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Linia Hutnicza Szerokotorowa
Linia Hutnicza Szerokotorowa powstała z myślą o przewozach to-
warowych i obecnie w takich celach jest wykorzystywana. Decyzja 
o budowie całkowicie nowej linii o rozstawie 1 520 mm z kierunku 
wschodniego, z którego miała być importowana ruda żelaza do Pol-
ski, wydaje się z perspektywy czasu wyborem poprawnym. Obecnie 
przewoźnik inwestuje znaczne środki w modernizację infrastruk-
tury, montując nowoczesne urządzenia srk, rozbudowując termi-
nale przeładunkowe położone wzdłuż linii oraz poważnie rozważa 
wymianę parku lokomotyw, nie wykluczając elektryfikacji linii. 
Potencjał LHS jest widoczny w powstaniu Euroterminalu w Sław-
kowie w 2007 r., a także w angażowaniu się przewoźnika w nowe 
projekty, jak choćby Nowy Jedwabny Szlak czy Międzynarodowy 
Transkaspijski Korytarz Transportowy.

Słowa kluczowe: LHS, linia szerokotorowa, 1 520 mm, ST44, ST40s, 
Euroterminal w Sławkowie, ruda żelaza.

Linia Hutnicza Szerokotorowa (linia nr 65) została zbudowana 
w latach 1976–1979 i ma 394,650 km długości. Uruchomienie 
Linii nastąpiło w listopadzie 1979 r. LHS była przeznaczona do 
przewozu importowanej z ZSRR rudy żelaza do Polski – odbiorcą 
jest Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej oraz eksportu siarki 
z Polski do ZSRR, wydobywanej w okolicach Tarnobrzega, Sta-
szowa i Grzybowa; a w tym celu zbudowano punkt przeładun-
kowy siarki na stacji Grzybów LHS. Stąd pochodzi wcześniejsza 
nazwa linii – Linia Hutniczo-Siarkowa. 

Infrastruktura
LHS rozpoczyna się w okolicach miejscowości Gródek (powiat hru-
bieszowski), a początek stanowi most na rzece Bug (km 0,000)  

[2, 6, 7]. Odcinek graniczny (do 1991 r. granica polsko-sowiecka, 
później polsko-ukraińska) biegnie śladem dawnej linii kolejowej 
z Zamościa i Hrubieszowa przez Uhniew do Izowa – po 1945 r. 
odcinka granicznego wraz z mostem nie odbudowano, a linie na 
wschód od Bugu zostały przekute na rozstaw 1 524 mm. Stacją 
końcową jest Sławków, w pobliżu giganta metalurgicznego – Huty 
Katowice w Dąbrowie Górniczej (obecnie Arcelor Mittal Poland od-
dział Dąbrowa Górnicza), położonej w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim. 
Celem budowy LHS był transport rudy żelaza z Krzywego Rogu na 
obecnej Ukrainie na Górny Śląsk, gdzie istniał silnie rozwinięty prze-
mysł hutniczy. 

Centralne władze Polski, zanim zdecydowały się na budowę 
LHS, rozważały:

ST44-2056+2043 z pociągiem towarowym na stacji Szczebrzeszyn LHS (29.08.2015 r.)

Zachodnia głowica stacji Hrubieszów LHS (25.10.2014 r.)
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 � rozbudowę linii nr 91 Kraków–Medyka z linii dwutorowej do 
3- lub 4-torowej,

 � zwiększenie przepustowości istniejących przejść granicznych 
w Dorohusku i Hrubieszowie wraz z budową nowych suchych 
portów oraz rozbudowę linii dojazdowych. 
Jednak te rozwiązania miały pewne strukturalne wady – roz-

budowa linii powstałych jeszcze w XIX w. nie zawsze była możli-

wa, a jeśli już zdecydowano by się nań, to mogła okazać się dość 
kosztowna, a wręcz droższa niż budowa nowej linii od podstaw. 

Osobnym problemem była konieczność dwukrotnego roz-
mrażania rudy żelaza w zimie podczas przeładunku na granicy 
z wagonów 1 520 mm do wagonów 1 435 mm oraz na stacji 
końcowej. Poza tym ruda żelaza z powodu znacznego ciężaru 
właściwego powoduje, że podczas transportu można wykorzy-
stać jedynie część przestrzeni ładunkowej wagonów np. typu 
Eaos, aby nie przekroczyć dopuszczalnego nacisku osi. Zatem 
znając realia lat 70. XX w. i powszechną praktykę formowania 
przeładowanych pociągów, a także słusznie obawiając się szyb-
szej degradacji linii kolejowych, zdecydowano się na budowę cał-
kowicie nowej linii, wg parametrów OSŻD, tj. przystosowaną do 
wyższych nacisków osi na tor. Nie bez znaczenia był fakt, iż nowa 
linia o rozstawie 1520 mm korzystałaby z większości z wagonów 
SŻD, zatem PKP nie musiałyby pozyskiwać kolejnych wagonów 
do obsługi linii. 

Linię zaprojektowano tak, aby w maksymalnym stopniu wy-
korzystać istniejące ciągi komunikacyjne – LHS poprowadzono 
w zdecydowanej większości przy istniejących liniach kolejowych, 
co nie tylko było rozwiązaniem tańszym podczas budowy, ale 
także ułatwiło dowóz materiałów budowlanych i ciężkiego sprzę-
tu, czy podczas późniejszej eksploatacji zapewniło odpowiednią 
liczbę stacji wyposażonych w tory o rozstawie obu szerokości, 
które mogły pełnić rolę punktów przeładunkowych. 

Stacja UZ Izow, Ukraina (26.06.2010 r.). Fot. M. Kulgejko

Stacja Sławków LHS (25.06.2016 r.)

Stacja Sędziszów LHS (11.06.2016 r.)

Stacja Szczebrzeszyn LHS (29.08.2015 r.)
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Należy dodać, iż wśród ówczesnych decydentów PKP nie bra-
kowało głosów sceptycznych wobec podobnej inwestycji, a jako 
argumenty wysuwano m.in. konieczność przesunięcia środków 
przeznaczonych już na inne cele, np. elektryfikację sieci kolejo-
wej PKP. Nie były to zresztą sugestie pozbawione racji [5].

Linia ma ściśle towarowe przeznaczenie i została poprowa-
dzona z daleka od domostw czy skupisk ludzkich. Jest to linia 
jednotorowa niezelektryfikowana, o rozstawie szyn 1 520 mm, 
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z prędkością maksymalną 80 km/h, a maksymalne pochylenia 
nie przekraczają 9‰. Obsługę trakcyjną od początku funkcjo-
nowania linii zapewnia lokomotywownia Zamość Bortatycze, na 
której ilostanie znajdują się obecnie lokomotywy liniowe serii 
ST44 i ST40s oraz manewrowe SM48 i 16D. LHS dysponuje 
wprawdzie własnymi wagonami towarowymi, jednak przewozy 
w zdecydowanej większości są wykonywane taborem obcych 
przewoźników – BC, UZ, RŻD, a sporadycznie także KTŻ (koleje 
Kazachstanu) i UTY (koleje Uzbekistanu). 

Należy dodać, iż po LHS w latach 1990–1994 kursowały po-
ciągi pasażerskie (od ok. 1995 r. – na zarządzenie) – relacji 
Moskwa–Olkusz czy Lwów–Zamość, jednak natrafiono na nie-
usuwalne przeszkody strukturalne – towarowy charakter linii 
uniemożliwił zapewnienie dogodnego skomunikowania z pocią-
gami kursującymi po normalnotorowej sieci PKP [20]. 

Na linii znajdują się:
 � stacje: Hrubieszów LHS, Zamość Bortatycze LHS, Szczebrze-
szyn LHS, Zwierzyniec Towarowy, Biłgoraj LHS, Wola Bara-
nowska LHS, Staszów LHS, Gołuchów LHS, Sędziszów LHS, 
Sławków LHS;

 � mijanki: Werbkowice LHS, Miączyn LHS, Huta Deręgowska 
LHS, Puszcza LHS (odbudowana), Drozdów LHS, Niekrasów 
LHS (odbudowana), Grzybów LHS, Raczyce LHS, Łączyn LHS, 
Kępie LHS, Zarzecze LHS, Bukowno LHS;

 � posterunki osłonne: Jarosławiec, Zawada, Jaroszowiec 
Olkuski;

 � dawne przystanki osobowe (obecnie nieczynne): Zamość Pół-
nocny, Olkusz.
Średnio stacja lub mijanka znajduje się co 16 km, a stacja co 

36 km. Ponadto na stacji Sędziszów LHS znajduje się konwen-

cjonalne stanowisko przestawcze 1 435 mm ↔1 520 mm oraz 
wagonownia LHS. Zestawienie stacji, mijanek i posterunków za-
mieszczono w tab. 1, a opis obecnej infrastruktury LHS w tab. 2. 
Należy dodać, iż LHS, zarządzając zaledwie 2% długości sieci 
kolejowej, przewozi > 4% wszystkich ładunków oraz wykonuje 
~7% pracy przewozowej w Polsce. 

Osobną kwestią było potencjalne wykorzystanie wojskowe linii 
[18]. Ponieważ na granicy ze Związkiem Radzieckim funkcjono-
wały punkty przeładunkowe z czysto wojskowym przeznaczeniem 
(stałe i zastępcze rejony przeładunkowe) począwszy od lat 50. 

Tab. 1. Zestawienie stacji, mijanek i posterunków na LHS 
km Nazwa obiektu Rodzaj obiektu Uwagi 

0,000 Izow – Hrubieszów kolejowe przejście graniczne
3,123 Hrubieszów LHS stacja
18,902 Werbkowice LHS mijanka
20,648 Jarosławiec posterunek osłonny
36,887 Miączyn LHS mijanka
53,750 Zamość Północny przystanek osobowy obecnie 

nieczynny
59,522 Zamość Bortatycze LHS stacja
64,782 Zawada posterunek osłonny
77,197 Szczebrzeszyn LHS stacja
87,258 Zwierzyniec Towarowy stacja
107,202 Biłgoraj LHS stacja
140,443 Huta Deręgowska LHS mijanka
159,316 Puszcza LHS mijanka odbudowana
179,258 Drozdów LHS mijanka
195,781 Wola Baranowska LHS stacja
210,992 Niekrasów LHS mijanka odbudowana
230,296 Staszów LHS stacja
238,617 Grzybów LHS mijanka
255,152 Raczyce LHS mijanka
270,790 Gołuchów LHS stacja
295,995 Łączyn LHS mijanka
314,610 Sędziszów Północny mijanka
317,615 Sędziszów LHS stacja
335,891 Kępie LHS mijanka
362,404 Zarzecze LHS mijanka
368,804 Jaroszowiec Olkuski posterunek osłonny
378,081 Olkusz przystanek osobowy obecnie 

nieczynny
386,435 Bukowno LHS mijanka
394,650 Sławków LHS stacja
Źródło: oprac. własne.

Węglarki typu 12-753 przed rozładunkiem rudy żelaza, Baza Przeładunku 
Rud Huty Katowice, Dąbrowa Górnicza (25.06.2016 r.)

Wagony hoppery typu 11-739 przewoźnika UZ do przewozu zboża, stacja Hrubieszów LHS (25.10.2014 r.)
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Tab. 2. Charakterystyka eksploatacyjna ważniejszych stacji i bocznic zlokalizowanych na Linii Hutniczej Szerokotorowej 
Sekcja 

Przewozów Stacja lub inne* Organy celne i kontrolne Infrastruktura stacji Możliwość przeładunku towarów

–
Kolejowe Przejście 
Graniczne  
Izow–Hrubieszów* 
(Ukraina–Polska)

 – przeznaczone do przyjmowania i prze-
kazywania wszelkich przesyłek (wyją-
tek stanowią towary akcyzowe – napo-
je alkoholowe i wyroby tytoniowe);

 – przyjmowanie i przekazywanie przesy-
łek pomiędzy przedstawicielami kolei 
polskich i ukraińskich odbywa się po 
stronie polskiej – na stacji granicznej 
Hrubieszów LHS.

Zamość 
Bortatycze

Hrubieszów LHS

 – Agencja Celna PKP LHS;
 – Posterunek Celny i Graniczna Placów-
ka Kontroli Straży Granicznej;

 – punkt odprawy fitosanitarnej 
z zapleczem;

 – punkt kontroli weterynaryjnej 
z zapleczem;

 – placówki rzeczoznawstwa i kontroli 
towarów w obrocie międzynarodowym.

 – bocznice z układem torów 1 435 mm 
i 1 520 mm, przystosowane do obsługi ładun-
ków w wagonach krytych i otwartych;

 – nowoczesne elektroniczne wagi wagonowe dy-
namiczno-statyczne SCHENCK I TAMTRON.

 – towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami;
 – towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów 
specjalnych typu hopper;

 – towary drobnicowe (paletyzowane, w big-ba-
gach, w wiązkach, itp.);

 – drewno.

Zamość Bortatycze LHS –
 – rampa ładunkowa boczna usytuowana pomię-
dzy torami 1 435 mm i 1 520 mm; elektroniczna 
waga wagonowa na torze 1 435 mm.

 – towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami;
 – towary drobnicowe, (paletyzowane, w big-ba-
gach, w wiązkach, itp.);

 – drewno, kontenery.

Szczebrzeszyn LHS –

 – terminal przeładunkowy przystosowany do 
przeładunku wszelkich towarów na terenie 
otwartym i w hali magazynowo-składowej, 
z wyjątkiem paliw płynnych i materiałów 
niebezpiecznych;

 – hala magazynowo-składowa, waga 
samochodowa.

 – towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami; 
 – towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów 
specjalnych typu hopper; 

 – towary drobnicowe (paletyzowane, w big-ba-
gach, w wiązkach, itp.);

 – drewno, kontenery, max 20 t brutto.

Biłgoraj LHS –
 – plac ogólnoładunkowy, utwardzony przy torze 
1 520 mm do załadunku i wyładunku przesyłek  
(z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, ła-
twopalnych i toksycznych);

 – towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami;
 – towary drobnicowe (paletyzowane, w big-ba-
gach, w wiązkach, itp.);

 – drewno.

Wola 
Baranowska

Wola Baranowska LHS  – skład celny.

 – rampa ładunkowa boczna pomiędzy torami 
1 435 mm i 1 520 mm;

 – bocznice przeładunkowe, w tym do przeładun-
ku kontenerów;

 – place ładunkowe nieutwardzone o łącznej po-
wierzchni ok. 3 000 m².

 – towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami;
 – towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów 
specjalnych typu Hopper;

 – towary drobnicowe (paletyzowane, w big-ba-
gach, w wiązkach, itp.);

 – drewno, kontenery.

Staszów LHS –
 – bocznica przeładunkowa;
 – hala składowa z układem torów 1 435 mm 
i 1 520 mm.

 – towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami;
 – towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów 
specjalnych typu Hopper;

 – towary drobnicowe (paletyzowane, w big-ba-
gach, w wiązkach, itp.);

 – drewno.

Grzybów LHS –  – bocznica kolejowa 1 520 mm – czasowo nie 
wykorzystywana –

Gołuchów LHS –

 – terminal przeładunkowy przystosowany 
do przeładunku gazów płynnych;

 – hala przeładunkowa przystosowana do prze-
ładunku towarów w wagonach krytych 
i otwartych;

 – plac ładunkowy pomiędzy torami 1 435 mm 
i 1 520 mm.

 – towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami;
 – towary drobnicowe (paletyzowane, w big-ba-
gach, w wiązkach, itp.);

 – drewno, gazy płynne (niskowrzące ciecze).

Sławków

Sędziszów LHS –  – punkt przestawczy wagonów 1 520 mm 
↔1 435 mm. –

Sławków LHS  – składy celne, agencje celne.

 – terminale przeładunkowe z układem torów 
1 435 mm i 1 520 mm 

 – do przeładunku gazów płynnych;
 – rampa ładunkowa boczna usytuowana pomię-
dzy torami 1 435 mm i 1 520 mm;

 – rampa ładunkowa czołowa;
 – hala magazynowo-składowa z rampą ze-
wnętrzną i wewnętrzną;

 – przewidziano możliwość dzierżawy torów 
i przyległych do nich placów.

 – towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami;
 – towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów 
specjalnych typu Hopper;

 – towary drobnicowe (paletyzowane, w big-ba-
gach, w wiązkach, itp.);

 – drewno, kontenery, gazy płynne, paliwa płynne, 
naczepy, samochody wielkotonażowe.

Źródło: LHS.
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XX w., zatem linia o rozstawie szerokim i długości kilkuset km na 
terytorium Polski musiałaby mieć – nawet teoretycznie – zdol-
ność do wykorzystania na potrzeby wojska (tj. podobną możli-
wość musieli uwzględnić projektanci linii). Wprawdzie pod ko-
niec lat 70. nie zamierzano budować tak ogromnych granicznych 
punktów przeładunkowych jak w latach 50., na co miał wpływ 
m.in. rozwój techniki wojskowej oraz ostateczne przeszacowanie 
roli kolei w obliczu potencjalnego konfliktu zbrojnego. Jednak 
specyfika stacji przeładunkowych na LHS musiała uwzględniać 
także użycie ich na wypadek wojny (tj. przystosowanie byłoby 
nieskomplikowane). Transport kolejowy pozostanie bowiem dłu-
go najbardziej efektywnym środkiem przewozu ciężkiego sprzętu 
wojskowego na znaczne odległości jeszcze przez wiele lat. 

Aktualne przewozy i modernizacja 
Obecnie na LHS wykonywany jest kompleksowy transport towa-
rów, takich jak ładunki masowe, w tym wyroby przemysłu meta-
lurgicznego, paliwowo-energetycznego, chemicznego, przetwór-
stwa drzewnego oraz budownictwa, a także surowców – rud 
metali, węgla kamiennego czy kruszywa i drewna. Przewożone 
są zarówno ładunki w stanie stałym, jak i ciekłym. 

Przewoźnik także świadczy usługi przewozu towarów sypkich 
(m.in. zboża, pasze, pellety) oraz drobnicowych, m.in. wyroby 
metalowe, szkło, materiały budowlane, a także kontenerów, 
ładunków nadzwyczajnych (wyjątkowo ciężkich, długich, po-
nadgabarytowych) czy niebezpiecznych. Przewozy przesyłek są 
realizowane w zwartych składach i w pojedynczych wagonach. 

Przewoźnik świadczy także transport ładunków zarówno po sieci 
1 520 mm, jak i 1 435 mm, po zmianie wózków wagonowych 
na stacji Sędziszów LHS lub po przeładunku na wybranej stacji 
stycznej. LHS również dzierżawi obcym podmiotom: tory, rampy, 
place ładunkowe, bocznice, tereny czy pomieszczenia biurowe 
i magazynowe oraz wykonuje naprawy taboru kolejowego w okre-
ślonym zakresie, obejmujące wymianę silników trakcyjnych, ze-
stawów kołowych na zapadni trakcyjnej, reprofilację (toczenie) 
obręczy zestawów kołowych taboru zarówno na tor 1 435 mm, 
jak i 1 520 mm.

W połowie stycznia 2017 r. władze LHS zapowiedziały roz-
poczęcie programu inwestycyjnego o wartości 850 mln PLN, 
obejmującego m.in. modernizację taboru i infrastruktury, w tym 
podniesienie prędkości i wzrost przepustowości linii oraz rozbu-
dowę terminali i placów przeładunkowych. Szczegółowo zostaną 
zrealizowane poniższe inwestycje [8, 9, 15]:

 � modernizacja urządzeń srk na stacji Zamość-Bortatycze LHS, 
zabudowa komputerowych urządzeń srk i systemu kontroli 
niezajętości torów na szlaku Zamość-Bortatycze LHS–Szcze-
brzeszyn LHS, montaż systemu blokady liniowej, elektrycz-
nych napędów zwrotnicowych i wykolejnic, napędów rogat-
kowych i sygnalizatorów oraz drogowych na przejeździe kat. 
A, systemu liczników osi, nowych sygnalizatorów świetlnych 
oraz tarcz manewrowych, elektrycznego ogrzewania rozjazdów 
i sieci kablowej, budowa LCS Zamość-Bortatycze LHS; budo-
wa toru do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów 
przewożących towary niebezpieczne; montaż monitoringu 
przejazdu kat. A oraz obu głowic stacji; wykonawcą prac bę-
dzie konsorcjum firm Zakłady Automatyki Kombud i Torpol; 
wartość inwestycji to 24 mln PLN;

Wagon typu 25-4046 przewoźnika UZ do przewozu sadzy, stacja Sławków 
LHS (25.06.2016 r.)

Cysterny wypełnione benzenem na wagonach platformach typu 13-7024 
na torze 1 520 mm i cysterny typu Zaes należące do DB Schenker Polska 
na torze 1 435 mm, stacja Sławków LHS (25.06.2016 r.)

Cysterna typu 15-1532 do przewozu pianki mocznikowo-formaldehydowej, 
stacja Sławków LHS (25.06.2016 r.)

Węglarka typu 12-753 podczas rozładunku rudy żelaza na wywrotnicy w Ba-
zie Przeładunku Rud Huty Katowice, Dąbrowa Górnicza (25.06.2016 r.)
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 � rozbudowa układu torowego stacji Hrubieszów LHS, w tym 
budowa 4 torów stacyjnych, rampy fitosanitarnej wraz z drogą 
dojazdową, systemu oświetlenia i kanalizacji; całość o warto-
ści 53 mln PLN;

 � budowa mijanki Zamość Majdan LHS, w tym wyposażenie 
w urządzenia srk, monitoring, oświetlenie itp., wraz z termi-
nalem przeładunkowym wyposażonym w plac o powierzchni 
ok. 11 tys. m2; całość o wartości 15 mln PLN;

 � budowa bazy przeładunkowej na stacji Zamość-Bortatycze: 
rampy, placów ładunkowych o powierzchni ok. 46 tys. m2, hali 
magazynowej, budynku biurowo-socjalnego, całość zostanie wy-
posażona w monitoring i oświetlenie; wartość prac to 8 mln PLN;

 � budowa terminala intermodalnego w Woli Baranowskiej oraz 
na Górnym Śląsku;

 � modernizacja Euroterminalu w Sławkowie;
 � modernizacja stacji Sławków LHS, w tym montażu cyfrowych 
urządzeń srk (całkowita kontrola zajętości torów i rozjazdów), 
a także urządzeń dla przejazdów kat. A, oświetlenie stacji, 
montaż elektrycznego ogrzewania rozjazdów, monitoringu sta-
cji oraz rezerwowego źródła zasilania;

 � montażu systemu blokady liniowej na odcinku Sławków LHS–
Bukowno LHS;

 � modernizacja 10 lokomotyw ST44 (wymiana zespołów 
napędowych).
Dodatkowo, we wrześniu 2018 r., uzyskano dofinansowanie 

w zakresie budowy terminala przeładunkowego na stacji Wola 
Baranowska wraz z odpowiednią infrastrukturą w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
[16]. Obecnie na ww. stacji znajduje się rampa ładunkowa bocz-
na oraz bocznice przeładunkowe, z możliwością przeładunków 
kontenerów. Na stacji funkcjonuje także skład celny i nieutwar-
dzone place ładunkowe o sumarycznej powierzchni ok. 3 tys. m2.

Przewoźnik przystąpił do Międzynarodowego Transkaspijskie-
go Korytarza Transportowego TMTM w październiku 2016 r. oraz 
zamierza przyłączyć się do promowanego przez Chiny tzw. No-
wego Jedwabnego Szlaku czy planów przesunięcia transportu 
części ładunków koleją pomiędzy krajami UE a Chinami (obec-
nie zdecydowana większość ładunków jest przewożona statka-
mi ~95-97%) [11]. Władze LHS zamierzają włączyć do projektu 
Nowego Jedwabnego Szlaku m.in. Euroterminal w Sławkowie. 

TMTM jest organizacją utworzoną w 2014 r. celem zapewnie-
nia połączenia transportowego biegnącego z Chin do Europy, 
z pominięciem Rosji, przez Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzję, 
Turcję i Ukrainę, do którego należą koleje Ukrainy, Azerbejdżanu, 
Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Turkmenistanu, Turcji i Chin. Ce-
lem utworzenia korytarza TMTM jest transport ładunków z Japo-
nii, Chin, Korei i Tajwanu do krajów UE. TMTM ma być alternaty-
wą dla szlaku transsyberyjskiego biegnącego m.in. przez Rosję. 

Masa ładunków przewożonych obecnie z Azji i Oceanii do Unii 
Europejskiej transportem morskim była równa ok. 500 mln t (do 
polskich portów zostało przewiezionych tylko 7 mln t). Obecny 
poziom przewozów na LHS to 10 mln t (2016 r.), ewentualnie 
10,7 mln t (2019 r.), z których po połowie stanowią ruda żelaza 
i pozostałe ładunki [14]. Wobec 2006 r. masa przewiezionych ła-
dunków podwoiła się. Zysk netto firmy zwiększył się odpowiednio 
z kilku do kilkudziesięciu mln PLN.

Poza tym UZ planują elektryfikację odcinka Kowel–Izow (–Hru-
bieszów LHS) o długości ok. 80 km napięciem 25 kV 50 Hz w la-
tach 2020–2021 w odpowiedzi na wysoki poziom przewozów 
do Polski, w tym rudy żelaza [1, 3, 10, 13]. Po stronie polskiej 
powstanie ok. 3 km odcinek zelektryfikowany ww. napięciem. 
Planowane jest połączenie obu odcinków (UZ i PKP LHS) świa-
tłowodem usprawniającym łączność i umożliwiającym przyszłą 
modernizację systemów sterowania ruchem kolejowym. 

Obecnie LHS przejęła większość przewozów rudy żelaza do 
Polski z kierunku wschodniego, odciążając m.in. LK 91 Kra-
ków–Medyka. Zatem we wrześniu 2018 r. władze LHS zamówiły 
studium wykonalności elektryfikacji LHS oraz przedłużenia linii: 
celowości inwestycji, wyboru napięcia (3 kV DC, 25 kV 50 Hz), 
itp. Wykonawcą studium zostało konsorcjum IDOM Inżynieria Ar-
chitektura i Doradztwo z terminem realizacji 6 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 

Należy dodać, iż linia LHS nie jest wpisana do sieci TEN-T, za-
tem wnioskowanie o dofinansowanie UE do opisanego procesu 
elektryfikacji może być problematyczne. 

Euroterminal Sławków
Terminale przeładunkowe powstają w miejscach, gdzie następu-
je konieczność zmiany środka transportu. Jest to także element 
intensywnie rozwijanego obecnie transportu intermodalnego, 

Należące do LHS wagony na torze 1 520 mm i ze sprzęgiem UIC na stacji Szczebrzeszyn LHS (29.08.2015 r.)
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czyli wykorzystującego różne formy transportu – drogowego, ko-
lejowego, morskiego i innych. Przykładowo na terenie terminalu 
ładunki mogą być przeładowywane:

 � z wagonu 1 520 mm na wagon 1 435 mm lub odwrotnie;
 � z wagonu (1 520 mm lub 1 435 mm) na plac ładunkowy lub 
samochód;

 � z placu ładunkowego na wagon (1 520 mm lub 1 435 mm) 
lub samochód.
Do prowadzenia operacji przeładunkowych używane są spe-

cjalistyczne urządzenia i maszyny ciężkie takie jak: suwnice, 

dźwigi, koparki, ładowarki, czerpaki, instalacje połączone ze 
sprężarkami (np. do przeładunku niskowrzących cieczy), wózki 
widłowe czy rampy z przeładunkiem grawitacyjnym. W przypadku 
ładunków o nietypowych gabarytach, kształcie, znacznym tonażu 
konieczne jest zastosowania kilku maszyn ciężkich i urządzeń 
równocześnie oraz użycie różnorodnych typów haków, zawiesi 
i uchwytów. Do przeładunku kontenerów używane są – oprócz 
suwnic, także wózki kontenerowe typu reachstacker. Natomiast 
do przeładunku ładunków sypkich używane są:

 � przenośniki ślimakowe, obracające się wewnątrz prostolinio-
wego rurociągu, transportujące materiał z jednego końca na 
drugi, to rozwiązanie jest możliwe na krótkich odcinkach;

 � transport podciśnieniowy (pneumatyczny), czyli przenosze-
nie cząstek materiałów sypkich w zamkniętym rurociągu 
wypełnionym powietrzem, poprzez wykorzystanie gradientu 
ciśnień na obu końcach rurociągu; to rozwiązanie jest stoso-
wane na dłuższych odcinkach oraz efektywne dla ładunków 
pylistych. 
Istotną kwestią jest lokalizacja terminalu, czyli zapewnienie 

infrastruktury dojazdowej – dróg kołowych, dla LHS – sieci ko-
lejowej obu szerokości. Ponieważ część ładunków jest wrażliwa 
na działanie czynników atmosferycznych, zatem przeładunek 
musi odbywać się pod zadaszeniem. Poza tym ważnym elemen-
tem terminali są place składowe (otwarte) i hale magazynowe 
(zamknięte), te ostatnie dla ładunków o niskiej odporności na 
czynniki atmosferyczne, w tym zmiany temperatury czy wilgotno-
ści powietrza (np. zboże). Place składowe są wykorzystywane do 
składowania ładunków odpornych na działanie deszczu, wiatru 
czy promieni słonecznych (węgiel, ruda żelaza, itp.). 

Euroterminal Sławków znajduje się w pobliżu stacji Sławków 
LHS we wschodniej części Zagłębia Dąbrowskiego i obecnie 
należy do spółki Terminal Przeładunkowy Sławków-Medyka 
Sp. z o.o. będącej własnością PKP Cargo. Terminal powstał w lip-
cu 2007 r., gdy zwiększono kapitał zakładowy Spółki, jednocze-
śnie pozyskując 250 tys. m2 terenów inwestycyjnych w Sławko-
wie. Terminal ma parametry:

 � powierzchnia całkowita – 250 tys. m2,
 � całkowita długość torów – 2 700 m: 2 200 m (1 435 mm) + 
500 m (1 520 mm),

 � 400 m dróg wewnętrznych,
 � plac „rynna” o powierzchni 66 600 m2,
 � płyta kontenerowa o powierzchni 33 tys. m2, długości 750 m 
i pojemności 3 500 TEU, 

 � place utwardzone o powierzchni 6 tys. m2,
 � pozostałe place o powierzchni 54 tys. m2.

ST40s-02, a także SM48 i ST44, stacja Zamość Bortatycze (21.02.2015 r.)

ST44-3001 zmodernizowana przez Bumar-Fablok, stacja Zamość Bortaty-
cze (21.02.2015 r.)

Wyłączone z ruchu ST44 z silnikami 14D40, stacja Zamość Bortatycze (21.02.2015 r.)
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Infrastrukturę terminalu stanowią:
 � płyta kontenerowa jest wyposażona w 2 suwnice kontenerowe 
o udźwigu jednostkowym Q = 40 T; 

 � 4 wózki kontenerowe typu reachstacker do przeładunku 
kontenerów,

 � nowoczesna waga samochodowa,
 � kompleks magazynowy o powierzchni całkowitej ok. 11 tys. m2,
 � punkty przeładunkowe do przeładunku biomasy oraz olejów 
technicznych,

 � wagi kolejowe statyczno-dynamiczne na torze 1 435 mm 
i 1 520 mm,

 � place składowe o powierzchni ponad 100 tys. m2 do składowania 
towarów masowych (węgla, koksu, soli, surówka żelaza, itp.).
Wykonywany jest przeładunek towarów:

 � rudy żelaza, kruszywa, węgla, koksu, soli, 
 � wyrobów stalowych i hutniczych,
 � surowców drzewnych,
 � towarów w big-bagach i na paletach.
Roczne zdolności przeładunkowe Terminalu są następujące:

 � kontenerów – 284 810 TEU,
 � wyrobów stalowych – 0,38 mln t,
 � towarów paletyzowanych i in. – 0,2 mln t,
 � towarów masowych: węgla, koksu, kruszywa – 2 mln t,
 � towarów masowych: soli, biomasy, ziarna – 0,365 mln t.
Zdolności składowania Terminalu: 

 � kontenerów – 3 500 TEU,
 � kryta powierzchnia magazynowa do towarów paletyzowanych 
– 8 500 m2,

 � towarów masowych – 110 tys. m2,
 � wyrobów stalowych – 8 200 m2.

Tabor LHS
Do obsługi linii zakupiono w fabryce w Ługańsku (obecna Ukra-
ina) lokomotywy spalinowe serii ST44 (68 egzemplarzy) o nu-
merach inwentarzowych powyżej 2000 (np. ST44-2001), dla 
odróżnienia od stosowanych analogicznych pojazdów na tor 
1 435 mm eksploatowanych przez PKP. 

Konwersja lokomotywy z jednego rozstawu na drugi jest pro-
cesem stosunkowo nieskomplikowanym, choćby z racji prosto-
ty konstrukcji ST44. Nie zdecydowano się za zakup lokomotyw 
dwuczłonowych (2M62). Ze względu na znaczną masę pociągów 
(średnio 4 tys. t) w ruchu liniowym na LHS stosuje się przeważ-
nie trakcję podwójną. 

Do pracy manewrowej używane są lokomotyw serii SM48, 
wyprodukowane w fabryce w Briańsku (obecnie Rosja), których 
import rozpoczął się w pod koniec lat 70., nie tylko dla PKP, ale 
także dla kolei przemysłowych w Polsce (seria TEM2). 

W latach 2004–2005 zdecydowano się na modernizację 
dwóch egzemplarzy ST44 wykonaną przez Fablok-Bumar. W kon-
sekwencji zwiększona została ekonomia pracy silnika – zamiast 
oryginalnego dwusuwowego silnika spalinowego 14D40 o mocy 
1 470 kW i prądnicy DC zamontowano silnik dostarczony przez 
MTU o mocy 2 240 kW oraz synchroniczną prądnicę Lechmoto-
ren (pozostawiono pierwotne elektryczne silniki trakcyjne DC). 
Poza zmniejszeniem zużycia paliwa zredukowane zostało przede 
wszystkim zużycie oleju silnikowego, co było bodajże najbardziej 
ujemną stroną serii ST44. W 2007 r. wybrano Newag jako wy-
konawcę modernizacji kolejnych lokomotyw, przy czym z pier-
wotnej konstrukcji pozostała tylko ostoja i wózki. Zamontowa-
no nowy zespół napędowy dostarczony przez koncern General 

Electric wraz z prądnicą, sprężarką i wentylatorem. Nowy silnik 
– czterosuwowy GE 7FDL 12 EFI, rozwija moc 2 133 kW przy 
maksymalnej liczbie obrotów 1 050 obr./min (silnik pierwotny – 
750 obr./min). Silniki elektryczne (ED118) zostały przezwojone 
wg technologii GE. Została zmieniona także stylistyka pudła – 
przejścia pomiędzy kabinami umieszczono na zewnątrz pojazdu, 
po pomostach, co ułatwiło m.in. dostęp do silnika spalinowego. 
Sumarycznie modernizacji poddano 17 lokomotyw o oznacze-
niu typu 311Da/serii ST40s. Należy dodać, iż podobne pojazdy 
zamówili także przewoźnicy prywatni, prowadzący przewozy na 
torze 1 435 mm (DB Cargo Polska – 15, Freightliner PL – 3, 
ITL Polska – 2). Przyrost mocy zespołu napędowego lokomotyw 
pozwolił na zwiększenie masy brutto pociągów do 5 tys. t. 

W lipcu 2017 r. przewoźnik podpisał umowę z Newagiem na 
modernizację kolejnych 10 lokomotyw ST44 do postaci ST40s 
z terminem odbioru do końca grudnia 2018 r. (ostatnią lokomo-
tywę przekazano w sierpniu 2018 r.) [12].

Modernizacji poddano także lokomotywy SM48 eksploatowa-
ne przez LHS. Ponieważ wspomniany Newag miał doświadczenie 
w kompleksowej modernizacji lokomotyw spalinowych eksploato-
wanych przez polskich przewoźników, zatem zdecydowano się na 
wybór firmy z Nowego Sącza jako wykonawcy modernizacji kolej-
nej serii eksploatowanej przez LHS. Dodatkowo część lokomotyw 
osiągnęła przebiegi kwalifikujące do napraw głównych, ewen-
tualnie kasacji, ze względu na problematyczny zakup nowych 
podzespołów. Pierwszy egzemplarz zmodernizowanej lokomoty-
wy oznaczonej 16D zaprezentowano w połowie 2010 r. W miej-
scu oryginalnego zespołu napędowego – silnika PD1M (czte-
rosuwowego) o mocy 882 kW zamontowano silnik Caterpillar  
CAT 3512C o mocy 1 480 kW połączony z prądnicą główną 
i pomocniczą (AC), zasilającą poprzez prostownik elektryczne 
silniki trakcyjne (DC). Ponieważ nowa jednostka napędowa jest 
gabarytowo mniejsza od poprzedniej, zatem obniżono wysokość 
obu przedziałów maszynowych. Przebudowano ostoję pojazdu, 
wózki, w których dodano 2 dodatkowe cylindry hamulcowe do 
sumarycznej liczby 4. Lokomotywę wyposażono w hamulec sprę-
żynowy pełniący rolę hamulca postojowego. Pojazd otrzymał ste-
rowanie mikroprocesorowe NES, ergonomiczną i klimatyzowaną 
kabinę. Pierwszy egzemplarz 16D przechodził próby technicz-
no-ruchowe od grudnia 2011 r. do października 2013 r. LHS 
pozyskała sumarycznie 7 lokomotyw typu 16D na tor 1 520 mm. 
Dostawy zmodernizowanych lokomotyw dla LHS zakończono 
w lutym 2016 r. Modernizacji poddano nie tylko pojazdy serii 
SM48 należące do PKP Cargo, ale także 2 egzemplarze serii 
TEM2, będące własnością przewoźnika Koplrem: pojazd na tor 
1 520 mm jest eksploatowany na terenie zakładu przeładunku 
rudy żelaza w Dąbrowie Górniczej, a pojazd na tor 1 435 mm – 
na sieci kolejowej Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz 
regionów sąsiednich. Pojazdy zmodernizowane dla LHS są eks-
ploatowane m.in. w Terminalu Przeładunku Rud w Sławkowie, 
a także w pracy liniowej – dwukrotny przyrost mocy spowodował, 
iż możliwe stało się zatrudnienie lokomotywy prowadzenia pocią-
gów, a nie tylko do pracy manewrowej. 

Podobne pojazdy zamówili także inni przewoźnicy na tor 
1 435/1 520 mm (odpowiednio, 15D/16D):

 � PKP Cargo – ST48 (15D) – 30 szt., w latach 2013–2016, 
 � Koplrem – 15D i 16D – po 1 szt., w 2012 r., 
 � Enea – 15D – 2 szt. (przebudowane TEM2),
 � Bartex – 15D – 1 szt. (pracują min. na stacji Chruściel 
k. Braniewa).
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Po 2000 r. modernizacji poddano także lokomotywy ST44 na-
leżące do LHS, montując nowy silnik spalinowy, czterosuwowy, 
typu 12CzN26 (o identycznej mocy, co poprzedni), dostarczony 
przez fabrykę lokomotyw w Kołomnie w Rosji, dotychczasowe-
go producenta silników do lokomotyw M62 wraz z odmianami. 
Natomiast pojazdy wyposażone w dwusuwowe silniki 14D40, 
które osiągnęły przebieg między naprawczy, praktycznie nie są 
już eksploatowane na LHS (remont silnika jest nieopłacalny1). 
Na przełomie maja i czerwca 2015 r. wypożyczono od producen-
ta – GE – lokomotywę Evolution serii TE33A-9999, wyproduko-
waną w Kazachstanie dla kolei kazaskich na podstawie licencji. 
Mimo bardzo dobrych parametrów trakcyjnych – silnika spalino-
wego o mocy 3 280 kW, asynchronicznych silników trakcyjnych, 
o znacznie korzystniejszych własnościach trakcyjnych wobec 
silników DC (większa przyczepność pojazdu, nie tylko ekonomia 
pracy), nacisku na oś 23 t, a także faktu, iż ww. seria może pro-
wadzić pociągi na LHS w trakcji pojedynczej, to zakup podobnych 
pojazdów nie jest planowany ze względu na m.in. przekroczone 
normy czystości spalin (normy obowiązujące w USA różnią się od 
norm UE). Przewoźnik obecnie dysponuje około 70 lokomotywami 
spalinowymi, a z racji wieku taboru wyprodukowanego w latach 
70. i 80. konieczna będzie wymiana parku pojazdów w latach 
2023–2025. Dodatkowo nie podjęto jeszcze decyzji, czy LHS 
zostanie zelektryfikowana (stan na grudzień 2018 r.) oraz czy 
zostaną pozyskane lokomotywy spalinowe czy elektryczne. 

Podsumowanie 
Linia Hutnicza Szerokotorowa powstała z myślą o przewozach 
towarowych i obecnie w takich celach jest wykorzystywana. De-
cyzja o budowie całkowicie nowej linii o rozstawie 1 520 mm, 
z powodu wyboru kierunku wschodniego, z którego miała być 
importowana ruda żelaza do Polski, wydaje się z perspektywy 
czasu wyborem poprawnym. Zmiana systemu z nakazowo-roz-
dzielczego na wolnorynkowy oraz porzucenie idei forsownego 
rozwoju przemysłu ciężkiego w Polsce po 1989 r. spowodowała, 
iż zapotrzebowanie na rudę żelaza wprawdzie zmniejszyło się, 
ale nie zanikło zupełnie. Poza tym, mimo problemów po 1989 r. 
wynikających z niedostatecznych nakładów na utrzymanie oraz 
postępującej degradacji linii, skutkującej zmniejszeniem przewo-
zów, które także wynikały z kryzysu gospodarczego w Polsce po 
1989 r. oraz fundamentalnej zmiany modelu gospodarczego kra-
ju, to jednak dzięki podejmowanym przez kolejne zarządy LHS 
programom naprawczym (m.in. restrukturyzacja firmy w latach 
2000–2001), LHS z deficytowej stała się dochodową. Dodatko-
wo poprawienie się sytuacji ekonomicznej Polski spowodowało, 
iż po 2000 r. wolumen przewozów ponownie zaczął wzrastać, 
osiągając stabilny poziom 10 mln rocznie. Obecnie przewoź-
nik inwestuje znaczne środki w modernizację infrastruktury, 
montując nowoczesne urządzenia srk, rozbudowując termina-
le przeładunkowe położone wzdłuż linii oraz poważnie rozważa 
wymianę parku lokomotyw, nie wykluczając elektryfikacji linii. 

16D-006 z cysternami typu 15-1532 do przewozu ciekłego asfaltu, stacja Hrubieszów LHS (25.10.2014 r.)

Lokomotywa serii TE33A-9999 (producent – GE) podczas prób na stacji 
Sławków LHS (29.05.2015 r.). Fot. G. Koclęga

Połączenie lokomotyw ST44

z prawej: ST44-2033 
z wagonami serii 19-9774 

przewoźnika BC do prze-
wozu soli potasowych, 

Zawada (21.02.2015 r.)
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Potencjał LHS jest widoczny w powstaniu Euroterminalu w Sław-
kowie w 2007 r., a także w angażowaniu się przewoźnika w nowe 
projekty, jak choćby Nowy Jedwabny Szlak czy Międzynarodowy 
Transkaspijski Korytarz Transportowy.
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Przypisy
1 Przekroczone są także normy emisji spalin określone przez 
UE dla pojazdów nowych lub zmodernizowanych. 
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The Broad-Gauge Metallurgy Line
The Broad-Gauge Metallurgy Line was built for freight transport 
and is now used for such purposes. The decision to build an en-
tirely new line with a 1520 mm gauge due to the choice of the 
eastern direction, from which iron ore was imported to Poland, 
seems to be the right choice from the perspective of time. Cur-
rently, the operator is doing the modernization of infrastructure, 
installing modern safety control devices, expanding transshipment 
terminals along the line and seriously considering the replace-
ment of the rolling stock, and electrification of the line is under 
consideration. The potential of LHS is visible in the Euroterminal 
uprising in Sławków in 2007, as well as in the operator’s involve-
ment in new projects, such as the New Silk Road or the Interna-
tional Trans-Caspian Transport Corridor. 
Key words: LHS, wide-gauge line, 1 520 mm, ST44, ST40s, Eurotermi-
nal in Sławkow, iron ore.


