálu v zemních vrstvách [XV] 
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Tabulka 4. Zemni vrstvy a jejich maximální potenciály [XVI] 

Ground layers Potential 
(V) 

    

 Qx1 Qx2 Qx3 Qx4 Qx5 

1 6,308318 5,882636 5,498158 5,481167 5,334284 
2 5,024698 4,740906 4,652308 4,647699 4,176766 
3 3,966276 3,917109 3,818424 3,362404 3,156113 
4 3,081293 2,989968 2,513444 2,379632 2,345765 
5 2,571748 2,158549 2,112275 1,975262 1,926893 
6 1,744447 1,682586 1,588129 1,564214 1,32695 
7 1,258149 1,195064 1,185205 0,91311 0,851841 
8 0,800528 0,792062 0,426715 0,406251 0,404531 
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12 Měřeni unikajících proudu na tramvajové trati 

 

Měření unikajících proudů probíhalo dne 23.10.2012 na tramvajové trati Dopravního 

podniku Ostrava z Vřesiny do Zátiší. Ostravská tramvajová síť používá pro napájení kladný 

pól zdroje v kolejnici. Při měření byla celá zmíněná trať napájena jednostranně z měnírny 

Vřesina, což zhruba představuje délku 6483 metrů trakčního vedení. Schéma měřené trati se 

zakreslenými místy měření je uvedeno na obrázku 28. 

 

 

Obr. 28 Schematické znázornění měřené trati [IX] 

 

Vlastní měření probíhalo na třech místech podél trati současně. Jedno měřicí místo se 

nacházelo v trakční měnírně Vřesina a dvě v terénu podél tramvajové trati. Měřicí aparatura 

snímala všechny potřebné veličiny v podobě proudů a napětí. Tímto způsobem byl získán 

soubor dat, který se podrobil analýze. 

Cílem měření bylo zjistit, jak velký proud uniká z kolejnice do země. Měřicí aparatura 

v měnírně snímala celkový proud tekoucí z usměrňovače do kolejnice. Na měřicích 

stanovištích podél trati se měřil proud oběma kolejnicemi. Při vyhodnocování se porovnával 

trakční proud naměřený v měnírně s proudy naměřenými měřicími stanovišti v terénu. Jelikož 

mezi měnírnou s probíhajícím měřením a stanovištěm blíže Vřesině měřícím proud 

v kolejnici („B“) byla jistá vzdálenost, je zřejmé, že pokud se tramvaj nacházela v úseku mezi 
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měnírnou a tímto měřicím stanovištěm, byl změřen pouze proud v měnírně. Obdobná situace 

nastává při vjezdu tramvaje na úsek mezi měřicí stanoviště. V tomto případě lze konstatovat, 

že proud měřený stanovištěm blíže položeným měnírně byl proud odebíraný vozidlem (při 

zanedbání unikajícího proudu mezi stanovišti), kdežto proud tekoucí z měnírny můžeme 

považovat za proud trakčního vozidla spolu s proudem unikajícím.  

V době měření bylo sychravé a vlhké počasí, čímž je dán předpoklad pro naměření 

větších hodnot bludných proudů. Pro zaznamenávání na mapě byla měřicí místa pojmenována 

písmeny „A“, „B“, „C“. 

 

 

Obr. 29 Znázornění připojení měřicí aparatury ke kolejišti [IX] 

 

12.1 Popis měřicího místa „A“  
 

Jako měřící místo „A“ byla zvolena trakční měnírna, která napájí trolejové vedení 

z Ostravy - Poruby do Kyjovic – Budišovic, místní části Zátiší. Měnírna se nachází na 

rovinatém terénu nedaleko místní zástavby rodinných domků. V měnírně se měřila velikost 

proudu tekoucího do trolejového vedení pomocí klešťového ampérmetru PRAVO 2000 

a potenciál kolejového výstupu měnírny proti zemi. 
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  Obr. 30 Trakční měnírna 

 

Odpor dvou zemních sond měřených v sérii, které byly u měření použity, byl 783Ω. Při 

měření byl dále použit přípravek tvořený převodníky a čidly s vlastním odporem 220kΩ. 

Měřící přípravek rovněž obsahoval dolnopropustné filtry sloužící k ořezání nežádoucích 

vysokých frekvencí. 

12.2 Popis měřicího místa „B“ 
Měřicí místo „B“ bylo umístěno poblíž tramvajové zastávky Krásné pole cca 160m 

směrem k Vřesině, což je přibližně 1200m od měřícího místa A. Místo se nacházelo v jižním 

svažitém terénu 50m severně od silnice, která ležela v údolí potoku Porubka. Z druhé strany 

bylo obklopeno lesním porostem.  
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Obr. 31 Trať v měřicím místě „B“ 

Pod vrstvou hrabanky bylo ve svahu suché a kamenité podloží. Klimatické podmínky, které v 

místě měření působily, se dají označit za mírně agresivní. Poloměry oblouku tratě nebyly 

příliš malé a na kolejnicích bylo viditelné opotřebení kolejového svršku. Štěrkové lože 

kolejnice bylo po vizuální stránce dostatečně udržováno. Tato plocha byla proto vybrána jako 

jedna z nejvhodnějších pro měření proudu v kolejnicích.  

K patám kolejnic byly připevněny svorky k měřicímu přípravku a to tak, že na každé kolejnici 

byly dvě. Vzdálenost svorek tvořila délku 4,8m a samotné napojení od kolejnice k měřícímu 

přípravku bylo realizováno pomocí stíněného kabelu. V tomto uspořádání se měřil úbytek 

napětí na kolejnicích a napětí mezi kolejnicemi. Ještě před započetím měření bylo provedeno 

cejchování pomocí proudu z autobaterie a klešťového ampérmetru. Měřicí přípravek byl 

rovněž vybaven dolnopropustným filtrem. 

Do svahu od silnice byly umístěny tři sondy ke sledování potenciálu zem – kolejnice a to ve 

vzdálenostech 10m s odporem 1,53kΩ, 20m s odporem 7,66kΩ a 40m s odporem 4,34kΩ. 

Rovněž zde proběhlo měření rezistivity půdy Wennerovou metodou (a = 1,6m) s výsledkem 

370Ω.m . 

Zaznamenávaly se průjezdy tramvají. 

12.3 Popis měřicího místa „C“ 
Místo „C“ se nacházelo 260m od zastávky U obory a 10m od silnice, která byla 

vedena rovnoběžně s tramvajovou tratí v tomto měřeném úseku. Druhá strana trati se tedy 
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geograficky nacházela na sever a byla tvořená lesem se stoupáním terénu kolem 30 stupňů. 

Podloží v lese bylo vlhkého a kamenitého typu. Kolejový svršek byl mírně opotřebený 

a štěrkové lože bylo po vizuální stránce udržované. Místo „C“ bylo přibližně vzdáleno 1260m 

od měřicího místa „B“.  

 

 

Obr. 32 Trať v místě měření C [IV] 

 

Podobně jako v místě B se měřily úbytky na kolejnicích a potenciál zem – kolejnice ve 

vzdálenostech 10m s odporem sondy 3,15kΩ, 20m s odporem sondy 3,15kΩ a 40m 

s odporem sondy 1,65kΩ. Rovněž zde proběhlo měření rezistivity půdy Wennerovou metodou 

(a=1,6m) s výsledkem 212Ω.m. Měřicí přípravek byl rovněž vybaven dolnopropustným 

filtrem. 

Měřící místo „C“ se nacházelo zhruba 10m od silnice. Polohou byla silnice na sever vzhledem 

k trati a ještě v této vzdálenosti 10m se nacházeli stromy.  

 

12.4 Výsledky měření 
V naměřených datech lze dobře vysledovat průjezd jednotlivých tramvají. Ukázky z 

naměřených hodnot jsou na obr. 33 a 34. Na obr. 33 je znázorněna typická časová závislost 

trakčního proudu tramvaje, která se nacházela za měřicím místem „C“. Z obrázku je patný 
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únik proudu z kolejnice do země. V úseku mezi měřícími body „A“ a „B“ dosahoval únik 

proudu okolo 20%. V úseku mezi body „B“ a „C“ byl únik okolo 5% celkového proudu 

v trolejovém vedení. Vzhledem, k tomu, že oba úseky jsou prakticky stejně velké, potvrzuje 

se teoretický předpoklad, že velikost unikajících proudů nelze popsat lineární matematickou 

funkcí. Nicméně z měření ve 3 místech není možné naměření hodnoty korektně aproximovat 

matematickou závislostí.  

 

 

 

Obr. 33 Typická časová závislost trakčního proudu [IX] 

 

Vozidlo se po celou dobu jízdy nenacházelo pouze za všemi místy měření, nýbrž projíždělo 

trať od začátku do konce. Další uvedená závislost na obrázku 34 ukazuje situaci, kdy se 

vozidlo nacházelo na trati mezi místy „B“ a „C“. 
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Obr.34 Vozidlo mezi místy „B“ a „C“ 

 

Obdobně, jako v minulém případě, teče proud z měnírny kolejnicemi a částečně i zemí. Lze 

předpokládat menší velikost proudu tekoucího místem „B“ než proudu tekoucího 

z usměrňovače. V tomto případě zajímavým zjištěním je fakt, že část proudu tekoucího 

kolejnicovým vedením do drážního vozidla přichází z opačné strany, tj. z nenapájené části 

vedení. Tento jev je dobře patrný z výše uvedené grafické závislosti.  

Proud tekoucí místem „B“ tvoří asi 87% proudu odebíraného vozidlem. Proud tekoucí ze 

země do kolejnicového vedení a dále pak přes místo „C“ dosahuje přibližně 10% odebíraného 

proudu. Vzhledem ke krátkým časovým intervalům při projíždění vozidel mezi měřicími 

místy na trati nebylo nasbíráno dostatečné množství dat, které by přesněji reprezentovalo 

danou situaci [IX]. 
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13 Simulace bludných proudů v programu Comsol Multiphysic 

 

V elektrické trakci často potřebujeme znát velikosti unikajících proudů, popřípadě jejich 

rozložení v zemi, což souvisí s určováním řady parametrů elektrické trakce. Znalost těchto 

parametrů má praktický význam jak pro silové, tak i obvody signalizační a zabezpečovací, 

popřípadě pro obvody komunikační. Parametry se využívají pro stanovení přenosové funkce, 

k určení rozdělení proudu mezi zemi a kolejnicové pásy, dále při určení korozního ohrožení 

podzemních zařízení a v neposlední řadě pro správné nastavení signalizačních a 

zabezpečovacích systémů. 

Elektromagnetické problémy, spojené s řešením proudových polí v železničním svršku a 

spodku pracují obecně s výsledným proudem, respektive proudovou hustotou, která souvisí 

s intenzitou respektive potenciálem [III]. 

13.1 Program Comsol Multiphysic 
 

Program Comsol Multiphysics řeší fyzikální úlohy popsané parciálními diferenciálními 

rovnicemi metodou konečných prvků. Postup při modelování vychází s nadefinování prostředí 

a okrajových podmínek na plochách, hranách nebo bodech v daném modelu. Takto 

nadefinovaný model je připraven pro generování sítě, tzv. meshování. V uzlových bodech sítě 

budou vypočítána potřebná data. Ve výsledku je možno zobrazit různé typy proměnných, 

které lze ve zvolených jednotkách zobrazovat pomocí barevných map, izočar, izoploch, 

proudnic, šipek, částic nebo řezů [XVII]. 

 

13.2 Dispoziční řešení modelu  
 

Při modelování proudových 3D stejnosměrných polí železniční trakce jsme využili 

duality stacionárního proudového pole s polem elektrostatickým nebo magnetostatickým. 

Duální rovnice potom mají tvary shrnuté v tabulce 5. 

Tabulka. 5 Duální tvar rovnic 

ELMAG. STAT. PROUD. EL.STAT. 

.H = 0 .J = 0 .D = 0 

H = B/µ J = E D = E 

B =  x A E = -  E = -  
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( 
1


 Az) = 0 

-.() = 0 -.() = 0 

1/µ   

H.Bds =  
2

1
 LI 2  E.Jds =  

2

1
GU

2  E.Dds =  
2

1
CU

2

 

 

13.2.1  Geometrie 

Vzhledem k náročnosti úlohy a k větší názornosti jsme se rozhodli řešit trojrozměrný 

model.  Model jsme vytvořili za pomocí kvádrů a válců v programu Comsol Multiphysics. 

K jejich vzájemnému propojení bylo použito booleanovských operací. Dvojrozměrné schéma 

dispozičního řešení geometrie je znázorněno na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Dispoziční řešení [VI] 

 

1 – 8 kotvících tyčí,  

2 – základní deska, 

1 
2 

3 

4 
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3 – betonový základ, 

4 – zem. 

Na základní desku se upevňuje stožár trakčního vedení. Tento stožár slouží k uchycení vodiče 

pro trakční napětí, kterým jsou napájeny drážní vozidla. Kotvící tyče slouží k ukotvení betonu 

se základní deskou, na kterou je potažmo přimontován stožár trakčního vedení. Betonový 

základ a z velké části také kotvící tyče jsou uloženy v zemi. Skutečná geometrie je vidět na 

obrázku 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Skutečná geometrie v programu Comsol [VI] 
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13.2.2  Materiálové vlastnosti 

Kotvícím tyčím byl přiřazen materiál „Iron“, který se vyznačuje těmito vlastnostmi: r 

= 4000,  = 1,12*107S.m-1, r = 1. Základní desce byl přiřazen materiál „Soft Iron“, který byl 

zadán pomocí tabulky BH charakteristiky. (Tab.6) 

 

Tabulka 6 BH charakteristika  

B (T) H (A.m-1) 

0 0 

1 663,146 

1,1 1067,5 

1,2 1705,23 

1,3 2463,11 

1,4 3841,67 

1,5 5425,74 

1,6 7957,75 

1,7 12298,3 

1,8 20462,8 

1,9 32169,6 

2 61213,4 

2,1 111408 

2,2 175070 

2,3 261469 

2,4 318310 

 

Materiálové vlastnosti zeminy je problematické přesně určit, protože neznáme přesné složení 

půdy. Rezistivita půdy závisí na jejím složení, u hlíny se může pohybovat v mezích  = 10-1 ÷ 

102m, rezistivita jílu je  = 10 ÷ 102 m a rezistivita písku  = 102 ÷ 105m. Větší 

rezistivitu bude mít také podloží ze štěrku - v rozsahu  = 102 ÷ 105m. Pro náš případ jsme 

zvolili následující hodnoty: r = 1,  = 10S.m-1, r = 1 [XX] 

13.2.3  Zadání podmínek 

Na horní plochu základní desky byla zadána podmínka 0dn ISJ 


. Dále byly 

zadány hodnoty elektrického napětí v rozmezí od 10 do 200V. Na spodní plochu země byla 

zadána podmínka U=0, zde tedy předpokládáme nulovou hodnotu elektrického potenciálu. 

Další podmínka byla zvolena na okrajích země, tuto podmínku lze popsat rovnicí 0n J  a 
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jedná se o podmínku elektrické izolace. Podmínky na ostatních plochách byly zadány 

následujícími rovnicemi:  

ED

J

AB

JBv
B

r

e

r






0

0

0

















         (19) 

kde , 

B je magnetická indukce 

J je proudová hustota 

D je elektrická indukce 

E je intenzita elektrického pole 

A je magnetický vektorový potenciál 

r je relativní permeabilita 

0 je permeabilita vakua 

 je elektrická vodivost 

r je relativní permitivita 

0 je permitivita vakua 

v je rychlost [XVII]. 

 

13.2.4  Pokrytí modelu sítí a řešič 

Po nastavení okrajových podmínek je model připraven pro generování sítě, v jejichž 

uzlových bodech byla vypočtena potřebná data. Parametry pro dělení sítě se dají nastavit 

ručně na jednotlivých objemech, plochách nebo čarách, dále je možné nastavit hustotu sítě. 

Čím hustší je síť, tím více je uzlových bodů a tím vyšší je počet parciálních diferenciálních 

rovnic a zároveň se zvyšuje náročnost výpočtu. Pro náš případ bylo postačující jemné dělení, 

které odpovídá cca počtu 750000 uzlových bodů. (Obr. 37) K samotnému řešení byl použit 

stacionární lineární řešič. 
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Obr. 37 Model pokrytý sítí [VII] 

13.2.5  Výsledky 

 

Jak již bylo zmíněno v jedné z předchozích kapitol, zvolili jsme v daném modelu pět 

hodnot elektrického potenciálu. Na základní desce jsme tedy postupně zadali hodnoty 10V, 

20V, 50V, 100V a 200V. Pro zjednodušení zde popíšeme pouze případ největšího 

elektrického potenciálu 200V a ostatní případy shrneme do tabulky.  

Na obrázku 38 je vidět rozložení potenciálu v modelu. Na základní desce je elektrický 

potenciál 200V, spodní ploše modelu je přiřazena podmínka nulového elektrického 

potenciálu.  
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Obr. 38 Rozložení elektrického potenciálu [VII] 

 

Z obrázku je dále patrné, že elektrický potenciál není rozložen rovnoměrně do rovnoběžných 

ploch. V oblasti našeho zájmu, tedy v oblasti betonových základů jsou potenciální plochy 

vanovitě prohnuty a nabývají přibližně hodnot od 190 do 120V. Pod tímto betonovým 

základem poté dochází k jejich rovnoměrnému rozložení do rovnoběžných potenciálních 

ploch. 

Při této hodnotě elektrického potenciálu nás samozřejmě zajímá především rozložení  

proudové hustoty v daném modelu (Obr. 39). 
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Obr. 39 Rozložení proudové hustoty [VII] 

 

Na obrázku jsou zobrazeny normálové hodnoty proudové hustoty. Tyto hodnoty jsou 

zobrazeny v řezu, který prochází středem modelu. Proudová hustota se ve větší části 

betonových základů pohybuje mezi 1 a 3A/m2. Nejkritičtější oblastí, kde je nevětší proudová 

hustota, je styk betonových základů, kde je dosaženo hodnot mezi 8 až 10A/m2. Nejvyšší 

hodnoty jsou v rozích styku betonových základů, tady je však tato hodnota zkreslena. 

Důvodem je nedokonalé pokrytí sítě modelu v těchto bodech a zkreslené výpočty v jejich 

uzlech. 

Pro lepší představu zde uvádíme ještě proudovou hustotu zobrazenou pomocí šipek. (Obr. 40) 

Čím větší mají šipky objem, tím větší je i hodnota proudové hustoty v daném místě. Za 

povšimnutí stojí nejen objem, ale také směr šipek a tedy směr proudové hustoty. 
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Obr. 40 Rozložení proudové hustoty pomocí šipek [VII] 

 

Tabulka. 7 Shrnutí výsledků 

 (V) Jkrit (A/m2) Jo (A/m2) 

10 0,45 0,1 

20 0,9 0,2 

50 2,2 0,4 

100 4 0,95 

200 8,5 2,2 

 

 je hodnota elektrického potenciálu, která je v rozmezí od 10 do 200V. Jkrit je hodnota  

normálové proudové hustoty v kritických bodech v okolí spojení betonových základů. Jo je 

hodnota normálové proudové hustoty ve spodní části betonových základů, mimo kritickou 

oblast. 

Výsledné hodnoty nám dávají jistou představu o rozložení proudové hustoty a potažmo 

průchodu proudu uvnitř betonového základu, a také v zemi kolem elektrického drážního 

stožáru. Simulované výsledky vyšli podle předpokladu, čím větší je hodnota elektrického 
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potenciálu na základní desce, tím větší je také hodnota normálové proudové hustoty v okolí 

betonového základu. Co nás, ale překvapilo je enormní nárůst proudové hustoty v okolí styku 

dvou betonových základů. Zde je hodnota proudové hustoty zvýšená přibližně čtyřikrát, což 

znamená, že v těchto místech dojde rovněž ke čtyřnásobnému nárůstu proudu a k největšímu 

úniku bludných proudů do okolí. Domníváme se, že je to působeno ostrou hranou při styku 

obou betonových základů. Doporučujeme tedy, je-li to možné vyvarovat se ostrých hran právě 

v těchto kritických místech, čímž dojde ke snížení proudové hustoty a tedy také proudu 

[XIX].  

 

13.3 Dispoziční řešení modelu nástupiště 
 

Pojmem nástupiště označujeme část železničního spodku (dopravní plochy a 

komunikace) určené k nástupu nebo výstupu cestujících a pro manipulaci s drobnými 

zásilkami. Krajní obrys zvýšené části nástupiště nazýváme pojmem nástupištní hrana, část 

nástupištní hrany určené k výstupu a nástupu se nazývá nástupní hrana. 

Nástupiště se dělí:  

Podle přístupu  

 mimoúrovňová 

 úrovňová 

Podle polohy v kolejišti  

 ostrovní  

 poloostrovní  

 vnější  

Podle počtu nástupních hran  

 jednostranná  

 oboustranná  

Nejdůležitější rozměry nástupišť:  

Výška nástupní hrany nad temenem kolejnice  

- 550mm … mimoúrovňová nástupiště, poloostrovní, vnější  

- 200mm … úrovňová nástupiště  

- 250mm … úrovňová nástupiště, přes která se nepřechází  

Minimální šířka nástupiště  
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 ostrovní oboustranná 6,1m  

 poloostrovní oboustranná 4,3m  

 jazyková, konce oboustranných 3,2m  

 vnější ostrovní jednostranná 3,0m  

13.3.1 Matematické řešení 

Mnohé úlohy technické praxe jsou popisovány parciálními diferenciálními rovnicemi. 

Často jde o úlohy, které se týkají fyzikálních polí: elektrických, magnetických, tepelných, 

tlakových apod. Všechna tato pole jsou popsána stejnými parciálními diferenciálními 

rovnicemi, které jsou nahrazeny rovnicemi diferenčními. Výpočtové metody (např. Comsol) 

pracují s řídkými pásovými maticemi.  

Ty se pak řeší jako rozsáhlé soustavy lineárních rovnic  

Ax = b.  

Matice těchto soustav mají specifický tvar a pro soustavy rovnic se vžil název „soustavy s 

velkou řídkou maticí“. Řídkých schémat je několik, nejvýhodnější uspřádání matice je matice 

pásová:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 41 Topologie řídké pásové matice 

Nenulové hodnoty se nacházejí na hlavní diagonále a kolem ní, dále jsou samé nuly. Navíc je 

matice soustavy diagonálně dominantní. To znamená, že absolutní hodnoty diagonálních 

prvků matice (aij) jsou pro každý řádek v absolutní hodnotě větší než součet absolutních 

hodnot nediagonálních prvků tohoto řádku:  

 niaa
n

ijj

... 2 1     
1

ijii ,
,

 


         (20) 

Pak lze bez obav použít některou z iteračních metod s urychlením výpočetního procesu, tak 

zvanou superrelaxací, v cizí literatuře známou pod zkratkou (SOR). Snahy o řešení těchto 

velkých řídkých soustav se datují zhruba od sedmdesátých let minulého století. 

nuly 

nuly 
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13.3.2 Nástupiště typu L  

Na obrázku 42 je znázorněno nástupiště typu L. V pravé části kolejnice ležící na 

betonovém pražci, v levé části je nástupiště včetně betonových základů a země pod nimi. 

Země je rozdělena do dvou částí, z nichž každá má jiné vlastnosti. První je zhutněný 

nemrznoucí povrch, druhá je zhutněný zásyp. Model jsme vytvořili za pomocí obdélníků, 

čtverců a čar, k jejich vzájemnému propojení bylo použito booleanovských operací. Kolejnice 

je znázorněna jako obdélník, jehož výška a šířka odpovídá skutečným rozměrům kolejnice.  

Obr. 42 Geometrické uspořádání nástupiště typu L 

 

13.3.3 Definování parametrů 

Po vytvoření modelu jsme přiřadili jednotlivým částem jejich materiálové vlastnosti a 

to za pomocí elektrické vodivosti  a relativní permeability r. 

Železné armatury v nástupišti byly definovány pomocí relativní permeability r = 4000 a 

elektrické vodivosti  = 1.127S/m. Materiálové vlastnosti kolejnice byly nadefinovány 

pomocí změřené BH charakteristiky. Betonu jsme přiřadili tabulkové hodnoty r = 1 a 

elektrickou vodivost  = 10 S/m.  

Nejtěžším úkolem bylo vypořádat se s nadefinováním různých typů země. Materiálové 

vlastnosti země je problematické přesně určit, protože neznáme její přesné složení. Rezistivita 

země závisí právě na jejím složení, u hlíny se může pohybovat v mezích  = 10-1 ÷ 102m, 

rezistivita jílu je  = 10 ÷ 102m a rezistivita písku  = 102 ÷ 105m. Větší rezistivitu bude 

mít také podloží ze štěrku - v rozsahu  = 102 ÷ 105m.  

Program Comsol vyžaduje zadávání pomocí elektrické vodivosti, proto jsme rezistivitu 

přepočítali na vodivost.  Pro náš případ jsme zvolili hodnoty takto: Zpevněná plocha r = 1,  
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= 0,1S/m, zhutněný zásyp r = 1,  = 0,001S/m a nezpevněné plochy r = 1,  = 0,00001S/m 

[VII]. 

 Zadání okrajových podmínek  

Zvolili jsme řešení ve 2D, což je pro náš případ postačující. Pro srovnání jsme 

namodelovali dva případy, první bez železných armatur v nástupišti a druhý se železnými 

armaturami v nástupišti. 

Podmínky byly zadány takto: Na horní část kolejnice byla zadána podmínka elektrického 

potenciálu  = 1000V, na obrázku 43 je zobrazena červenou barvou. Modrou barvou je 

označena podmínka nulového elektrického potenciálu  = 0V. Ostatním vnějším hranicím 

byla přiřazena podmínka Elektrické izolace –n x J = 0. Vnitřním hranicím byla přiřazena 

podmínka kontinuity. 

 

Obr. 43 Zadání podmínek [VII] 

 

13.3.4 Pokrytí modelu sítí  

V tomto případě má model cca 9000 stupňů volnosti, neboli 9000 uzlů, ve kterých se 

počítají parciální diferenciální rovnice. Tato hodnota je dostatečná k řešení dané úlohy. 

Program intuitivně pokrývá model sítí a to tak, že v oblastech s menšími rozměry vygeneruje 

hustší síť. Vše se dá ovšem nastavit také individuálně. K řešení byl použit stacionární lineární 

řešič. 
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Obr. 44 Pokrytí modelu sítí [VII] 

Výsledky  

Jak již bylo řečeno výše rozdělili jsme model na dva případy, případ s železnými 

armaturami v betonovém nástupišti a na případ bez těchto železných armatur. Přičemž nás 

zajímala proudová hustota u jednotlivých případů. Pro přehlednost dále zobrazujeme pouze 

detail pravé části kolejnice a svislé části nástupiště. 

 

Obr. 44 Proudová hustota, případ s armaturami [VII] 
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Obr. 45 Proudová hustota, případ bez armatur [VII] 

 
Z obrázku 44 a 45 vidíme, že proudová hustota v betonovém základu pod kolejnicí je 

prakticky stejná, její hodnota se pohybuje kolem 20A/m2. Podstatný rozdíl v proudové hustotě 

je, ale ve svislé části betonového nástupiště. Zatímco v případě bez železných armatur je 

hodnota proudové hustoty kolem 6A/m2
 (obr. 45), u nástupiště se železnými armaturami je 

tato hodnota dvojnásobná, tedy asi 11A/m2
 (obr. 44). Můžeme si všimnout, že vyšší hodnoty 

jsou také v levém dolním rohu betonového pražce a rovněž v levém dolním rohu svislé části 

nástupiště. V těchto místech dochází ke zkreslení, protože program nedovede přesně 

propočítat hodnoty v těchto ostrých hranách. V tomto malém prostoru dochází k přehuštění 

siločar, proto jsou zde hodnoty větší než v jeho okolí. Tyto hodnoty tedy nebereme v úvahu. 
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Obr. 66 Směr proudové hustoty, případ s armaturami [VII] 

 

Obr. 67 Směr proudové hustoty, případ bez armatur [VII] 



VŠB – TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky  Dizertační práce 
 

 
80 

 

 

Obdobně je tomu i u zobrazení proudové hustoty pomocí jejich vektorů. (obr. 66. a 67.) 

Vidíme, že v obou případech jsou vektory co do velikosti a co do směru přibližně stejné v 

kolejnici a v betonovém základě pod ní. Rozdíl je opět patrný ve svislé části nástupiště, kde v 

případě s armaturami mají vektory proudové hustota větší velikost i směr. Na první pohled je 

vidět, že šipky proudové hustoty jsou více nahuštěny právě v armatuře svislé hrany nástupiště.  

Jak vyplývá z modelů výše, bludný proud prochází z kolejnice do betonového pražce a 

vstupuje do země. Dále prochází přes svislou hranu nástupiště opět do země. Hodnota jeho 

proudové hustoty v železné armatuře svislé hrany nástupiště, při napětí na kolejnici 1000V, je 

11A/m2. Přičemž ve stejné oblasti je hodnota proudové hustoty, v případě nástupiště bez 

železných armatur, přibližně poloviční.  

Jak je vidět tato skutečnost nepříznivě působí na betonové pražce pod kolejnicí a také na 

betonové základy nástupiště. Jednou z možných příčin těchto bludných proudů je, že díky 

jejich výskytu dochází k degradaci betonu a následně k jeho praskání [VII]. 
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14 Závěr 

Náplní disertační práce bylo zkoumání nepříznivých vlivů na kovová úložná zařízení 

způsobených stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.  

V první částí této práce byly blíže specifikovány používané trakční proudové soustavy a dále 

rozebrán způsob napájení elektrizovaných kolejových drah na území České republiky.  

Druhá část práce je zaměřena na teoretický rozbor elektrochemické koroze vlivem unikajících 

proudů z kolejí elektrizovaných tratí. Rozbor je proveden jak pro stejnosměrnou trakční 

proudovou soustavu, tak pro střídavou trakční proudovou soustavu, ale jak již bylo řečeno 

pouze okrajově. 

Třetí část práce se se zabývá aktivními a pasivními ochranami k omezení účinků bludných 

proudů. 

Čtvrtá část této práce se zabývá modelováním, kdy je vytvořen model tvořený zdrojem 

napájení, elektrickým hnacím vozidlem, kolejnicí a jednotlivými zemními vrstvami. Takto 

vytvořený simulační model umožnuje umístit do jednotlivých zemních vrstev jakákoliv 

úložna zařízení, jenž se mohou v okolí elektrizovaných tratí vyskytnout. Pomocí takovéhoto 

modelu je možné zjistit, jak velké unikající proudy působí na komponenty trati, jako jsou 

základy traťových stožárů, železniční mosty atd. Pro přehlednost je zde vytvořen model 

s tramvajovou trati a vlakovou tratí. Z výsledku je pak patrné, že velikost použité napěťové 

hladiny má i vliv na velikost unikajících proudů 

Modelování je v současnosti jedinou možností pro určení velikosti bludných proudů v dané 

zemním vrstvě pod povrchem 

V předposlední části je provedeno měření unikajících proudů v provozních podmínkách na 

tramvajové trati v Ostravě-Vřesině pomocí měřící instrumentace vytvořené v prostředí 

LabView. Při měření bul odečítán potenciál kolejnice-zem a zem-zem na několika místech v 

rovnoměrných vzdálenostech podél trati. V trakční měnírně byl měřen napájecí proud. Měření 

probíhalo v časovém intervalu, kdy byly zjištěny poměry po dobu špičky provozu na trati i při 

útlumu provozu.  

Na samém závěru práce je provedeno modelování v programu COMSOL, který pracuje na 

metodě konečných prvků. V tomto programu jsme vytvořili dva modely (patka stožáru 

trolejového vedení, nástupiště typu L), které jsme vystavovali různé intenzitě unikající 

proudů. S vyobrazených výsledku je pak patrné, které častí železobenotové armatury jsou pak 

nejnáchylnější k poškození bludnými proudy. 

Přínos dizertační práce je pak shrnut v poslední kapitole. 
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15 Přínos dizertační práce 

V rámci modelování byl v dané problematice vytvořen především unikátní model s 

trakčním vozidlem, který umožňuje řešit proudová pole v závislosti na režimu jízdy hnacích 

vozidel.  

Vytvořením simulačních atypických modelů bylo docíleno plnohodnotné náhrady 

reálného měření., kdy na základě získaných výsledku jsme nyní schopni určit potenciál pod 

kolejemi. Simulací je prokázáno, že nejvyšších hodnot nabývá potenciál v první vrstvě a 

následně v jisté úměře klesá. Důvodem je, že v první zemní vrstvě je největší předpoklad 

dosažení dobré konduktance, které se vzdálenosti od trati, nebo směrem do země klesá. 

Potvrzujícím poznatkem je, že na velikost unikajících proudů v okolí kolejnice se neodvíjí jen 

od čistoty štěrkového lože, a také podle velikosti napěťové hladiny, kterou trakční vozidlo 

používá pro svůj odběr. 

  A v neposlední řadě je modelování v současné době jedinou možností pro určení velikosti 
bludných proudů v dané zemním vrstvě pod povrchem. 
 
Do budoucna navržené modely umožní určit vnější vlivy působící na zařízení nacházející se 

v blízkosti trati, a tím odhadnout jejich životnost z hlediska elektrochemické koroze. 

Z realizovaného měřeni je pak pomocí obrázků patný únik proudu z kolejnice do země, kdy 

únik proudu dosahoval okolo 20%, což není zanedbatelná hodnota.  

Simulované výsledky pomocí programu COMSOL vyšli podle předpokladu, a to tak, že čím 

větší byla hodnota elektrického potenciálu na základní desce, tím větší byla také hodnota 

normálové proudové hustoty v okolí betonového základu. Překvapivě byl enormní nárůst 

proudové hustoty v okolí styku dvou betonových základů. Zde hodnota proudové hustoty byla 

zvýšená přibližně čtyřikrát, což znamená, že v těchto místech dojde rovněž ke čtyřnásobnému 

nárůstu proudu a k největšímu úniku bludných proudů do okolí. Můžeme tedy předpokládat, 

že je to působeno ostrou hranou při styku obou betonových základů. Doporučujeme tedy, je-li 

to možné vyvarovat se ostrých hran právě v těchto kritických místech, čímž dojde ke snížení 

proudové hustoty a tedy také proudu. 
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