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Vývoj a nasazení napájecích systémů pro zabezpečovací 
začalo až s elektrizací tratí a stavbami automatických bloků
Původní EMZZ s mechanickými přestavníky a návěstidly 
žádné napájecí zdroje nepotřebovalo
První systémy se světelnými návěstidly  (EDZZ a RZZ) 
používaly veřejnou síť a jako záložní zdroj baterie případně 
dieselagregáty
V 50. letech s prvními stavbami automatických bloků byl 
nasazen systém 6 kV/50 Hz. Sloužil téměř výhradně pro 
napájení zabezpečovacího zařízení na některých tratích je 
stále v provozu

Historický přehled napájecích systémů



Systém byl nasazen na tratích elektrizovaných napětím 3kV DC
Kolejové obvody SZZ a TZZ byly s pracovní frekvencí 50Hz
Jako záložní zdroj SZZ sloužila veřejná síť, nouzové napájení 
návěstidel bylo zajištěno z baterií, původní RZZ měla zálohována 
pouze vjezdová návěstidla.
Automatické bloky neměly náhradní napájení – při výpadku 6 kV 
byl mimo provoz - systém 6kV byl však brán jako napájení I. třídy
PZS používaly jako záložní zdroj baterie , ale s ohledem na 
výpadek kolejových obvodů byly trvale ve výstraze.
Systém 6 kV/50Hz, respektive 75Hz byl napájen oboustranně vždy 
mezi dvěma trakčními měnírnami, původně byl udržován 
pracovníky SSZT

Základní parametry systému 6 kV/50 Hz. 



Magistrální systém 6kV prošel následujícím vývojem
Kolejové obvody SZZ a TZZ u nových systémů AŽD -71 a AB3-82 
byly použity  pracovní frekvence 275Hz a 75 Hz s ohledem na LVZ.
To si vyžádalo použití rotačních měničů 275 Hz a statických měničů 
BZY – 75Hz, později měniče BZS
Pro toto nové použití bylo nutné prověřit, případně zvýšit výkon v 
jednotlivých STS a TNS
Takto upravený systém byl použit i na tratích elektrizovaných 
25kV/ 50 Hz
Pokud nebyla soustředěna výstroj do stanic nevýhody napájení TZZ 
a PZS nebyly odstraněny 

Další vývoj systému 6 kV/50 Hz. 



Vývoj a nasazení tohoto sytému je spojeno s elektrizací napětím 
25kV/50Hz, na trati byl použit AB 3-74, se soubory KAF, FID s 
pracovní frekvencí 75 Hz
Měničové stanice 6 kV/75 Hz byly umístěny v TTS/TM, měniče byly 
původně rotační, později statické
Systém zajišťoval oboustranné napájení
RZZ ve stanicích bylo v základním stavu napájeno z veřejné sítě, 
jako záložní zdroj sloužily statické dieselagregáty
Ve stanicích byly použity rotační měniče 275 Hz ,později měniče 
BZS
Tento systém byl použit i na tratích elektrizovaných 3 kV DC
Pokud nebyla soustředěna výstroj do stanic nevýhody napájení TZZ 
a PZS nebyly odstraněny 

Napájecí systém 6 kV/75 Hz. 



V současné jsou pro napájení zabezpečovacího zařízení používány 
následující zdroje dodávané společností AŽD Praha s.r.o.:
UNZ 1
UNZ 2 
UNZ 3
Měniče frekvencí
Tyto zdroje se vzájemně liší výkonem a skladbou jednotlivých 
skříní
Zdroje UNZ je možné napájet rovněž z trakčního vedení
Na tratích elektrizovaných 25 kV 50Hz – z jednofázového trafa
Na tratích elektrizovaných 3 kV ss – pomocí měničů DAK

Zdroje pro napájení zabezpečovacích zařízení



Vstupní napájecí napětí

Základní parametry napájecích zdrojů UNZ



Výstupní napětí

Základní parametry napájecích zdrojů UNZ



Výstupní napětí

Základní parametry napájecích zdrojů UNZ



Výstupní napětí

Základní parametry napájecích zdrojů UNZ



Doby napájení jednotlivých napětí

Základní parametry napájecích zdrojů UNZ



Výkony jednotlivých zdrojů

Základní parametry napájecích zdrojů UNZ



Blokové schéma napájení SZZ



Napájecí zdroje jsou využívány v těchto zabezpečovacích zařízení:
elektronické stavědlo K-2002,
přejezdové zařízení PZZ-S,
počítač náprav PNS-03 a PN-S,
Napájení je vždy navržené jako zálohované. 
Hlavní napájení je z přípojky 3x400/230 V 50 Hz, případně 230 V 
50 Hz a záložní je ze staniční baterie 24 V.

Napájecí zdroje STARMON



Vstupní napájecí napětí:
nejběžnější vstupní napětí 3x230/400 V 50 Hz
další možnosti
1x230 V 50 Hz
1x400 V 50Hz

Mezinapětí:
24 V staniční akumulátorová baterie
nově doplněné o úroveň 400 V DC pro napájení venkovního zařízení pro 
platformu SURIUS

Napájecí zdroje STARMON



Výstupní napětí:
24 V DC
400 V DC
230 V DC 50 Hz
230 V DC 75 Hz
230 V DC 275 Hz
3x230/400 V 50 Hz

Výkon je konfigurovatelný, buď paralelním chodem nebo 
rozdělením na více soustav.
Doba chodu z baterií -podle projektu :

Běžně se navrhují zdroje tak, aby bateriová záloha pokryla chod celého 
napájeného zařízení po dobu 8 hodin. 
Pro menší a středními stanicemi, stačí baterie do 1000 Ah.

Napájecí zdroje STARMON



Napájení venkovních zabezpečovacích zařízení
Vzhledem k tomu, že platforma SIRIUS využívá pro ovládání venkovních 
zařízení objektové kontroléry, byl navržen nový způsob napájení. 
Většina venkovních zařízení je napájena ze dvojice napájecích linek o napětí 
400 V DC. 
K tomuto účelu je použita ucelená řada měničů DC/DC. 
V první řadě to jsou měniče 24 V / 400 V ve výkonech 150 W a 1000 W. Dále 
měniče 400 V / 12 V, 15 V, 24 V různých výkonů.
Napájení je vždy zdvojené, zálohované. 

Dodavatelem všech měničů a modulů do dobíječe je firma BKE a.s. 

Napájecí zdroje STARMON pro zařízení SIRIUS



Lokální distribuční síť Správy železnic 22 kV



Lokální distribuční síť Správy železnic 22 kV



Lokální distribuční síť Správy železnic 22 kV



Přehledové schéma rozvodu 22 kV



Přehledové schéma rozvodu 6 kV



Sdělovací zařízení by v souladu s předpisem T1 mělo být 
schopné provozu z baterií po dobu 6 hodin

Napájecí zdroje UNZ poskytují zálohované napájení vybraných 
sdělovacích zařízení s odběrem max. 16 A.

Pokud je sdělovací zařízení napájeno z rozvaděče zajištěné sítě, 
tj. ze dvou nezávislých přípojek zvýší se spolehlivost napájení 
sdělovacího zařízení.

Systém ETCS L2 používá datový kanál  GSM- R pro přenos z RBC 
informací na jedoucí vozidlo, proto je na něj nutné pohlížet jako 
na součást zabezpečovacího zařízení. Měl by být napájen ze dvou 
nezávislých zdrojů a baterie dimenzovány na 6 hodin provozu

Napájení sdělovacího zařízení



Při realizacích od roku 2015 byly dodávané zařízení a prvky 
Integrovaného komunikačního systému INOMA COMP 
navrhované  a realizované tak, aby zálohované zdroje DC 24V v 
čase výpadku AC 230V poskytli napájení pro připojené zařízení 
po dobu  6 – 8 hodin. 

Jedná se především o zajištění provozuschopnosti dotykových 
pultů zapojovačů s integrovanými GSM-R terminály – kterými je 
realizovaná hlasová služba, nezastupitelná při řešení 
mimořádných a havarijních událostí v železniční dopravě a na 
infrastruktuře Správy železnic. 

Tyto dotykové pulty mají integrovanou funkci pro informování 
obsluhujícího pracovníka o stave napájení pultu. Táto funkce je 
možná jen v případe zapojení napájení dotykového pultu na 
zálohovaný zdroj BZR-24-U.

Napájení sdělovacího zařízení - INOMA



U napájecích systémů na elektrizovaných tratí je důležité, aby byly v 
provozu TNS napájené se sítě 110 kV, resp.22 kV

Výpadek sítí 110 kV, a 22 kV může mít za následek výpadek náhradních 
přípojek z veřejných rozvodů

Navržené bateriové zdroje umožňují provoz:
Staničního zabezpečovacího zařízení 3-5 hodin

TZZ s kolejovými obvody – pokud není soustředěno do stanic nezálohováno

PZS – 8 hodin, v závislosti na prostředcích zjišťování volnosti

Sdělovací zařízení 6 hodin

Možné řešení  - stabilní a mobilní dieselagregáty, včetně nevýhod s naftovým 
hospodářstvím

Výhledové řešení vidíme ve vodíkových turbínách, bateriových uložištích a 
případně jejich kombinace s FVE?

Provoz při dlouhodobém výpadku napájení TV bude omezený např. ČD 
Cargo má cca 325 lokomotiv nezávislé trakce včetně posunovacích

Závěr-ucelený pohled na problematiku zálohování napájení 
zabezpečovacích a sdělovacích zařízení



Děkuji za pozornost a přeji hezký den 

Projekty·Inženýring·Konzultace


