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Sieć kolei białoruskich BC (biał. Biełorusskaja czyhunka) jest 
połączona z siecią PKP poprzez kilka przejść granicznych: ze-
lektryfi kowane (3 kV DC) Kuźnica Białostocka–Bruzgi (–Grod-
no) i Terespol–Brześć oraz niezelektryfi kowane Siemianów-
ka–Świsłocz, Czeremcha–Wysokolitowsk i Terespol–Brześć. Te 
ostatnie stacje są połączone dwoma liniami – południową ze-
lektryfi kowaną i północną niezelektryfi kowaną. Linia kolejowa 
przebiegająca przez przejście Zubki Białostockie–Bieriestawi-
ca po stronie białoruskiej została fi zycznie zlikwidowana. Głów-
nym ładunkiem masowym przewożonym po sieci BC jest węgiel 
kamienny z Rosji, który wysyłany jest na eksport poprzez porty 
na Łotwie: zelektryfi kowaną dwutorową linią magistralną Mo-
skwa–Mińsk węgiel dociera do ostatniej stacji Kolei Rosyjskich 
(RŻD) Smoleńsk, po czym jest przewożony po linii niezelektry-
fi kowanej jednotorowej Smoleńsk (RŻD)–Witebsk (BC)–Połock 
(BC)–Daugavpils (Koleje Łotewskie –LDZ), przeważnie z uży-
ciem lokomotyw 3M62U, ew. 2TE10. Dodatkowo na Białorusi 
wydobywa się i przetwarza znaczne ilości soli potasowych, któ-
re są wysyłane koleją z Soligorska przez Słuck, Baranowicze, 
Lidę oraz Wilno do Kłajpedy (port morski na Litwie). Średnio 
z kopalni Mikaszewicze i stacji Sitnica wyprawia się 500 wa-

gonów z surowcem (350 tys. t) dziennie, jednak większość soli 
potasowych jest przerabiana na Białorusi. Praca przewozowa 
BC w zakresie ładunków masowych kształtuje się w granicach 
140 mln t (2013 r.), z których 46,7 mln t (33,4%) stanowi tran-
zyt, eksport wynosi 35,3 mln t (25,4%), import – 13,9 mln t 
(9,9%) i przewozy wewnętrzne – 44,1 mln t (31,5%). Najważ-
niejsze ładunki przewożone po sieci BC to:

  tranzyt: węgiel kamienny (26,2 mln t; 56,1%), ropa naftowa 
i produkty naftowe (8,4 mln t; 17,9%);

  eksport: ropa naftowa i produkty naftowe (14,6 mln t; 41,3%), 
produkty mineralne (7 mln t; 19,9%) i materiały budowlane 
(3,8 mln t; 10,9%);

  import: ropa naftowa i produkty naftowe (2,4 mln t; 17,1%), 
materiały budowlane (1,9 mln t; 17,1%), stal, żelazo i żeliwo 
oraz złom (2,9 mln; 21,1%).
Należy dodać, iż zdecydowana większość ropy naftowej na 

Białoruś przesyłana jest rurociągiem z Rosji, a przerób su-
rowca na paliwa odbywa się w dwóch rafi neriach – Mozyrzu 
i Nowopołocku. 

Duże znaczenie w przewozach tranzytowych BC pełni trans-
port kontenerów; odbywa się to przy użyciu 19 pociągów i kształ-

W ostatnim czasie Koleje Białoruskie zakupiły wiele nowoczesnych pojazdów szynowych – lokomotyw i zespołów trakcyjnych, zarówno 
spalinowych, jak i elektrycznych. Zmodernizowano także część lokomotyw spalinowych do pracy manewrowej. Główne linie kolejowe są 
zelektryfi kowane (25 kV 50 Hz), choć ponad połowa linii nie ma jednak trakcji elektrycznej. Praktycznie wszystkie linie są szerokotorowe 
(1520 mm). Nowy tabor został wyprodukowany przez producentów innych niż rosyjscy (do tego czasu Koleje Białoruskie nie używały taboru 
produkcji zachodniej). Nowością są szybkie dzienne pociągi regionalne z Mińska do głównych miast na Białorusi – Baranowicz, Brześcia, Or-
szy i innych. Obsługiwane są one elektrycznymi zespołami trakcyjnymi Flirt wyprodukowanymi przez fi rmę Stadler. Dodatkowo została utwo-
rzona kolej podmiejska w aglomeracji Mińska. Wykorzystywane są tam ezt Flirt wersji zmienionej w porównaniu z taborem do przewozów 
regionalnych. Na liniach niezelektryfi kowanych eksploatowane są spalinowe wagony silnikowe i zespoły trakcyjne wyprodukowane przez 
polską fi rmę Pesa. Nowe lokomotywy spalinowe do pociągów pasażerskich pochodzą z fabryki w Kołomnie (Rosja), a importowane z daw-
nej Czechosłowacji zostały zmodernizowane. Do prowadzenia pociągów towarowych zakupiono w Chinach nowe lokomotywy elektryczne 
oparte na zaprojektowanych przez koncern Alstom pojazdach Prima. Planowane są kolejne zakupy podobnych lokomotyw.

Marek Graff

Tabor nowej generacji Kolei Białoruskich
Ezt Łastoczka (pol. jaskółka) serii ES1-020 kolei RŻD wypożyczony BC, i sfotografowany podczas prób w okolicach Mińska, zima 2014 r. 
Fot. S. Badionkin



tuje się na poziomie 198,5 tys. jednostek DFE. Części samo-
chodowe (Škoda i KIA) są przewożone z miejscowości Mlada 
Boleslav w Czechach do miejscowości Zaszczita w Kazachstanie 
przez przejście PKP / BC Terespol–Brześć. Poza tym, od maja 
2013 r. po sieci BC kursuje „Elektronowy pociąg” łączący Cheng-
du w Chinach z Łodzią w Polsce; od września 2013 r. między 
Litwą a Kazachstanem kursuje „Bałtycki wiatr”, a między Litwą 
a Rosją – „Mekrury” (oba pociągi są kontenerowe). Około 92% 
przewozów tranzytowych BC pochodzi od podmiotów rosyjskich 
i kazaskich. Do obsługi ruchu towarowego BC dysponują suma-
rycznie 10 474 wagonami towarowymi. 

Przewozy pasażerskie BC kształtowały się na poziomie 
8 997,6 mln paskm w 2013 r.: pociągami międzyregionalnymi 
podróżowało 37,3% osób, regionalnymi – 38%, tranzytowymi 
– w Rosji do Europy – 24,2%; najmniej osób podróżowało po-
ciągami podmiejskimi – 0,5% (kolej miejska w Mińsku). BC po-
siadają obecnie 1 581 wagonów pasażerskich do obsługi ruchu 
dalekobieżnego, w tym 19 o skrajni europejskiej. 

BC jest podzielona na oddziały znajdujące się w: Mińsku, 
Baranowiczach, Brześciu, Witebsku, Homlu i Mohylewie. W ob-
rębie kolei białoruskiej znajduje się 16 dużych lokomotywowni 
i 4 mniejsze; dodatkowo istnieje jedna lokomotywownia gru-
pująca elektryczne zespoły trakcyjne. Duże lokomotywownie 
znajdują się w Mińsku, Mołodecznie, Baranowiczach, Łunińcu, 
Lidzie, Wołkowysku, Brześciu, Homlu, Żłobinie, Kalinkowiczach, 
Mohylewie, Ospowiczach, Kryczewie, Orszy, Witebsku i Połocku. 
Mniejsze lokomotywownie mieszczą się w Bobroujsku, Słucku, 
Grodnie i Królewszczyźnie, a odpowiedzialna za utrzymanie 
elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) – w Mińsku (Mińsk 
Siewierny) i od niedawna w Baranowiczach (przy czym lokomo-
tywownia w Baranowiczach nie jest samodzielną jednostką jak 
ta w Mińsku, a jedynie jej oddziałem zamiejscowym). W obrę-
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Legenda

Linie jednotorowe/dwutorowe

Linie 1520 mm, 25 kV 50 Hz

Linie 1520 mm, niezelektryfikowane

Linie 1435 mm + 1520 mm, niezelektryfikowane

Linie: 1435 mm + 3 kV DC; 1520 mm, niezelektryfikowane
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TEP60–0360 z dalekobieżnym pociągiem pasażerskim, Mińsk 
(28.06.2006 r.). Fot. M. Graff

2M62–0274 z pociągiem towarowym przejeżdza przez stację Rusino 
(30.11.2012 r.). Fot. S. Badionkin 

Rys. 1. Schemat sieci kolejowej Białorusi



bie sieci BC znajduje się 5 512 km torów o rozsta-
wie 1 520 mm, w tym 870,6 km zelektryfi kowanych 
napięciem 25 kV 50 Hz oraz 26,6 km o rozstawie 
1 435 mm, zelektryfi kowanych napięciem 3 kV DC: 
Grodno–Łosośna (–Kuźnica Białostocka) i Brześć–
Park Bug (–Terespol), z zastrzeżeniem, iż BC nie 
mają taboru przystosowanego do poruszania się 
pod tym napięciem. Poza tym, ruch pasażerski na 
linii magistralnej Brześć–Mińsk–Orsza (–Wiaźma–
Moskwa) jest obsługiwany w większości taborem 
należącym do RŻD – w lokomotywowni w Wiaźmie 
w Rosji stacjonuje 55 lokomotyw serii CS4T (część 
pojazdów ostatnio przekazano do lokomotywowni 
Kirow na wschód od Moskwy). Obecnie w eksploata-
cji pozostaje 27 pojazdów (pozostałe są odstawio-
ne) przeznaczonych do obsługi tej linii (i od połowy 
2014 r. – także CS8), a do lokomotywowni w Miń-
sku jest przypisanych 15 lokomotyw tej serii. Brak 
własnych pasażerskich lokomotyw elektrycznych 
w BC skutkuje koniecznością ich odpłatnego dzier-
żawienia od RŻD. Lokomotywy towarowe serii WL80S 
i ostatnio zakupione BKG–1 stacjonują w lokomoty-
wowni w Baranowiczach. Od niedawna na sieci BC 
pojawiają się należące do RŻD dwusystemowe loko-
motywy serii EP20 (3 kV DC; 25 kV 50 Hz), podobnie 
jak wjeżdżająca od kilku lat na sieć BC seria EP10 
(także własność RŻD). 

Ponieważ znaczna część szlaków BC jest nieze-
lektryfi kowana, obsługa trakcyjna pociągów odbywa 
się z udziałem trakcji spalinowej: w zachodniej czę-
ści kraju eksploatowane są serie M62 i 2M62 i jej 
zmodyfi kowane wersje, a we wschodniej – 2TE10 
i odmiany (jest to seria podstawowa dla BC w ruchu 
towarowym). Zarówno seria 2M62, jak i 2TE10 do-
czekały się modernizacji polegającej na wymianie 
silnika spalinowego na nowocześniejszy. Pociągi 
pasażerskie prowadzone są przez ostatnie TEP60 
(Białoruś jest jedynym posowieckim krajem, gdzie 
ta seria jest jeszcze eksploatowana), a także przez 
TEP70, w tym odkupione od LDZ (koleje Łotwy) 
i EVR (koleje Estonii) w latach 2005–2006 oraz 
nowocześniejsze TEP70BS. Serie stacjonują w Miń-
sku (TEP60, TEP70 i TEP70BS), Orszy i Witebsku 
(po TEP60 i TEP70). Do obsługi lokalnego ruchu pa-
sażerskiego na liniach niezelektryfi kowanych uży-
wane są, poza spalinowymi zespołami trakcyjnymi 
serii DR1, także pociągi zestawione z jednego czło-
nu lokomotywy 2M62U oraz wagonów wyproduko-
wanych w fabryce w Demichowie w Rosji w 2005 r., 
z których wagon skrajny (z fabryki RVR z Rygi) jest 
wyposażony w kabinę sterowniczą (oznaczenie serii 
DDB1/DRB1). Ów tabor stacjonuje w lokomotywow-
niach w Połocku, Mohylewie i Orszy (DDB1) oraz 
Brześciu i Orszy (DR1).

W ostatnich kilku latach, mimo trudnej sytuacji 
gospodarczej w kraju, Koleje Białoruskie wdraża-
ją program odnowy taboru, połączony z zakupami 
lokomotyw elektrycznych nowej generacji (z trójfa-
zowymi silnikami trakcyjnymi) czy elektrycznych ze-
społów Flirt – całość taboru elektrycznego jest przy-
stosowana do pracy pod napięciem 25 kV 50 Hz 
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WL80S–548 z pociągiem towarowym na stacji Orsza (17.09.2011 r.). Fot. S. Frołow

ER9E–596 na stacji Mińsk (27.06.2006 r.). Fot. M. Graff

Dwie 2TE10U, w tym nr 0142 z ciężkim pociągiem towarowym mija stację Białoruś 
k. Mińska (27.06.2006 r.). Fot. M. Graff



i do obsługi ruchu zarówno lokalnego, jak i daleko-
bieżnego. U polskiego producenta – bydgoskiej Pesy 
– zakupiono spalinowe wagony silnikowe i zespoły 
trakcyjne do obsługi szlaków we wschodniej i połu-
dniowej części Białorusi. W przypadku braku środ-
ków fi nansowych przeprowadza się modernizację 
taboru już posiadanego – lokomotyw spalinowych. 
Należy dodać, iż dotychczasowy tabor pochodził pra-
wie wyłącznie z wytwórni państw byłego ZSRR:

  lokomotywy elektryczne serii CS4T produkcji Ško-
dy przeznaczone są do obsługi dalekobieżnego 
ruchu pasażerskiego,

  lokomotywy elektryczne serii WL80S produkcji NEWZ 
(Rosja) przeznaczone są do obsługi ruchu towaro-
wego i niekiedy dalekobieżnego pasażerskiego,

  lokomotywy spalinowe serii TEP60, TEP70 
i TEP70BS z fabryki w Kołomnie (Rosja) prze-
znaczone są do obsługi dalekobieżnego ruchu 
pasażerskiego,

  lokomotywy spalinowe serii M62, 2M62, 2TE10 
i ich odmiany (fabryka w Ługańsku na Ukrainie) 
służą do obsługi ruchu towarowego i niekiedy 
pasażerskiego,

  lokomotywy spalinowe serii CME3 i odmiany (ČKD Praha), 
oraz TGM1, TGM2, TGM3, TGM4 i odmiany, TGM6, TGM23 
i TGM40 (fabryka w Ludinowie w Rosji); pojazdy te są wyko-
rzystywane do pracy manewrowej;

  lokomotywy spalinowe serii TEM2 (fabryka w Briańsku w Ro-
sji) – do pracy manewrowej;

  zespoły trakcyjne: elektryczne (25 kV 50 Hz) i spalinowe, se-
rii odpowiednio ER9 i DR1, z fabryki RVR w Rydze. 
Koleje Białoruskie przyjęły w ostatnim czasie program elek-

tryfi kacji własnych szlaków kolejowych. Obecnie łączna długość 
linii zelektryfi kowanych wyłącznie napięciem 25 kV 50 Hz jest 
równa 1 004 km (18%); dla porównania w sąsiednich krajach 
długość ta jest ok. trzykrotnie większa (Rosja – 50%, Ukraina 
– 47%). Przy granicy z Polską krótkie odcinki graniczne toru 
1 435 mm zelektryfi kowane są napięciem 3 kV. Zastąpienie 
trakcji spalinowej elektryczną powoduje podwyższenie całkowi-

tej masy brutto pociągów o 10–15%, co skutkuje także mniejszą 
liczbą lokomotyw do obsługi. Dodatkowo nowy tabor elektryczny, 
oprócz niższych kosztów utrzymania, w porównaniu ze starszym 
ma także korzystniejsze wskaźniki eksploatacyjne – nowe ze-
społy Flirt osiągają przyspieszenie 1,1 m/s2, a starsze – serii 
ER9 – 0,6 m/s2. Z punktu widzenia białoruskiej gospodarki istot-
ne są szlaki biegnące na Litwę do portu morskiego w Kłajpedzie, 
tranzyt przez Litwę do rosyjskiego Królewca i na Łotwę (port 
morski w Rydze). Obecnie zelektryfi kowane są odcinki biegnące 
ze wschodu na zachód (Smoleńsk–) Orsza–Mińsk–Baranowi-
cze–Brześć (linia magistralna BC) oraz z południowego wscho-
du na północny zachód: Osipowicze–Mińsk–Mołodeczno, przy 
czym trakcja elektryczna na odcinku Osipowicze–Mińsk–Mo-
łodeczno do niedawna była wykorzystywana wyłącznie w lokal-
nym ruchu pasażerskim. Planowana jest także elektryfi kacja do 
2015–2016 r. odcinków Mołodeczno–Gudogaj (–Kena; granica 

z Litwą) oraz Żłobin–Homel; jej wykonawcą 
miałyby być fi rmy chińskie. Podmioty z Chin 
dostarczyć mają też urządzenia i niezbęd-
ne wyposażenie potrzebne do samej elek-
tryfi kacji; EXIM Bank udzielił pożyczki BC 
w wysokości 80 mln USD na zrealizowa-
nie elektryfi kacji odcinka Żłobin–Homel 
o długości 90 km (realizacja rozpoczęła się 
w kwietniu 2013 r.). Prace elektryfi kacyjne 
zostały wykonane na odcinku Osipowicze 
Bobrujsk (na południowy wschód od Miń-
ska), a odcinek Bobrujsk–Żłobin zelektryfi -
kowano we wrześniu 2013 r. Poszczególne 
szlaki na obecnej sieci BC zostały zelektry-
fi kowane w latach 1963–1983, w tym:

  linia magistralna (Moskwa–Wiaźma) – 
Krasnoje–Orsza–Mińsk–Baranowicze
–Brześć: Krasnoje–Orsza (1979), Orsza
–Borisow (1980), Borisow–Mińsk (1974), 
Mińsk–Stołpce (1975), Stołpce–Bara-
nowicze (1981) i Baranowicze–Brześć 
(1983);
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CS4T–546 należąca do BC z pociągiem turystycznym nr 971 relacji St. Petersburg–
Rzepin w okolicach stacji Mińsk Sortirowocznoj (23.06.2011 r.). Fot. S. Badionkin
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Rys. 2. Perspektywa rozwoju kolei miejskiej w Mińsku



  linia na północny zachód od Mińska: Mińsk–
Olechnowicze (1963) i Olechnowicze–Mołodecz-
no (1966);

  linia na południowy wschód od Mińska: Mińsk–
Puchowicze (1970), Puchowicze–Talka (1971), 
Talka–Osipowicze (1972), Pomysłyszcze–Kry-
żowka (2004) i Osipowicze–Bobroujsk (począ-
tek kwietnia 2013 r.) i Bobroujsk–Żłobin (koniec 
września 2013).

Elektryczne zespoły Flirt
W połowie marca 2010 r. szwajcarski koncern 
Stadler pozyskał kontrakt o wartości 60 mln euro 
na dostawę 10 zespołów Flirt dla BC. Zaplanowa-
no eksploatację 6 zespołów w ruchu podmiejskim 
(commuter–rail) w rejonie stolicy Białorusi – Miń-
ska (linie biegnące w czterech kierunkach); pozo-
stałe 4 zespoły miały funkcjonować jako pociągi 
dalekobieżne. Zamówione przez BC pojazdy były 
bardzo zbliżone do ezt serii Sm5, dostarczanych 
od listopada 2008 r. kolejom fi ńskim (1 524 mm, 
25 kV 50 Hz) aż do osiągnięcia docelowej liczby: 
41 szt. Zespoły dla BC zostały wyprodukowane w fa-
bryce w Bussnang, a pierwsze z nich dostarczono 
do odbiorcy w połowie 2011 r. na platformach sa-
mochodowych ze zdemontowanymi wózkami, które 
transportowano na osobnych platformach. Montaż 
wagonów w zespół trakcyjny nastąpił w lokomoty-
wowni w Baranowiczach, a wszystkie pojazdy przy-
dzielono do lokomotywowni w Mińsku. Kontrakt 
dla BC był pierwszym zamówieniem dla krajów 
byłego ZSRR pozyskanym przez Stadlera. Przez 
kilka miesięcy pojazdy przechodziły próby, także 
w trakcji podwójnej, po czym w czerwcu 2011 r. 
otrzymały dopuszczenie do ruchu po sieci BC. Zo-
stały oznaczone jako EPG lub EPR, czyli elektropo-
jezd gorodskij / elektropojezd regionalnyj, tj. pociąg 
elektryczny do obsługi ruchu podmiejskiego lub 
regionalnego. Plan zakupów BC zakładał dostawy 
po 5 pociągów w 2011 i 2012 r.: po 3 egzemplarze 
w odmianie EPG i 2 egzemplarze w odmianie EPR. 
Na początku lipca 2011 r. rozpoczęła się planowa 
eksploatacja zakupionych przez Koleje Białoruskie 
Flirtów (odmiany EPG) w ramach nowo utworzonej 
mińskiej kolei podmiejskiej, będącej swoistym za-
czątkiem szybkiej komunikacji pomiędzy Mińskiem 
i leżącymi w pobliżu miejscowościami satelickimi. 
Początkowo zespoły kursowały 4 razy dzienne – 
2 pary rano i 2 pary wieczorem – na trasie z Mińska 
do Zasławia. Pomysł zyskał uznanie pasażerów, za-
tem we wrześniu 2011 r. liczbę pociągów mińskiej 
kolei podmiejskiej na pierwszej linii zwiększono do 
14 par na dobę. Równocześnie uruchomiono dru-
gą linię – jako projekt pilotażowy – na trasie Mińsk 
Passażyrskij–Rudiensk (4 pary pociągów na dobę), 
gdzie pociągi kursowały, zatrzymując się na wybra-
nych stacjach. Zespoły o oznaczeniu EPR od połowy 
listopada 2011 r. kursują na trasie Mińsk–Bara-
nowicze–Brześć w czasie 3 h i 23 min (346 km) 
z prędkością maksymalną 140 km/h, ew. w rela-
cjach skróconych (Mińsk– Baranowicze, Baranowi-
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Czteroczłonowy Flirt serii EPR–001 na stacji Bobroujsk (5.04.2013 r.). 
Fot. S. Badionkin

Czteroczłonowe Flirty EPG: 002 i 001 na stacji Koladycze (20.04.2014 r.). 
Fot. S. Badionkin

Pięcioczłonowy Flirt serii EPR–005 podczas prób techniczno-ruchowych (ros. ispytani-
ja) na odcinku Pomysliszcze–Mińsk Sortirowocznyj (22.01.2014 r.). Fot. S. Badionkin



cze–Brześć), zatrzymując się na stacjach: Iwacewiczi, Bierie-
za–Gorod, Żabinka, Kojdanowo i Stołpce. Pod koniec grudnia 
2011 r. pociągi zaczęły poruszać się po odcinku Mińsk–Orsza, 
po linii magistralnej Brześć–Mińsk–Orsza (–Moskwa). Na po-
czątku kwietnia 2013 r. dodano kolejną relację obsługiwaną 
przez serię EPR: Mińsk–Bobrujsk. Pociągi obsługiwane przez 
Flirty EPR mają status pociągów pospiesznych (obowiązuje 
w nich rezerwacja miejsc). W stosunku do wcześniejszych Flir-
tów (EPG) zostały wyposażone w znacznie wygodniejsze fotele 
o układzie 2+2 (EPG– 3+2), a także podłokietniki. W porów-
naniu z Flirtami wyprodukowanymi dla przewoźników na tor 
1 435 mm, zespoły dla BC mm są szersze i wyższe, odpowied-
nio: 2 880 / 3 200 mm i 4 185 / 4 400 mm. Obie serie stacjo-
nują w lokomotywowni Mińsk Siewiernyj. Sumarycznie długość 
szlaków, po których poruszają się pociągi kolei miejskiej w Miń-
sku, jest równa 67 km, a liczba obsługiwanych stacji – 17.

Pod koniec stycznia 2014 r. przedstawiciele BC i koncernu 
Stadler podczas spotkania w Mińsku uzgodnili zakup przez Ko-
leje Białoruskie kolejnych zespołów trakcyjnych Flirt. Dodatko-
wo podsumowano wyniki prób techniczno-ruchowych nowych 
zespołów Flirt, zestawionych z pięciu członów przeznaczonych 
do obsługi ruchu regionalnego z miejscami w klasie biznesowej 
(BC zakupiły 4 takie zespoły). Ustalono także harmonogram do-
staw kolejnych czterowagonowych Flirtów dla ruchu lokalnego 
w liczbie 5 zespołów, które będą kursować na linii Mińsk–Smo-
lewicze (2 zespoły) i linii Mińsk–Szemietawa, położonej przy 

lotnisku cywilnym Mińsk–2 (3 zespoły). Te pojazdy, w stosunku 
do dostarczonych wcześniej pojazdów, będą miały zwiększoną 
szerokość z 3 200 mm do 3 480 mm. BC planują również za-
kup Flirtów siedmiowagonowych do obsługi linii regionalnych 
(2 egzemplarze), także ze zwiększoną szerokością z 3 200 mm 
do 3 480 mm. Z racji przeznaczenia zespołów pojazdy będą 
wyposażone w wygodniejsze fotele (w porównaniu do odpo-
wiedników obsługujących ruch podmiejski), a także przedział 
bufetowy, 5 toalet, w tym jedną dostosowaną do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. Przewidziano także ułatwienia 
dla przewozu osób z wózkami dziecięcymi oraz rowerami. Prze-
dział 1 kl. zostanie urządzony w jednym z członów czołowych. 

Opis techniczny Flirtów zamieszczono w „TTS” 2010 nr 10.

Lokomotywy spalinowe serii TME1 i TME2
Seria TME1 powstała przez przebudowę lokomotywy se-
rii CME3, wyprodukowanej jeszcze dla SŻD w liczbie ponad 
7,5 tys. sztuk. Obecnym Kolejom Białoruskim dostarczano je 
do 1991 r., a od tego czasu park lokomotyw nie był odnawiany. 
Ze względu na ograniczone środki BC zrezygnowano z zakupu 
nowych pojazdów na rzecz modernizacji lokomotyw już posia-
danych. Zatem w maju 2010 r. zawarto porozumienie z czeską 
fi rmą CZ LOKO na dostawę nowych pudeł, kabin maszynistów, 
a także silników spalinowych, sprężarek czy elektrycznych sil-
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EP20-001 (3 kV DC; 25 kV 50 Hz) kolei RŻD z wagonem pomiaro-
wym na stacji Żdanowicze (6.11.2012 r.). Fot. S. Badionkin. Obec-
nie ta seria prowadzi planowe dalekobieżne pociągi pasażerskie na 
odcinku Mińsk– Orsza (–Wiaźma–Moskwa)

CS8–041 + CS4 T–595 (należące do RŻD) z dalekobieżnym po-
ciągiem pasażerskim relacji Mińsk–Brześć mijają przystanek 
Kurasowszczyna na odcinku Mińsk Sortirowoczny–Pomysliszcze 
(7.11.2014 r.). Fot. S. Badionkin

Spalinowa lokomotywa manewrowa serii CME3–4428 na stacji Orsza 
(17.09.2011 r.). Fot. S. Frołow

Spalinowa lokomotywa manewrowa serii ТМE1–029 na stacji Żłobin 
(28.09.2013 r.). Fot. O. Kuleczenko



ników trakcyjnych. Proces modernizacji pojazdów 
jest wykonywany w lokomotywowni w Lidzie. W po-
równaniu z serią CME3 pozostawiono tylko ramę 
główną i ramy wózków, a zmieniony został sposób 
podparcia pudła na wózkach – zrezygnowano z wa-
haczy bocznych na rzecz elementów stalowo-gumo-
wych. Na ramie głównej zamontowano nowy silnik 
spalinowy Caterpillar LOCAT 3512/631, dwunasto-
cylindrowy z turbodoładowaniem i elektroniczną 
kontrolą wtrysku paliwa, połączony z prądnicą wy-
produkowaną przez Siemensa (o mocy 1 455 kW). 
Zamontowano także nową kabinę maszynisty, ergo-
nomiczną, klimatyzowaną i zaopatrzoną w umywal-
kę, kuchenkę mikrofalową i lodówkę oraz nagrzew-
nice Webasto. Lokomotywa jest wyposażona w dwa 
rodzaje hamulca – elektrodynamiczny oporowy oraz 
pneumatyczny DAKO. Sterowanie pojazdem odbywa 
się poprzez system elektroniczny (maszynista śle-
dzi wskaźniki pracy lokomotywy na ekranach LCD). 
Ponieważ nowe urządzenia (silnik, prądnica głów-
na itp.) mają znacznie mniejszą masę, lokomotywa 
została wyposażona w balast. Do września 2013 r. 
na stanie BC znajdowało się 29 lokomotyw tej serii, 
a do końca 2014 r. Koleje Białoruskie zamierzają 
pozyskać kolejne 20 pojazdów tej serii. Z porów-
naniu z serią CME3 koszty utrzymania serii TME1 
obniżyły się o 40%, zużycie paliwa o 30%, a oleju 
silnikowego – o 80%. Zwiększył się nacisk na oś do 
20 t i nieznacznie wzrosła prędkość maksymalna – 
z 90 km/h do 95 km/h. Pierwsza zmodernizowana 
lokomotywa tej serii została zaprezentowana na te-
renie stacji Lida w grudniu 2010 r. i wkrótce potem 
przekazana do eksploatacji. 

Seria TME2 jest zbliżona do serii TME1, przy 
czym została wyposażona w silnik Caterpillar LOCAT 
3508/631 o mniejszej mocy – 920 kW. Obecnie BC 
mają na stanie 3 lokomotywy tej serii, wszystkie są 
przypisane do lokomotywowni w Mińsku. Pierwszy 
pojazd tej serii BC przyjęły na stan w 2011 r.

Lokomotywy spalinowe serii TME3
Ponieważ wyniki eksploatacji nowych lokomotyw 
serii TME1 i TME2 przewoźnik ocenił pozytywnie, 
zdecydowano się pozyskać kolejne pojazdy o znacz-
nie zmniejszonej mocy. Owocem tych zabiegów jest 
lokomotywa spalinowa serii TME3, czyli pojazd prze-
znaczony do lekkiej pracy manewrowej, o układzie 
osi A’A’, przystosowany do eksploatacji w zakresie 
temperatur od –35°C do +40°C oraz na pochyle-
niach do 30‰. Lokomotywa serii TME3 jest wspól-
nym produktem czeskiej fi rmy CZ LOKO (dostawca 
podzespołów, w tym elektronicznego systemu ste-
rowania MSV), rosyjskiego Transmaszholdingu (ze-
stawy kołowe) oraz fi rm Caterpillar (silnik spalinowy 
C15) i Siemens (prądnica AC typu 1FC2 401–4 
В025). Ramy główne lokomotyw są wykonywane 
w z fabryce MZAL w Baranowiczach (ros. Mińskij 
Zawod awtomaticzeskich linii), a montaż jest prze-
prowadzany w lokomotywowni w Lidzie. Prezenta-
cja lokomotywy tej serii odbyła się na terenie sta-
cji w Grodnie pod koniec grudnia 2012 r. Do chwili 
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Spalinowa lokomotywa manewrowa serii ТМE3–001 na stacji Żłobin (28.09.2013 r.). 
Fot. O. Kuleczenko

ТEP70BS–113 Kolei Białoruskich na stacji Wilno, Litwa (14.08.2010 r.). Fot. M. Graff

ТEP70–0384 na terenie lokomotywowni Orsza (17.09.2011 r.). Fot. S. Frołow



obecnej BC odebrały 8 lokomotyw tej serii, a do 
końca 2014 r. przewiduje się pozyskanie łącznie 20 
lokomotyw serii TME3. Dane techniczne serii TME3:

  układ osi – A’A’;
  masa lokomotywy – 46 t;
  inauguracja eksploatacji – 2012;
  moc silnika spalinowego – 403 kW;
  średnica kół – 1 050 mm;
  długość lokomotywy – 10 420 mm;
  nacisk na oś – 23 t.

Lokomotywy spalinowe serii ТEP70BS
BC zakupiły 26 lokomotyw serii TEP70BS. Seria zo-
stała opisana w „TTS” 2013, nr 5.

Lokomotywy elektryczne nowej generacji
Seria BKG–1 została opisana w „TTS” 2012, nr 11–12.

Pod koniec lipca 2013 r. Koleje Białoruskie podpi-
sały kontrakt na dostawę 18 jednoczłonowych loko-
motywy elektrycznych o mocy 7 200 kW i prędkości 
maksymalnej 120 km/h z zamiarem prowadzenia 
lżejszych pociągów towarowych (w warunkach BC). 
Koszt zakupu pojazdów jest równy 116,9 mln USD, 
a 85% sumy jest kredytem udzielonym przez 
Export–Import Bank of China (EXIM). Pojazdy zosta-
ną wyprodukowane przez CNR Datong Electric Lo-
comotive w Chinach oraz dostarczone dla odbiorcy 
w okresie 21 miesięcy od chwili podpisania kontrak-
tu. Obecnie BC eksploatują już 12 nowoczesnych 
lokomotyw elektrycznych wyprodukowanych przez 
tego samego producenta, oznaczonych jako BKG1, 
i prowadzących ciężkie pociągi towarowe (moc po-
jazdów – 9 600 kW), przy czym są to pojazdy dwu-
członowe. Lokomotywy nowej generacji obu serii 
pozwolą na zwiększenie udziału trakcji elektrycznej 
z 28% do 46% w pracy przewozowej BC.

Spalinowe wagony silnikowe serii DP1 / 620М
Pod koniec grudnia 2011 r. na stacji Mińsk Sorti-

rowocznyj odbyło się przekazanie Kolejom Białoru-
skim pierwszego z zamówionych sześciu egzempla-
rzy spalinowych wagonów silnikowych serii 620McB 
(nr 023). Pojazd został wyprodukowany przez kon-
sorcjum polskiej Pesy oraz białoruskiego podwy-
konawcy – Biełkommunmasz (producenta taboru 
komunikacji miejskiej – trolejbusów i tramwajów). 
Równocześnie Pesa dostarczyła komponenty do 
montażu drugiego pojazdu tej serii (620McB–024; 
transport z Bydgoszczy do stacji BC Koladycze), 
który został zrealizowany na terenie mińskich 
zakładów naprawczych taboru kolejowego. Przy 
montażu 620McB–024 w większym stopniu wyko-
rzystano białoruskie komponenty, m.in. wyposaże-
nie wnętrza. Długość każdego pojazdu jest równa 
27 500 mm, liczba miejsc (siedzących / całkowi-
ta) to 91 / 171, prędkość maksymalna jest równa 
120 km/h. Zapas paliwa pozwala na pokonanie 
około 1 000 km bez tankowania. Przewidywany 
okres eksploatacji to 40 lat. BC zdecydowały o zmia-
nie oznaczenia posiadanych przez siebie pojazdów 
serii 620McB na DP1 (ros. diziel pojezd, pol. pociąg 
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Lokomotywy elektryczne serii: BKG1–006 kolei BC wraz z CS4T–470 kolei RŻD, 
stacja Mińsk Wostocznyj (5.05.2013 r.). Fot. W. Szastitko

Lokomotywa elektryczna serii BKG1–002 z pociągiem towarowym w pobliżu stacji 
Pamysliszcza (14.10.2012 r.). Fot. S. Badionkin

Spalinowy wagon silnikowy serii DP1–005 i lokomotywa elektryczna serii BKG1–011 
na stacji Żłobin (28.09.2013 r.). Fot. O. Kuleczenko



spalinowy) i numeracji od 001. Próby techniczno-ruchowe serii 
620McB/DP1 zrealizowano na sieci BC na linii Stołpce–Go-
rodieja; w pojazdach umieszczono worki z piaskiem o masie 
całkowitej 14 t. Wykonano także próby hamowania z prędkości 
120 km/h do zera w różnych warunkach (profi l linii, warunki 
pogodowe, itp.); od stycznia do kwietnia 2012 r. Wspomniane 
próby były wykonywane przez specjalistów z białoruskiego urzę-
du transportu kolejowego (Konstruktorsko–tiechniczeskij centr 
Biełorusskoj Żeleznoj Dorogi, Bałtijskij ispytatielnyj centr i Bie-
łorusskij Gosudarstwiennyj uniwiersytiet transporta). Ofi cjal-
ne przekazanie serii DP1/620McB odbyło się w maju 2012 r. 
W drugim kwartale 2012 r. w Mińsku przeszkolono personel 
ze wspomnianej lokomotywowni, po czym pojazdy skierowano 
do eksploatacji. Pojazdy serii 620McB/DP1 są zbliżone do do-
starczonych dla LG czy UZ wagonów 
silnikowych serii 620M (por. opis 
„TTS” 2013, nr 5), choć występują 
pewne różnice w zastosowanych 
rozwiązaniach (oprócz zmiany ze-
wnętrznej stylistyki pudła); zmiany 
te dotyczą m.in. konstrukcji wóz-
ków, systemu hamulcowego, a tak-
że mechanizmu wysuwania stopni 
zewnętrznych czy wyposażenia 
wnętrza. Pojazdy wyprodukowane 
dla BC zostały wyposażone w sys-
temy bezpieczeństwa ruchu KLUB 
i TSKBM. Wstępne oceny nowej 
serii są pozytywne – cieszy się ona 
uznaniem specjalistów przedsię-
biorstwa Biełkommunmasz, jak 
i maszynistów. Przede wszystkim 
seria DP1/620McB zużywa o ²⁄³ 
mniej paliwa na pokonanie 1 km 
(w porównaniu z obecnie eksplo-

atowanymi przez BC spalinowymi zespołami 
trakcyjnymi serii DR1). Dwa pojazdy (001 i 002) 
skierowane do lokomotywowni Kalinkowicze 
2 razy dziennie pokonują trasy Kalinkowicze–Sło-
weczno i Kalinkowicze–Chojniki. W lipcu 2012 r. 
przekazano BC kolejny pojazd tej serii – 620McB–
025/DP1–003, do tej samej lokomotywowni. Od 
września 2012 r. jeden z pojazdów kursuje na 
trasie Orsza–Pogodino–Kryczew. Ostatnie wa-
gony silnikowe tej serii dostarczono w połowie 
2013 r. Obecnie 3 pojazdy serii DP1 stacjonu-
ją w lokomotywowni (TCz11) w Kalinkowiczach 
(nr  001,  002,  005),  a  3  w  lokomotywowni 
(TCz12) w Mohylewie (nr 003, 004 i 006).

Spalinowe zespoły trakcyjne serii 730M
W listopadzie 2013 r. BC złożyły zamówienie w za-
kładzie Pesa Bydgoszcz na kolejne pojazdy wypo-
sażone w napęd spalinowy i zestawione z trzech 
członów, oznaczone jako seria 730M / DP3. Po-
jazdy zostały w całości zmontowane w fabryce 
w Bydgoszczy, w odróżnieniu od serii DP1, czę-
ściowo montowanej przez podmioty białoruskie 
(Biełkomunmasz i kolejowe zakłady naprawcze 
z Mińska). Pierwszy pojazd został przekazany 
odbiorcy w lutym 2014 r., a 2 kolejne – do kwiet-

nia 2014 r. Są to pierwsze pojazdy trójczłonowe niskopodłogo-
we na tor 1 520 mm wyprodukowane przez Pesę wg skrajni 1T, 
wyposażone w strefy zgniotu znajdujące się w części czołowej 
(norma EN 15227). Projekt pojazdu wykonano we współpra-
cy ze specjalistami BC i z uwzględnieniem norm technicznych 
Unii Celnej (Rosji, Białorusi i Kazachstanu), obowiązujących od 
2014 r. Podstawową różnicą w stosunku do pojazdów dostar-
czonych wcześniej dla BC jest zastosowanie pudła z poszyciem 
stalowym zamiast pudła aluminiowego. Zrezygnowano z wóz-
ków Jacobsa (tj. każdy pojazd DP3 opiera się na własnych wóz-
kach), aby uniknąć inwestowania znacznych środków w serwis 
i utrzymanie stosunkowo krótkiej serii pojazdów (np. koniecz-
ność stosowania znacznie dłuższych podnośników – do całego 
pojazdu jednocześnie). 
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Spalinowy wagon silnikowy serii DP1–002 na stacji Kalinkowicze (2.06.2012 r.). 
Fot. M. Kulgejko

Dwa spalinowe zespoły trakcyjne serii DP3 (003+002) kolei BC jako pociągi z Mińska na przed-
mieściach Wilna (1.05.2014 r.). Fot. R. Šalčiūnas 



Pojazd ma dwa stopnie usprężynowania – 
pierwszy stanowią sprężyny śrubowe, a drugi 
– poduszki powietrzne. Prowadzenie zestawów 
kołowych jest zrealizowane poprzez wahacze. 
Napęd na zestawy kołowe od dwóch silników 
spalinowych MAN oraz poprzez przekładnie hy-
draliczne Voith (system Powerpack) jest przeka-
zywany na jeden zestaw kołowy, przy czym drugi 
zestaw kołowy jest napędzany za pośrednictwem 
krótkiego wału kardana, łączącego przekładnie 
osiowe obu zestawów. Zespół serii 730M, oprócz 
hamulca pneumatycznego, ma hamulec hydro-
dynamiczny (retarder), zabudowany wewnątrz 
przekładni Voith. Hamulec postojowy jest typu 
sprężynowego. Zespół jest wyposażony w drzwi 
odskokowo-przesuwne oraz system monitorin-
gu, informacji audiowizualnej oraz zamknięty 
system WC (2 toalety, w tym 1 dla osób niepeł-
nosprawnych). Ogrzewanie zespołu jest realizo-
wane za pomocą wody z systemu chłodzenia 
silnika spalinowego oraz nagrzewnic Webasto. 
Fotele pasażerskie w liczbie 145 (oraz 12 siedzeń uchylnych) 
z pokryciem wandaloodpornym są umieszczone w układzie 
2+2. Pojazdy są dostosowane do dłuższych podróży (1–2 h), 
zatem fotele zostały wyposażone w podłokietniki z możliwością 
regulacji przez pasażerów, a dodatkowo – ze względu na klimat 
Białorusi (większe amplitudy temperatur w porównaniu z Pol-
ską) – w pojeździe zostały zabudowane przedsionki (pomiędzy 
drzwiami wejściowymi a częścią pasażerską). Pojazd został 
wyposażony w stopnie automatycznie wysuwane po otwarciu 
drzwi, umożliwiające wsiadanie i wysiadanie z peronów o wy-
sokości 200 mm, jak i 550 mm (poziom główki szyny). W kwiet-
niu 2014 r. wykonano próby techniczno-ruchowe na sieci BC; 

zajęli się tym specjaliści oddelegowani przez producenta, także 
przez urzędy transportu kolejowego – Kolei Białoruskich (ros. 
Konstruktorsko-techniczeskij centr Biełorusskoj magistrali) 
oraz bałtycki urząd badania i certyfi kowania taboru kolejowego 
(ros. Bałtijskij ispytatielnyj centr, Ryga), czyli instytucję wydają-
cą świadectwa dopuszczenia taboru do ruchu na tor 1520 mm, 
spełniający normy UE. Na początku maja 2014 r. rozpoczęła się 
planowa eksploatacja serii na trasie Mińsk–Wilno, przy czym – 
ze względu na dużą frekwencję (ponad 95%) – pojazdy kursują 
w trakcji podwójnej (m.in. turystyka zakupowa). BC planują skie-
rować jeden z pojazdów do obsługi linii łączącej dworzec główny 
w Mińsku z lotniskiem cywilnym (Mińsk 2) od listopada 2014 r. 

Tekst został przygotowany na podstawie informacji uzyskanych od 
Kolei Białoruskich (BC), kolei miejskiej w Mińsku (ros. Mińskaja 
gorodskaja elektriczka), Stadler Rail, Pesa Bydgoszcz i in.

Serdeczne podziękowania za współpracę składam Siergiejowi 
Badionkinowi
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Technika

Modern rolling stock of Belarussian Railway

Belarussian Railway (BC) has purchased number of modern roll-
ing stock last times – locomotives and motor units (both diesel and 
electric). Additionally, some locomotives have been modernized (all 
are diesel ones). Main railway lines are electrifi ed (25 kV 50 Hz), 
but more than half are not in Belarus. Practically, all lines are broad 
gauge (1520 mm). New rolling stock was produced by non–Soviet 
manufacturers (until this time, BC has not used Western–built lo-
comotives and cars). The novum are fast regional daily–trains from 
Minsk to main cities in Belarus – Baranovichy, Brest, Orsha, and 
others (on electrifi ed lines), where Stadler–built Flirt trains are 
exploited. Additionally, suburban railway was created in Minsk ag-
glomeration, where also Flirt emus are exploited (slight changed 
version in comparison to regional ones). For non–electrifi ed lines, 
diesel cars and motor units were built by Pesa (Poland). New diesel 
locomotives have been built in Kolomna works (Russia) for passen-
ger trains providing, and some exploited nowadays locos built in 
Czechoslovakia by CKD have been modernized. For freight trains 
providing, new electric locomotives based on Prima–Alstom ones 
have been purchased in China and next ones ordered.

Tab. 1. Dane techniczne pojazdu spalinowego serii 730M
Producent Pesa Bydgoszcz, Polska

Rodzaj pojazdu Spalinowy zespół trakcyjny
Seria 730M
Zamawiający BC
Oznaczenie przewoźnika DP3
Rok dostawy 2014
Liczba pojazdów zamówionych / dostarczonych 3/3
Gabaryt pojazdu 1T
Norma GOST 9 238
Norma bezpieczeństwa oraz 
certyfi kat zgodności 

NB ŻT CT 
PAL–0018

Układ osi B’2’ + 2’2’ + 2’B’
Silnik spalinowy MAN
Moc silnika spalinowego [kW] 2 × 577
Przekładnia Voith; 2×T212 
Długość całkowita [mm] 69 350 
Szerokość maksymalna [mm] 3 200 
Wysokość od główki szyny [mm] 4 435 
Wysokość podłogi pojazdu [mm] 600
Masa w stanie służbowym [t] 155
Nacisk na oś [kN] < 180 
Prędkość eksploatacyjna [km/h] 140 
Zapas paliwa na pokonanie dystansu [km] 1 000 
Liczba miejsc siedzących + odchylnych 145 + 12

Spalinowy zespół trakcyjny serii DP3–001 na stacji w Mińsku (23.04.2014 r.).
Fot. W. Szastitko


