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Warszawska Kolej Dojazdowa w 2019 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa to niewielki przewoźnik pasażer-
ski dysponujący zarówno własnym taborem, jak i siecią kolejo-
wą, prowadzący działalność pomiędzy Warszawą i Grodziskiem 
Mazowieckim oraz miejscowościami położonymi pomiędzy ww. 
miastami. W ostatnich kilku latach przewoźnik wymienił posia-
dany tabor (zakupiono nowoczesne pojazdy, a starsze skasowa-
no) oraz zmodernizował infrastrukturę, zarówno korzystając ze 
wsparcia ze środków UE, jak i funduszy przyznanych przez rząd 
Szwajcarii. Zdecydowano się także na zmianę napięcia z pierwot-
nych 600 V DC na 3 kV DC, m.in. w celu zwiększenia częstotliwo-
ści kursowania pociągów.

Słowa kluczowe: WKD, kolej dojazdowa, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki.

Sieć kolejowa Warszawskiej Kolei Dojazdowej została wybudowa-
na w latach 1925–1927 z pomocą kapitału angielskiego i biegła 
z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. Właścicielem – wów-
czas Elektrycznej Kolei Dojazdowej – była spółka Siła i Światło, 
która w 1918 r. zakupiła elektrownię w Pruszkowie, a w 1922 r. 
powołała spółkę EKD. Zastosowano napięcie 0,65 kV DC oraz po 
raz pierwszy przez przewoźnika kolejowego w Polsce – sygnali-
zację automatyczną (SBL i semafory świetlne). Tabor typu tram-
wajowego dostarczył producent z Wlk. Brytanii – English Elec-
tric  – po 20 wagonów silnikowych i doczepnych (seria EN80). 
W 1932 r. i 1936 r. zbudowano odcinki do Włoch (dzielnica War-
szawy) i z Podkowy Leśnej do Milanówka. EKD szybko spotkała 
się z uznaniem pasażerów i już w 1939 r. zanotowano przewozy 

na poziomie 4 mln pasażerów, przy częstotliwości kursowania 
10 min. Ambitne plany rozbudowy sieci EKD np. z Komorowa do 
Mszczonowa, czy z Pruszkowa do Nadarzyna, ostatecznie nie zo-
stały zrealizowane, częściowo wskutek braku funduszy, a także 
z powodu wybuchu wojny (1939 r.). 

Pod koniec 1944 r., wskutek uszkodzenia elektrowni w Prusz-
kowie, przewoźnik został zmuszony do wypożyczenia parowozów 
(elektrownię uruchomiono w maju 1945 r.). W 1945 r. EKD zo-
stała upaństwowiona, a w 1951 r. zmieniono nazwę na Warszaw-
skie Koleje Dojazdowe oraz włączono do struktury PKP. Ponie-
waż potrzeby przewozowe systematycznie wzrastały, w 1946 r. 
wypożyczono MZK Warszawa 6 tramwajów typu K oraz dodat-
kowe 3 tramwaje ze Szczecina. Rok później zamówiono w cho-
rzowskim Konstalu 12 wagonów doczepnych wyprodukowanych 
na podstawie przedwojennej dokumentacji angielskiej. Tabor 
produkcji przedwojennej był eksploatowany do 1972 r., gdy 
pod koniec lat 60. XX w. wrocławski Pafawag dostarczył zespoły 
typu 101N/101Na serii EN94, o dwukrotnie większej zdolności 
przewozowej. 

Ponieważ nowy tabor reprezentowały pojazdy raczej kolejowe 
niż tramwajowe, a na niektórych odcinkach ówczesnej sieci WKD 
występowały łuki o zbyt małych promieniach, zatem zdecydowa-
no o likwidacji:

 � odcinka miejskiego w Grodzisku Mazowieckim w 1966 r.,
 � odcinka do Włoch w 1971 r.,
 � odcinka w Milanówku w 1972 r.,
 � odcinka W–wa Chałubińskiego–W–wa Plac Zawiszy–W–wa 
Grójecka–W–wa Zachodnia WKD (zmiana lokalizacji)–W–wa 

EN97-013 na stacji Warszawa Reduta Ordona (27.06.2015 r.)
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Szczęśliwicka–W–wa Opaczewska–W–wa Szczęśliwice, na 
rzecz odcinka W–wa Śródmieście WKD–W–wa Ochota WKD-
–W–wa Zachodnia WKD (nowa lokalizacja)–W–wa Aleje Jero-
zolimskie WKD (przebieg wzdłuż linii średnicowej w Warszawie) 
(rys. 1).

Zmiana przebiegu trasy WKD była także związana ze zwięk-
szaniem natężenia ruchu ulicznego, w tym wzrostem liczby sa-
mochodów prywatnych. Przykładowo potencjalne kolizje nowego 
taboru WKD z samochodami byłyby bardziej tragiczne w skut-
kach w porównaniu z taborem przedwojennym (EN94 vs. EN80). 

Na początku lutego 1994 r. WKD została wyodrębniona ze 
struktury PKP, przekazana samorządowi (obecnie Urząd Mar-
szałkowski Woj. Mazowieckiego) i zrestrukturyzowana. Zdecydo-
wano o zmianie napięcia z 0,65 kV na 3 kV DC w celu zwiększe-
nia częstotliwości kursowania pociągów pod koniec maja 2016 r.  
Jednocześnie w latach 2010–2016 wykonano plan całkowitej 
wymiany taboru na pojazdy nowej generacji, wymagające zdecy-
dowanie mniej nakładów na utrzymanie czy naprawy. Zrealizowa-
na zmiana napięcia powoduje, iż zachowane pojazdy serii EN80 
i EN94 nie mogą już poruszać się samodzielnie po sieci WKD. 

Liczby przewiezionych pasażerów WKD w latach 2009–2017 
zamieszczono w tab. 1.

Zmniejszenie liczby pasażerów w 2015 r. i 2016 r. wynika-
ło z przeprowadzonych w okresie wakacyjnym (lipiec–sierpień) 
modernizacji – wymiany nawierzchni na odcinku Warszawa Śród-
mieście WKD–Komorów.  

Obecna sieć WKD [11] 
Sieć WKD biegnie od centrum Warszawy w kierunku południo-
wo-zachodnim poprzez obszar trzech powiatów: warszawskie-
go, pruszkowskiego i grodziskiego, w tym 2 dzielnice Warszawy 
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Rys. 1. Linia WKD

Tab. 1. Liczba przewiezionych pasażerów 
WKD w latach 2009–2017 

Rok Liczba przewiezionych pasażerów
2009 6 631 215
2010 6 902 956
2011 7 328 792
2012 7 099 197
2013 7 399 021
2014 7 942 015
2015 7 655 889
2016 6 886 835
2017 7 748 508

Źródło: Raport roczny WKD.

Budynek stacyjny Grodzisk Mazowiecki Radońska, przy zapleczu przeglą-
dowo-technicznym utrzymania taboru (9.02.2019 r.)
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(Ochoty i Włoch) oraz 6 gmin: Michałowic, Pruszkowa, Brwinowa, 
Podkowy Leśnej, Milanówka i Grodziska Mazowieckiego. Sieć 
jest praktycznie w całości zelektryfikowana (odcinki, na których 
są wykonywane przewozy pasażerskie w 100%). Na sieć WKD 
składają się: 

 � 3 linie kolejowe (tab. 2) o sumarycznej długości 38,921 km 
(odcinki dwu- i jednotorowe);

 � 28 stacji i przystanków osobowych, średnia odległość pomię-
dzy przystankami jest równa 1 250 m;

 � 38 przejazdów kolejowych: 
 – kategorii C (wyposażonych w sygnalizatory ostrzegawcze);
 – kategorii D (wyposażonych jedynie w oznakowanie 

pionowe);
 � 4 stacje techniczne umożliwiające manewry i zmianę kierun-
ku jazdy: Warszawa Śródmieście WKD, Komorów, Podkowa 
Leśna Główna, G. Mazowiecki Radońska.
Na początku lutego 2019 r. WKD ogłosiła przetarg obejmu-

jący wykonanie projektu przebudowy jednotorowego odcinka 
Podkowa Leśna Główna–Grodzisk Mazowiecki Radońska [12]. 

Stacja Komorów w trakcie modernizacji infrastruktury (wymiany nawierzchni)  
(30.07.2017 r.)

Stacja Pruszków WKD przed modernizacją infrastruktury (wymianą na-
wierzchni) (6.12.2008 r.) 

Stacja Komorów, typowa wiata peronowa WKD (9.02.2019 r.)

Stacja Pruszków WKD po modernizacji infrastruktury (wymianą nawierzch-
ni) (1.11.2017 r.)

Odcinek Komorów–Pruszków WKD, km 17,56 (9.02.2019 r.)
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Przewoźnik planuje, iż prace budowlane powinny zakończyć się 
po ok. 4 latach od chwili rozpoczęcia projektowania. Obecnie ów 
odcinek jest swoistym wąskim gardłem sieci WKD (tabor stacjo-
nuje w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim). 

Minimalne promienie łuków na sieci WKD są równe:
 � 298 m na LK 47;
 � 197 m na LK 48;
 � 175 m na LK 512;
 � 22 m na terenie zakładu eksploatacji w Grodzisku Mazowieckim.
Tory na sieci WKD są wykonane z szyn bezstykowych typu S49 

(w 80%) ułożonych na podkładach strunobetonowych typu PS83 
z przymocowaniem sprężystym typu SB. W latach 2015–2016 
wykonano wymianę nawierzchni na odcinkach: 

 � Warszawa Śródmieście WKD–Komorów: tory nr 1 i 2;
 � Komorów–Podkowa Leśna Główna: tor nr 1;
 � Podkowa Leśna Główna–Milanówek Grudów: tor nr 1M.
Przed wymianą nawierzchni tory były ułożone przeważnie na 

podkładach:
 � drewnianych: Warszawa Śródmieście WKD–Komorów;
 � betonowych: przeważały na pozostałych szlakach: Komorów–
Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Główna–Grodzisk Ma-
zowiecki Radońska oraz Podkowa Leśna Główna–Milanówek 
Grudów.
Wszystkie 23 napędy zwrotnicowe na sieci WKD są wyposa-

żone w sterowanie elektryczne wraz automatyczne ogrzewanie.

Przed zmianą napięcia na sieci WKD z 0,6 V DC na 3 kV DC 
była stosowana sieć trakcyjna łańcuchowa różnych typów z prze-
wodami miedzianymi o przekrojach: 170, 195, 220, 270, 295, 
320 i 340 mm2. Zasilanie sieci trakcyjnej napięciem 0,6 kV DC 
było realizowane z 7 podstacji trakcyjnych oraz jednej kabiny 
sekcyjnej rozmieszczonych wzdłuż linii WKD:

 � Warszawa Zachodnia Południowa;
 � Skrzyżowanie (Warszawa Raków);
 � Michałowice;
 � Pruszków;
 � Otrębusy;
 � Podkowa Leśna Zachodnia (kabina sekcyjna);
 � Kazimierówka;
 � Grodzisk (Radońska).
Odległość pomiędzy podstacjami trakcyjnymi dla systemu 

zasilania napięciem 0,6 kV DC jest równa ok. 6 km. Podstacja 
trakcyjna „Warszawa Zachodnia Południowa” (obecnie „Warsza-
wa Zachodnia”) jest własnością spółki PKP Energetyka S.A. – Za-
kład Mazowiecki. Właścicielem pozostałych obiektów jest WKD.

Po zmianie napięcia na 3 kV DC możliwe stało się ogranicze-
nie liczby podstacji do 3 oraz jednej kabiny sekcyjnej, ponieważ 
odległość pomiędzy podstacjami trakcyjnymi dla układu zasila-
nia napięciem 3 kV DC wynosi ok. 15 km:

 � Warszawa Zachodnia; 
 � Pruszków;

Dwa zespoły EN94, w tym EN94-40 na stacji Komorów (21.05.2016 r.); 
seria jest obecnie wycofana z eksploatacji 

Tab. 2. Charakterystyka sieci WKD  
Nr Odcinek Długość Odcinek dwutorowy Długość Odcinek jednotorowy Długość Uwagi

LK 47 Warszawa Śródmieście WKD  
– Grodzisk Mazowiecki Radońska 32,614 Warszawa Śródmieście WKD  

– Podkowa Leśna Główna 25,070
Podkowa Leśna Główna  
– Grodzisk Mazowiecki 
Radońska

7,544

LK 48 Podkowa Leśna Główna  
– Milanówek Grudów 2,896 – 0,0 Podkowa Leśna Główna  

– Milanówek Grudów 2,896

LK 512 Pruszków – Komorów 3,411 – 0,0 Pruszków – Komorów 3,411
łącznica technologiczna 
(połączenie z siecią PLK); 
linia niezelektryfikowana

Suma 38,921 25,070 13,851

Źródło: oprac. własne na podst. [9].

LK 512 Komorów–Pruszków WKD (łącznica WKD – PKP), Komorów 
(9.02.2019 r.)
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 � Podkowa Leśna Zachodnia (kabina sekcyjna);
 � Grodzisk (Radońska).
Na sieci WKD stosuje się układy sterowania:

 � samoczynną blokadę liniową dwustawną typu E (wyświetlane 
dwa rodzaje sygnałów) – na LK 47 (odcinek dwutorowy); 

 � półsamoczynną blokadę dwukierunkową – na LK 47 (odcinek 
jednotorowy); 

 � przeciwwtórność liniową – na LK 48 (odcinek jednotorowy).
Poza tym, na stacji Komorów funkcjonuje zdalne centrum ste-

rowania, 4 lokalne centra sterowania przystosowane do sterowa-
nia ręcznego (na wszystkich stacjach).

Zaplecze techniczne
WKD dysponuje dwoma zapleczami utrzymania zarządzanym 
majątkiem:

 � przeglądowo-technicznym utrzymania taboru kolejowego w Gro-
dzisku Mazowieckim, które pozwala na realizację we własnym 
zakresie przeglądów okresowych oraz napraw rewizyjnych 
eksploatowanych pojazdów, wykonywanie napraw awaryjnych 
i powypadkowych zgodnie z wymaganiami obowiązujących Do-
kumentacji Systemu Utrzymania (DSU) oraz przepisów kolejo-
wych (zapewnienie odpowiedniej sprawności i bezpieczeństwa);

 � technicznym utrzymania infrastruktury kolejowej przy stacji 
Komorów pozwalające na wykonywanie prac obejmujących 
pełne utrzymania nawierzchni i drogi kolejowej, sieci trakcyj-
nej i zasilania elektroenergetycznego, urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym, wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej, tj. 
całości obowiązków związanych z realizacją funkcji zarządcy 
infrastruktury kolejowej.
Stanowiska naprawcze w hali przeglądowo-naprawczej są wy-

posażone w:
 � warsztaty,
 � po 2 kanały rewizyjne i naprawcze,
 � 2 komplety podnośników Kutruffa, 
 � suwnice sterowane z poziomu roboczego,
 � tokarkę podtorową TUP650SH,
 � podesty do kompletnej obsługi pojazdów,
 � spawarki, nawijarki, maszyny tapicerskie, wiertarki kolumno-
we, prasy itp.
Możliwa jest również korekta profilu oraz wymiana obręczy 

zestawów kołowych.

SM32/401Da na terenie zaplecza przeglądowo-technicznego utrzymania 
taboru przy stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (9.02.2019 r.) 

Podstacja zasilająca na stacji Pruszków WKD (1.11.2017 r.) 

Zaplecze techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej przy stacji Komo-
rów (9.02.2019 r.)

Zaplecze przeglądowo-techniczne utrzymania taboru przy stacji Grodzisk 
Mazowiecki Radońska (9.02.2019 r.) 
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Specyfika WKD polega na tym, iż posiadane zaplecze umożli-
wia przewoźnikowi wykonywanie napraw P4 we własnym zakre-
sie, a zlecanie podmiotom zewnętrznym wybranych operacji jest 
ograniczone do minimum.

Tabor WKD
WKD obecnie eksploatuje zespoły trakcyjne trzech serii – EN95, 
EN97 i EN100, pierwszą i drugą wyprodukowaną przez bydgoską 
Pesę, a ostatnią – przez nowosądecki Newag. Dostawy pojazdów 
z ostatniej serii pozwoliły na wycofanie najstarszych zespołów 
serii EN94, dostarczonych przez Pafawag Wrocław (ob. Bombar-
dier) w latach 1968–1972. Pełne dane techniczne taboru eks-
ploatowanego przez WKD zamieszczono w tab. 3.

Seria EN95
Zespół serii EN95 (typu 13WE) został wyprodukowany w 1 

egzemplarzu w 2004 r. Ponieważ seria EN95 była jednocze-
śnie pierwszym zespołami trakcyjnymi zbudowanym przez Pesę 
(i pierwszym stricte nowoczesnym pociągiem w Polsce), w któ-
rym jednocześnie zastosowano nowej generacji napęd (falowniki 
i silniki trójfazowe), zatem nowa prototypowa konstrukcja prze-
chodziła tzw. „chorobę wieku dziecięcego”. Zakup EN95 zreali-
zowano z funduszu Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

W 2007 r. własność pojazdu została scedowana na przewoźnika 
WKD. Początkowo zamierzano zamówić sumarycznie 10 zespo-
łów tej serii do 2006 r. Plany te jednak uległy zmianom z powodu 
m.in. przekroczenia budżetu, zamiaru przewoźnika do zwiększe-
nia liczby zespołów czy planowanej zmiany napięcia zasilania na 
sieci WKD.

Zespół EN95 to pojazd jednoprzestrzenny, czteroczłonowy, 
oparty na sumarycznie 5 wózkach, z których skrajne są napęd-
ne (typ 21MN), a środkowe toczne (typ 34MN), będące jedno-
cześnie wózkami Jacobsa, o nacisku statycznym < 16 t. Baza 
wózka napędnego/tocznego jest równa 2 500 mm, a rozstaw 
czopów skrętu 1 300 mm. Ramy wózków mają kształt litery H 
i składają się z dwóch ostojnic połączonych poprzecznicą. Prowa-
dzenie zestawów kołowych jest zrealizowane poprzez daszkowe 
elementy metalowo-gumowe, osadzone w widłowych gniazdach 
wózków. Opisane elementy metalowo-gumowe stanowią jedno-
cześnie pierwszy stopień usprężynowania. Drugi stopień stano-
wą poduszki powietrzne typu SEK 680-13 oraz amortyzatory hy-
drauliczne tłumiące drgania pionowe i poprzeczne. Połączenie 
wózków z pudłem jest zrealizowane poprzez czop skrętu. 

Szkielet pudła wykonano ze stali, poszycie jako aluminiowe 
łączone w całość na zasadzie klejenia. Pudło spełnia normę wy-
trzymałości P III oraz jest wyposażone w strefy zgniotu. Zespół 

Wózek napędny w EN95

EN95-01 na stacji Warszawa Zachodnia WKD (4.06.2006 r.)
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wyposażono w koła monoblokowe, a na tarczach kół umiesz-
czono pierścieniowe tarcze hamulcowe. Zespół jest napędzany 
przez 4 asynchroniczne silniki trakcyjne DKLBZ0910-04 wy-
produkowane przez VEM Sachsenwerk o mocy jednostkowej 
280 kW. Każdy silnik jest zasilany przez oddzielny falownik tran-
zystorowy FT-300-600 dostarczony przez Medcom. Silnik jest po-
łączony bezpośrednio z przekładnią połączeniem kołnierzowym 
z pominięciem łożyska silnika po stronie D. Wałek wirnika łączy 
się z przekładnią przez sprzęgło elastyczne. Silniki otrzymały 
chłodzenie wymuszone. Moment obrotowy silnika jest przeka-
zywany na zestawy kołowe za pośrednictwem dwustopniowej 
przekładni osiowej wyprodukowanej przez Voith typu SZH 495 
z kołami zębatymi walcowymi oraz wału drążonego z przegubem 
klinowym. Odbiór prądu odbywa się za pośrednictwem dwóch 
pantografów typu DSA 200-PKP wyprodukowanych przez Stem-
mann i umieszczonych na dachu na członach skrajnych. Zespół 
jest wyposażony w hamulec elektrodynamiczny i pneumatyczny 
tarczowy, spełniające wymagania karty UIC 540 i otrzymał sys-
tem antypoślizgowy. Sprężone powietrze jest dostarczane przez 
2 sprężarki śrubowe. Pierwotnie zespół EN95 był przystosowany 
do eksploatacji na liniach zelektryfikowanych napięciem 0,6 kV 
DC, jednak producent w ramach modernizacji przeprowadzonej 
w latach 2014–2015 dostosował pojazd do zasilania napięciem 
również 3 kV DC (nie jest to pojazd ściśle dwusystemowy, ponie-
waż eksploatacja pod dwoma rodzajami napięcia jednocześnie 
jest niemożliwa). Nie ma możliwości jazdy w trybie ukrotnio-
nym. Pojazd otrzymał sprzęg Scharfenberga. EN95 wyposażono 
w urządzenia automatyki bezpieczeństwa ruchu: CA oraz radiote-
lefon. Kabiny maszynisty są umieszczone na obu końcach zespo-
łu, a zamontowany system sterowania pełni także rolę systemu 
diagnostycznego oraz rejestracji zdarzeń i parametrów jazdy. 
Aktualna pozycja pojazdu jest przekazywana przez system GPS 
do centrum sterowania ruchem. Każdy człon jest wyposażony 
w 2 pary dwuskrzydłowych odskokowo-przesuwnych drzwi wej-
ściowych po każdej stronie pojazdu. Wysokość podłogi jest rów-
na 600 mm w części niskopodłogowej z drzwiami wejściowymi, 
920 mm nad wózkami Jacobsa oraz 1 290 mm w części wyso-
kopodłogowej nad wózkami napędowymi. W pojeździe jest za-
montowane ogrzewanie nawiewne i nagrzewnicowe elektryczne, 
a także system informacji pasażerskiej wizualnej i dźwiękowej. 

Seria EN97
Zespoły serii EN97 (typ 33WE) zostały wyprodukowane przez byd-
goską Pesę w liczbie 14 egzemplarzy o wartości 284,2 mln PLN 
i dostarczone zgodnie z kontraktem podpisanym w marcu 2010 r. 
w latach 2011–2012. Projekt pojazdu typu 33WE został wykona-
ny przez Instytut Pojazdów Szynowych TABOR z Poznania. W prze-
ciwieństwie do serii EN95, która była „prototypem prototypów”, 
przy projektowaniu EN97 wykorzystano już doświadczenia zdobyte 
przy zespołach Bydgostia (PKP: ED74), z rodziny Elf czy Acatus 
pochodzących od producenta z Bydgoszczy. 

Każdy zespół EN97 składa się z dwóch półpociągów, sprzę-
gniętych ze sobą tylną częścią, z których każdy jest wyposażony 
w oddzielną część elektryczną. Rezygnacja z jednoprzestrzenno-
ści w zapisach technicznych przetargu wynikała z występujących 
na sieci WKD łuków o małych promieniach (22 m). Innymi słowy, 
specyfika infrastruktury WKD powoduje, iż eksploatowane po-
jazdy zawierają zarówno rozwiązania stosowane w tramwajach, 
jak i pojazdach kolejowych (np. obecność krótkich członów tocz-
nych). Każdy półpociąg jest 3-członowy, przy czym krótki człon 
środkowy spoczywa na jednym wózku (tocznym), a dłuższe człony 
skrajne z jednej strony na wózku skrajnym (napędowym), a z dru-
giej na członie środkowym na zasadzie naczepy. Prowadzenie 
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zestawów kołowych jest kolumnowe za pomocą elementów me-
talowo-gumowych, a połączenie wózka z pudłem zrealizowano 
poprzez pełniące rolę czopa skrętu łożysko wielkogabarytowe 
połączone z nadwoziem belkę skrętową i dodatkowo oparte na 
ramie wózka z użyciem membranowych sprężyn pneumatycz-
nych. Analogiczne zawieszenie drugiego stopnia otrzymały wózki 
toczne. Dodatkowo drugi stopień usprężynowania stanowią pio-
nowe amortyzatory hydrauliczne – odpowiednio 2/4 w wózkach 
napędnych/tocznych umieszczone odpowiednio pomiędzy belką 
skrętową a ramą wózka, ewentualnie nadwoziem a ramą wózka 
w środkowej części wózka. Kolejne 2 amortyzatory hydrauliczne 
ruchów poprzecznych są zamontowane w każdym wózku po-
między belką skrętowa a ramą wózka (wózek napędny) oraz po-
między nadwoziem a ramą wózka (wózek toczny). Wózki toczne 
nie są skrętne (otrzymały zamocowanie sztywne). Przeniesienie 
sił trakcyjnych z wózka na belkę skrętową jest zrealizowane za 
pomocą cięgła z głowicami podatnymi. Wózki napędowe typu 
34MN mają bazę 2 300 mm, a toczne typu 43AN – 2 100 mm, 
co pozwala pokonywać zakręty o promieniach 23,5 m. 

Napęd zapewnia 8 silników trójfazowych typu TME42-26-4 
produkcji TSA o mocy jednostkowej 180 kW. Moment obrotowy 
silnika jest przekazywany na osie zestawów kołowych za pośred-
nictwem przekładni dwustopniowej AWHC500Z produkcji Wikov 
i wału drążonego wraz ze sprzęgłem podatnym z pakietami kli-
nowych elementów metalowo-gumowych. Silnik trakcyjny oraz 
przekładnia stanowią jeden zespół, który jest zabudowany na 
ramie wózka. Silniki są zasilane przez falowniki MEDCOM typu 
FT400-3000-WKD oparte na tranzystorach IGBT chłodzonych 
powietrzem (jeden falownik zasila 2 silniki). Podczas hamowa-
nia elektrodynamicznego falowniki funkcjonują jak prostowni-
ki, a energia może być oddana do sieci trakcyjnej, ewentualnie 
wytracona w oporach hamowania. Falowniki w kontenerach są 
umieszczone na dachu pojazdu w członach skrajnych. Zastoso-
wano koła monoblokowe o średnicy okręgu tocznego 850 mm. 
Obrzeża kół są smarowane smarem ciekłym. Zestawy kołowe 
napędne są wyposażone w piasecznice. 

Do odbioru prądu służy pantograf STEMMANN typu DSA 150 
umieszczony nad każdy członem środkowym. EN97 są wyposażo-
ne w system audiowizualnej informacji pasażerskiej. Seria EN97 
była projektowana z myślą eksploatacji na liniach zelektryfiko-
wanych napięciem zarówno 0,6 V DC, jak i 3 kV DC, przy czym 

do zasilania napięciem 0,6 kV DC konieczna była przetwornica 
0,6/3 kV i nie jest możliwe zasilanie pojazdów oboma rodzajami 
napięcia równocześnie. Do wytwarzania napięcia 24 V DC (do 
sieci pokładowej) i 3 x 400 V AC (klimatyzatory, silniki sprężarek 
itp.) służą 2 przetwornice (przekształtniki pomocnicze) MEDCOM 
typu PSM-60WKD o mocy jednostkowej 60 kW. 

Do wytwarzania sprężonego powietrza służy sprężarka śrubo-
wa Atlas Copco (2 sprężarki w pojeździe), napędzana silnikiem 
asynchronicznym zasilanym falownikiem, a układ pneumatycz-
ny jest sterowany mikroprocesorowo. Napełnianie zbiorników 
następuje wraz ze spadkiem ciśnienia > 5,8 atm. Pojazd jest 
wyposażony w hamulce: 

 � pneumatyczny klockowy systemu MZT HEPOS wraz z hamul-
cem samoczynnym zespolonym, 

 � elektrodynamiczny odzyskowy i rezystorowy,
 � elektropneumatyczny, 
 � hamulec bezpieczeństwa,
 � postojowy sprężynowy. 
Wymiana pasażerów odbywa się poprzez drzwi odskokowo-

-przesuwne z napędem elektrycznym, umieszczone są one 
w strefie niskopodłogowej w członach skrajnych (sumarycznie 
4 pary drzwi na każdą stronę). Wysokość podłogi w strefie drzwi 
jest równa 500 mm ponad główką szyny. Siedzenia dla pasaże-
rów umieszczono wzdłuż ścian (układ metra) oraz w układzie 
naprzeciwległym. Ponieważ każdy półpociąg ma niezależny układ 
napędowy i hamulcowy, sterowania oraz kabinę maszynisty, a na 
końcu pojazdu znajduje się pulpit manewrowy, zatem jest możli-
wa autonomiczna jazda wybranymi zespołami półpociągu. 

Seria EN97 jest zaliczana do pojazdów umiarkowanie uda-
nych: przykładem jest zastosowanie hamulców klockowych a nie 
tarczowych, co powoduje konieczność częstej reprofilacji zesta-
wów kołowych, a przy tym konieczna jest wymiana całych kół 
zamiast samych obręczy, jak w klasycznych pojazdach z hamul-
cem klockowym. Inną bolączką jest niewłaściwie funkcjonujący 
układ likwidacji poślizgu. Pomniejszą wadą jest niepoprawnie 
działający układ klimatyzacji części pasażerskiej. 

Seria EN100
Zespoły serii EN100 (typ 39WE) zostały zaprojektowane i wy-
produkowane przez firmę Newag z Nowego Sącza i dostarczone 
od kwietnia do sierpnia 2016 r. w liczbie 6 pojazdów, zgodnie 
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z kontraktem podpisanym z producentem w sierpniu 2014 r. Ze 
względu na łuki o małych promieniach w na sieci WKD produ-
cent nie mógł zaoferować zespołu Impuls i zdecydował się na 
zaprojektowanie całkowicie nowego pojazdu. EN100 zostały już 
fabrycznie przystosowane do eksploatacji na liniach zelektryfi-
kowanych napięciem 3 kV DC. Z analogicznych powodów jak dla 
EN97, w przypadku EN100 zrezygnowano z jednoprzestrzenno-
ści. W zakresie skrajni zespoły spełniają normę PN-EN 15273-2  
– profil G1S2. Pojazdy mogą pracować wyłącznie w trakcji poje-
dynczej (sprzęg Scharfenberga nie jest wyposażony w tzw. kla-
wiaturę elektryczną). 

Każdy pojazd tej serii jest zestawiony z dwóch półpociągów, 
z których oba są wyposażone w niezależną część elektryczną 
i układ hamulcowy. Półpociąg jest złożony z trzech członów, z któ-
rych środkowy opiera się na jednym wózku tocznym, a człony 
skrajne są oparte z jednej strony na jednym wózku (napędnym), 
a z drugiej opierają się poprzez przegub na członie środkowym. 
Poszycie pudła i szkielet są wykonane ze stali. Pudło ma podwyż-
szoną odporność wytrzymałościową (norma PN-EN 12663), speł-
nia tzw. 4 scenariuszy zderzeniowe (norma PN-EN 15227) oraz 
jest wyposażone w absorbery energii zderzenia wraz z funkcją 
„antyclimbing”. Ze względu na wymagania widoczności szlaku 
przez maszynistów , a także z uwagi na fakt, iż na przystankach 
WKD zakończenia peronów znajdują się tuż przy przejazdach 
drogowo–kolejowych, zapewnienie odpowiedniej widoczności dla 
prowadzącego pojazd było kwestią istotną, co zaowocowało dość 
niekonwencjonalną stylistyką kabiny maszynisty. 

Połączenie wózka i pudła jest zrealizowane poprzez łożysko 
wielkogabarytowe (pełniące rolę czopa skrętu) i belkę bujakową. 
Wózki składają się z jednej belki poprzecznej (bezobwodowe; 
nie otrzymały czołownic), napędne są obrotowe, a toczne nie-
obrotowe (są zamocowane sztywno). Pierwszy stopień usprę-
żynowania z kolumnowym prowadzeniem zestawów kołowych 
jest zrealizowany poprzez sprężyny metalowo–gumowe, a drugi 
stopień usprężynowania – sprężyny pneumatyczne (podusz-
ki). Układ zawieszenia drugiego stopnia jest uzupełniony przez 
amortyzatory hydrauliczne, umieszczone pomiędzy belką skrę-
tową a ramą wózka (2 szt., wózki napędne), ewentualnie pomię-
dzy ramą wózka a nadwoziem (4 szt., wózki toczne). Siły pocią-
gowo-wzdłużne są przenoszone przez belkę poprzeczną i układ 
cięgieł trakcyjnych, umieszczonych pomiędzy belką poprzeczną 

a ramą wózka. Wózki napędne są wyposażone w piasecznice 
oraz układ smarowania obrzeży kół smarem ciekłym. Średnica 
okręgu tocznego kół monoblokowych jest równa 840/790 mm 
(koła nowe/zużyte).

W pojazdach zastosowano silniki asynchroniczne TME42-26-4 
z indywidualnym falownikiem dla każdej pary silników trakcyj-
nych. Każdy silnik trakcyjny napędza zestawy kołowe poprzez 
dwustopniową przekładnię Wikov AWHC500Z, wał drążony 
i sprzęgło podatne z pakietami klinowych elementów metalowo-
-gumowych. Silniki trakcyjne mają wentylację swobodną. Prze-
kładnia wraz z silnikiem stanowi jeden zespół i jest zamocowana 
sprężyście w ramie wózka, a w konsekwencji zmniejszeniu ulega 
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masa nieusprężynowana wózka. Napęd jest realizowany przez 4 
przekształtniki FT400-3000 zbudowane z tranzystorów IGBT, chło-
dzone powietrzem i wyprodukowane przez MEDCOM. Przekształt-
niki umieszczone są w kontenerach na dachach członów skrajnych 
zespołu. Falowniki są dwustronne, tj. podczas hamowania silniki 
są przestawiana na pracę prądnic, a falowniki wykonują pracę pro-
stowników: energia elektryczna jest oddawana do sieci trakcyjnej 
ewentualnie wytracana w rezystorach. Przekształtniki pomocnicze 
(przetwornice) PSM-60WKD o mocy 60 kW (producent – MEDCOM) 
dostarczają napięcia 24 V DC do zasilania urządzeń pokładowych 
oraz 400 V AC 3~ do klimatyzatorów, sprężarek, itp. Odbiór prądu 
jest realizowany przez pantograf niesymetryczny 160 EC z wbu-
dowanym systemem ADD i PPD, wyprodukowany przez EC Engi-
neering. Każdy pantograf jest umieszczony na członie środkowym 
pojazdu. Obwód WN, poza pantografem, składa się także z: ogra-
nicznika przepięć, odłączników nożowych, uziemiacza, wyłącznika 
szybkiego i uziemiacza skrzyń. Sprężone powietrze jest dostar-
czane przez 2 sprężarki śrubowe SL-6, a układ pneumatyczny jest 
wyposażony w urządzenie do osuszania sprężonego powietrza. 
Sprężarki są zasilane przez silnik asynchroniczny sterowany przez 
falownik, a w zależności od zapotrzebowania na sprężone powie-
trze, pracuje jedna lub dwie sprężarki. 

W zespole zastosowano system hamulcowy firmy Knorr Bremse,  
a seria EN100 jest wyposażona w hamulce: 

 � elektrodynamiczny,
 � pneumatyczny, będący także samoczynnym hamulcem 
zespolonym, 

 � elektropneumatyczny, współdziałający na zasadzie blendingu 
z hamulcem elektrodynamicznym,

 � bezpieczeństwa,
 � postojowy sprężynowy.
Elementem układu hamulcowego jest układ określający masę 

pojazdu w sposób automatyczny oraz dostosowujący siłę hamo-
wania do aktualnego obciążenia. Elementem hamulca ciernego 
są tarcze hamulcowe jako zamocowane pierścienie cierne na 
każdym kole jezdnym oraz zaciskach hamulcowych z okładzina-
mi ciernymi. Na każdym kole zespołu EN100 znajduje się nieza-
leżny zespół zaciskowy hamulca tarczowego. 

Zespół jest wyposażony w drzwi odskokowo-przesuwne w licz-
bie 4 par drzwi na każdą stronę w każdym półpociągu, otwierane 
i zamykane elektrycznie, zabudowane w strefie niskiej podłogi 
w członach skrajnych. Wysokość podłogi ponad główkę szyny 
jest równa 500 mm. Oświetlenie części pasażerskiej jest zreali-
zowane za pomocą diod LED. Sterowanie pojazdem odbywa się 
poprzez pulpit maszynisty, który został zaprojektowany w dość 
nietypowy sposób: dla zapewnienia optymalnej widoczności wy-
brano kształt niespotykany w konwencjonalnych pojazdach kole-
jowych. Wnętrze części pasażerskiej wyłożono płytami HPL (ścia-
ny), ewentualnie aluminium (sufity i przedsionki) lub laminatem 
poliestrowo-szklanym (częściowo w kabinach maszynisty). Na 
końcu każdego pojazdu (pod tylną szybą czołową) umieszczono 
pulpit manewrowy, umożliwiający jazdę manewrową półpociągu 
np. na terenie lokomotywowni. 

Testy pojazdów wykonano początkowo w Instytucie Kolejnic-
twa w Krakowie (badania stacjonarne układu hamulcowego) 
oraz na torze doświadczanym IK w Żmigrodzie (testy dynamiczne 
i statyczne). Testy trwały od lutego do marca 2016 r. Następnie 
pojazd badano na tzw. pętli grzybowskiej (odcinek charaktery-
zujący się łukami o małych promieniach oraz znacznymi pochy-
leniami). Testy statyczne przeprowadzono również na terenie IK 
w Warszawie w marcu 2016 r. Pod koniec kwietnia 2016 r. ze-
spół testowano na linii Koluszki–Pruszków, po czym UTK wydał 
bezterminowe świadectwo dopuszczenia do ruchu. Pojazd jest 
wyposażony w układ klimatyzacji – jeden – części pasażerskiej 
i drugi – kabiny maszynisty. Zespół jest wyposażony w system 
informacji pasażerskiej – wizualny oraz foniczny. 

Zakup pojazdów został zrealizowany w ramach projektu „Roz-
wój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomera-
cji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności 
i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej” współfinanso-
wanego przez rząd Szwajcarii (bezzwrotna pożyczka) w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy z 10 nowymi kraja-
mi członkowskimi UE, realizowanego w latach 2012–2017 [13]. 
Sumarycznie przeznaczono na realizację Programu dla Polski 
489 mln franków szwajcarskich (310 mln euro) i łącznie zreali-
zowano 58 dużych projektów i blisko 1,7 tys. mniejszych. 

EN100-005 na stacji Pruszków (1.10.2016 r.)
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The condition of Warszawska Kolej Dojazdowa in 2019
Warszawska Kolej Dojazdowa / The Warsaw Commuter Rail is 
a small passenger operator with their own rolling stock and rail-
way infrastructure in common. WKD operates between Warsaw 
and Grodzisk Mazowiecki, and towns and villages located between 
them. Also, WKD has purchased modern vehicles, and the older 
ones were scrapped. The WKD infrastructure was modernized: 
optionally, with EU financial support or funds granted by the Swiss 
government. The operator decided to change the catenary volt-
age, from 600 V DC to 3 kV DC, for increasing trains frequencies. 
Key words: WKD, commuter rail, Warsaw, Grodzisk Mazowiecki.

Wnioski
WKD jest przykładem udanej restrukturyzacji. Po 1989 r., dzięki 
dobremu zarządzaniu, z przewoźnika oferującego usługi o ra-
czej przeciętnym standardzie przekształciła się w nowoczesny 
podmiot, który dokonał zarówno całkowitej wymiany taboru na 
nowoczesny, a także zrealizował modernizację infrastruktury: 
wymianę nawierzchni, zmianę napięcia w sieci trakcyjnej czy 
montaż nowego systemu informacji pasażerskiej na peronach. 
Obecnie kolejnym wyzwaniem dla WKD jest wymiana wiat pero-
nowych na poszczególnych stacjach.

Przypisy
1 EE dostarczył dla PKP lokomotywy elektryczne serii EP01 
(EL.100) w latach 1934–1936 (6 egz., w tym 4 egz. zbudowane 
w Polsce) do obsługi linii średnicowej w Warszawie i typu AEI E 
/serii EU06 w latach 1962–1964 (20 egz.). EE został przejęty 
przez koncern General Electric Company w 1968 r.
2 zmiana napięcia na sieci WKD była planowana już w lecie 
2013 r., jednak problemy eksploatacyjne z serią EN97 spowo-
dowały, iż konwersję napięcia odłożono na termin późniejszy.
3 zgodnie z zapisami w SIWZ „widoczność powinna gwarantować 
obserwację szlaku w najkrótszej odległości od czoła pojazdu, nie 
przekraczającej 2 m (dla pozycji siedzącej)”. Dodatkowo, „szyba 
czołowa powinna być pionowa lub o niewielkim stopniu (procen-
cie) pochylenia; maksymalne odchylenie od pionu 10%”.
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Tab. 3. Dane techniczne taboru pasażerskiego eksploatowanego przez WKD  
Seria EN95 EN97 EN100
Typ 13WE 33WE 39WE
Producent Pesa Pesa Newag 
Lata budowy  2004 2011–2012 2015–2016
Liczba dostarczonych pojazdów 1 14 6
Długość całkowita mm 60 000 60 000 60 000 
Szerokość maksymalna mm 2 850 2 850 2 850
Wysokość pojazdu  
(od główki szyny do dachu) mm 3 930 4 450 4 285

Wysokość podłogi ponad główką szyny 
w przestrzeni drzwi wejściowych mm 600 500 500

Masa własna t 102 101,5  111,9
Zasilanie  3 kV DC 0,6 kV DC 3 kV DC (0,6 kV DC*) 3 kV DC
Układ osi  Bo’2’2’2’Bo’ Bo’2’Bo’+Bo’2’Bo’  Bo’2’Bo’+Bo’2’Bo’
Silniki trakcyjne  asynchroniczne
Liczba silników trakcyjnych kW 4 x 250 8 x 180 8 x 180 
Całkowita moc ciągła silników kW 1 000 1 440  1 440 
Maksymalna prędkość eksploatacyjna km/h 80 80 80
Przyspieszenie (0–30 km/h) m/s2 1,0 1,2 1,2
Opóźnienie hamowania m/s2 1,2 1,2 1,2
Liczba miejsc siedzących  150 124 164
Całkowita liczba pasażerów  
(zapełnienie 5 os/m²) 500 500 505

Liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych 1 4 4
Liczba miejsc na rowery 2 8 8
Klimatyzacja w kabinie maszynisty oraz przestrzeni pasażerskiej
Źródło: Raport roczny WKD.


