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Sieć trakcyjna linii CMK 
– kierunki modernizacji, 
zasady utrzymania urządzeń
Uznanie wybudowanej w latach 70. na linii CMK sieci 
jezdnej typu 2C120-2C za wymagającą przeprowadzenia 
prac modernizacyjnych w celu jej dostosowania do eks-
ploatacji z docelową prędkością eksploatacyjną pocią-
gów, która jest określana na poziomie 200–250 km/h [5], 
wynikało przede wszystkim z:
 porównania podstawowych parametrów technicznych 

sieci jezdnej linii CMK z parametrami sieci eksploato-
wanych przez koleje włoskie FS na linii „Direttissima” 
Rzym – Florencja;

 wzięcia pod uwagę warunków przeprowadzenia prób-
nych przejazdów pociągu serii ETR 460 w maju 1994 r., 
podczas których uzyskano rekord prędkości „krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej” – 250,1 km/h. 

Porównanie parametrów sieci trakcyjnej linii CMK 
i sieci kolei FS
Porównanie parametrów wpływających na jakość współpracy od-
bieraków prądu z siecią jezdną przy wysokich prędkościach jazdy 
pociągów, odnoszących się do sieci jezdnej linii CMK i sieci ko-
lei włoskich FS eksploatowanych w systemie prądu stałego 
przedstawiono w tablicy 1. 

Z porównania tego wynika, że: 
  sieć typu 2C120-2C charakteryzuje się znacznie wyższym po-

ziomem elastyczności, w stosunku do sieci jezdnych kolei FS; 
efektem tego jest większe unoszenie przewodów jezdnych 
przez odbieraki prądu i wyższa amplituda drgań przewodów 

trakcyjnych wzbudzanych w trakcie współpracy z odbierakami 
prądu; występują również znaczne różnice wielkości uniesienia 
przewodów jezdnych w środku przęsła zawieszenia w stosunku 
do uniesienia w rejonie konstrukcji wsporczych – pomimo 
stosunkowo niewielkiej wartości współczynnika nierównomier-
ności elastyczności;

 sieć typu 2C120-2C ma znacznie większe, w stosunku do naj-
bardziej rozpowszechnionych rozwiązań, rozpiętości przeloto-
wych przęseł zawieszenia, wynoszące 70 m; wiąże się to ze 
zmniejszeniem własności tłumienia drgań przewodów w sto-
sunku do sieci o krótszych przęsłach zawieszenia; obserwacja 
zachowania się przewodów trakcyjnych przy przejazdach po-
ciągu z prędkościami do 230 km/h potwierdziła fakt stosunko-
wo małych właściwości tłumienia drgań w układzie mecha-
nicznym sieci typu 2C120-2C; efektem tego jest m.in. mała 
odporność tej sieci na wywiania wiatrowe.
Istotną różnicą między rozwiązaniami konstrukcyjnych urzą-

dzeń sieci trakcyjnej linii Direttissima i zastosowanymi podczas 
budowy linii CMK jest wybudowanie na linii FS rozjazdów siecio-
wych pracujących na zasadzie zbliżenia przewodów jezdnych sie-
ciowych ciągów rozjazdowych i przewodów jezdnych sieci torów 
głównych zasadniczych. Podczas przejazdu pociągu w kierunku 
zasadniczym, odbieraki prądu nie wchodzą w kontakt mechanicz-
ny z siecią jezdną torów przejść rozjazdowych, natomiast podczas 
przejazdu w kierunku zwrotnym odbierak prądu wchodzi w kontakt 
z siecią rozjazdową dzięki odpowiedniemu zbliżeniu przewodów 
– podobnie jak ma to miejsce w przęsłach naprężenia. Jedno 
z takich rozwiązań przedstawiono na rysunku 1. 

Rys. 1. Schemat rozjazdu sieciowego linii „Direttissima” kolei FS [2]
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Tablica 1
Zestawienie porównawcze zasadniczych parametrów sieci jezdnej linii CMK z parametrami sieci jezdnych 
systemu 3 kV prądu stałego eksploatowanych z prędkością pociągów do 250 km/h [2]

Parametr Wartości dla sieci jezdnej  Wartości dla sieci kolei FS o przekroju 

  dla Vekspl = 250 km/h   typ 2C120-2C 440 mm2 Cu  660 mm2 Cu

Typy przewodów trakcyjnych, siły naciągu  –  przewody jezdne  - 2×Cu 100 mm2,  2×Cu 150 mm2, 2×Cu 150 mm2,   
     2×953 daN, 2×1500 daN 2×1500 daN  
 –  liny nośne   2×Cu 120 mm2,   1 × CuCd 160 mm2, 2×Cu 155 mm2,  
     2×1588 daN 2750 daN 2×1870 daN

Długość przęsła zawieszenia    [m] maks. 65 70 60 60

Zwis wstępny przewodów jezdnych    [‰] 1 0(~1) 1 1

Prędkość rozchodzenia się fali zakłóceniowej VP  [km/h] Vekspl < 0,9 VP 406  380 380

Współczynnik Dopplera α    0,15 0,24 0,21 0,21  
 Vp – Vekspl

         
α = ————         
 Vp + Vekspl

Współczynnik odbicia fali zakłóceniowej r    <0,45 0,59 0,41 0,53  
 √Fln · mln

         
r = ————————         
 √Fln · mln + √Fpj · mpj        
Fln, Fpj  – siły naciągu lin nośnych, przewodów jezdnych,      
mln, mpj – masy jednostkowe lin nośnych, przewodów jezdnych 

      emin = 3,23 emin = 1,1 emin = 1,6  
Elastyczność sieci e   [mm/daN]  emaks = 4,48 emaks = 2,7 emaks = 2,4  
     eśr= 3,86 eśr = 1,9 eśr = 2,0

Nierównomierność elastyczności ∆e%    [%]  16,1 42 20  
 emaks. – emin.

         
e% = ————– · 100%         
 emaks. + emin

.

Warunki realizacji jazd próbnych ETR 460 w 1994 r.
Specyficzne warunki, w jakich przeprowadzono przejazdy próbne 
pojazdu ETR460, charakteryzowały się występowaniem następu-
jących czynników [3]: 
 przejazdy odbywały się podczas bezwietrznej pogody – do-
świadczenia eksploatacyjne wskazują na znaczną podatność sieci 
typu 2C120-2C na oddziaływanie silnych bocznych wiatrów, 
wpływających bardzo niekorzystnie na jakość współpracy odbie-
raków prądu z siecią jezdną przy prędkościach przekraczających 
100 km/h;
 nie zostały zarejestrowane drgania sieci jezdnej (ich amplitu-
da i czas występowania) powstające po przejeździe pociągu 
– obserwacja zachowania się przewodów trakcyjnych przy prze-
jazdach pociągu z prędkościami do ok. 230 km/h potwierdziła 
fakt stosunkowo małych własności tłumienia drgań w układzie 
mechanicznym sieci typu 2C120-2C, czego efektem jest m.in. 
brak odporności tej sieci na wywiania wiatrowe;
 na czas wykonywania przejazdów testowych zdemontowano 
sieciowe przejścia rozjazdowe w podg. Biała Rawska – taki stan 
pracy urządzeń odbiega w sposób radykalny od warunków cha-
rakterystycznych dla docelowej codziennej eksploatacji linii CMK 
z prędkościami przekraczającymi 160 km/h; tradycyjna konstruk-
cja rozjazdów sieciowych, charakteryzująca się krzyżowaniem 
i mechanicznym sprzężeniem przewodów trakcyjnych ciągów sie-
ci jezdnej torów głównych z ciągami sieciowymi przejść rozjaz-
dowych stanowi tzw. „sztywny punkt” w sieci jezdnej, który grozi 
utratą styku między odbierakiem prądu a przewodami jezdnymi 
podczas przejazdów z dużymi prędkościami.

W związku z tym przejazdy próbne, wykonywane w maju 
1994 r., potraktowano jedynie w kategorii osiągnięć rekordowych, 
decydując się na poszukiwania nowych rozwiązań technicznych.

Nowe rozwiązania elementów składowych sieci jezdnej 
linii CMK
W 1998 r. przyjęto projekty nowych rozwiązań modyfikujących 
parametry sieci trakcyjnej linii CMK, które zostały opracowane 
w Zakładzie Trakcji i Urządzeń Elektrycznych Politechniki War-
szawskiej na zlecenie DG PKP [4]. Zmodyfikowaną konstrukcję 
sieci jezdnej oznaczono symbolem 2C120-2C-3. Przewidziano 
następujący zakres modyfikacji rozwiązań konstrukcyjnych, prze-
znaczonych do zastosowania na odcinku próbnym, zlokalizowa-
nym w rejonie stacji Psary oraz w torze nr 2 szlaku Góra Włodow-
ska – Psary:
– zwiększenie sił naciągu przewodów jezdnych z 2×953 daN do 

2×1059 daN celem zmniejszenia elastyczności sieci; 
– zastosowanie prototypowych elementów, zamontowanych w re-

jonie punktu wsporczego (tłumików jednostronnego działania) 
oraz w środkowej części przęsła zawieszenia (wieszaków prze-
wodząco-tłumiących o specjalnej konstrukcji) w celu uzyska-
nia poprawy tłumienia drgań przewodów trakcyjnych (rys. 2). 
Doświadczenia eksploatacyjne wskazały jednak na potrzebę 

przeanalizowania koncepcji zastosowania dodatkowych elemen-
tów tłumiących oraz ich konstrukcji [6]:
1)  pozostawienie przelotowych konstrukcji wsporczych, a tym sa-

mym długości przęseł zawieszenia na prostej wynoszącej 
70 m; w 2003 r., w ramach reelektryfikacji szlaków Knapówka 
– Psary oraz Psary – Góra Włodowska zmniejszono rozpiętość 
przęseł do 65 m [5];

2)  zmianę wysokości zawieszenia przewodów jezdnych z 5600 mm 
do 5200 mm, co wiąże się z dążeniem do unikania profilowa-
nia sieci, zmniejszenia obciążeń przelotowych konstrukcji 
wsporczych oraz z podjęciem decyzji o zastosowaniu wartości 
wysokości zawieszenia przewodów jezdnych mieszczącej się 
w granicach ustalanych przez UIC dla linii kolejowych wcho-
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dzących w skład sieci połączeń europejskich dużych pręd-
kości;

3)  zmniejszenie wielkości odsuwu przewodów jezdnych na pro-
stej z 30 cm do 20 cm – w celu umożliwienia kursowania po 
linii CMK pojazdów trakcyjnych wyposażonych w odbieraki 
prądu o stosowanych aktualnie w Europie Zachodniej różnych 
rodzajach profilu ślizgacza, a także z uwagi na dążenie do 
zmniejszenia podatności sieci na wywiania wiatrowe;

4) przebudowa przęseł naprężenia – nowe przęsła naprężenia 
charakteryzują się:
– odległościami między konstrukcjami krzyżowymi oraz mię-

dzy konstrukcjami krzyżowymi i kotwowymi wynoszącymi 
ok. 60 m (przęsła naprężenia sieci typu 2C120-2C zbudo-
wane zostały w układzie odległości wzajemnych między 
konstrukcjami wsporczymi 5×21 m) – schemat 6-słupo-
wego przęsła naprężenia nowej konstrukcji przedstawiono 
na rysunku 3;

– zastosowaniem oddzielnych urządzeń naprężających i ko-
twiących przewody jezdne i oddzielnych urządzeń – w sto-
sunku do lin nośnych;

– zastosowaniem dwóch odciągów prętowych dla każdego ze 
słupów kotwienia końcowego;

– utworzeniem wspólnej bieżni przez odbierak prądu w wa-
runkach dynamicznych, tzn. przy założonym poziomie siły 
nacisku stykowego odbieraka prądu dla maksymalnej pręd-
kości eksploatacyjnej; 

– zastosowaniem nowej konstrukcji sieciowych przejść roz-
jazdowych na podstawie analiz rozwiązań stosowanych 
przez FS (rys. 4).

Doświadczenia eksploatacyjne wskazują na celowość powro-
tu do koncepcji wspólnej bieżni tworzonej w układzie statycznym 
[6], ponieważ w praktyce występują dość znaczne różnice para-
metrów poszczególnych odbieraków prądu, a ponadto utrzymanie 
„bieżni dynamicznych” jest dość kłopotliwe z punktu widzenia 
czynności utrzymaniowych (regulacyjnych). Należy uznać tę ko-

rektę za uzasadnioną w aktualnych warunkach eksploatacji linii 
CMK z prędkością maksymalną 160 km/h, za zasadne należy jed-
nak uznać ponowne analizowanie omawianego zagadnienia w sy-
tuacji wprowadzania większych prędkości jazdy na tej linii.

Warunki wprowadzenia większych 
prędkości eksploatacyjnych na linii CMK
Należy stwierdzić, że rozpoczęcie eksploatacji linii CMK z pręd-
kościami wyższymi niż 160 km/h wymagać będzie przeprowadze-
nia badań współpracy odbieraków prądu z siecią jezdną, przy 
czym za zasadne należy uznać następujące podstawowe warunki 
przeprowadzenia takich prób:
 wykonanie badań takiego typu taboru wyposażonego w takiego 

typu odbieraki prądu i pracujące w takiej konfiguracji, jak za-
kładane dla normalnych przejazdów eksploatacyjnych; wynika 
to m.in. z potrzeby uwzględnienia oddziaływania trajektorii ru-
chów taboru trakcyjnego na współpracę odbieraków prądu 
z siecią jezdną oraz zbadania wpływu na jakość tej współpracy 
charakterystyk dynamicznych, liczby odbieraków prądu i ich 
wzajemnej odległości, a także uniknięcia znaczącego wpływu 
urządzenia pomiarowego na mierzone wielkości (taka sytuacja 
powstałaby w przypadku zastosowania wagonu diagnostyczne-
go wyposażonego w pantograf pomiarowy);

 przeprowadzenie badań zarówno na szlaku, jak i w rejonach 
przejść rozjazdowych;

 przeprowadzenie badań dla prędkości maksymalnych nie 
mniejszych niż 110% zakładanej prędkości eksploatacyjnej.
Zasadne również jest przeanalizowanie:

 celowości i zakresu stosowania specjalnych elementów tłu-
miących drgania przewodów trakcyjnych,

 rodzaju konstrukcji wspólnej bieżni w przęsłach naprężenia 
(tworzonej w warunkach statycznych lub dynamicznych),

 typu konstrukcji wsporczych, jakie powinny być stosowane 
w ramach kontynuowania reelektryfikacji linii CMK, biorąc pod 
uwagę takie ich parametry, jak:
– podatność na drgania generowane przez przejeżdżające po-

ciągi – również po torze sąsiednim,
– odporność na poosiowe skręcanie konstrukcji.
Zasadnicze znaczenie dla dalszych prac modernizacyjnych 

sieci trakcyjnej linii CMK ma jednoznaczne określenie maksymal-
nej prędkości jazdy pociągów, do której należy dostosować infra-
strukturę tej linii. W przypadku ustalenia jej na poziomie przekra-
czającym 200 km/h, niezbędne będzie zastosowanie przewodów 
jezdnych o przekroju 150 mm2 Cu [5].

Rys. 2. Przęsło zawieszenia przelotowego sieci jezdnej typu 2C120-2C-3 [4]

Rys. 3.  Schemat nowego przęsła naprężenia sieci jezdnej linii CMK w układzie  
6-słupowym [4]
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Sprzęt techniczny stosowany przez PKP Energetyka
sp. z o.o. przy wymianie urządzeń sieci trakcyjnej 
linii CMK
W 1999 r. wdrożona została przez energetykę kolejową PKP no-
woczesna technologia wymiany urządzeń sieci trakcyjnej, zasto-
sowana po raz pierwszy na początku lat 90. przez Banverket  
– szwedzką firmę zajmującą się utrzymaniem i modernizacją in-
frastruktury linii kolejowych. Specjaliści Banverket przyjęli zało-
żenie o konieczności realizacji wymiany przewodów trakcyjnych 
oraz całości osprzętu sieciowego na pełnej długości odcinka na-
prężenia w ciągu jednego zamknięcia toru o czasie trwania nie 
dłuższym niż 5 godz. Uznano przy tym za niezbędne, poza zasto-
sowaniem technologii tzw. potokowej wymiany sieci jezdnej, 
również wymianę urządzeń zapewniających utrzymywanie stałych, 
docelowych wartości sił naciągu wywieszanych przewodów trak-
cyjnych. 

Na rysunku 5 przedstawiono zasadę pracy zestawu służącego 
do modernizacji sieci trakcyjnej stosowanego przez Banverket, 
zbudowanego przez austriacką firmę Plasser & Theurer.

Zestaw ten składa się z dwóch pojazdów wyposażonych w żu-
raw prowadzący przewody trakcyjne, żuraw z platformą roboczą 
oraz urządzenia sterujące bębnami z przewodami trakcyjnymi, 
przy czym pierwszy z tych pojazdów współpracuje z dwoma wa-
gonami pomocniczymi i przeznaczony jest do montażu sieci trak-
cyjnej, drugi natomiast współpracuje z jednym wagonem, a jego 
zadaniem jest demontaż sieci. Ogólna zasada pracy zestawu 
opiera się na ciągłym (potokowym) zastępowaniu wyeksploato-
wanych przewodów sieci trakcyjnej, wieszaków, wysięgników 
i innych elementów osprzętu przez nowe urządzenia.

W pierwszej fazie pracy, urządzenia pojazdu demontującego 
przejmują naciąg demontowanych przewodów w rejonie urządzeń 
naprężających pierwszego słupa kotwowego modernizowanego 
odcinka naprężenia, ciężary naprężające zostają unoszone i za-
blokowane – rozpoczyna się zwijanie starych przewodów sieci 
trakcyjnej i jednoczesny demontaż wysięgników oraz wieszaków. 
Po przejeździe zestawu demontażowego pozostają jedynie kon-
strukcje wsporcze sieci jezdnej (ewentualnie wraz z przewodami 
dodatkowymi, takimi jak linie potrzeb nietrakcyjnych, przewody 
powrotne, przewody wzmacniające, których ewentualna wymiana 
odbywa się w ramach odrębnych robót).

Zestaw montażowy, po wpięciu nowych przewodów, rozwija 
linę nośną i przewód jezdny pod stałym naciągiem, automatycz-
nie utrzymywanym na zadanym docelowym poziomie, niezależnie 
od kierunku i prędkości jazdy roboczej (w zakresie prędkości do 
7 km/h). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu złożonego układu 
sterującego urządzeniami hydraulicznymi napędzającymi i hamu-
jącymi bębny. Dzięki zastosowaniu żurawia wyposażonego w zdal-
nie sterowany układ ustawiania rolek prowadzących przewody 
trakcyjne, sieć jezdna wywieszana jest z zachowaniem docelowe-
go położenia przewodów (z zadaną wysokością zawieszenia, wy-
sokością konstrukcyjną i wartością odsuwu). Załoga zestawu 
montażowego instaluje nowe wysięgniki i nowe wieszaki. Zestaw 
montażowy porusza się w ślad za zestawem demontującym. Po 
dotarciu do krańcowego słupa kotwowego danego odcinka naprę-
żenia, pracownicy zatrudnieni na zestawie demontażowym przy-
gotowują urządzenia naprężające do wpięcia (przez załogę zesta-
wu montażowego) nowo wywieszanych przewodów sieci 
trakcyjnej.

Rys. 4.  Rozwiązanie podwieszenia ciągów sieciowych w rejonie rozjazdu linii CMK [4]
 1 - obszar współpracy ślizgacza z siecią jezdną podczas jazdy po torze głównym, 2 – obszar współpracy ślizgacza z siecią jezdną podczas jazdy po torze 

przejścia rozjazdowego
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Rys. 5. Technologia wymiany sieci trakcyjnej stosowana przez szwedzką firmę Banverket (opr. własne na podst. [7])

Montaż i demontaż wieszaków odbywa się z wnętrza specjal-
nych platform roboczych wyposażonych w podnośniki typu noży-
cowego. Platformy te zamontowane są na wózkach poruszających 
się po dachach wagonów pomocniczych. Demontaż i montaż ze-
społów podwieszeń wykonywany jest przez pracowników zatrud-

nionych na platformach roboczych umieszczonych na wysięgni-
kach żurawi zainstalowanych na obu pojazdach stanowiących 
zasadnicze części zestawu demontażowego i zestawu montażo-
wego. Podawanie elementów osprzętu odbywa się przy wykorzy-
staniu dodatkowych żurawi pomocniczych umiejscowionych 
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w pobliżu platform roboczych oraz powierzchni magazynowych 
znajdujących się na wagonach pomocniczych. 

Po dokonaniu jednego przejazdu odcinka naprężenia sieci 
jezdnej przez obie części zestawu nie występuje potrzeba doko-
nywania czynności regulacyjnych sieci jezdnej, ruch pociągów 
może zostać wznowiony z pełną prędkością rozkładową. Czas po-
trzebny do wymiany przewodów trakcyjnych oraz całości osprzętu 
odcinka naprężenia sieci jezdnej o jednej linie nośnej i jednym 
przewodzie jezdnym wynosi 4,5–5 godz.

Od kilku lat PKP Energetyka sp. z o.o. Zakład Robót Energe-
tycznych w Słotwinach k. Koluszek eksploatuje podobny do 
szwedzkiego zestaw do modernizacji sieci trakcyjnej, zbudowany 
przez firmę Plaster & Theurer na podstawie specyfikacji ustalonej 
przez użytkownika, która jako podstawowe formułowała następu-
jące wymagania: 
 modernizacja sieci trakcyjnej odcinka naprężenia długości 

1300 m – obejmująca wymianę dwóch przewodów jezdnych 
i jednej liny nośnej, wszystkich zespołów podwieszenia wraz 
z izolatorami, urządzeniami kotwiącymi, połączeniami elek-
trycznymi, linami uelastyczniającymi typu Y itp. – powinna być 
wykonana w jednym cyklu roboczym przy wykorzystaniu poje-
dynczego zamknięcia toru trwającego nie dłużej niż 8 godz;

 zestaw remontowy powinien składać się z dwóch niezależnych 
części (jednej stosowanej do demontażu wyeksploatowanej 
sieci jezdnej i drugiej – do montażu nowej sieci);

 wywieszanie nowych przewodów trakcyjnych powinno odby-
wać się z zapewnieniem utrzymywania stałych sił naciągu na 
zadanym poziomie, odpowiednim do przekroju przewodów 
i typu sieci jezdnej (to samo dotyczy sił stosowanych przy 
zwijaniu przewodów, przy czym powinny one przyjmować niż-
sze wartości);

 zestaw powinien zostać wyposażony we własny napęd zarów-
no dla jazdy roboczej, jak i jazdy transportowej z prędkością 
do 80 km/h.
Najbardziej istotne korekty wyposażenia technicznego zesta-

wu, oznaczonego jako PWST, w stosunku do rozwiązania szwedz-
kiego, to:
 podział części montażowej na dwa podzespoły: maszynę 

główną służącą do wywieszania (odwijania) przewodów pod 

stałym naciągiem oraz pojazd wyposażony w żuraw przezna-
czony do montażu elementów osprzętu oraz w platformę robo-
czą, który to pojazd połączony jest z dwoma wagonami po-
mocniczymi;

 wyposażenie wagonów pomocniczych w bardziej nowoczesne, 
dzielone na dwie części, ruchome platformy robocze służące 
do instalowania i demontażu wieszaków; 

 zainstalowanie kabiny kierującego jazdą transportową zestawu 
w jednym z wagonów pomocniczych części montażowej;

 dodanie pojazdu pomocniczego – wyposażonego w żuraw 
przeznaczony do montażu elementów osprzętu oraz w platfor-
mę roboczą, podążającego za częścią montażową – służącego 
do montażu odłączników, odgromników, połączeń elektrycz-
nych, lin uelastyczniających typu Y itp.
Na rysunku 6 i foto 1 przedstawiono zestaw do wymiany sieci 

trakcyjnej PWST eksploatowany przez PKP Energetyka sp. z o.o. 
Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach.

Zestaw PWST obsługiwany jest przez wysoko wykwalifikowa-
ny zespół pracowników, specjalistów z zakresu budowy sieci trak-
cyjnej, a także instalacji elektrycznych, hydraulicznych oraz elek-
tronicznych, zainstalowanych na maszynach tworzących zestaw.

Rys. 6. Zestaw PWST [7]

Fot. 1. Zestaw PWST podczas pracy na linii CMK [1]



eksploatacja

10/200436

Dzięki temu zestaw osiąga zakładaną wydajność pracy i wymaga-
ny przez zarządcę infrastruktury linii kolejowych poziom jakości 
robót.

Aktualnie pracownicy Spółki realizują, z zastosowaniem ze-
stawu, modernizację 50–60 torokm sieci trakcyjnej rocznie, co 
wprawdzie stanowi jeszcze niepełne wykorzystanie możliwości 
zestawu określanych na 100–120 torokm w ciągu roku, ale ozna-
cza znaczący postęp w stosunku do wyników uzyskiwanych w la-
tach poprzednich, kiedy to występowały poważne trudności z uzy-
skiwaniem odnośnych zleceń. Osiągnięcie maksymalnej rocznej 
produktywności zestawu zależy praktycznie od skuteczności dzia-
łań Spółki nakierowanych na pozyskiwanie zleceń udzielanych 
w ramach modernizacji linii objętych umową AGC.

Technologia fundamentów palowych
W połowie lat 90. wdrożono w PKP nowoczesną technologię po-
sadowienia fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, 
określaną mianem technologii fundamentów palowych, wzorowa-
ną na technologii stosowanej przez Duńskie Koleje Państwowe 
(DSB). 

Duńskie koleje (DSB), rozpoczynając na początku lat 80. 
elektryfikację swych głównych linii, zdecydowały o zastosowaniu 
metody posadowienia fundamentów konstrukcji wsporczych sieci 
trakcyjnej, która zapewni odpowiednio wysoką wydajność i po-
zwoli na efektywne prowadzenie robót elektryfikacyjnych na tra-
sach o znacznym obciążeniu ruchem pociągów. 

Wspólnie z firmą Per Aarsleff A/S specjaliści DSB opracowa-
li technologię wbijanych bezpośrednio w grunt żelbetowych zbro-
jonych fundamentów palowych (rys. 7).

Charakterystyczną cechą tej technologii jest sposób łączenia 
fundamentów z konstrukcjami wsporczymi. Fundamenty palowe 
posiadają śruby stalowe trwale połączone z ich zbrojeniem. Za 
ich pomocą przykręca się stopy konstrukcji wsporczych do fun-
damentów palowych (rys. 7). Fundamenty palowe produkowane 
są w 5 typach (3 typy przeznaczone dla słupów trakcyjnych, 2 – 
dla ich odciągów) i o długościach w granicach 2,5–5,0 m (stop-
niowanych co 0,5 m), co odpowiada różnym wielkościom obcią-
żeń i rodzajów gruntu.

Fundamenty palowe wbijane są w grunt za pomocą odpo-
wiednich maszyn (tzw. palownic), z wydajnością dochodzącą do 
6 szt. w ciągu godziny pracy. Proces wbijania fundamentów nie 
wpływa ujemnie na możliwość prowadzenia ruchu pociągów na 
torach sąsiednich. Specjalny mechanizm podnoszenia ramienia 
palownicy daje możliwość wbijania fundamentów z toru, nad któ-
rym jest zawieszona sieć trakcyjna (fot. 2).

Technologia fundamentów palowych pozwala uniknąć ko-
nieczności wywożenia urobku powstającego podczas kopania lub 
wiercenia dołów czy otworów fundamentowych, umożliwia bardzo 
precyzyjne umiejscowienie fundamentów konstrukcji wsporczych, 
daje możliwość natychmiastowego obciążenia fundamentów oraz 
konstrukcji wsporczych i umożliwia bezzwłoczny montaż sieci 
jezdnej po zakończeniu prac fundamentowo-słupowych, co jest 

Rys. 7. Fundament palowy [8] 
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bardzo istotne w sytuacji, gdy konieczne jest maksymalnie efek-
tywne wykorzystywanie zamknięć torowych.

Opracowano również odmianę technologii fundamentów pa-
lowych przeznaczoną do zastosowania w sytuacji szczególnie 
trudnych warunków gruntowych, na przykład przy występowaniu 
podłoża skalnego. W takich sytuacjach dokonuje się wiercenia 
otworu w podłożu za pomocą wierteł o odpowiedniej twardości, 
a następnie wstawia fundament palowy, który zostaje zabetono-
wany w wywierconym otworze [8].

Technologia fundamentów palowych, zastosowana po raz 
pierwszy w PKP w 1995 r., jest aktualnie wykorzystywana pod-
czas reelektryfikacji najważniejszych polskich ciągów komunika-
cyjnych, przystosowywanych do eksploatacji z prędkościami jazdy 
pociągów 160 km/h (E20, E59, E30) i większymi (jak w przypad-
ku linii CMK).

Utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej linii CMK
Usługi utrzymania sieci trakcyjnej linii CMK świadczy PKP Ener-
getyka sp. z o.o. Zakład Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach. Bez-
pośrednia odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na komór-
kach wykonawczych zlokalizowanych w Korytowie, Idzikowicach 
oraz Włoszczowie Płn. Zamawiającym realizację tych usług jest 
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna (PKP PLK S.A.). 

Codzienna eksploatacja linii CMK z prędkością pociągów 
160 km/h oznacza konieczność wykazywania szczególnej dbało-
ści o stan techniczny urządzeń sieci trakcyjnej. Odzwierciedle-
niem takiego podejścia zarówno ze strony zamawiającego, jak 
i wykonawcy usług utrzymaniowych jest przede wszystkim:
 objęcie torów szlakowych i torów głównych zasadniczych sta-

cji linii CMK 12-miesięcznym (najkrótszym spośród stosowa-
nych na sieci linii zarządzanych przez PKP PLK S.A.) cyklem 
prowadzenia przeglądów sieci jezdnej;

 utrzymywanie geometrii sieci jezdnej według zaostrzonych 
wymagań dedykowanych zakresowi prędkości eksploatacyj-
nych 200÷250 km/h, pomimo faktu obowiązywania od lat 
prędkości maksymalnej na poziomie 160 km/h; dotyczy to 
zwłaszcza utrzymywania maksymalnej różnicy wysokości za-
wieszenia przewodów jednych w kolejnych punktach podwie-
szenia na poziomie 10 mm [4], co wymagało znaczącego 
podniesienia poziomu precyzji prac regulacyjnych, będącej 
odzwierciedleniem wysokiej kultury technicznej zaangażowa-
nych pracowników.
Istotne znaczenie dla prawidłowego procesu utrzymania urzą-

dzeń sieci trakcyjnej linii CMK ma dokonywanie cyklicznych ob-
jazdów linii wagonami diagnostycznymi sieci jezdnej będącymi 
aktualnie w posiadaniu PKP Energetyka Sp. z o.o. Wyniki pomia-
rów diagnostycznych stanowią bazę do dokonywania przez ko-
mórki wykonawcze spółki okresowych czynności regulacyjnych 
i naprawczych.

Wskazane działania przynoszą efekty w postaci dużej nieza-
wodności pracy urządzeń sieci jezdnej linii CMK, pomimo zna-
czącego ich wyeksploatowania podczas 30-letniej eksploatacji 
w trudnych warunkach codziennego prowadzenia pociągów 
z prędkością maksymalną 160 km/h.

W tablica 2 przedstawiono porównanie wskaźnika awaryjności 
urządzeń na linii CMK do wyników ogólnosieciowych uzyskanych 
w latach: 2001–2003.

Fot. 2.  Wbijanie w grunt fundamentu palowego pod wywieszoną siecią trakcyjną 
przy zastosowaniu palownicy o nowoczesnej konstrukcji [8]

Podsumowanie
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej związane jest między 
innymi z potrzebą modernizacji infrastruktury linii kolejowych 
wchodzących w skład najważniejszych międzynarodowych cią-
gów transportowych, w tym urządzeń sieci trakcyjnej linii CMK. 
Właściwe przygotowanie do skutecznego absorbowania środków 
pochodzących z funduszy unijnych wymaga zarówno stosowania 
właściwych dla zakładanego poziomu prędkości jazdy pociągów 
rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń sieci trakcyjnej, odpowied-
niej jakości podzespołów stosowanych w ramach reelektryfikacji 
oraz odpowiednich technologii robót – wydajnych i zapewniają-
cych wysoki poziom jakości wykonywanych prac, a także właści-
wych metod utrzymania urządzeń jako warunku ich gotowości do 
spełniania ostrych wymagań eksploatacyjnych. 

Należy ocenić, że dotychczasowe działania podejmowane 
w przedsiębiorstwie PKP oraz przez podmioty utworzone w ra-
mach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, prowadzone są w pożąda-
nym kierunku, z punktu widzenia nakreślonego celu. 
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Tablica 2
Porównanie wskaźników awaryjności grupy I (przypadków zależ-
nych od stanu technicznego urządzeń sieci trakcyjnej) urządzeń 
sieci jezdnej linii CMK i wartości ogólnosieciowych [1]

    Lata 

   2001 2002 2003

Linia CMK
 Liczba uszkodzeń gr. I  3 0 5

 Wskaźnik liczby uszkodzeń gr. I  [-/100 torokm] 0,63 0,00 1,04

Sieć PKP Wskaźnik liczby uszkodzeń gr. I  [-/100 torokm] 0,88 0,67 1,06
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