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Zbigniew Szafrański

Układy zasilania sieci trakcyjnej 
dla dużych prędkości na PKP 
– doświadczenia i wnioski
Do 1984 r. maksymalne prędkości osiągane przez pociągi 
pasażerskie – na odcinkach kilku linii PKP – nie przekra-
czały 120 km/h (jedynym wyjątkiem były fragmenty linii 
E20 Poznań – Warszawa, gdzie dozwolona była prędkość 
130 km/h). Rok 1984, wraz z nowym rozkładem jazdy, 
przyniósł „rewolucje” w postaci uruchomienia pierw-
szych pociągów ekspresowych między Krakowem, Kato-
wicami a Warszawą przez Centralną Magistralę Kolejową 
z prędkością maksymalną – na praktycznie całej jej dłu-
gości – 140 km/h. Umożliwiło to radykalne skrócenie cza-
su jazdy – z ponad 4 godz. do ok. 2 godz. 30 min. Połącze-
nie to spotkało się z tak wielkim zainteresowaniem 
pasażerów, że liczba pociągów została wkrótce zwiększo-
na z 2 par do ponad 10 dla każdego kierunku, jednocze-
śnie z wydłużeniem relacji niektórych pociągów poza Kra-
ków, Katowice, Warszawę. Pod koniec lat 80. zwiększono 
prędkość maksymalną na CMK do 160 km/h, wykorzystu-
jąc zmodernizowane w latach 70. lokomotywy EP05 i wła-
śnie wprowadzane do eksploatacji EP09. 

W latach 90, po transformacji ustrojowej, podjęciu starań o człon-
kostwo w Unii Europejskiej i włączeniu się Polski w unowocze-
śnianie europejskich linii znaczenia międzynarodowego – tzw. 
sieć TEN – rozpoczęto prace (przy współfinansowaniu z funduszy 
Unii Europejskiej) na linii E20, Warszawa – Poznań – granica 
państwa, przystosowując ją do prędkości 160 km/h. Obecnie pro-
wadzone są roboty na przedłużeniu tej linii do granicy wschod-
niej Polski oraz na linii E30, Węgliniec – Wrocław – Opole – Ka-
towice – Kraków – Przemyśl, na jej początkowym odcinku do 
Opola.

Również w latach 90., z myślą o zwiększeniu prędkości na 
CMK, rozważano zakup nowoczesnych lokomotyw do prowadze-

nia pociągów z prędkościami 200 km/h, ale po serii testów zre-
zygnowano z kontraktu. 

Należy podkreślić, że na linii CMK został ustanowiony polski 
rekord prędkości pociągu pasażerskiego – w 1994 r. pociąg wło-
skiej serii ETR-600 osiągnął 251 km/h.

Wprowadzenie w latach 80. na linię CMK pociągów ekspre-
sowych odbyło się praktycznie bez żadnych modernizacji układu 
zasilania i sieci trakcyjnej, ponieważ:
  linia ta, budowana w latach 70., z założenia spełniała ówcze-

sne wymagania dla linii o prędkościach rzędu 200 km/h; 
  linia była zelektryfikowana specjalnie dla niej opracowanym, 

nowym typem sieci trakcyjnej – 2C120-2C o przekroju 
440 mm2 (do tej pory największym, powszechnie stosowanym 
przekrojem sieci był 320 mm2). 

 stosowany tabor, bazujący technicznie na technologii z lat 50., 
o rozruchu oporowym nie stawiał wygórowanych wymagań 
układowi zasilania.
Istniejący układ zasilania sieci trakcyjnej linii CMK, wybudo-

wany w latach 1975–1977, składa się z 13 podstacji trakcyjnych 
i 12 kabin sekcyjnych, z czego 12 podstacji jest wyposażonych 
w sześciopulsowe zespoły prostownikowe typu PK 17 o napięciu 
zasilającym 15 kV. Tylko jedna podstacja Huta Zawadzka (km 
25,9 linii CMK) ma dwunastopulsowe zespoły prostownikowe za-
silane napięciem 110 kV.

Lata 80. i 90. w krajach rozwiniętych cechował intensywny 
rozwój technologiczny kolejnictwa, szczególnie w zakresie napę-
du taboru – rozruch oporowy zastępowano przekształtnikowym, 
komutatorowe silniki szeregowe – asynchronicznymi silnikami 
klatkowymi wraz ze znacznym zwiększeniem ich mocy (obecne 
lokomotywy czteroosiowe mają moce powyżej 6 MW, dla porów-
nania lokomotywy serii EP09 – 3 MW). Zwiększano komfort po-
ciągów pasażerskich wprowadzając energochłonną klimatyzację, 
automatycznie zamykane i otwierane drzwi itp., zasilane już nie 

Rys. 1. Układ zasilania linii CMK – stan istniejący
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z indywidualnych prądnic umieszczonych na wózkach wagonów, 
lecz centralnie – z lokomotywy, z obwodów do tej pory używa-
nych do ogrzewania w okresie zimowym.

Jednocześnie stosowana energoelektronika stawiała bardzo 
wysokie wymagania w stosunku do układu zasilania – stabilność 
zasilania w całym zakresie mocy, pobór dużej wartości prądu już 
od początku rozruchu, przy równoczesnym wprowadzaniu do sys-
temu energetycznego dużej ilości harmonicznych.

Wymagania techniczne dla układów zasilania 
Prowadzona przez Unię Europejską od początku lat 90 polityka 
promowania transportu kolejowego zaowocowała wydaniem wielu 
dyrektyw i decyzji w celu jego usprawnienia, szczególnie w zakre-
sie przewozów międzynarodowych, likwidacji postojów, wymiany 
lokomotyw na granicach. Z punktu widzenia technicznego szcze-
gólnie istotne są dwie dyrektywy: 96/48 – o interoperacyjności 
transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 01/16 – 
o interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei kon-
wencjonalnej. Obie te dyrektywy wymagały opracowania szczegó-
łowych wymagań technicznych – dla każdego podsystemu 
kolejowego, jakimi są m.in. tabor, infrastruktura, energetyka. Pra-
ce nad specyfikacjami dla kolei dużych prędkości prowadzono 
pod koniec lat 90, bazując na doświadczeniach UIC i czołowych 
zarządów kolejowych, a ich efektem były Techniczne Specyfikacje 
dla Interoperacyjności wydane dla 6 podsystemów – w tym dla 
podsystemu energia (decyzje Komisji Europejskiej z 30.05.2002 r., 
opublikowane w Dz.U. UE – L 245 z 12.09.2002 r.). 

Mniej więcej w tym samym okresie w Polsce, w związku 
z prowadzonymi modernizacjami linii kolejowych do prędkości 
160 km/h, opracowano dokument wydany w 1998 r. przez DG 
PKP Standardy techniczne dotyczące urządzeń elektroenergetyki 

kolejowej eksploatowanych na liniach o prędkości jazdy pociągów 
160 km/h. Dokument ten, jak i późniejsza praca CNTK z 2002 r. 
Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla mo-
dernizacji linii CMK do prędkości 200/250 km/h, również opierały 
się na kartach UIC, ponadto ta ostatnia dodatkowo – na opraco-
wanych Technicznych Specyfikacjach dla Interoperacyjności dla 
kolei dużych prędkości.

Nowoczesne pociągi dużej prędkości stawiają bardzo wysokie 
wymagania układom zasilania (Karta UIC 795 Minimum installed 
power – Line categories oraz Aneks F specyfikacji TSI HS ENE). 
Linie kolejowe podzielono na kategorie w zależności od prędko-
ści maksymalnej, następstwa pociągów, maksymalnej mocy na 
pantografie pociągu (tabl. 1).

Analizując tablicę 1 należy zwrócić uwagę na:
 minimalny odstęp między pociągami zależy od przyjętego 

systemu sterowania ruchem kolejowym,
 na liniach do prędkości 200 km/h dopuszczony jest ruch mie-

szany – stąd duże wartości mocy (p. kategoria IVc), a na li-
niach 250 km/h i więcej – tylko pasażerski, złożony z zespo-
łów trakcyjnych.
Jak wspomniano współczesne przekształtnikowe napędy trak-

cyjne są wrażliwe na zmiany napięcia w sieci trakcyjnej i mimo 
że producenci deklarują zakresy pracy zgodnie z obowiązującą 
normą EN 50163, która dla systemu zasilania 3 kV DC przewidu-
je granice trwałego napięcia: 2000–3600 V, to jednak pełny za-
kres mocy jest osiągany powyżej 2800 V. Uwidocznione to zosta-
ło w zapisach w specyfikacji TSI i opracowanej na ich podstawie 
normie prEN 50388, gdzie operuje się pojęciem tzw. średniego 
napięcia użytecznego (obliczanego symulacyjnie dla każdego od-
cinka) oraz dla pociągu, który ma najgorsze warunki zasilania. 
Wartość tego napięcia dla linii dużej prędkości wynosi 2800 V, 
a dla linii konwencjonalnych – 2700 V (p. prEN 50388, tabl. 4).

Maksymalny prąd pobierany przez pociąg może dochodzić do 
3200–4000 A (p. norma prEN 50388, tabl. 2) – dla porównania 
obciążalność prądowa eksploatowanej na CMK sieci trakcyjnej 
2C120-2C to ok. 2500 A. 

Spełnienie warunku stabilności poziomu napięcia zasilania 
w całym zakresie obciążenia wymaga zastosowania:
 wyższych napięć zasilających podstacje trakcyjne (co naj-

mniej 110 kV) i zapewnienie dużych mocy zwarciowych na 
szynach WN podstacji trakcyjnych (powyżej 1000 MVA),

 jednostopniowej transformacji 110/3 kV,
 możliwie najkrótszych linii zasilających podstację w celu wy-

eliminowania spadków napięcia na nich i ich wpływu na sta-
bilność napięcia zasilania sieci trakcyjnej,

 sieci trakcyjnej o przekrojach ok. 600 mm2 z dwoma przewo-
dami jezdnymi o przekroju 150 mm2 dla poprawienia jakości 
odbioru prądu na styku pantograf–sieć jezdna,

 zmniejszenia odległości między podstacjami do ok. 10–
–12 km,

 wyłączników szybkich zasilaczy z możliwościami nastawiania 
do ok. 4000 A.
Należy zwrócić uwagę na zależność nastawienia wyłącznika 

szybkiego zasilacza od przekroju sieci jezdnej i odległości mię-
dzy podstacjami. Wartość tego nastawienia zależy od uzyskanej 
wartości prądu przy zwarciu w najniekorzystniejszym punkcie, 
tj. na końcu odcinka zasilania. Przy wspomnianych prądach mak-
symalnych pociągu prądy zwarciowe muszą przekraczać wartości 
3500–4400 A. 

Tablica 1
Kategorie linii

Kategoria  Prędkość  Minimalny   Maksymalna   Wymagania  
linii maksymalna możliwy odstęp   moc pociągu  w stosunku 
  między pociągami na pantografie do układu zasilania 
 [km/h]  [min] [MW] [MVA/km linii]

Ia   20–25 3,0

Ib 350 3 15–20 2,5/3

Ic   10–15 2,5

IIa  2 20 Rezerwa

IIb  3 15–20 1,5/2,5

IIc  3 10–15 1,2/2,0

IId 300 4 15–20 1,0/1,4

IIe  4 10–15 0,8/1,2

IIf  5 15–20 0,8/1,2

IIg  5 10–15 0,8/1,0

IIIa  2 15 Rezerwa

IIIb 250 3 10–15 0,8/1,3

IIIc  4 10-15 0,6/1,1

IVa  2 6–10 1,0

IVb  2 10–15 1,8/2,0

IVc  2 15–25 3,6/5,5

IVd  3 6–10 0,5/0,75

IVe 200 3 10–15 1,0/1,5

IVf  4 6–10 0,5/0,6

IVg  4 10–15 1,0/1,2

IVh  5 6–10 0,5

IVi  5 10–15 0,8/1,0
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Warunki modernizacji linii CMK
Podczas modernizacji układu zasilania linii CMK należy brać pod 
uwagę wszystkie opisane kryteria. Kształt docelowego układu za-
silania można określić na podstawie:
 prognozy przewozowej (liczba pociągów na dobę, liczba po-

ciągów w godzinach szczytu przewozowego, prędkość maksy-
malna, rodzaj i moc pojazdów trakcyjnych, masy pociągów 
itp.);

 rodzaju sieci trakcyjnej jaki będzie zastosowany (szczególnie 
jej przekroju);

 możliwości zasilania podstacji z sieci zakładów energetycz-
nych.
Najbardziej istotne z punktu widzenia wymiarowania układu 

zasilania jest zdefiniowanie prognozy przewozowej. W przypadku 
innych składników infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy, mosty, 
urządzenia srk, sieć trakcyjna itp.) rzetelne określenie prognozy 
przewozowej nie jest z powodów technicznych aż tak istotne, po-
nieważ niezależnie od tego czy będzie jeździło kilka, czy kilka-
dziesiąt pociągów na dobę, urządzenia i budowle muszą być do-
stosowane do danej prędkości i nacisków na oś.

Jedyną modernizacją, wykonaną dotychczas w układzie zasi-
lania linii CMK, była przebudowa podstacji trakcyjnej Huta Za-
wadzka w 1999 r. Zastosowano tam po raz pierwszy na sieci PKP 
jednostopniową transformację napięcia 110/3 kV z wykorzysta-
niem dwunastopulsowych zespołów prostownikowych o większej 
mocy niż stosowane dotychczas. Dodatkowo zastosowano wiele 
nowych rozwiązań technicznych, np. dwuczłonową rozdzielnię 
3 kV ze sterowanymi silnikowo napędami odłączników, przysto-
sowaną do dużych prądów zwarć, filtry typu gamma, skuteczniej 
eliminujące wyższe harmoniczne w napięciu wyprostowanym, 
mikroprocesorową automatykę. 

Próby i badania eksploatacyjne prowadzone przez CNTK oraz 
ponad trzyletni okres pracy potwierdziły słuszność przyjętych roz-
wiązań. Rozwój jednostopniowej transformacji napięcia 110/3 kV 
jest kontynuowany – w 2000 r. uruchomiono nową podstację 
trakcyjną w Barłogach na skrzyżowaniu linii E 20 z magistralą wę-
glową, a obecnie trwa budowa trzech nowych podstacji na 
wschodnim odcinku linii E20 oraz przebudowa podstacji Przecza 
na linii E30 (zmiana napięcia zasilającego z 30 kV na 110 kV).

Brak dokładnej prognozy ruchowej i decyzji odnośnie docelo-
wego przekroju sieci trakcyjnej na linii CMK zmuszają do przyję-
cia pewnych założeń przy projektowaniu układu zasilania. Przyj-
mując, że w początkowym okresie ruch pociągów z dużymi 
prędkościami będzie niewielki, a prędkość maksymalna będzie 
wynosiła 200 km/h, modernizację układu zasilania można prowa-
dzić etapami. Zakładając, że ruch pociągów z prędkością 200 km/h 
będzie prowadzony w odstępach nie mniejszych niż 10 min 
(6 min sporadycznie w przypadku spiętrzeń ruchowych), przy po-
zostawieniu przekroju sieci trakcyjnej 440 mm2, wydaje się celo-
we wybudowanie trzech nowych podstacji na najdłuższych odcin-
kach międzypodstacyjnych:
 Oleszno – Secemin (km 22,0) w miejscu istniejącej kabiny 

sekcyjnej Łachów (km 155,5),
 Secemin – Zawada (km 20,7) w miejscu istniejącej kabiny 

sekcyjnej Pilica (km 177,0),
 Opoczno – Myślibórz (km 19,2) w miejscu istniejącej kabiny 

sekcyjnej Stawowice (km 99,7)
oraz modernizacji podstacji Budy Zosiny (zmiana napięcia zasi-
lającego na 110 kV połączona z wymianą zespołów prostowni-

kowych z sześciopulsowych na dwunastopulsowe o większej  
mocy).

Budowa podstacji w Łachowie i Stawowicach nie wymaga 
kosztownego doprowadzania zasilania, bowiem istniejące kabiny 
sekcyjne znajdują się odpowiednio 500 m i 100 m od istnieją-
cych linii 110 kV zakładów energetycznych. Dodatkową korzyścią, 
oprócz spełnienia kryterium prądowego i napięciowego, będzie 
po wybudowaniu podstacji Łachów odciążenie podstacji Sece-
min, zakłócającej pracę innych odbiorców energii elektrycznej. 
Budowa podstacji Pilica może być nieco odsunięta w czasie ze 
względu na prawdopodobnie mniejszy ruch na odcinku Psary – 
Zawiercie oraz konieczność doprowadzenia zasilania. Moderniza-
cja podstacji Budy Zosiny jest konieczna ze względu na kryterium 
mocy (rozwijanie prędkości przez pociągi jadące pod górę na po-
czątku linii CMK) i wyeliminowanie zakłóceń innych odbiorców 
energii elektrycznej. Warto wspomnieć, że przygotowania do mo-
dernizacji tej podstacji zostały rozpoczęte w 1999 r., jednak prze-
rwano je ze względów finansowych.

W przypadku potrzeby zagęszczenia ruchu pociągów z pręd-
kością 200 km/h do 5 min (3 min sporadycznie w przypadku 
spiętrzeń ruchowych) i pozostawienia przekroju sieci trakcyjnej 
440 mm2, oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych, będzie 
konieczna modernizacja pozostałych istniejących podstacji trak-
cyjnych, polegająca na zmianie napięcia zasilającego na 110 kV 
połączonej z wymianą zespołów prostownikowych z sześciopul-
sowych na dwunastopulsowe o większej mocy. Doprowadzenie 
napięcia 110 kV nie stanowi trudności, ponieważ w pobliżu dzie-
sięciu podstacji trakcyjnych na linii CMK znajdują się stacje 
energetyczne 110/15 kV zakładów energetycznych (w odległości 
od 100 do 1000 m).

Wprowadzenie prędkości 250 km/h wymaga zwiększenia 
przekroju sieci trakcyjnej do ok. 600 mm2 ze względu na kryte-
rium prądowe i napięciowe, ponieważ tak duże podwyższenie 
prędkości wiąże się ze znacznie większym poborem mocy przez 
pojazdy trakcyjne. Pozostawienie dotychczasowego przekroju  
sieci trakcyjnej 440 mm2 wiązałoby się z bardzo dużymi inwesty-
cjami w układzie zasilania i ograniczeniami mocy maksymalnej 
pociągów. Ze względu na zmniejszenie odległości międzypodsta-
cyjnych w zależności od natężenia ruchu konieczne byłoby wybu-
dowanie w miejscach istniejących kabin sekcyjnych 5–7 nowych 
podstacji zasilanych napięciem 110 kV wraz z doprowadzeniem 
zasilania (oprócz trzech nowych, wymienionych wcześniej pod-
stacji oraz modernizacji istniejących). W związku z tym celowe 
byłoby szczegółowe porównanie nakładów inwestycyjnych, choć 
zgrubne porównanie przemawia na korzyść zwiększenia przekroju 
sieci trakcyjnej. Warto jednak zauważyć, że modernizacja sieci 

Rys. 2. Zależności między infrastrukturą linii kolejowej a układem zasilania
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Rys. 3. Układ zasilania linii CMK – Vmax=200 km/h, odstęp 10 min, przekrój sieci trakcyjnej 440 mm2 Cu

Rys. 4. Układ zasilania linii CMK – Vmax=250 km/h, odstęp 10 min, przekrój sieci trakcyjnej 440 mm2 Cu

Rys. 5. Układ zasilania CMK – Vmax=250 km/h, odstęp 10 min, przekrój sieci trakcyjnej 610 mm2 Cu
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trakcyjnej powinna być prowadzona od razu do układu docelowe-
go, tj. do prędkości 250 km/h, nawet jeśli w pierwszym okresie 
po modernizacji ruch będzie odbywał się z prędkością 200–
–220 km/h.

Zbiorcze zestawienie zakresu modernizacji linii CMK w zależ-
ności od prędkości, odstępów między pociągami oraz przekroju 
sieci trakcyjnej przedstawiono w tablicach 2 i 3.

Niezależnie od prognozy przewozowej i przekroju sieci trak-
cyjnej konieczna jest w każdym wariancie wymiana rozdzielni 
3 kV, modernizacja rozdzielni 15 kV (wymiana wyłączników i za-
bezpieczeń), remont budynków.

Modernizacja układu zasilania linii CMK nie powinna ograni-
czać się tylko do wzmocnienia układu zasilania sieci trakcyjnej. 
Istotną kwestią jest zwiększenie niezawodności układu zasilania 
odbiorów nietrakcyjnych, w tym remonty linii potrzeb nietrakcyj-
nych, wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia itp. Innym, 
bardzo ważnym obiektem w układzie zasilania jest nastawnia 
zdalnego sterowania w Idzikowicach. Wieloletnia eksploatacja, 
nowe standardy w zakresie zdalnego sterowania i teletransmisji, 
a także potrzeba włączenia w przyszłości nowych podstacji trak-
cyjnych, dają podstawy do ujęcia jej modernizacji w planach in-
westycji związanych z układem zasilania linii CMK.

Na zakończenie należy dodać, że układ zasilania jest jednym 
z elementów decydujących o przepustowości i wydolności tech-
nicznej linii kolejowej. Zwiększeie prędkości jazdy wiąże się z do-
stosowaniem każdego z elementów tej linii do wymagań wynika-
jących z przyjętych warunków ruchu tak, aby żaden z nich (m.in. 
układ zasilania) nie stanowił wąskiego gardła ograniczającego 
osiągnięcie założonego celu.

Wnioski
1. Zakres modernizacja układu zasilania ściśle wiąże się z wielko-
ścią planowanej prędkości maksymalnej, zastosowanym taborem 
oraz gęstością ruchu. 
2. Aby zapewnić wydajność systemu zasilania na poziomie  
wymaganym przez współczesny tabor (co należy podkreślić – 

niezależnie od prędkości maksymalnej), konieczne jest stosowa-
nie jednostopniowej transformacji i zasilanie podstacji na pozio-
mie 110 kV.
3. Dla modernizowanych linii do dużej prędkości w systemie 
3 kV DC konieczne jest zaprojektowanie górnej sieci jezdnej do 
prędkości rzędu 250 km/h, zdolnej do przenoszenia prądów po-
wyżej 3000 A. W sieciach tych należy zastosować, w celu unik-
nięcia zagrożenia przegrzania przewodów oraz poprawy warunków 
współpracy przewód jezdny–pantograf, przewody o przekroju 
150 mm2 ze stopów miedzi z cyną, magnezem lub srebrem.
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Tablica 2
Zakres modernizacji, sieć trakcyjna 440 mm2

Odstępy czasowe  10 min (6 min sporadycznie przy spiętrzeniach ruchowych) 5 min (3 min sporadycznie przy spiętrzeniach ruchowych)

  1)  wybudowanie 3 nowych podstacji zasilanych napięciem 110 kV 1)  wybudowanie 3 nowych podstacji zasilanych napięciem 110 kV  
 200 km/h 2)  w istniejących podstacjach wymiana zespołów prostownikowych  2)  w istniejących podstacjach zmiana napięcia zasilającego na 110 kV  
   na dwunastopulsowe o większej mocy  i wymiana zespołów prostownikowych na dwunastopulsowe   

Prędkość
     o większej mocy

  1)  wybudowanie 8 nowych podstacji zasilanych napięciem 110 kV 1)  wybudowanie 10 nowych podstacji zasilanych napięciem 110 kV  
 250 km/h* 2)  w istniejących podstacjach zmiana napięcia zasilającego na 110 kV  2)  w istniejących podstacjach zmiana napięcia zasilającego na 110 kV  
   i wymiana zespołów prostownikowych na dwunastopulsowe  i wymiana zespołów prostownikowych na dwunastopulsowe  
   o większej mocy  o większej mocy

*Przy ograniczeniu mocy maksymalnej pociągu poniżej 10 MW.

Tablica 3
Zakres modernizacji, sieć trakcyjna 610 mm2

Odstępy czasowe  10 min (6 min sporadycznie przy spiętrzeniach ruchowych) 5 min (3 min sporadycznie przy spiętrzeniach ruchowych)

Prędkość 200 km/h 1)  wybudowanie minimum 1 nowej podstacji zasilanej napięciem 110 kV 1)  wybudowanie 1 nowej podstacji zasilanej napięciem 110 kV  
  2)  w istniejących podstacjach wymiana zespołów prostownikowych  2)  w istniejących podstacjach zmiana napięcia zasilającego na 110 kV  
   na dwunastopulsowe o większej mocy  i wymiana zespołów prostownikowych na dwunastopulsowe   
     o większej mocy

 250 km/h 1)  wybudowanie min. 3 nowych podstacji zasilanych napięciem 110 kV 1)  wybudowanie 5 nowych podstacji zasilanych napięciem 110 kV  
  2)  w istniejących podstacjach zmiana napięcia zasilającego na 110 kV  2)  w istniejących podstacjach zmiana napięcia zasilającego na 110 kV  
   i wymiana zespołów prostownikowych na dwunastopulsowe   i wymiana zespołów prostownikowych na dwunastopulsowe  
   o większej mocy    o większej mocy


