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SUW 2000 – ważny element 
interoperacyjności w euroazjatyckich 
korytarzach transportowych
Jedną z najbardziej istotnych przeszkód w transkontynen-
talnym i międzynarodowym transporcie kolejowym jest 
zróżnicowanie szerokości torów. Większość państw euro-
pejskich ma tory szerokości 1435 mm. Jednak koleje Eu-
ropy Wschodniej – Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołda-
wi, Rosji i Ukrainy – mają tory szerokie o rozstawie szyn 
1520 mm, a Finlandia – 1524 mm. Dalej na terenie Azji 
pociągi jadą po szerokim torze, by w Chinach i Korei zno-
wu trafić na linie normalnotorowe. Jeszcze szersze są to-
ry w Hiszpanii i Portugalii – 1668 mm. 

Różnice te stwarzają określone problemy eksploatacyjne, bowiem 
na styku torów o różnej szerokości trzeba dokonać wymiany wóz-
ków wagonowych albo przeładować (lub przepompować) przewo-
żone ładunki, co jest szczególnie szkodliwe dla środowiska 
w przypadku ładunków niebezpiecznych. 

Operacje te są kosztowne, czasochłonne i wymagające budo-
wy suchych portów wraz z całym, bardzo drogim zapleczem ma-
gazynowo-przeładunkowym, a w przypadku istniejących suchych 
portów, kosztownej ich obsługi i utrzymania.

Procesy integracyjne w Europie oraz planowany wzrost wy-
miany handlowej, szczególnie w osi wschód – zachód, wymaga 

zapewnienia wysoko wydajnego systemu transportowego. Do-
tychczasowe doświadczenia na terenie Unii Europejskiej wykazu-
ją, że rozwiązanie problemów transportowych wymaga imple-
mentacji niekonwencjonalnych technologii. W strategii Unii 
Europejskiej preferowane są rozwiązania, które z jednej strony za-
pewniają sprawne usługi transportowe, z drugiej zaś minimaliza-
cję ich kosztów poprzez zwiększenie udziału transportu proekolo-
gicznego, jakim jest transport kolejowy.

Jednym z instrumentów pozwalających na realizację takiej 
strategii jest rozwiązanie technologiczne, nazwane od nazwiska 
jego autora – polskiego konstruktora dr. inż. Ryszarda Marii Su-
walskiego – SUW 2000, tj. system automatycznej zmiany rozsta-
wu kół.

Charakterystyka systemu SUW 2000
Projektowanie i wdrażanie systemu SUW 2000 
Prace projektowe nad stworzeniem systemu samoczynnej zmiany 
rozstawu kół rozpoczęto w 1990 r. i zakończono we wrześniu 
1992 r. W 1993 r. rozpoczęto wdrażanie systemu, tj. wykonano 
prototypy zestawów kołowych, wózków do wagonów towarowych 
i osobowych oraz torowego stanowiska przestawczego.

W latach 1993–1999 zestawy kołowe poddano komplekso-
wym badaniom stanowiskowym, a następnie eksploatacyjnym, 
w ramach których wprowadzono zmiany konstrukcyjne i materia-
łowe. W wyniku tych prac dopracowano się konstrukcji zestawów 
kołowych, które od 2000 r. są eksploatowane w ruchu osobowym 
i towarowym.

Dane techniczne systemu SUW 2000
Polski system SUW 2000 samoczynnej zmiany rozstawu kół skła-
da się z:
  tocznych i napędnych zestawów kołowych o zmiennym rozsta-

wie kół, z możliwością zmian szerokości toru: 1435/1520, 
1435/1668, 1435/1520/1668 mm;

  torowego stanowiska przestawczego do współpracy z zestawa-
mi kołowymi wraz z elektronicznym systemem diagnostycz-
nym: 1435/1520 mm o długości 27100 mm, 1435/1668 mm 
o długości 47100 mm;

  układów biegowych wagonów towarowych i osobowych z ze-
stawami o zmiennym rozstawie kół:
– wózki osobowe 25AN/S, V = 160÷200 km/h, nacisk 16 t/ 

/oś; wózki przeznaczone do wagonów osobowych wyposa-
żone są w hamulec tarczowy, bez potrzeby zmiany rozstawu 
hamulcowych mechanizmów zaciskowych;

– wózki towarowe 4RS/N, V = 120 km/h, naciski 20÷22,5 t/ 
/oś; wózki przeznaczone do wagonów towarowych, wypo-
sażone są w hamulec tarczowy, bez potrzeby zmiany tarcz 
hamulcowych mechanizmów zaciskowych, przewidziane 

Fot. 1. Wózek 25AN/S do wagonów osobowych

Fot. 2. Wózek 4RS/N do wagonów towarowych
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do jazdy z V=100 km/h przy nacisku 22,5 t/oś oraz 
z V =120 km/h przy nacisku 20 t/oś.

System SUW 2000 umożliwia:
  zastosowanie kół obręczowanych i monoblokowych o średni-

cach okręgu tocznego:
– ∅950 mm÷∅840 mm przy nacisku 20 t/oś, 22,5 t/oś, 

25 t/oś; 
– ∅840 mm÷∅760 mm przy nacisku 18 t/oś;

  jazdę z prędkością:
– 100 km/h przy nacisku 20 t/oś, 22,5 t/oś, 25 t/oś;
– 120 km/h przy nacisku 20 t/oś;
– 160 km/h i 200 km/h przy nacisku 18 t/oś;

  zastosowanie hamulca:
– klockowego z trójkątem hamulcowym o zmiennym rozsta-

wie klocków hamulcowych;
– tarczowego, bez potrzeby zmiany rozstawu mechanizmów 

zaciskowych hamulca.
System SUW 2000 umożliwia płynny przejazd między siecia-

mi kolejowymi o różnej szerokości torów, a w stosunku do innych 
rozwiązań tego typu wyróżnia się swą uniwersalnością, wynikają-
cą z możliwości zastosowania go w przewozach pasażerów i ła-
dunków oraz przystosowania do zmiany trzech kombinacji różnic 
szerokości torów (1435/1520 mm, 1435/1668 mm, 1435/1520/ 
/1668 mm) występujących w Europie. 

Zestawy kołowe systemu SUW 2000
Zestawy kołowe SUW 2000 o zmiennym rozstawie kół są prze-
znaczone, jak wspomniano, do eksploatacji na torach o szeroko-
ści 1435 mm i 1520 mm i 1668 mm. Zmiana rozstawu kół odby-
wa się w trakcie przejazdu przez torowe stanowisko przestawcze, 
podczas którego koła zestawu są przesuwane samoczynnie na 
wymaganą szerokość toru. Przebieg zmiany rozstawu kół odbywa 
się pod obciążeniem, tj. nie następuje odciążenie zestawu koło-
wego.

Konstrukcja zestawów kołowych umożliwia zamontowanie ich 
we wszystkich istniejących układach biegowych wagonów i na 
zamianę z tradycyjnymi zestawami kołowymi, pod warunkiem,  

że po przesunięciu kół z toru 1435 mm na tor 1520 mm lub 
1668 mm nie spowoduje to kolizji kół z częściami ramy wózka, 
usprężynowienia lub nadwozia.

Torowe stanowisko przestawcze
Torowe stanowisko przestawcze, zbudowane na styku torów o róż-
nej szerokości, ściśle współpracuje z zestawami kołowymi 
i umożliwia zmianę rozstawu kół odpowiednio do wymaganej sze-
rokości toru.

Rys. 1. Zestaw kołowy SUW 2000 1435/1520 mm
 1 - podzespół osi, 2 - koła, 3 - mechanizm blokujący, 4 - typowe łożyska osiowe z korpusami, 5 - osłony zewnętrzne, 6 - osłony wewnętrzne,  

7 - pierścienie oporowe, 8 - nakrętki samozabezpieczające

Fot. 3. Torowe stanowisko przestawcze
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Stanowisko wykonane z typowych elementów rozjazdów kole-
jowych składa się z dwóch rowkowych szyn jezdnych, w których 
toczą się koła zestawu, dwóch szyn odblokowujących oraz z we-
wnętrznych i zewnętrznych szyn zabezpieczających, umieszczo-
nych po obu stronach szyn rowkowych.

Automatyczna zmiana rozstawu kół na styku torów 1435/ 
/1520 mm odbywa się na torowym stanowisku przestawczym 
długości 27,1 m. Stanowisko o niesymetrycznej konstrukcji sto-
sowane jest do zmiany rozstawu kół dla obu kierunków jazdy. 
W obrębie stanowiska przejazd wagonu próżnego lub ładownego 
odbywa się w sposób ciągły z prędkością 5–30 km/h.

Przebieg zmiany rozstawu kół
Podczas przejazdu przez torowe stanowisko przestawcze zostaje 
w pierwszej kolejności zwolniony mechanizm blokujący jedno 
koło zestawu, które następnie za pomocą ukształtowanej szyny 
rowkowej zostaje przesunięte w drugie położenie i zablokowane 
w tym położeniu. Drugie koło zestawu w tym czasie pozostaje na 
swoim miejscu i realizuje funkcję prowadzenia zestawu i przeno-
szenia sił bocznych, powstających podczas przejazdu przez toro-
we stanowisko przestawcze. W następnej kolejności koło przesu-
nięte i zablokowane przejmuje funkcję prowadzenia zestawu, 
a cykl zmiany szerokości toru jest realizowany na kole, które do-
tychczas było kołem prowadzącym.

Takie przestawienie w stosunku do rozwiązania symetryczne-
go chroni przed konsekwencjami nieustalonego sposobu przej-
mowania sił bocznych w momencie odblokowania kół (siła bocz-
na zestawów napędnych, parcie wiatru, poprzeczne osiadanie 
stanowiska przestawczego, nierównomierne rozłożenie ładunku), 
co mogłoby zakłócić prawidłowość przejazdu przez torowe stano-
wisko przestawcze.

Rozwój konstrukcji systemu SUW 2000
System SUW 2000 już w 2000 r. stanowił rozwiązanie wykorzy-
stujące najnowsze osiągnięcia techniki. W związku z ciągłym, dy-
namicznym rozwojem techniki, również system SUW 2000 jest 
wciąż udoskonalany o nowe rozwiązania konstrukcyjne i techno-
logiczne.

W ramach doskonalenia systemu SUW 2000 przygotowa- 
no zestawy o zmiennym rozstawie kół 1435/1520 mm i 1435/ 
/1668 mm do pojazdów napędnych, tj. elektrycznych zespołów 
trakcyjnych, spalinowych zespołów trakcyjnych, autobusów szy-
nowych i lokomotyw manewrowych. 

Kolejnym przykładem rozwoju systemu jest wyposażenie to-
rowego stanowiska przestawczego w system czujników, który re-
alizuje takie funkcje, jak :
  diagnostyka prawidłowości przesunięcia i zablokowania kół 

zestawu kołowego oraz pomiaru sił przy przestawianiu;
  rejestracja danych, np.: numeru pociągu, liczby zestawów ko-

łowych, stanu przesunięcia kół, prędkości i kierunku przeta-
czania, wielkości sił przy przesuwaniu odblokowywanych kół;

  sygnalizacja stanu nieprawidłowego przesunięcia i zablokowy-
wania zestawu kołowego i przekroczenia dopuszczalnej siły 
przy przesuwaniu odblokowywanego koła.
System ten umożliwia prawie całkowite wyeliminowanie bez-

pośredniego udziału pracownika w trakcie przejazdu wagonu 
przez stanowisko.

Korzyści zastosowania systemu SUW 2000 
Innowacyjny charakter systemu SUW 2000 można oceniać w wy-
miarze:
 ekonomicznym – zmniejszenie czasu przemieszczania pasaże-

rów oraz zmniejszenie czasu i likwidacja kosztów przeładunku 
towarów;

 jakościowym – gwarancja niezakłóconej podróży pasażerów 
i dostawa ładunków w nieuszkodzonym stanie;

 ekologicznym – zmniejszenie negatywnego oddziaływania na 
środowisko, w tym głównie w przypadku przewozów substan-
cji szkodliwych i niebezpiecznych;

 technologicznym – zajmowanie wielkich przestrzeni w punk-
tach zmiany szerokości toru pod obiekty kolejowe, wyposażo-
ne w kosztowne urządzenia przeładunkowe, magazyny.
Wymiernymi korzyściami związanymi z zastosowaniem syste-

mu SUW 2000 są przede wszystkim niższe koszty i krótszy czas 
przemieszczania się pasażerów i ładunków (rys. 2 i 3).

Rys. 2. Czasy przejazdu w przewozach pasażerskich z toru o szerokości 
1435 mm na 1520 mm przy zastosowaniu różnych technologii

Rys. 3. Czasy przejazdu w przewozach ładunków z toru o szerokości 
1435 mm na 1520 mm przy zastosowaniu różnych technologii

Ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia, polski system 
SUW 2000 ma szczególną rolę do odegrania w relacjach z Rosją, 
Ukrainą i Litwą. 

Implementacja systemu SUW 2000
W relacjach z Litwą 
Najbardziej zaawansowanym obecnie projektem jest uruchomio-
na od 2000 r. eksploatacja handlowa z Litwą w przewozach pasa-
żerów między Warszawą i Wilnem oraz w przewozach ładunków 
Szczecinek/Mielec – Kazlu Ruda. 

Dotychczasowa eksploatacja handlowa połączenia z Litwą 
w przewozach pasażerskich, gdzie 6 wagonów wykonało blisko 
500 tys. km przebiegu każdy i przejechało ponad 800 razy przez 
torowe stanowisko przestawcze (TSP), potwierdzają prawidłowość 
przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych zarówno 
dla zestawu kołowego, jak i torowego stanowiska przestawczego. 
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Podobnie sytuacja przedstawia się 
w przypadku 4 wagonów towarowych, które 
w trakcie eksploatacji handlowej wykonały 
ponad 100 tys. km przebiegu każdy i przeje-
chały po 150 razy przez torowe stanowisko 
przestawcze. 

Wykonane przeglądy okresowe zarówno 
wagonów osobowych, jak i towarowych – ze 
szczególnym uwzględnieniem zestawu koło-
wego z mechanizmem samoczynnej zmiany 
rozstawu kół – nie wykazały zwiększonego 
zużycia systemu i z wynikiem pozytywnym 
zakwalifikowano wagony do dalszej eksploa-
tacji. 

System pracował bez zakłóceń w niskich 
temperaturach, dochodzących do –35°C. 

Należy stwierdzić, że połączenie Warsza-
wa – Wilno – Warszawa stało się bardzo 

W wyniku wprowadzenia systemu SUW 2000 łączny czas 
przekraczania granicy polsko-ukraińskiej skrócono o około 
2 godz. Jest to wynikiem wyeliminowania konieczności wymiany 
wózków w dotychczas kursujących wagonach. Rozważana jest 
również możliwość uruchomienia przewozów towarów z wykorzy-
staniem wagonów z zabudowanym systemem SUW 2000 w rela-
cji Polska – Ukraina. 

Dotychczasowe jazdy techniczne oraz uruchomiona w grud-
niu 2003 r. regularna komunikacja między Krakowem i Kijowem 
potwierdziły sprawność techniczno-eksploatacyjną zarówno ze-
stawów kołowych o zmiennym rozstawie kół, jak i torowego sta-
nowiska przestawczego.

Kursujący pociąg jest wspólnym przedsięwzięciem kolei pol-
skich i ukraińskich (UZ). Jego skład stanowią trzy wagony PKP 
Intercity i trzy wagony UZ. Na uwagę zasługuje bardzo wysoki 
standard tych wagonów, zmodernizowanych przez dwa przedsię-
biorstwa polskie – PESA Bydgoszcz i ZNTK Poznań (fot. 4). 

Koleje ukraińskie planują rozszerzenie oferty z wykorzysta-
niem systemu SUW 2000 do Czech i Austrii. PKP S.A. wspiera te 
działania. Należy podkreślić, że przy pełnej modernizacji Koryta-
rza III (Vmax = 160 km/h) łączny czas przejazdu może być skró-
cony do około 10 godz. z obecnych ponad 20 godz.

Mapa 1. Potencjalne miejsca wykorzystania systemu SUW 2000 na wschodniej granicy Polski

atrakcyjną ofertą przewozową przygotowaną przez PKP Intercity 
m.in. ze względu na wyeliminowanie przejazdu przez Białoruś, co 
było bardzo kłopotliwe dla pasażerów (podwójna odprawa celna 
i graniczna). Czas przejazdu przez granicę wagonów osobowych, 
niezbędny do przeprowadzenia kontroli celnej i kontroli granicz-
nej oraz czynności technicznych, zmniejszył się z 146 min do 
45 min.

Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno w przewozach pasażer-
skich, jak i towarowych zastosowanie systemu SUW 2000 pomię-
dzy Polską i Litwą pomogło pozyskać klientów z transportu samo-
chodowego. A jest to faza wdrożeniowa. O pełnych efektach 
ekonomicznych będzie można mówić po szerszym zastosowaniu 
tego rozwiązania. Następnym etapem rozszerzenia stosowania 
systemu SUW 2000 będzie uruchomienie przez koleje litewskie 
drugiego składu pociągu wyposażonego w ten system.

W relacjach z Ukrainą 
Następnym przedsięwzięciem było porozumienie kolei polskich 
i ukraińskich, podpisane w czerwcu 2003 r., w zakresie wdrożenia 
przewozu pasażerów w relacji Kraków – Kijów – Kraków oraz 
przewozu ładunków w III paneuropejskim korytarzu transpor-
towym.

Fot. 4. Wnętrze wagonu wyposażonego w system SUW 2000 wykorzystywanego w relacji Kraków – Kijów – Kraków
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W ramach wspólnego produktu PKP Intercity i UZ będą pro-
wadzić promocję wspólnego produktu, w tym wspólny system 
sprzedaży biletów i wspólne standardy obsługi pasażerów.

W relacjach z Białorusią i Rosją 
Nieodległa wydaje się również perspektywa uruchomienia podob-
nych projektów w przewozach pasażerskich między stolicami Pol-
ski, Białorusi i Rosji. Podstawą do podjęcia prac na tym przedsię-
wzięciem stał się list intencyjny podpisany 1.08.2003 r. przez 
kierownictwa kolei polskich, białoruskich i rosyjskich. Jako prio-
rytet wspólnie uznano implementację systemu SUW 2000 w re-
lacji Warszawa – Mińsk – Moskwa – Mińsk – Warszawa. 

Uruchomienie przewozów pasażerskich z wykorzystaniem 
systemu SUW 2000 wymaga uzyskania certyfikacji systemu od 
Rejestru Certyfikacji Federalnego Transportu Kolejowego Federa-
cji Rosji po przeprowadzeniu uzupełniających badań przez rosyj-
ski instytut badawczy (WNIIŻT). Partnerzy tego przedsięwzięcia 
(koleje, przemysł polski, instytuty badawcze zainteresowanych 
stron) rozpoczęli realizację procedury dopuszczeniowej do sieci 
kolei rosyjskich i białoruskich. Z przygotowanego harmonogramu 
wynika, że eksploatacja w wymienionej relacji może nastąpić na 
przełomie 2004/2005 r.

Mając na uwadze znaczenie II paneuropejskiego korytarza, 
wdrożenie w nim systemu SUW 2000 w sposób zasadniczy pod-
niosłoby jego interoperacyjność.

Dotychczasowa analiza pozwala stwierdzić, że obecny całko-
wity czas przejazdu pociągu pasażerskiego w relacji Warszawa – 
Mińsk – Moskwa skrócony zostałby z obecnych 19 godz. 38 min 
do 14 godz. 35 min, a po pełnej modernizacji w Korytarzu II  
(Vmax = 160 km/h) nawet do 12 godz. 

Priorytetem w implementacji systemu SUW 2000 stają się 
połączenia systemu europejskiego z systemem euroazjatyckim 
dla zapewnienia wysokiego stopnia interoperacyjności w koryta-
rzach I, Ia, II, III, ale poza tym istnieją inne liczne trasy na mię-

dzynarodowej mapie kolejowej, na których system ten może zna-
leźć zastosowanie. Mapa 2 prezentuje takie możliwości.

Podsumowanie 
Prowadzone obecnie prace w ramach Komisji Europejskiej nad 
harmonizacją kolejowych systemów transportowych zmierzają do 
zapewnienia ich interoperacyjności (harmonizacji). Rozwiązanie 
SUW 2000 jest jednym z istotniejszych elementów europejskiej 
interoperacyjności, mającym zasadniczy wpływ na jakościową 
zmianę w zakresie ofert transportowych w relacjach wschód – za-
chód. Oferta z zastosowaniem systemu SUW 2000 likwiduje pro-
blem styku kolei o szerokości 1435 mm i 1520 mm oraz popra-
wia poziom usług kolei, a tym samym jest w stanie przejąć część 
potoku pasażerów i ładunków obsługiwanych obecnie przez trans-
port samochodowy, jak również ograniczyć istniejące problemy 
zatłoczenia (kongestii) i dużej liczby wypadków w ruchu drogo-
wym oraz występowania zatorów na przejściach granicznych.

Nowatorskie polskie rozwiązanie, jakim niewątpliwie jest sys-
tem SUW 2000, stanowi swoistą klamrę spinającą różne kolejowe 
systemy transportowe, pozwalającą zdyskontować korzystne  
położenie międzynarodowych korytarzy transportowych przebie-
gających przez terytorium Polski, przy jednoczesnym zapewnie-
niu interoperacyjności w kolejowych euroazjatyckich korytarzach 
transportowych.
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Mapa 2. Potencjalne możliwości wykorzystania systemu SUW 2000 na kolejach euroazjatyckich


