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Anotace 

 

Disertační práce se zabývá problematikou zemních proudových polí v okolí elektrifikovaných 

drah. 

V jejím úvodu je rozebrány proudové soustavy používané na území České republiky. Na tuto 

kapitolu navazuje rozbor vzniku unikajících proudu při provozu elektrifikovaných drah. Velká 

pozornost je věnována především stejnosměrné proudové soustavě a možnostem omezení unikajících 

proudů Jádrem práce jsou modely, pomocí nichž jsme schopni určit podél trakčního úseku s různým 

způsobem napájení a různým zatížením trakčních vozidel velikost unikajících proudu do okolí. Dále je 

práce zaměřená na implementaci získaných výsledku na jednotlivé stavební a technické prvky, které 

jsou v běžné praxi používané při provozu na drahách a jsou tedy i nejvíce náchylné na poškození ze 

strany bludných proudů.  

Získané výsledky pak zobrazují místa simulovaných zařízení, které jsou nejvíce náchylné 

k poškození. Vytvořené modely byly simulovány v programu založeném na metodě konečných prvků. 
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Annotation 

This doctoral dissertation deals with ground current field issues in vicinity of electrified 

railways. 

In introduction, current systems used in the Czech Republic are described. Following chapter 

analyses generation of leakage current during operation of electrified railways. Significant 

attention is given especially to the direct current systems and the possibilities to reduce 

leakage currents. The core of work are models, which help to determine the magnitude of 

leakage current for different types of railway vehicles, with various feeding and loading. 

Further, the thesis is focused on implementation of given results on individual construction 

and technical elements, which are used in practice during railway operation and which are 

sensitive to damage because of leakage currents.  

Given results show spots of simulated devices, which are the most sensitive to damage. 

Created models were simulated in a program based on finite element method. 

 

 

Keywords 

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

devices,simulation,measurement.  



Cíle disertační práce 

 

- Provést shrnutí teoretických poznatků v souvislosti s elektrochemickou korozí vlivem unikajících 

proudů z kolejí elektrizovaných tratí. 

- Vytvořit model, s jehož pomocí, je možno určit podél trakčního úseku s různým způsobem 

napájení a různým zatížením trakčních vozidel velikost unikajících proudu 

- Provést měření unikajících proudů v provozních podmínkách. 

- Provést simulace na pevných trakčních zařízeních a detekovat pomocí programu na metodě 

konečných prvků místa s možností největšího poškození unikajícími proudy. 

- Shrnout základní poznatky získané tímto výzkumem. 
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1. Úvod 
 

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. 

2. 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. 
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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]. 

 

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) 

 

Obr.1  Schéma obvodu trakčního proudu u stejnosměrné trakční proudové soustavy 
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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) 

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]. 

 

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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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].  

 

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. 

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 
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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. 

 

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 

střídavým průběhem proudu. Polarita u střídavého proudu 50Hz se mění každých 0,01s. 
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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) 

�� =
��

��	
 . (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]. 

Obr. 4  Střídavá trakce 
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3. Určení bludných proudů podél trakčních úseků s 

různým způsobem napájení a různým zatížením 

trakčními vozidly 
 

V obvodovém modelu je možno izolovat obvodové prvky, které mají určité třídy cha-

rakteristických 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.Kirchhoffův zákon – součet proudů v uzlu je 

roven nule. Dále musí splňovat druhý Kirchhoffův zákon – součet napětí ve smyčce je roven nule [6]. 

 

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. 

V tomto programu pak 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 trakčního vozidla. Jednotlivé 

dílčí výsledky simulací je možné převádět přímo z tohoto programu do souboru, např. MS 

Excel…modelováno bylo tramvajové vozidlo a dopravní lokomotiva. [I, XXI ]. 

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]. 
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Obr. 5 Tramvaj ČKD T3 [14] 

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]. 

 

Obr. 6. Lokomotiva 122.036-7 ČD [16] 

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 
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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.  

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. 7. Schéma dvou zemních vrstev pro výpočet bludných proudů [I] 

4. 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. 

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.8 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. 

 

Tabulka 1. Zemní vrstvy a maximální potenciály [VI] 

 

 

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. 
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Obr. 9 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. 

 

 

Tabulka 2. Zemní vrstvy a maximální hodnoty potenciálů [V] 

 

 

 

 

 
 

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

veličiny jsou zobrazeny v grafech. 

 

Obr. 10 Závislost maximálního a minimálního potenciálu na zemní vrstvě [VI] 

 

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

 

 

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.  
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Obr. 11 Závislost maximálního a minimální potenciálu v zemních vrstvách [XV] 

 

Tabulka 4. Zemni vrstvy a jejich maximální potenciály [XVI] 

 

 

 

5. 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 
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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 12. 

 

Obr. 12 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 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“. 
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Obr. 13 Znázornění připojení měřicí aparatury ke kolejišti [IX] 

 

Výsledky měření 
 

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

naměřených hodnot jsou na obr. 14 a 15. Na obr. 14 je znázorněna typická časová závislost trakčního 

proudu tramvaje, která se nacházela za měřicím místem „C“. Z obrázku je patný 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.  
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Obr. 14 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“. 

 

 

Obr.15 Vozidlo mezi místy „B“ a „C“ [IX] 

 

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. 
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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]. 

 

6. 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]. 

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]. 

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:  
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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  

 ostrovní oboustranná 6,1m  

 poloostrovní oboustranná 4,3m  

 jazyková, konce oboustranných 3,2m  

 vnější ostrovní jednostranná 3,0m  

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.            (5) 

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:  
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Obr. 16 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 ,
,

 


        (6) 

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. 

Nástupiště typu L  

Na obrázku 17 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.  

n

uly 

n

uly 
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Obr. 17 Geometrické uspořádání nástupiště typu L 

 

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,  = 

0,1S/m, zhutněný zásyp r = 1,  = 0,001S/m a nezpevněné plochy r = 1,  = 0,00001S/m [VIII]. 

 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 18 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. 
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Obr. 18 Zadání podmínek [VII] 

 

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. 

 

Obr. 19 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. 
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Obr. 20 Proudová hustota, případ s armaturami [VII] 

 

Obr. 21 Proudová hustota, případ bez armatur [VII] 
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Z obrázku 20 a 21 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. 21), u nástupiště se železnými armaturami je tato hodnota dvojnásobná, tedy asi 

11A/m2
 (obr. 20). 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. 

 
Obr. 22 Směr proudové hustoty, případ s armaturami [VII] 
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Obr. 23 Směr proudové hustoty, případ bez armatur [VII] 

 

Obdobně je tomu i u zobrazení proudové hustoty pomocí jejich vektorů. (obr. 22. a 23.) 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 [VIII]. 
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7. 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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8. 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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