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Zbigniew Szafrański

Czy zmiana napięcia trakcyjnego w Polsce ma uzasadnienie?

W Polsce po raz kolejny odżyła dyskusja o ewentualnej zmianie 
napięcia zasilającego w kolejowej trakcji elektrycznej. System 
3 kV prądu stałego (DC) przestawia się jako przestarzały i nie-
odpowiedni do występujących obecnie potrzeb przewozowych. 
Przesłanką wyzwalającą dyskusję były zapewne decyzje podjęte 
przez naszych południowych sąsiadów Czechów o sukcesywnym 
przechodzeniu za zasilanie prądem przemiennym 25 kV 50 Hz. 
Czy w warunkach funkcjonowania polskiej sieci kolejowej taka 
zmiana ma sens?

Trochę historii
W II połowie XIX wieku trakcja parowa przebojem zdobywała świat. 
Rozwój sieci kolejowej i budowa nowych linii na coraz trudniej-
szych orograficznie terenach szybko pokazały negatywne strony 
parowozów: brak możliwości nawet chwilowego przeciążenia, 
a przede wszystkim emisja dużej ilości spalin. Amerykańcy maszy-
niści wspominali, że przed wjazdem do długiego tunelu należało 
ustawić dźwignie sterownicze parowozu we właściwych pozycjach, 
położyć się na podłodze budki i jeszcze przykryć głowę mokrą 
szmatą, aby przetrwać przejazd przez tunel. Co jednak mieli zro-
bić pasażerowie pociągu?

Problemy te stały się impulsem do rozwoju trakcji elektrycznej. 
Pierwsze próbne elektryfikacje prądem przemiennym trójfazowym 
(m. in. Burgdorf – Thun, Szwajcaria, 1899 r.), mimo spodziewa-
nych korzyści związanych z konstrukcją silników trakcyjnych, wy-
eksponowały komplikacje związane z budową i utrzymaniem co 
najmniej dwuprzewodowej sieci trakcyjnej. Badania jednak kon-
tynuowano. W tym bowiem czasie trwały już prace przy budowie 
linii kolejowych przez Alpy. Na linii Berno – Lötschberg – Simplon 
najdłuższy tunel ulokowany był pod grzbietem górskim granicznym 
dla Szwajcarii i Włoch, liczył 19,8 km długości i – co gorsza – miał 
spadek w kierunku Włoch. Od początku budowy linii było zatem 
wiadomo, że kursowanie przez tunel pociągów prowadzonych pa-
rowozami jest wykluczone.

Z punktu widzenia charakterystyki trakcyjnej do napędu loko-
motyw najbardziej nadawały się elektryczne silniki szeregowe, jed-
nakże nie potrafiono opanować iskrzenia na komutatorach przy 
częstotliwości rzędu 50 Hz. Z tego względu zdecydowano się na 
obniżenie częstotliwości napięcia zasilającego do 1/3 częstotli-
wości przemysłowej oraz zastosowanie silników wolnoobrotowych. 
Silniki miały ogromne gabaryty, a napęd na osie przenoszony był 
przez wiązary, podobnie jak w parowozach (por. konstrukcję loko-
motywy pruskiej EG.509).

Po pierwszych elektryfikacjach próbnych takim właśnie napię-
ciem (Seebach – Wittingen, Szwajcaria, 1905; Dessau – Bitter-
feld, Niemcy, 1911), które zakończyły się pozytywnymi wynikami, 
pierwsza elektryfikacja linii głównej napięciem 15 kV 162⁄3 Hz 
była wykonana w Szwajcarii na wspomnianej już linii transalpej-
skiej (Lötschberg – Simplon, 1910–1930). Sieć trakcyjna w tym 
systemie nie mogła być, co prawda, zasilana bezpośrednio z ener-
getycznej sieci publicznej, ale na początku nie było to problemem, 
ponieważ i tak budowano odrębne elektrownie na potrzeby kolei. 

Dopiero późniejszy rozwój państwowych sieci przesyłowych wymu-
sił potrzebę stosowania przetwornic maszynowych, a obniżona 
częstotliwość stała się istotną wadą i spowodowała, że system 
nie rozprzestrzenił się poza pewną grupę krajów – pionierów elek-
tryfikacji kolei.

Kolejnym etapem rozwoju trakcji elektrycznej było opraco-
wanie i wprowadzenie do produkcji na skalę przemysłową w II 
dekadzie XX wieku prostowników rtęciowych, co dało impuls do 
rozwoju lokomotyw elektrycznych prądu stałego, umożliwiających 
zastosowanie szeregowych silników trakcyjnych. Wielka Brytania, 
analizując elektryfikację swojej sieci kolejowej, powoływała kilka 
razy zespoły eksperckie tzw. Railway Electrification Committees, 
których raporty końcowe znane pod nazwą m. in. raportów Prin-
gle’a (1927) i Weira (1931), zalecały elektryfikację napięciem 
stałym 1,5 kV. Co prawda, elektryfikacji linii kolejowych w Wielkiej 
Brytanii tym napięciem nie podjęto, ale uczyniły to Francja i Holan-
dia. Kraje podejmujące decyzje o pierwszych elektryfikacjach póź-
niej (Hiszpania, Włochy, Belgia, Związek Radziecki) przyjęły wyższe 
napięcie sieci trakcyjnej 3 kV, wykorzystując postęp w konstrukcji 
izolacji głównej silników prądu stałego (komutatory par silników 
połączonych na stałe szeregowo pracowały nadal pod napięciem 
1,5 kV).

Eksploatowany do dziś w naszym kraju system prądu stałego 
3 kV został wybrany dla PKP niedługo po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Mimo trudności w scaleniu pozaborczych syste-
mów kolejowych w jeden sprawny organizm transportowy z uwagą 
śledzono działania ukierunkowane na rozwój kolei w Europie Za-

Rys. 2. Rzut wnętrza lokomotywy pruskich kolei państwowych serii EG.509

Rys. 1. Widok ogólny lokomotywy pruskich kolei państwowych serii EG.509
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chodniej. Szczególne zasługi położył w tym zakresie prof. Roman 
Podoski. Finalną decyzję w sprawie wyboru systemu zasilania 
trakcyjnego podjęła w 1921 r. Międzyministerialna Komisja dla 
studiów nad elektryfikacją kolei głównych w Polsce, pod przewod-
nictwem prof. Romana Podoskiego.

System 3 kV był wtedy technicznie najnowocześniejszy i zapew-
niający największą efektywność elektryfikacji kolei. Nie wymagał 
budowy przez kolej własnych elektrowni, jak w systemie o obniżo-
nej częstotliwości 15 kV 162/3 Hz (przetworników elektronicznych 
wtedy nie było), natomiast sprawność przesyłu energii w układzie 
rozdzielczym i sieci trakcyjnej była wyższa niż przy napięciu 1,5 kV, 
jakie stosowano wtedy na głównych liniach kolei francuskich.

Równolegle trwały prace nad wykorzystaniem do zasilania 
lokomotyw bezpośrednio napięcia przemiennego 50 Hz, jakie 
oferowała rozwijająca się sukcesywnie publiczna sieć zasilająca. 
Pierwsze rozwiązania trakcji elektrycznej prądu przemiennego 
50 Hz (o napięciu 16 kV) opracował węgierski inżynier Kálmán 
Kandó, wykorzystując lokomotywy z przetwornikami faz (1918 r.), 
budowane później przez firmę Ganz w Budapeszcie.

W Niemczech w ramach doświadczeń zelektryfikowano w 1936 r. 
linię Höllentalbahn (Freiburg im Breisgau – Donaueshingen) na-
pięciem 20 kV 50 Hz, testowano na niej cztery różne rozwiązania 
lokomotyw. Linia ta w 1945 r. znalazła się na terenie francuskiej 
strefy okupacyjnej, co pozwoliło inżynierom SNCF zapoznać się 
z wynikami jej eksploatacji. Wnioski z linii Höllentalbahn skłoniły 
SNCF do próbnej elektryfikacji napięciem 25 kV 50 Hz połączenia 
Aix-les-Bains – La-Roche-sur-Foron, a następnie odcinka Thionville 
– Valenciennes położonego na głównej sieci kolejowej Francji.

Debaty w trakcie XVI Międzynarodowego Kongresu Kolejnictwa 
w 1954 r. w Londynie ostatecznie potwierdziły zalety trakcji elek-
trycznej prądu przemiennego 25 kV 50 Hz, tym bardziej że w tym 
czasie były już dostępne prostowniki krzemowe.

Szybki rozwój elektryfikacji napięciem 25 kV sieci kolejowych 
innych krajów nie pozostał niezauważony w Polsce. Dyskusję na 
temat celowości wprowadzenia napięcia 25 kV na sieć kolejową 
Polski podjęto już w 1956 r. Ówczesne Biuro Projektów Elektryfi-

kacji Kolei na zlecenie Ministerstwa Komunikacji wykonało kilka 
opracowań studialnych m.in. (cytaty za [2]):

„– analiza możliwości i celowości zastosowania na PKP trakcji 
elektrycznej jednofazowym prądem zmiennym o częstotliwości 
przemysłowej 50 Hz – lipiec 1957 r.,

– wybór odcinka próbnego na PKP do elektryfikacji prądem 
zmiennym o częstotliwości 50 Hz – październik 1960 r.,

– porównanie kosztów elektryfikacji linii kolejowej Kraków – 
Przemyśl – Medyka prądem stałym 3 kV i prądem zmiennym 
25 kV 50 Hz – marzec 1961 r.,

– studium porównawcze elektryfikacji linii Poznań – Szcze-
cin prądem stałym 3 kV i prądem zmiennym 25 kV 50 Hz – maj 
1961 r.”

Dyskusja na temat celowości podjęcia na PKP elektryfikacji prą-
dem przemiennym trwała około ośmiu lat i została zakończona 
decyzją Ministerstwa Komunikacji o kontynuacji elektryfikacji prą-
dem stałym 3 kV, podjętą w 1965 r. W konkluzji stwierdzono, że: 
„Wprowadzenie nowego systemu mogłoby poważnie zaciążyć na 
tempie elektryfikacji, wymagałoby wielu punktów styku o wymianie 
dużej liczby pociągów. Budowa stacji stycznych z indywidualnym 
przełączaniem systemu zasilania i zmianą lokomotyw każdego 
pociągu byłaby bardzo kosztowna, a ze względu na konieczność 
rozbudowy stacji – w niektórych warunkach niemożliwa. […] Prze-
prowadzone badania wykazały, że w tych warunkach, mimo pew-
nych oszczędności na urządzeniach zasilających, łączne nakłady 
na elektryfikację i roboty towarzyszące byłyby dla nowego systemu 
większe niż odpowiednie nakłady związane z elektryfikacją syste-
mem prądu stałego.”

O słuszności tej decyzji można przekonać się na przykładzie 
Czech. Pierwszą elektryfikację linii magistralnej w ówczesnej 
Czechosłowacji Praha – Žilina – Košice napięciem stałym 3 kV 
ukończono w 1964 roku. Kolejną magistralę na południu kraju 
Bratislava – Nove Zamky – Šturovo ukończono w 1968 r., ale za-
stosowano już napięcie 25 kV 50 Hz. Przez jakiś czas oba systemy 
pracowały odrębnie, ale wskutek elektryfikacji połączeń o kierun-
ku południkowym pojawiało się coraz więcej punktów styku mię-

Rys. 3. Punkty styku systemów 3 kV i 25 kV na sieci kolejowej Czech
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dzy systemami (patrz rys. 3). Trudno zatem dziwić się, że Czesi 
zmierzają do ujednolicenia napięcia w sieci trakcyjnej, niemniej 
jednak linii zelektryfikowanych jest u nich ca. 3.200 km, w tym 
1.800 km napięciem 3 kV DC, w Polsce ponad 11.000 km.

Dyskusję o wprowadzeniu napięcia 25 kV AC na sieć kolejową 
Polski próbowano jeszcze podejmować w latach 80. ubiegłego 
wieku, ale wtedy większość głównych linii kolejowych była już ze-
lektryfikowana prądem stałym, zatem argumenty przeciwne były 
jeszcze bardziej przekonujące.

Czy rzeczywiście system prądu przemiennego 25 kV wykazuje 
obecnie aż tak duże przewagi nad systemem 3 kV DC, że warto 
wracać do tematu?

Porównanie systemów 3 kV i 25 kV
Przed podjęciem rozważań warto zauważyć, że rozwój techniczny 
wszystkich urządzeń składających się na obwód główny pojazdu 
trakcyjnego, a w szczególności udoskonalenie przekształtników, 
spowodował daleko posuniętą unifikację wyposażenia trakcyjne-
go. Można nawet wysunąć tezę, że podstawowa różnica pomiędzy 
systemami leży obecnie w lokalizacji punktu styku odbieraka z sie-
cią trakcyjną (zob. rys. 4). Odmienności w konstrukcji aparatury 
trakcyjnej nie mają teraz aż tak dużego znaczenia, jak to miało  
miejsce jeszcze w XX wieku.

Różnice techniczne pomiędzy systemami 3 kV i 25 kV podsu-
mowane są poniżej, przy czym przyjęto konwencję, że zalety sys-
temu wypisane są czcionką pogrubioną, a wady kursywą.

System 3kV prądu stałego cechuje:
1. Stosunkowo prosta budowa pojazdów trakcyjnych, które są lżej-

sze i tańsze, jak też o wyższej sprawności energetycznej niż 
odpowiadające im pojazdy prądu przemiennego.

2. Brak urządzeń wielkogabarytowych na pojeździe trakcyjnym, 
w szczególności transformatora wejściowego obniżającego 
napięcie do poziomu odpowiedniego dla przekształtników 
pojazdu.

3. Symetryczne obciążanie faz publicznej sieci zasilającej (trans-
formatory przekształtnikowe w podstacjach są trójfazowe).

4. Niższe zakłócenia generowane w sieciach telekomunikacyjnych 
(powodem zakłóceń są jedynie harmoniczne w prądzie wypro-
stowanym, a nie główna fala prądu trakcyjnego).

5. Proste sekcjonowanie sieci i zapewnienie zasilania rezerwowe-
go (podstacje trakcyjne pracują równolegle na odcinki zasila-
nia sieci trakcyjnej).

6. Ciężka sieć trakcyjna o dużych przekrojach elektrycznych (za-
tem wysokie nakłady na infrastrukturę zelektryfikowanej linii 
kolejowej).

7. Gęsto rozmieszczone podstacje trakcyjne (co 15–30 km).
8. Ograniczenie maksymalnej prędkości jazdy pociągów do 220–

230 km/h ze względu na wartość prądu odbieranego przez 
pantograf.

9. Wyższe spadki napięcia wzdłuż sieci trakcyjnej i straty przesy-
łowe (mimo dużych przekrojów elektrycznych sieci trakcyjnej).
Natomiast cechy systemu 25 kV 50 Hz to:

1. Bardziej złożona budowa pojazdów trakcyjnych, mimo postępu 
technicznego w budowie przekształtników trakcyjnych.

2. Asymetryczne obciążanie faz publicznej sieci zasilającej, pod-
stacje obciążają pojedyncze fazy sieci przesyłowej, co wymaga 
zasilania podstacji trakcyjnych wysokimi napięciami (220–
400 kV) lub budowy urządzeń symetryzujących.

3. Większe wymagane odstępy izolacyjne od elementów infra-
struktury kolejowej (np. wiadukty, tunele) oraz innych budowli 
zlokalizowanych w pobliżu toru.

4. Silne zakłócenia generowane w sieciach telekomunikacyjnych, 
wynikające z samej istoty przemiennego napięcia trakcyjnego.

5. Skomplikowane rozwiązania sieci trakcyjnej w punktach styku 
różnych faz lub systemów (różnica faz pomiędzy kolejnymi sek-
cjami wyklucza nawet chwilowe zwarcie przewodów sąsiadują-
cych sekcji przez ślizg odbieraka, co wymaga wbudowywania 
w sieć trakcyjną wstawek izolacyjnych lub neutralnych).

6. Lekka sieć trakcyjna i konstrukcje wsporcze (przekroje prze-
wodów sieci wynikają wyłącznie z wymaganej wytrzymałości 
mechanicznej, a nie obciążalności prądowej).

7. Rzadko rozmieszczone podstacje trakcyjne (co 60–80 km).
8. Niskie wartości prądu odbieranego przez pantograf (wartość 

prądu przepływającego przez punkt styku odbieraka z siecią 
nie ogranicza prędkości jazdy pociągu).

9. Niskie spadki napięcia wzdłuż sieci trakcyjnej i straty przesyłowe.
W warunkach polskich należy uwzględnić jeszcze jeden argu-

ment. Wykorzystując w sieci trakcyjnej prąd stały, rozwinęliśmy 
na szeroką skalę urządzenia zabezpieczające ruch kolejowy pra-
cujące na napięciu przemiennym 50 Hz. W takim przypadku za-
stosowanie napięcia trakcyjnego o takiej samej częstotliwości nie 
jest możliwe, bo prądy trakcyjne będą zakłócać pracę urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym. Na liniach modernizowanych sto-
suje się już na ogół liczniki osi, niewrażliwe na trakcyjne prądy 
powrotne i błądzące, ale cały szereg czujników i sterowników – 
również dla odbiorników nietrakcyjnych – pracuje na częstotliwo-
ści przemysłowej 50 Hz.

Już pobieżny rzut oka na powyższe zestawienie pokazuje, że 
nie można mówić o jednoznacznej przewadze jednego systemu 
zasilania nad drugim, ani że jeden z nich jest nowoczesny, a drugi 
przestarzały. Współczesne lokomotywy przekształtnikowe na prąd 
stały, ze sterowaniem cyfrowym, posiadają zaimplementowane 
równie nowoczesne rozwiązania energoelektroniczne i informa-
tyczne, jak lokomotywy na prąd przemienny.

Należy raczej mówić o pewnych kategoriach przewozów lub 
specyfice infrastruktury kolejowej, w których jeden z systemów 
może wykazywać swoje przewagi. W takim aspekcie oba systemy 
można porównać, jak podano niżej.

System 3 kV prądu stałego nadaje się do zastosowania:
1) na sieciach silnie obciążonych ruchem pociągów (wyższe nakła-

dy na infrastrukturę kompensowane są niższymi nakładami na 
tabor trakcji elektrycznej);Rys. 4. Porównanie systemów zasilania trakcyjnego
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2) na obszarach o łatwej dostępności punktów zasilania z sieci pu-
blicznej, szczególnie jeżeli punkty te charakteryzują się mniej-
szymi mocami;

3) na liniach, na których prędkość jazdy pociągów nie przekracza 
160 km/h (ewentualnie do 200 km/h);

4) na liniach, na których obwody detekcji pojazdów i urządzenia 
sterowania ruchem kolejowym wykorzystują prąd przemienny.
System 25 kV 50 Hz wykazuje natomiast w pełni swoje zalety:

1) na liniach o uboższej infrastrukturze – jednotorowych, o długich 
odcinkach między-węzłowych (wymagane niższe nakłady na in-
frastrukturę trakcji elektrycznej);

2) na obszarach o małej dostępności punktów zasilania z sieci 
publicznej;

3) na liniach, na których planowana prędkość jazdy pociągów wy-
nosi 250 km/h i więcej;

4) na liniach o zmiennym profilu, na których hamowanie rekupera-
cyjne może przynieść oszczędności energii;

5) na liniach nowo budowanych, gdzie nie występują stare obiekty 
o ograniczonej skrajni.
W systemie 3 kV prądu stałego hamowanie rekuperacyjne jest co 

prawda możliwe, ale w Polsce jego wprowadzenie wymagałoby bar-
dzo dużych nakładów na przebudowę podstacji z prostownikowych 
na przekształtnikowe. Bez takiej inwestycji hamowanie rekupera-
cyjne możliwe jest jedynie na obszarach, na których ruch pociągów 
jest bardzo gęsty i istnieje duże prawdopodobieństwo, że hamujący 
pociąg będzie mógł oddać energię do innego, który jest właśnie 
w fazie rozruchu, inaczej energia będzie wytracona w opornikach.

Co zatem dalej w Polsce?
Gdybyśmy faktycznie zamierzali na polskiej sieci kolejowej po-
wszechnie przejść na zasilanie trakcji elektrycznej prądem 25 kV 
50 Hz, to taką dyskusję należało podjąć co najmniej 20 lat temu, 

zanim zaczęliśmy przygotowywać założenia do mo-
dernizacji głównych ciągów kolejowych. Biorąc pod 
uwagę wyeksploatowanie urządzeń infrastruktury 
zasilającej, pochodzących z lat 60.–80. ubiegłe-
go wieku, byłoby to jak najbardziej zasadne, tym 
bardziej że wielosystemowe pojazdy trakcyjne są 
obecnie łatwo dostępne. Obecnie, po wydaniu dzie-
siątek miliardów złotych na modernizację układów 
zasilania na liniach przystosowywanych do pręd-
kości 160 km/h, jak i na zakupy nowego taboru 
– w większości jednosystemowego, przypomina to 
dyskusję o przystawkach, kiedy właśnie serwowane 
są desery.

Zmiana systemu zasilania z 3 kV prądu stałego 
na 25 kV 50 Hz na istniejącej konwencjonalnej sieci 
kolejowej w Polsce (prędkości jazdy 160 km/h – na 
wybranych liniach do 200 km/h) nie znajduje za-
tem, w mojej opinii, uzasadnienia. Logiczna jest za-
tem elektryfikacja takich połączeń, jak Ełk – Korsze, 
Lublin – Rozwadów czy Ocice – Rzeszów napięciem 
stałym (patrz mapa – kolor czerwony).

Natomiast system zasilania 25 kV 50 Hz warto 
wprowadzić na tych liniach, gdzie ze względu na 
uwarunkowania lokalne bądź funkcjonalne będzie 
mógł on wykazać swoje zalety, przy jednoczesnej 
ograniczonej wymianie pociągów z istniejącą kon-
wencjonalną siecią kolejową.

Z pewnością niektóre z linii wchodzących w skład 
tzw. komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego 
powinny być zelektryfikowane napięciem 25 kV 50 Hz. Taki system 
przewidywano m. in. dla nowo projektowanej linii łączącej Warsza-
wę z Wrocławiem i Poznaniem przez Łódź, co wynikało chociażby 
z założonej prędkości jazdy pociągów. Instytut Kolejnictwa opra-
cował niezbędne standardy, zgodne z Europejskimi Techniczny-
mi Specyfikacjami Interoperacyjności dla podsystemu „Energia”. 
Analizy wykazały również stosunkowo dobrą dostępność dla pro-
jektowanej linii punktów przyłączenia do sieci przesyłowej 400 kV.

Linią nadającą się do elektryfikacji napięciem 25 kV jest nie-
wątpliwie LHS, z uwagi na jej techniczne wyodrębnienie z sieci 
normalnotorowej, zarządzanej przez PKP PLK S.A. Przesłankami 
wskazującymi na zasadność przyjęcia takiego systemu trakcyjne-
go jest dążenie do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych 
(system DC jest bardziej efektywny przy gęstym ruchu lżejszych 
pociągów), jak też ograniczenie liczby podstacji na obszarze, na 
którym dostępność publicznej sieci zasilającej nie jest wysoka. 
Prace studialne, wykonywane na zlecenie Zarządu PKP LHS, po-
winny w niedługim czasie wyjaśnić niezbędne kwestie techniczne 
i ekonomiczne, niemniej jednak jeśli decyzja o elektryfikacji linii 
LHS byłaby pozytywna, to przyjętym systemem zasilania powinno 
być napięcie 25 kV 50 Hz, podobnie jak po drugiej stronie granicy 
– na Ukrainie.

Zarząd PKP PLK S.A. podjął również w 2010 r. decyzję o przy-
gotowaniu projektowanego odcinka linii „Rail Baltica” od st. Ełk 
przez Suwałki do granicy w Trakiszkach do elektryfikacji w syste-
mie 25 kV 50 Hz, traktując ten odcinek jako poligon doświadczal-
ny, w szczególności pod kątem oddziaływania na siebie dwóch 
systemów w st. Ełk. Stacja Ełk posiada również układ torowy 
dostatecznie rozbudowany, aby można było dokonywać wymian 
lokomotyw, gdyby pociągi były prowadzone pojazdami jednosys-
temowymi. Dalej, w kierunku terytorium Litwy, nie ma już dużych 

Rys. 5. Mapa sieci kolejowej z liniami planowanymi lub przewidywanymi do elektryfikacji
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stacji. Według informacji pozyskanych z PKP PLK S.A. koncepcja 
zelektryfikowania części połączenia napięciem przemiennym zo-
stała utrzymana w studium wykonalności, skrócono jednak odci-
nek zelektryfikowany napięciem 25 kV od granicy RP do Suwałk.

Do szkieletu szybkich połączeń jest również zaliczana Cen-
tralna Magistrala Kolejowa. Modernizacja sieci trakcyjnej na tej 
linii, oprócz uzyskania niezbędnych parametrów prędkościowych, 
obejmowała również montaż izolacji na 25 kV, co w przyszłości 
– w przypadku zmiany napięcia – miało umożliwiać zdjęcie po 
jednej linie nośnej i jednym przewodzie jezdnym bez konieczno-
ści wymiany izolatorów na wyższe napięcie (izolatory na 25 kV 
jako dłuższe wymagałyby pracochłonnego przeregulowywania 
podwieszeń sieci trakcyjnej). Poważnym problemem CMK jednak 
jest brak sieci 400 kV na obszarze, przez który przebiega (por. 
rys. 6). Dlatego też w 2010 r. ówczesny Zarząd PKP PLK S.A. pod-
jął rozmowy z Zarządem „PSE Operator”, aby w przygotowywanym 
wtedy postępowaniu na strategię rozwoju sieci przesyłowej naj-
wyższych napięć ująć przyszłe potrzeby zasilania sieci kolejowej. 
W przeciwnym przypadku koszty budowy połączeń podstacji CMK 
do linii 400 kV musiałyby PKP PLK S.A. ująć w swoich projektach, 
co istotnie podwyższyłoby ich koszty.

Niestety, nieprzemyślana decyzja podjęta w 2011 r. przez min. 
Sławomira Nowaka, aby zawiesić wszystkie działania rozwojowe 
w obszarze kolei dużych prędkości i skupić się na poprawie stanu 
technicznego istniejącej infrastruktury kolejowej, uniemożliwiła 
skorzystanie z tej szansy. Biorąc pod uwagę nakłady poniesione 
na wzmocnienie istniejącego układu 3 kV prądu stałego należy 
spodziewać się, że zmiana systemu zasilania na CMK nie nastąpi 
wcześniej jak za 20–25 lat.
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Rys. 6. Mapa linii przesyłowych PSE


