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Lokomotywy serii GE C30-7 nr 1008 + 1009 z pociągiem towarowym na wiadukcie Infernillo (tzw. małe piekło) na odcinku pomiędzy Mateo i Rio 
Blanco (km 134, 3506 m n.p.m.) (16.07.2013 r.) fot. Kabelleger / D. Gubler

Marek Graff

Kolej Transandyjska w Peru

Zbudowana pod koniec XIX w. Kolej Transandyjska w Peru powsta-
ła z udziałem kapitału zagranicznego oraz obcej myśli technicznej. 
Motywem budowy linii kolejowej był zamiar eksploatacji bogatych 
złóż miedzi, a także srebra i złota. Zastosowane rozwiązania tech-
niczne nawet dzisiaj budzą podziw, w szczególności tzw. nawroty 
(zygzaki), które pozwoliły poprowadzić linię kolejową po niedo-
stępnych terenach górskich pasma Andów, jak to określił główny 
inwestor, Henry Meiggs, amerykański przedsiębiorca: tam gdzie 
dojdzie lama, może dojechać pociąg. Głównym inżynierem, który 
zaprojektował linię kolejową oraz nadzorował wykonawstwo, był 
Ernest Malinowski, polski specjalista, zasłużony dla Peru podczas 
wojny z Hiszpanią w 1866 r., ogłoszony przez mieszkańców tego 
kraju bohaterem narodowym.

Słowa kluczowe: Galera, Ticlio, miedź, zygzak / nawrót, Peru, Malinow-
ski, Meiggs.

Parametry techniczne
Peruwiańska Kolej Transandyjska to sieć kolejowa biegnąca od 
wybrzeża Oceanu Spokojnego do położonych w Andach kopalni 
miedzi. Linia biegnie od Callao w obrębie aglomeracji Limy, czyli 
portu nad Pacyfikiem do stacji La Oroya, gdzie rozgałęzia się na 
2 odnogi – na północ do stacji Cerro de Pasco i południe do stacji 
Huancayo. Całość sieci ma długość 490 km, w tym odcinek Cal-
lao – Huancayo – 346 km (rys. 1), przy czym najbardziej spekta-
kularnym elementem ww. kolei jest wysokość n.p.m., osiągająca 
wartość maksymalną 4781 m (stacja Galera, km. 173), a także 
poprowadzenie linii kolejowych przez 68/69 tuneli o sumarycznej 

długości 10,8 km, 55/58 mostów o długości całkowitej 1,8 km plus 
6 podwójnych zmian kierunku jazdy (tzw. zygzaków, ew. nawrotów), 
zbudowanych w celu zachowania maksymalnego dopuszczalnego 
pochylenia na szlaku, wynoszącego 29-37‰ na odcinku 100 km, 
pomiędzy stacjami San Bartolomé (km. 76, 1513 m n.p.m.) i Ticlio 
(km 171, 4758 m n.p.m.), gdy pociąg pokonuje różnicę wzniesień 
3245 m (tab. 1.), przy czym maksymalnie pochylenie jest równe aż 
96,5‰ pomiędzy stacjami Tambo i Jauja (występuje jednostkowo, 
a na ww. odcinku nie ma zmiany kierunku). 

Jest to linia jednotorowa, niezelektryfikowana, o rozstawie 
szyn 1435 mm, zaprojektowana przez polskiego inżyniera Erne-
sta Malinowskiego, zbudowana w latach 70. i 90. XIX w. przez 
firmę należącą do przedsiębiorcy z USA, H. Meiggsa. Linia zo-
stała poprowadzona na odcinkach o największym pochyleniu 
na półkach skalnych, a obecne na trasie mosty czy tunele to 
przeważnie obiekty o długości nie przekraczającej 200 m (na 
ogół 50 – 100 m). Występują liczne zmiany kierunku jazdy na 
linii, a najbardziej widowiskowym elementem linii jest zmiana 
kierunku jazdy w… tunelu. Poza tym, na ogół zwrotnice na linii 
są zmieniane ręcznie, przez obsługę pociągu. Trudne warunki 
terenowe powodują, iż średnia prędkość na trasie raczej nie 
przekracza 40 km/h. Należy dodać, iż do chwili wybudowania 
Kolei Transtybetańskiej w Chinach w 2007 r., Kolej Transandyj-
ska była najwyżej położoną siecią kolejową na świecie1, 2. Celem 
budowy linii był zamiar eksploatacji bogatych złóż rud miedzi 
występujących w Peru, a także towarzyszących im złożom rud 
srebra i złota (obecnie Peru wraz z sąsiednim Chile są czołowymi 
eksporterami ww. metali na świecie). Ponieważ na miedź jest 
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duże zapotrzebowanie wynikające z cech tego metalu – bardzo 
dobrego przewodnictwa elektrycznego (wśród metali, wyższe 
przewodnictwo ma tylko srebro), zatem ponad 60% miedzi jest 
zużywanej do wyrobu przewodów elektrycznych. 

Cechą, która wyróżnia Kolej Transandyjską na tle innych sys-
temów kolejowych w Ameryce Płd., poza położeniem n.p.m., jest 
stosowanie normalnego rozstawu szyn [4, 17]. W innych pań-
stwach latynoamerykańskich (Chile, Argentyna, Brazylia) po-
wszechny jest rozstaw 1000 mm, ew. 1600 mm czy 1676 mm, 
a rozstaw 1435 mm pojawia się tylko sporadycznie. Najwyżej 
położony punkt La Cima – 4835 m n.p.m. znajduje się na od-
cinku Tíclio – Morococha w pobliżu miejscowej kopalni. Linia 
biegnie wzdłuż rzeki Rímac i jej dopływów do stacji Chinchán, 
położonej ok. 7 km od miejscowości i stacji Casapalca (km 153, 
4154 m n.p.m.) w zachodniej części pasma górskiego Andów, 
pełniącej rolę stacji przeładunkowej dla przewożonej rudy. Dalej 
linia kolejowa przechodzi przez tunel Galera, najdłuższy na linii 
oraz najwyżej położony, po czym średnia wysokość n.p.m. ulega 
zmniejszeniu, niższe są także pochylenia. Od stacji Yauli (km 
193, 4192 m n.p.m.) linia biegnie wzdłuż rzeki o tej samej na-
zwie. Następnie przebiega wzdłuż rzeki Mantaro, którą przecina 
i dociera do stacji Tambo (km 299, 3359 m n.p.m.), przecho-
dząc przez środek doliny i przez piękne miasta, takie jak Jauja 
(km 301, 3552 m n.p.m.), Matahuasi (km 321, 3265 m n.p.m.), 
Concepción (km 324, 3252 m n.p.m.) i ostatecznie Huancayo 
(km 346, 3261 m n.p.m.). Profil linii Callao – Huancayo przed-
stawiono na rys. 2. Obecnie do La Oroya czy Huancayo biegnie 
także droga kołowa (dla samochodów), choć z powodu większych 
dopuszczalnych pochyleń czy mniejszych promieni łuków, oraz 
innych dostępnych technologii z drugiej połowy XX w. (linię kole-
jową zbudowano ok. 50-100 lat wcześniej), poprowadzenie było 
prostsze, choć przewóz ciężkich ładunków jest tradycyjnie do-
meną kolei. Obecnie Kolej Transandyjska jest zarządzana przez 
Ferrocarril Central Andino (FCCA) należącą m.in. do prywatnego 
przedsiębiorcy Juan Olaechea i firmy RDC, którzy otrzymali kon-
cesję na 30 lat po prywatyzacji peruwiańskiej Kolei Centralnej 
w trzecim kwartale 1999 r. Innymi udziałowcami FCCA są Ferro-
vías e Infraestructura (grupa Olaechea), Minas Buenaventura, 
ADR Inversiones UNACEM (czołowy producent cementu w Peru) 

[6, 8]. Do przewozu rudy miedzi i czystej miedzi jest używane 36 
lokomotyw oraz 881 wagonów [15]. Należy podkreślić, iż linie 
kolejowe w Peru budowano w celu przewozu ładunków, nie osób, 
a obecnie wiele z nich jest zamkniętych. Podstawą transportu 
w Peru jest komunikacja autobusowa, ew. lotnicza3. 

Historia linii
Kolej Transandyjska została zbudowana przez Ernesta Malinow-
skiego, zesłańca politycznego, przybyłego do Peru w 1851 r. 

Rys. 2. Profil linii kolejowej Callao – Lima – Huancayo

Rys. 1. Schemat linii kolejowej Lima – Huancayo

Jeden ze stalowych mostów położony w pobliżu stacji Matucana (km 102, 
2390 m n.p.m.) (1981 r.) fot. Xauxa / H. Svensson
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E. Malinowski studiował w Instytucie Dróg i Mostów w Paryżu, 
gdzie otrzymał dyplom inżyniera [5]. W Peru zaproponowano 
polskiemu inżynierowi zaprojektowanie przedłużenia linii Lima – 
Callao wzdłuż doliny Jauja w kierunku pasma górskiego Andów. 
Rząd peruwiański powołał komisję techniczną w składzie m.in. 
Felipe Barreda, Mariano Felipe Paz Soldán i Manuela Pardo, któ-
rzy zostali zobowiązani do zebrania informacji na temat warun-
ków terenowych, geologicznych, czy klimatycznych, niezbędnych 
do wykonania wstępnego projektu, czy harmonogramu prac, któ-
ry przedstawiono E. Malinowskiemu, jako głównemu inżynierowi. 
Parlament Peru – Kongres uchwalił ustawy zawierające propo-
zycje dotyczące kolei przedstawione przez rząd i zagwarantował 
6% odsetek od zainwestowanego kapitału. Powołano także nową 

Tab. 1. Charakterystyka odcinka Callao – Lima – Huancayo Kolei 
Transandyjskiej

Stacja km Wysokość 
m n.p.m.

Pochyle-
nie [‰] Uwagi 

Patio y factoría Guadalupe 1 3,0 0,6
Patio central / Callao 2 3,6 13,3
Monserrate 13 150,0 0,0
Desamparados 14 150,0 16,9
Vitarte 26 353,0 16,7
Santa Clara 29 403,0 18,3
Chosica 54 860,0 29,7
Tornamesa 74 zygzak
San Bartolomé 76 1513,0 33,7
Matucana 102 2390,0 34,3

Viso 111 bd. zygzak na dole  
zygzak do góry

Tamboraque 120 3008,0 35,6
Cacray zygzak
Cacray zmiana kierunku jazdy
Río Blanco 134 3506,0 32,6
Chicla 141 3733,9 35,0 zmiana kierunku jazdy
Saltacuna zmiana kierunku jazdy
Casapalca 153 4154,0 29,4
Backus zmiana kierunku jazdy
Johnston zmiana kierunku jazdy
Chinchán 160 4360,0 36,2

Ticlio 171 4758,0 11,5 odgałęzienie do Morococha, 
14 km

Galera 173 4781,0 29,5

Rumichaca zygzak (południe)  
zygzak (północ)

Yauli 193 4192,0 33,4
Arapa 198 4025,0 0,0
Mahr Túnel 196 4025,0 7,1
Cut-Off 206 3954,0 14,3
La Oroya 222 3726,0 4,9
Pachacayo 262 3529,0 4,9
Llocllapampa 275 3465,0 4,4
Tambo 299 3359,0 96,5
Jauja 301 3552,0 14,4
Matahuasi 321 3265,0 4,3
Concepción 324 3252,0 1,2
San Jerónimo 330 3245,0 1,0
Huancayo 346 3261,0

Pociąg pasażerski w pobliżu stacji Ticlio (km 171, 4758 m n.p.m.) 
(28.07.2005 r.) fot. M. Chédel)

Dawny dworzec kolejowy w Limie (11.04.2018 r.) fot. Velvet

Lokomotywa serii GE C30-7 nr 1001 z pociągiem towarowym na wysokości 
ok. 4710 m n.p.m. na odcinku pomiędzy Chinchan (km160, 4360 m n.p.m.) 
i Ticlio (km 171, 4758 m n.p.m.) (13.07.2013 r.) fot. Kabelleger / D. Gubler 
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Stacja Desamparados (km 14, 150 m n.p.m.) (30.07.2004 r.) fot. Xauxa 
/ H. Svensson

H. Meiggsa, z obowiązkiem ukończenia budowy w okresie 6 lat 
i otrzymania w zamian rządowych obligacji wraz z odsetkami 6% 
rocznie i amortyzacją w wysokości 2%, 10 lat po emisji. Umo-
wę podpisano pomiędzy rządem Peru a H. Meiggsem w grudniu 
1869 r. W pierwszym artykule umieszczono zapis:

„Henry Meiggs, jego spadkobiercy, wykonawcy lub prawowi-
ci przedstawiciele, są zobowiązani do budowy odcinka Kolei 
Transandyjskiej (hiszp. Ferrocarril Central Trasandino), pomię-
dzy Callao i Limą a La Oroya; zgodnie z planem i rysunkami 
technicznymi wykonanymi przez naczelnego inżyniera Ernesta 
Malinowskiego z pomocą inżyniera wyznaczonego przez rząd 
Pedro Marzo, które zostały już zatwierdzone i zostaną złożone 
i zapieczętowane w kancelarii rządowej”.

Prace rozpoczęły się na początku stycznia 1870 r. huczną 
uroczystością, podczas której wmurowano kamień węgielny na 
obecnej stacji Monserrate w Limie, pod kierownictwem szefa 
Korpusu Technicznego inż. Ernesta Malinowskiego. W celu uła-
twienia budowy głównej linii Lima – La Oroya (222 km), całość 
podzielono na odcinki:
1. Lima – Callao – Cocachacra.
2. Cocachacra – San Bartolomé – San Jerónimo de Surco.
3. San Jerónimo de Surco – Matucana.
4. Matucana – Parac.
5. Parac – San Mateo – Río Blanco.
6. Río Blanco – Galera.
7. Galera – La Oroya.

Jednak okazało się, iż H. Meiggs był w stanie zbudować linię 
kolejową tylko do Chicla (3733,9 m n.p.m.), położoną 141 km 
od Callao, ponieważ napotkał bardzo poważne trudności z wy-
płatą wynagrodzeń dla zatrudnionych specjalistów, robotników 
i menedżerów. Rząd Peru po zakończonej wojnie z Chile, którą 
finansowano z emisji obligacji, został zmuszony do spłat zobo-
wiązań kosztem zatrzymania budowy Kolei Transandyjskiej. Po-
szczególne odcinki ukończono:

 � do Cocachacra – w lutym 1871 r.;
 � do San Bartolomé – we wrześniu 1871 r.; 
 � do Chicla – w maju 1878 r.
W 1879 r. odszedł H. Meiggs, zatem do czasu przejęcia przez 

obligatariuszy praw i obowiązków oraz reorganizacji Korporacji 
Peruwiańskiej, budowa została na 1 rok wstrzymana. Linię ukoń-
czono (km 141 - 222): 

 � do Casapalca w lipcu 1892 r.; 
 � do La Oroya w styczniu 1893 r.
Ponieważ uzyskano kolejny kontrakt na budowę linii pomiędzy 

rządem a Korporacją Peruwiańską w 1907 r., rozpoczęto budowę 
odcinka pomiędzy La Oroya i Huancayo w 1905 r. (w międzycza-
sie część prac wykonało państwo), który ukończono we wrześniu 

komisję do zbadania 4 możliwych tras alternatywnych, rozpoczy-
nających się w Limie i biegnące przez: 
1. wąwóz rzeki Rímac i przechodzącej przez miejscowości Ma-

tucana, San Mateo i Tarma.
2. wąwóz rzeki Chillón, a także miejscowości Caballero, Yangas, 

Obrajillo, Casachanca i Carhuacancha.
3. wąwóz rzeki Chancay i miejscowości Chancay, Macas, Hu-

amantanga, Huaillay i Cerro de Pasco.
4. wąwóz rzeki Lurín i przechodzącej przez miejscowości Si-

sicaya, Tupicocha, San Damián, Tuctucocha, Pumacocha, 
Oroya, Tarma i Jauja.
Według przygotowanego raportu, budowa linii kolejowej przez 

wąwóz rzeki Rímac była trudna, ale możliwa. Jako prawie niewy-
konalne oceniono możliwość budowy linii kolejowej przez wąwo-
zy rzek Chillona i Chancaya, ale bardzo łatwe dla budowy przez 
wąwóz rzeki Lurín. Wybrano czwartą opcję, której szczegółowe 
zbadanie i wykonanie projektu powierzono inżynierowi Gerritowi 
Backusowi, uważanemu za jednego z najlepszych specjalistów 
w dziedzinie budowy linii kolejowych. G. Backus przygotował pro-
jekt, jednak w marcu 1866 r. musiano przerwać prace z powodu 
wojny z Hiszpanią4. 2 lata późnej Don Diego Masias skontak-
tował się z przebywającym w Peru przedsiębiorcą z USA Henry 
Meiggsem. Odważny Amerykanin we wrześniu 1868 r. przedsta-
wił rządowi Peru koncepcję budowy linii Lima – Jauja, prawdopo-
dobnie przekonując centralne władze Peru argumentem „Położę 
szyny tam, gdzie chodzą lamy”. Zatwierdzono harmonogram i bu-
dżet inwestycji w wysokości 27 mln pesos, przyjmując propozycję 

Widok ze szczytu Yuraqqucha (5022 m n.p.m.) przy stacji Ticlio (km 171, 4758 m n.p.m.) (25.05.2014 r.) fot. J. Hermoza
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1908 r. Sumarycznie budowa Kolei Transandyj-
skiej trwała 38 lat. Najbardziej imponującymi 
budowlami inżynierskimi są wiadukt Verrugas 
lub Carrión o długości 175 m oraz 80 m wy-
sokości oraz tunel Galera o długości 1177 m. 
Na uwagę zasługuje tunel Balta (km 94) o spi-
ralnym kształcie i długości 1375 m, wydrążo-
ny w pobliżu miejscowości Sacrape, z czasem 
przejazdu 4-5 min. Najbardziej imponujące 
odcinki Kolei Transandyjskiej stanowią odcinki 
ew. stacje:

 � odcinek zygzak Carcay – stacja Río Blanco 
(rys. 3);

 � odcinek Casapalca – Chinchán – Ticlio – 
Galera (rys. 4);

 � odcinek w pobliżu stacji Chicla (rys. 5);
 � odcinek w pobliżu stacji San Bartolomé 
(rys. 6);

 � odcinek w pobliżu tunelu Balta (rys. 7);
 � stacja La Oroya (rys. 8).
Magistrala Transansyjska rozpoczyna się na 

dworcu kolejowym w Limie na stacji Desam-
parados, położonej w sercu stolicy Peru, a bu-
dynek został zaprojektowany przez architekta 
Rafaela Marquinę w 1912 r.

Rys. 3. Zygzak / nawrót Carcay – stacja Río Blanco

Rys. 4. Odcinek Casapalca – Chinchán – Ticlio – Galera

Rys. 6. Odcinek w pobliżu stacji San Bartolomé Rys. 5. Odcinek w pobliżu stacji Chicla
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Korporacja Peruwiańska 
Na poczet długu, jaki państwo peruwiańskie zaciągnęło w celu 
sfinansowania budowy, na podstawie artykułu nr 26 kontraktu 
z dnia 20 marca 1890 r. utworzono spółkę The Peruvian Corpo-
ration Ltd., która przejęła również pozostałe zbudowanej 160 km 
linii kolejowej. 2 tygodnie później akcje spółki wprowadzono do 
obrotu na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Powyż-
sza transakcja została sfinalizowana, ponieważ spadkobiercy 
H. Meiggsa, jego synowie J. G. Meiggs, H. H. Meiggs i Alejandro 
R. Robertson sprzedali nowej spółce własne udziały w central-
nej części linii kolejowej oraz kopalni srebra w Cerro de Pasco, 
zgodnie z umową z czerwca, 2 dni po podpisaniu kontraktu na 
budowę do stacji La Oroya. W 1891 r. władze Korporacji Peru-
wiańskiej zdecydowały się zreorganizować wszystkie własne li-
nie kolejowe i przekształcając całość w spółki zależne, dzieląc 
pomiędzy siebie udziały. Powstało 7 podmiotów, z których 5 było 
kontrolowanych przez spółki zależne, a pozostałe 2 zostały prze-

jęte przez osoby trzecie, ponieważ nadal obowiązywały umowy 
z państwem i innymi menedżerami. Z powodu kryzysu gospodar-
czego po wojnie z Chile, finansowanie budowy zostało wstrzyma-
ne, a Parlament próbował zawiesić coroczne spłaty wierzycieli 
w 1893 r. Władze Korporacji Peruwiańskiej nie potrafiły uzyskać 
dochodu w inny sposób na budowę kolejnych odcinków, a żadne 
porozumienie nie zostało osiągnięte w obu stronach do 1899 r. 
Kolejną turę rozmów rozpoczęto w 1904 r. i w czerwcu 1907 r. 
osiągnięto porozumienie: 
1. Korporacja Peruwiańska sfinansuje budowę wszystkie no-

wych planowanych linii o sumarycznej długości ok. 300 km.
2. Przedsiębiorstwo kolejowe przekaże państwu dług wynikający 

z wydatków poniesionych na częściową budowę wspomnia-
nych linii.

3. Korzystanie z kolei przez spółkę zostanie przedłużone o ko-
lejne 17 lat, pod warunkiem, że skarb państwa rozpocznie 

Rys. 7. Odcinek w pobliżu tunelu Balta

Rys. 8. Stacja La Oroya

Tunel i linia kolejowa Lima – La Oroya – Huancayo na wysokości ok. 
2000 m n.p.m. (28.07.2005 r.) fot. M. Chédel

Nawrót / zygzak w pobliżu stacji Matucana (km 102, 2390 m n.p.m.) 
(28.07.2005 r.) fot. M. Chédel



Systemy transportowe

30   11 /2020

wypłatę 80 tys. funtów brytyjskich, która będzie pochodzić 
z podatku od cukru.
Korporacja Peruwiańska eksploatowała nieprzerwanie Kolej 

Transandyjską do 1927 r., a częściowo do marca 1973 r.

Przewoźnik ENAFER Peru
Po zamachu stanu i rządach junty wojskowej w latach 1968-
1975 centralne władze Peru zdecydowały o nacjonalizacji wielu 
przedsiębiorstw, dotychczas zarządzanych przez zagraniczne 
firmy. Zlecono wykonanie francuskiej firmie Sofresrail badania 
rentowności prywatnych krajowych przewoźników kolejowych, po 
czym w kwietniu 1971 r. zdecydowano o ich upaństwowieniu, 
w tym należących do Korporacji Peruwiańskiej, której siedziba 
główna mieściła się w Kanadzie, oficjalnie zarzucając zbyt niskie 
nakłady inwestycyjne. Zatem w grudniu 1972 r. powstał przewoź-
nik ENAFER Peru, zarządzający liniami kolejowymi, z wyjątkiem 

linii La Oroya – Cerro de Pasco, ponieważ generowała wysokie 
dochody. Ww. przewoźnik zarządzał liniami, począwszy od stycz-
nia 1973 r:

 � Callao – Lima – La Oroya – Huancayo;
 � Huancayo – Huancavelica;
 � Mollendo – Arequipa – Puno;
 � Juliaca – Cusco – Matarani – La Joya;
 � Cusco – Quillabamba.
 � Arica – Tacna.
W lipcu 1973 r. uzyskano kredyt bankowy, który przeznaczono 

na zakupy taborowe, czy elementy infrastruktury:
 � części zamienne do eksploatowanego taboru za łączną kwotę 
12,6 mln USD w USA;

 � 300 wagonów towarowych i 32 wagony pasażerskie w Rumunii;
 � 12,7 tys. t szyn w Kanadzie.
 � 25 lokomotyw spalinowych, 36 wagonów do przewozu urobku 
z kopalni i 40 cystern w Japonii.
Przewoźnik został ponownie zrestrukturyzowany w 1976 r., 

a Kongres zatwierdził pożyczki na modernizację w 1979 r. Wów-
czas długość sieci kolejowej w Peru była równa 1691 km. Na-
rastającym problemem od lat osiemdziesiątych do wczesnych 
dziewięćdziesiątych z powodu intensywnej eksploatacji, a także 
niskich nakładów na utrzymanie, był zmniejszający się wolumen 
przewozów. Problemem była także działalność ekstremistów 
politycznych, określanych jako Świetlisty Szlak, prowadzących 
działalność terrorystyczną na obszarach górskich w Peru5. Za-
tem zdecydowano się na ponowną prywatyzację w 1991 r., a rok 
wcześniej ogłoszono zaprzestanie przewozów pasażerskich. Jed-
nak przez całe lata 90. przewozy systematycznie malały, a dzia-
łalność generowała straty rzędu mln USD rocznie. W 1998 r. 
wykonano ostatnie naprawy 12 lokomotyw i 100 wagonów oraz 
41 km torów, kończąc działalność w połowie lipca 1999 r., po 
czym przekazano udziały w ręce nowych właścicieli. Przewoźnik 
nazwany FVCA / Ferrovías Central Andina SA jest zarządzany 
przez Juana de Dios Olaechea poprzez koncesję na wykony-
wanie przewozów w okresie najbliższych 30 lat. Udziałowcami 
przewoźnika FVCA są: Mitsui, Buenaventura, RDC, Inversiones 
Andina i CDC. Natomiast przewoźnikowi ENAFER pozostawiono 

Pociąg pasażerski w pobliżu stacji Ticlio (4781 m n.p.m.) zmierzający 
w kierunku stacji La Oroya (28.07.2005 r.) fot. M. Chédel

Parowóz o rozstawie kół 914 mm produkcji firmy Baldwin z USA na stacji 
Huancayo (km 346, 3261 m n.p.m.) (20.03.2010 r.) fot. N. Öberg

Pociąg pasażerski zmierzający z Limy do Huancayo w pobliżu Ticlio 
(km 171, 4758 m n.p.m.) (28.07.2005 r.) fot. M. Chédel
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wyłącznie eksploatację linii Arica – Tacna. Pierwotnie FVCA za-
rządzała poniższymi liniami kolejowymi:
1. Główna linia Callao – La Oroya, 222 km.
2. La Oroya – Huancayo, 124 km.

3. Lima – Ancón, 37,3 km, ostatecznie porzucona i rozebra-
na w 1965 r. Była to część starej kolei północno-zachodniej 
obejmująca linię Lima – Ancón – Chancay, której eksploata-
cja rozpoczęła się w grudniu 1870 r. W czasie wojny z Chile 
odcinek Ancón – Chancay został zniszczony i nie został już 
odbudowany.

4. linia górnicza w obrębie Morococha, 14,3 km: linia funkcjo-
nowała zgodnie z koncesją udzieloną w 1899 r. i była eksplo-
atowana od 1903 r.

5. linia górnicze w obrębie Morococha 18,6 km: zbudowana 
w 1921 r. jako odgałęzienie od linii La Oroya – Huancayo 
(km. 205) w pobliżu miejscowości Pachachaca. Dzięki ww. 
linii skrócono drogę transportu rudę transportowanej z Mo-
rococha o kilka km do huty w La Oroya, zmniejszając koszty. 

6. Espinar – Cuzco.

Tabor
Pierwsze parowozy na sieci kolejowej Peru pojawiły się w 1870 r. 
i były to pojazdy produkcji USA – dostarczone przez firmy Rogers 
i Danforth, a po 1890 r. także Baldwin i Alco. W 1908 r. pozy-
skano parowozy NBL wyprodukowane w Wlk. Brytanii. Zdecydo-
waną większość lokomotyw stanowią pojazdy używane, zakupio-
ne przeważnie od przewoźników z USA. Pewną specyfiką kolei 
w Ameryce Płn. jest stosowanie wysokiego nacisku osi – 30-35 t, 
gwarantującego dużą siłę pociągową. Pozwala to przy trakcji po-

Tab. 2. Zestawienie lokomotyw używanych przez koleje peruwiańskie (lista może być niepełna) 

Producent Seria Lata  
produkcji Układ osi Masa 

pojazdu [t]
Prędkość 

maksymalna* 
[km/h]

Moc silnika 
spalinowego 

[KM]

Moc silnika 
spalinowego 

[kW]
Liczba 

pojazdów Uwagi

GM-EMD GR12 1953-1968 Bo’Bo’ 72 100 1310 977 2 zmodyfikowane kabiny maszynisty

MLW DL532B 1961-1962 Bo’Bo’ bd. bd. 1035 772 3
pojazdy do pracy manewrowej, tylko 1 
lokomotywa jest sprawna, druga oczekuje 
naprawy

MLW ALCO-DL560 1962-1998 Co’Co’ 113 120 2600 1940 1 pozyskane jako fabrycznie nowe
EMD GM C22CW 1969-1974 Co’Co’ 92 120 1500 1119 2 1 pojazd wyłączony z eksploatacji
EMD SD40-2

 SD-40 1972-1989 Co’Co’ 167 105 3000 2238 2 
1

jedna lokomotywa SD-40 ma zmodyfikowany 
układ chłodzenia silnika spalinowego

GE C30 7PA 1976-1985 Co’Co’ 191 113 3000 2238 4
zmodyfikowane z powodu przekroczonej 
skrajni przy przejazdach przez tunele Matuca-
na i Galera

GE C30M-3 1976-1985 Co’Co’ 191 113 3000 2238 2 przebudowane przez Locomotoras San Luis 
w Meksyku

GE
C30M-3
C36-7p
C39-08

1976-1985
1978-1989
1984-1987

Co’Co’
191
191
bd.

113
113
113

3000
3600
3900

2238
2686
2909

3
1
1

lokomotywy pozyskane po 2000 r. i wycofane 
z eksploatacji

GE B39-E8 1983-1994 Bo’Bo’ bd. bd. 3900 2909 2
GE C39-08 1984-1987 Co’Co’ bd. 113 3900 2909 8

GE C39-8P 1984-1987 Co’Co’ bd. 113 3900 2909 8
pozyskane od przewoźnika Conrail z USA, 
i zmodyfikowane z powodu przekroczonej 
skrajni przy przejazdach przez tunele Matuca-
na i Galera

EMD JT26CW-2B 1985-1995 Co’Co’ 126 120 3000 2238 3 przywrócone do ruchu w czerwcu 2020 r.
GE C-40CW 1989-1994 Co’Co’ bd. 113 4000 2984 2 otrzymane od przewoźnika CSX z USA w 

maju 2020 r.
EMD GT42AC 1999-2005 Co’Co’ 120 100 3300 2460 bd.

Beyer-Peacock bd. bd. 1’D bd. bd. bd. bd. 1 parowóz produkcji brytyjskiej; pojazd wyłączo-
ny z eksploatacji

DUEWAG AG bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. 3 wagony silnikowe przeznaczone dla przyszłe-
go tramwaju Lima-Chosica

* wartości np. 113 km/h wynikają z przeliczenia mil/h na km/h (113 km/h odpowiada 70 mil/h)

Stacja kolejowa Chosica (km 54, 860 m n.p.m.) (21.03.2010 r.) fot. N. Öberg
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dwójnej oraz sprzęgu samoczynnym AAR na formowanie bardzo 
ciężkich pociągów, co ma duże znaczenie w ruchu towarowym. 
Używane obecnie przez koleje peruwiańskie lokomotywy spali-
nowe6 zostały w większości wyprodukowane przez firmy z USA 
i Kanady – General Electric i Electro-Motive Diesel of General 
Motors (GM EMD, ew. EMD) oraz Montreal Locomotive Works 
(MLW). Moc silnika spalinowego dla lokomotyw liniowych waha 
się w granicach 2000 – 3000 kW, co przy wspomnianym już du-
żym nacisku osi oraz układzie osi Co’Co’ (np. dla serii C30M-37  
– 32 t) powoduje, iż stosowanie 2 lokomotyw do prowadzenia 
ciężkich pociągów towarowych jest zupełnie wystarczające. 
Lokomotywy są – jak większość pojazdów w obu Amerykach – 
jednokabinowe. Zestawienie lokomotyw i pojazdów silnikowych 
używanych przez koleje peruwiańskie zamieszczono w tab. 2 
(lista może być niepełna).

La Oroya – węzeł kolejowy oraz centrum hutnictwa metali 
Miejscem przetwarzania rudy miedzi jest La Oroya, założona 
jeszcze przez Hiszpanów w 1533 r., którzy rozpoczęli wydoby-
cie metali szlachetnych na niewielką skalę w okolicy, jednak 
trudności z transportem skutecznie hamowały wzrost wydoby-
cia. Podczas wojny o niepodległość Peru położenie strategiczne 
obecnego miasta spowodowało, iż stało się centrum działalności 
partyzanckiej, a jedna z decydujących bitew wojny, Chacamarca 
(Junin), rozegrała się w okolicy miasta. Obecna nazwa funkcjo-
nuje od 1893 r., a w 1942 r. La Oroya otrzymała prawa miejskie 
(od 1925 r. jest stolicą prowincji Yauli). Wydobycie rud miedzi na 
szerszą skalę rozpoczęło się w 1893 r. wraz z ukończeniem linii 
kolejowej z Limy. W 1922 r. zbudowano hutę – inwestorem była 
amerykańska korporacja Cerro de Pasco, która zarządzała zakła-
dem do 1974 r., czyli do znacjonalizowania przez państwo, kiedy 
została włączona do Empresa Minera del Centro del Peru SA, 
znanej również jako Centromin [11]. Jednak już w 1993 r. zde-
cydowano się na prywatyzację huty, którą przejęła firma Doe Run 
Peru, spółka-córka Grupy Renco za ok 247 mln USD. Kupujący 
przeznaczył 120,5 mln USD na przejęcie zakładu oraz zainwesto-
wanie 126,5 mln USD, plus zakup kopalni miedzi Cobriza za 7,5 
mln USD w celu utrzymania dostaw rudy miedzi do zakładu. Huta 

miedzi w La Oroya obecnie jest głównym pracodawcą dla okolicz-
nych mieszkańców. Oprócz huty miedzi, w mieście funkcjonują 
także huty przetwarzające rudy ołowiu (od 1928 r.) i cynku (od 
1952 r.), wytwarzające 70 tys. ton miedzi, 122 tys. ton ołowiu 
i 45 tys. ton cynku. Jednak położenie zakładów – na znacznej 
wysokości – 3726 m n.p.m. – powoduje – przy rozrzedzonym 
powietrzu (mniejsza zawartość tlenu, niższe ciśnienie), iż ko-
nieczne jest ograniczenie produkcji. W okolicznych kopalniach 
są wydobywane rudy miedzi zawierające szkodliwe zanieczysz-
czenia, niemożliwe do usunięcia w procesie flotacji. Jednak głów-
ni technolodzy opracowali metody odzyskiwania poszczególnych 
metali jako produktów ubocznych, modyfikując procesy techno-
logiczne w 3 hutach, co jest unikalną zdolnością dla podobnych 
zakładów na świecie. Poza srebrem i złotem, odzyskiwanym ze 
szlamu poelektrolitycznego, otrzymuje się także liczne pierwiast-
ki: antymon (Sb), arsen (As, jako As2O3, tj. arszenik), bizmut (Bi), 
kadm (Cd), ind (In), selen (Se), tellur (Te), oraz wytwarzane są 

Stacja kolejowa Galera (km 173, 4781 m n.p.m.) (12.09.2008 r.) fot. 
Sapfan / J. Pešula

Stacja kolejowa Ticlio (km 171, 4758 m n.p.m.) oraz najwyżej położony 
punkt w obrębie stacji – 4818 m n.p.m. (4.10.2009 r.) fot. Juan A. Malo 
de Molina

Linia kolejowa w pobliżu stacji San Bartolomé (km 76, 1513 m n.p.m.) 
(28.07.2005 r.) fot. M. Chédel



Systemy transportowe

11 /2020   33

kwas siarkowy (H2SO4) oraz oleum (H2S2O7, tj. dymiący kwas siar-
kowy). Pozwoliło to na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji. Jednak zakupione huty nie były nowoczesne, ponie-
waż poprzedni właściciel nie inwestował dostatecznych środków 
finansowych w modernizację zakładu, a obecną konsekwencją 
działalności hut jest przekroczony poziom NDS (najwyższe do-
puszczalne stężenie) w okolicznym powietrzu – As – 85 razy,  
Cd – 41 razy i ołowiu (Pb) – 13 razy8. Wysokie stężenie Pb 
stwierdzono podczas badania we krwi mieszkańców i wodzie 
pitnej. Kłopoty układu oddechowego to także często spotykana 
dolegliwość wśród mieszkańców La Oroya [16]. 

Miedź – wydobycie, metalurgia i znaczenie w gospodarce 
Miedź jest wykorzystywana przez człowieka od 10 tys. lat i ów 
metal pełni szczególną rolę w cywilizacji człowieka (np. epoka 
brązu – stopu miedzi z cyną), choć 95% miedzi obecnie uży-
wanej zostało wydobytej po 1900 r. Łacińska nazwa miedzi – 
cuprum pochodzi od Cypru, gdzie była pierwotnie wydobywana. 
Poza produkcją przewodów elektrycznych, ww. metal jest uży-
wany do wytwarzania pokryć dachowych czy rur wodociągowych 
(20%) i maszyn przemysłowych (15%). Warto zaznaczyć, iż aż 
35% miedzi pochodzi z recyklingu, przy całkowitej produkcji na 
świecie równej 22,1 mln t (2009 r.) [14]. 

Łatwo zauważyć, iż ok. połowa wydobywanej na świecie miedzi 
pochodzi z Peru i Chile – około 9 mln t (tab. 3). Eksploatacja złóż 
miedzi jest opłacalna przy zawartości pierwiastka w rudzie na 
poziomie 0,5%, choć najkorzystniej jest uruchamiać wydobycie 
przy zawartości miedzi w rudzie > 2%. Choć niekiedy miedź wy-
stępuje w postaci rodzimej, to częściej jest spotykana w postaci 
siarczków i tlenków, takich jak (w nawiasie – zawartość miedzi): 

 � kupryt Cu2O (89%); 
 � chalkozyn Cu2S (80%); 
 � bornit Cu5FeS4 (63%); 
 � malachit Cu2CO2(OH)2 (57%); 
 � azuryt Cu3(CO3)2(OH)2 (53%); 
 � chalkopiryt CuFeS2 (35%), 
charakteryzujących się wysoką zawartością miedzi (poza chal-

kopirytem – 35%). 

Jedną z przyczyn występowania tak licznych i stosunkowo 
łatwo dostępnych złóż miedzi w Peru czy sąsiednim Chile, jest 
z jednej strony obecność młodego pasma górskiego Andów, wy-
piętrzonych w orogenezie alpejskiej w konsekwencji wsuwania 
się płyty tektonicznej Nazca (oceanicznej) pod kontynentalną 
płytę południowoamerykańską. W Andach są obecne czynne wul-
kany, w tym Llullaillaco, położony na granicy Chile i Argentyny, 
będący najwyższym wulkanem na Ziemi (6739 m n.p.m.) oraz 
występują trzęsienia ziemi, co świadczy, iż proces formowania 
się pasma górskiego nie został zakończony. Natomiast proces 
wulkaniczny pozwala na przemieszczenie się pierwiastków wy-
stępujących w dolnych warstwach skorupy ziemskiej do górnych 
warstw, a miedź, jako pierwiastek o większej gęstości w porów-
naniu np. z krzemem czy glinem, tj. tlenkami tych pierwiastków, 
będzie występować w dolnych warstwach skorupy ziemskiej. 
Udział metali – w postaci rud, ew. czystej w wartości eksportu 
Peru jest duży i oscyluje w granicach 50% (tab. 4). Rudy miedzi 
mogą być wydobywane w kopalniach:Lokomotywa serii GE C30-7 z pociągiem towarowym w pobliżu stacji zmia-

ny kierunku Casapalca (km 153, 4154 m n.p.m.), zmierza do Chinchan 
(km 141, 3733,9 m n.p.m.) (17.07.2013 r.) fot. Kabelleger / D. Gubler

Stacja kolejowa La Oroya (km 222, 3726 m n.p.m.) (ok. 1921 r.) fot. autor 
nieznany

Stacja La Oroya (km 222, 3726 m n.p.m.) (28.07.2005 r.) fot. M. Chédel
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 � głębinowych poprzez budowę głębokiego pionowego szybu 
oraz drążenie poziomych chodników;

 � odkrywkowych, dla złóż położonych na niewielkiej głębokości, 
przy czym ruda jest wydobywana po usunięciu warstwy skał 
płonnych; około 90% rud miedzi jest obecnie wydobywana 
w kopalniach odkrywkowych. 
Urobek jest przewożony ogromnymi ciężarówkami (tzw. wozi-

dłami), często bez kierowcy, a przy wykorzystaniu systemu na-
wigacji satelitarnej GPS. Z powodu podobieństwa chemicznego, 
w rudach miedzi występują także rudy srebra i złoto (w postaci 
rodzimej), które są produkowane zarówno w Peru, jak i Chile 
(srebro) w znacznych ilościach (tab. 5), oraz tylko Peru (zło-
to, tab. 6). Proces produkcji miedzi z rud jest kilkustopniowy 
(tab. 7), przy czym wiąże się emisją toksycznego SO2, który może 
być wykorzystany np. do produkcji kwasu siarkowego, oraz zuży-
ciem znacznych ilości energii koniecznej do osiągnięcia tempe-
ratury kilkuset stopni, maksymalnie 1200°C (etapy 3-5). Choć 
miedź jest pierwiastkiem niezbędnym do życia (dzienne zapo-
trzebowanie to 2-3 mg, maksymalnie 10 mg), to w większych 
ilościach jest toksyczna lub wręcz trująca (np. dawka śmiertel-
na CuSO4 dla człowieka to 30 g). Występujące wraz z miedzią 
srebro i złoto, choć oba metale nie są dla człowieka toksyczne9, 

Tab. 3. Produkcja miedzi [2]

Miejsce Państwo / region 2017 r. 2018 r. Rezerwy 
mln t

Świat 20,00 20,67 830
1 Chile 5,50 5,80 170
2 Peru 2,45 2,40 83
3 Chiny 1,71 1,60 26
4 USA 1,26 1,20 48
5 Kongo 1,09 1,20 20
6 Australia 0,86 0,95 88
7 Zambia 0,79 0,87 19
8 Meksyk 0,74 0,76 50
9 Rosja 0,71 0,71 61
10 Indonezja 0,62 0,78 51
11 Pozostałe kraje 4,25 4,40 210

Tab. 4. Udział metali w eksporcie Peru (2018 r.) [13]

Wartość sumaryczna eksportu mld USD %
53,5 100,00

Rudy miedzi 11,2 20,93
Złoto 6,86 12,82
Miedź rafinowana, stopy miedzi 
oraz przewody miedziane 2,16 4,04
Rudy cynku 0,81 1,51
Rudy ołowiu 0,85 1,59
Cynk surowy 1,984 3,71
Rudy żelaza 0,744 1,39
Metale szlachetne surowe 0,697 1,30
Rudy molibdenu 0,631 1,18
Cyna surowa 0,256 0,48
Srebro 0,355 0,66
Suma 26,55 49,62

Tab. 5. Produkcja srebra [2]

Miejsce Państwo / region 2017 r. 2018 r. Rezerwy 
tys. t

Świat 26,8 27 560
1 Meksyk 6,11 6,1 37
2 Peru 4,30 4,3 110
3 Chiny 3,50 3,6 41
4 Polska 1,29 1,3 110
5 Chile 1,26 1,3 26
6 Boliwia 1,24 1,2 22
7 Australia 1,20 1,2 89
8 Rosja 1,12 1,2 45
9 USA 1,03 0,9 25
10 Argentyna 1,02 1,1 bd.
11 Pozostałe kraje 4,77 4,8 57

Kopalnia odkrywkowa miedzi Chuquicamata (2850 m n.p.m.) w pobliżu Calama na północy Chile (1.02.2016 r.) fot. D. Delso

Lokomotywa serii GE C39-08 1024 na stacji La Oroya (km 222, 3726 m 
n.p.m.) (20.03.2010 r.) fot. N. Öberg
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jednak podczas wydobywania oraz oczyszczania stosowane są 
m.in. rtęć metaliczna (tworzy z Ag i Au amalgamaty) oraz roztwo-
ry cyjanków potasu ew. sodu, będących bardzo silnymi trucizna-
mi dla człowieka i organizmów żywych (dawka śmiertelna to 50-
100 mg KCN lub NaCN dla dorosłego człowieka), a dodatkowo 
używanymi w znacznych ilościach (min. dziesiątki kilogramów). 
Zatem górnictwo ww. trzech metali wymaga ścisłego stosowania 
zasad BHP. 

Specyfiką energetyki w Peru jest szerokie wykorzystywanie 
energii elektrycznej produkowanej w hydroelektrowniach na po-
ziomie 26% oraz gazu ziemnego (25%) w bilansie energii pier-
wotnej (tab. 8), a węgiel kamienny pełni rolę marginalną. Zatem 
w peruwiańskich zakładach przetwarzających rudę miedzi jest 
używana energia elektryczna wyprodukowana w elektrowniach 
wodnych, co wydaje się najprostszym rozwiązaniem. Prąd elek-
tryczny jest używany przede wszystkim w procesie elektrolitycz-
nej rafinacji miedzi. Ponieważ zawartość miedzi w rudzie nawet 
po wzbogaceniu jest równa jedynie 2% (tab. 7), zatem jest ko-
rzystniej przetwarzać rudę na miejscu, niż przewozić pociągiem 
do zakładów położonych w dolinach, (np. aglomeracji Limy, gdzie 
skupia się blisko połowa produkcji przemysłowej Peru. Ze wzglę-
du na dużą gęstość rudy miedzi, nieznacznie większą niż dla 

Tab. 6. Produkcja złota [2]

Miejsce Państwo / region 2017 r. 2018 r. Rezerwy 
t

Świat 3181 3261 54 100
1 Chiny 426 400  2 000 
2 Australia 301 310 9 800 
3 Rosja 270 295  5 300 
4 USA 237 210  3 000 
5 Kanada 164 185  2 000 
6 Peru 151 145  2 600 
7 RPA 137 120  6 000 
8 Ghana 128 130  1 000 
9 Meksyk 126 125  1 400 
10 Uzbekistan 104 105  1 800 
11 Pozostałe kraje 1137 1236 19 200 

Wagony towarowe na stacji La Oroya (km 222, 3726 m n.p.m.) 
(28.07.2005 r.) fot. M. Chédel 

Tab. 8. Bilans energii pierwotnej w krajach Ameryki Płd. i Środkowej (2019 r.)

Ropa naftowa Gaz ziemny Węgiel 
kamienny

Elektrownie 
atomowe

Elektrownie 
wodne OZE

Argentyna

%

34,3 49,4 0,7 2,2 9,5 4,0
Brazylia 38,1 10,4 5,3 1,2 28,7 16,3
Chile 45,8 14,1 17,1 – 11,2 11,6
Ekwador 66,8 3,1 – – 29,7 1,0
Kolumbia 36,5 25,2 13,4 – 23,9 1,1
Peru 43,7 25,8 1,9 – 24,3 4,6
Trynidad i Tobago 11,6 88,9 – – – 0,0
Wenezuela 31,7 42,7 0,1 – 25,3 0,1
Pozostałe 62,2 7,7 5,5 – 17,8 6,7
Sumarycznie 41,4 20,8 5,2 0,8 22,3 9,5
Źródło: BP Statistical Review of World Energy 2019.

Tab. 7. Przetwarzanie rudy miedzi
Etap Proces Opis procesu Reakcje chemiczne Uwagi 

1 kruszenie i mielenie rozdrabnianie rudy na proszek w dużych cylindrycznych młynach kulowych – zawartość miedzi  
w produkcie to ~2%

2 flotacja pianowa
mieszanie rudy z olejem parafinowym w celu uzyskania hydrofobowej powierzchni 
minerału oraz kąpiel wodna wraz ze środkiem spieniającym; tłoczenie powietrza po-
woduje, iż tworząca się piana zbiera cząstki minerału na powierzchni wody, a skały 
płonne opadają na dno zbiornika 

– zawartość miedzi  
w produkcie to ~25%

3 prażenie prażenie koncentratu rudy z flotacji pianowej, tj. przekształcanie wzbogaconej rudy 
miedzi w mieszaninę siarczków miedzi w temperaturze 500-700°C

2 CuFeS2 + 3 O2 →  
2 FeO + 2 CuS + 2 SO2

toksyczny SO2  
może być wykorzystany  
np. do produkcji H2SO4

4 wytapianie  
w obecności topników

kalcynat jest ogrzewany do temperatury 1200°C z topnikami, np. SiO2, czy CaCO3, 
powstaje żużel, łatwy do usunięcia i tworzy się tzw. kamień miedziowy, czyli miesza-
nina siarczków żelaza i miedzi

FeO + SiO2 → FeO∙SiO2 (żużel)
Cu2S + O2 → 2 Cu + SO2

5
przetwarzanie ka-
mienia miedziowego 
w miedź konwertorową

utlenianie kamienia miedziowego w piecu szybowym
2 FeS + 3 O2 + 2 SiO2 →  

2 FeO∙SiO2 + 2 SO2
Cu2S + O2 → 2 Cu + SO2

otrzymana miedź  
jest nazywana blisterem

6 odlewanie anod proces odlewania jest prowadzony w urządzeniu o formie karuzeli; powierzchnia anod 
to ok. 1 m2 – czystość otrzymanej miedzi 

to 99%

7 rafinacja 
elektrolityczna

proces odbywa się w elektrolizerze w roztworze CuSO4 + H2SO4 (200 A, 1,3 V) i pole-
ga na roztwarzaniu miedzi z anody i jednoczesnej redukcji kationów miedzi z roztworu 
na katodzie; na dnie elektrolizera zbiera się szlam (nie rozpuszcza się w roztworze), 
zawierający Au, Ag, Pt i Sn (do wykorzystania)

anoda: Cu → Cu2+ + 2 e–

katoda: Cu2+ + 2 e– → Cu
czystość otrzymanej miedzi 
to 99,99% 

Źródło: opracowanie własne.
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rudy żelaza, możliwe jest wykorzystanie tylko części przestrzeni 
ładunkowej wagonów, aby nie przekroczyć dopuszczalnego na-
cisku osi. Przykładowo, gęstość magnetytu to 5,2 g/cm3, a chal-
kozynu – 5,5 g/cm3. 

Postaci Ernesta Malinowskiego oraz Henry’ego Meiggsa
Dwoma postaciami, bez których Centralna Kolej Transandyjska nie 
mogłaby powstać, byli polski inżynier Ernest Malinowski oraz ame-
rykański przedsiębiorca Henry Meiggs, których wiedza, odwaga, 
zdolność do zjednywania sobie ludzi, a także posiadany kapitał, 
doprowadziły do budowy linii kolejowej, która do dzisiaj budzi uzna-
nie w zakresie zastosowanych rozwiązań technicznych, pomimo 
bardzo trudnych warunków terenowych i klimatycznych. Uznanie 
to jest tym większe, iż prace budowlane były wykonywane jedynie 
prostymi narzędziami typu łopata, kilof i taczki, a projekt powstał 
tylko na desce kreślarskiej z użyciem ołówka, ekierki i krzywika. 

Ernest Malinowski (1818-1899) pochodził z bogatej szlachty 
wołyńskiej (m.in. dziadek ze strony matki był wojewodą podol-
skim) [1, 7]. Rodzina Malinowskich była właścicielem majątku 
w Różycznej na Podolu, który został skonfiskowany przez rząd 
carski po powstaniu listopadowym. Ernest miał troje rodzeń-
stwa – starszych siostrę Leontynę (zm. przed 1831 r.) i brata 
Rudolfa oraz młodszego brata Zygmunta. W latach 1827–1831 
młody Ernest odebrał wykształcenie w Liceum Krzemienieckim. 
Po wybuchu powstania listopadowego w 1831 r. w które zaan-
gażował się brat Rudolf (zaciągnął się do wojska powstańczego) 
oraz ojciec Jakub (został posłem sejmu powstańczego), Ernest 
wraz z bratem Zygmuntem i matką Anną udali się do Galicji. 
Nie ma żadnych źródeł, które potwierdzałyby udział w Powstaniu 
Ernesta, który miał wówczas jedynie 13 lat. Po upadku powsta-
nia, matka Anna wraz z synem Zygmuntem powróciła na Wołyń, 
a Ernest wraz z bratem Rudolfem i ojcem Jakubem wyjechali 
do Drezna, i wkrótce do Paryża. We Francji Ernest kontynuował 
naukę w Lycée Louis-le-Grand w Paryżu, a później studiował 
w École Polytechnique (Politechnika, 1834–1836) i École na-
tionale des ponts et chaussées (pol. Instytut Mostów i Dróg). 
Z dyplomem inżyniera rozpoczął pracę przy budowie kolei Paryż 
– Hawr w 1838 r., a w 1839 r. w Algierii przy budowie dróg i por-
tu w Algierze. Był zatrudniony również przy regulacji rzeki Mozy 
przy granicy z Belgią, czy usprawnianiu żeglugi na rzece Cher 
i budowie dróg. Okres południowoamerykański w życiu Malinow-

Lokomotywy serii GE C30-7 1008 + 1009 z pociągiem towarowym w po-
bliżu nawrotów / zygzaków Visio (km 111) na odcinku pomiędzy Matu-
cana (km 102, 2390 m n.p.m.) i Tamboraque (km 120, 3008 m n.p.m.) 
(15.07.2013 r.) fot. Kabelleger / D. Gubler

Lokomotywa serii EMD JT26CW-2B-701 na stacji San Bartolomé (km 76, 
1513,0 m n.p.m.) (16.07.2013 r.) Obracanie dwukabinowej lokomotywy 
na obrotnicy jest raczej aberracją… fot. Kabelleger / D. Gubler

Pociąg pasażerski w odległości ok. 20 km od stacji La Oroya (km 222, 
3726 m n.p.m.) 28.07.2005 r.) fot. M. Chédel

a – Ernest Malinowski (1818-1899), ok. 1890 r. autor nieznany, b – Hen-
ry Meiggs Williams (1811-1877), XIX w. Zdjęcie z archiwum fotograficz-
nego Uniwersytetu Chile (Archivo Fotográfico de la Universidad de Chile)  

a b
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skiego rozpoczął się w 1852 r., gdy podpisał 7-letni kontakt jako 
inżynier rządowy w Peru, co obejmowało [10]:

 � wykonywanie projektów dróg i mostów;
 � nadzór nad wykonawcami inwestycji budowlano-meliora- 
cyjnych;

 � sporządzanie map topograficznych;
 � szkolenie miejscowej kadry technicznej.
Do Peru E. Malinowski udał się wraz z dwoma francuskimi 

inżynierami – Emilem Chevalier i Charlesem Fraguette, w 2-mie-
sieczną podróż statkiem. Na miejscu założył pierwszą szkołę 
techniczną – Escuela Central de Ingenieros Civiles oraz orga-
nizację inżynierów – Comisión Central de Ingenieros Civiles. 
Pierwszymi inwestycjami, w które zaangażował się, były projekt 
brukowania ulic w i placów w Arequipie, czy modernizacja mostu 
Izacuchaca. Zdecydował się na wydłużenie kontraktu o 3 lata 
w 1858 r. Pierwszymi liniami kolejowymi, które zaprojektował 
były linie [3]:

 � Pisco – Ica (74 km) w 1859 r., wraz z Mario Alleonem i Gerri-
tem Backusem; 

 � Chimbote – Huaraz (277 km; zrealizowano 136 km wsku-
tek trudności finansowych) w 1864 r., z Stephenem Crosby 
i D. N. Paddisonem, o różnicy poziomów > 3000 m. E. Mali-
nowski także nadzorował wykonawstwo prac.
Podczas wojny o niepodległość Peru z Hiszpanią w 1866 r. 

został zaangażowany jako główny inżynier w porcie Callao do 
ufortyfikowania portu, a podczas bezpośrednich walk zastoso-
wał nowatorskie rozwiązania, np. wielkokalibrowe działa umiesz-
czone na platformach kolejowych, co zapewniało im mobilność 
(a także sprawiało wrażenie na przeciwniku, iż liczba armat jest 
większa niż w rzeczywistości). Centralne władze Peru uznając za-
sługi przyznały E. Malinowskiemu medal, dyplom, oraz honorowe 
obywatelstwo państwowe. 

Najważniejsze dzieło Ernsta Malinowskiego, czyli udział w pro-
jektowaniu i budowie Centralnej Kolei Transandyjskiej przypada 
na 1868 r. Wówczas rozpoczął współpracę z Henry Meiggsem, 
przedsiębiorcą z USA, który uzyskał kontrakt na sporządzenie 
studium linii kolejowej oraz powierzył zadanie E. Malinowskiemu. 
Po skompletowaniu zespołu oraz 8 miesiącach prac, w kwietniu 
1869 r. E. Malinowski przekazał H. Meiggsowi szczegółowy ra-
port z wykonanych studiów terenu oraz oszacowanie kosztów 
budowy. W grudniu 1869 r. podpisano kontrakt pomiędzy fir-
mą H. Meiggsa i rządem Peru na budowę kolei transandyjskiej, 
w czasie 6 lat i kosztem 27,6 mln soi (~22 mln USD), a E. Ma-
linowski miał nadzorować budowę linii jako główny inżynier. 
Szczegółowo, ustalono:

 � koszt budowy linii sfinansuje rząd peruwiański, a rozliczenie 
z wykonawcami nastąpi przez przekazanie oprocentowanych 
bonów;

 � wypłata wynagrodzeń dla inżynierów i robotników zostanie 
dokonana przez H. Meiggsa z własnych funduszy;

 � firma H. Meiggsa wykupi grunty leżące na trasie nowej linii 
kolejowej od prywatnych właścicieli;

 � rząd przekaże grunty państwowe na trasie budowanej linii.
Prace rozpoczęto w styczniu 1870 r. i początkowo całość prze-

biegała bez większych problemów przy budowie linii biegnącej 
przez dolinę rzeki Rímac. Trudności rozpoczęły się w km 54 na 
wysokości 860 m n.p.m. na stacji Chosica wraz z obecnością te-
renu górskiego. Wśród zatrudnionych byli peruwiańscy Indianie, 
Chilijczycy, chińscy kulisi, włoscy emigranci czy Afroamerykanie, 
sumarycznie w liczbie 10 tys. osób. E. Malinowski osobiście 

nadzorował prace, w tym prowadził księgowość, kontaktował się 
bezpośrednio z dostawcami taboru kolejowego i materiałów bu-
dowalnych, a także czuwał nad odpowiednimi warunkami pracy 
zatrudnionych, czy terminowymi wynagrodzeniami. Na uznanie 
zasługuje fakt, iż dochodziło do sytuacji, iż wspinał się na strome 
stoki górskie, by określić rozwiązanie problemów technicznych, 
czy opuszczał się po linie do przepaści, w celu zbadania wytrzyma-
łości gruntów w miejscach umieszczenia filarów mostów. Uważał 
się na integralną część zespołu, pracował, jadł i spał razem ze 
współpracownikami, a także znosił trudne warunki klimatyczne – 
dzienne upały oraz nocny mróz w wysokogórskim terenie Andów. 

W 1874 r. władze Peru wstrzymały finansowanie budowy linii 
kolejowej. Wówczas H. Meiggs i E. Malinowski zdecydowali się 
finansować prace z własnych funduszy.

Nowatorskim rozwiązaniem technicznym były tzw. zygzaki ew. 
nawroty, czyli podwójne zmiany kierunku jazdy, pozwalające za-
chować maksymalne pochylenie 40‰ dla linii kolejowej. Było 
to imponujące osiągnięcie, po którym Ernest Malinowski był 
określany jako wybitny inżynier, co odnotowała prasa techniczna 
w Peru i na świecie. Pierwszy odcinek o długości 141 km Magi-
strali Transandyjskiej na odcinku Callao – Chicla, przekazano do 
eksploatacji w maju 1878 r. W międzyczasie wyjechał do sąsied-
niego Ekwadoru, gdzie uczestniczył w budowie linii kolejowej Gu-
ayaquil – Quito, w tym odcinków Chimbo i Sibambe, położonych 
w wysokogórskich partiach Kordyliery Zachodniej pasma Andów. 
W latach 1879-1881 Peru toczyło wojnę z Chile, zatem budowa 
linii kolejowej była wstrzymana. Do Peru powrócił w 1886 r., aby 
wraz z innymi polskimi emigrantami W. Folkierskim i K. Wakul-
skim uczestniczyć w budowie linii kolejowej Tarma – La Merced. 
W 1890 r. przystąpił do Kompanii Peruwiańskiej, utworzonej 
przez Brytyjczyków, m.in. w celu ukończenia Magistrali Transan-
dyjskiej: w 1893 r. zbudowano odcinek do stacji La Oroya.

Ernest Malinowski miał zasługi nie tylko jako znakomity inżynier 
czy zdolny organizator. Był przyjmowany przez elity Peru, ludzi za-
możnych i wpływowych. Zamieszkał w eleganckim hotelu w Limie, 
prowadził otwarty dom, zatrudniał francuskiego kucharza, a także 
był stałym bywalcem miejscowych salonów oraz działał jako filan-
trop. Napisał 2 książki: La moneda en el Péru (pol. Waluta w Peru; 
Lima 1856) i Ferrocaril Central-Transandino (pol. Centrala Kolej 

Lokomotywy serii GT42AC nr 801 + 814 (producent – EMD) z pustym po-
ciągiem towarowym z Matarani do kopalni Las Bambas na odcinku Ma-
tarani – La Joya (km 99), poza Magistralą Transandyjską (24.08.2017 r.) 
fot. Kabelleger / D. Gubler
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Transandyjska; Lima 1869) oraz kilka artykułów do uczelnianego 
czasopisma Boletin de Minas (pol. Biuletyn kopalniany). Oprócz 
wiedzy czysto inżynierskiej, znał także literaturę klasyczną oraz 
współczesną, nie tylko polską, ale także angielską, francuską 
i hiszpańską. Wart zauważenia jest fakt, iż pomagał polskim emi-
grantom w Peru uzyskać zatrudnienie: A. Babińskiemu, W. Folkier-
skiemu, E. Habichowi, W. Klugerowi, A. Miecznikowskiemu i K. Wa-
kulskiemu (inżynierom) oraz K. Jelskiemu i J. Siemiradzkiemu 
(podróżnikom i biologom). Choć był obiektem westchnień wielu 
kobiet, nigdy się nie ożenił. Gdy odszedł w 1899 r. (zawał serca), 
został pochowany z honorami właściwymi dla bohatera narodowe-
go na cmentarzu Presbitero Maestro w Limie. W 1999 r. w pobliżu 
stacji Ticlio umieszczono pomnik Ernsta Malinowskiego wykonany 
z granitu w Polsce, autorstwa prof. Gustawa Zemły, z epitafium po 
hiszpańsku i polsku – Ernest Malinowski 1818–1899. Inżynier 
polski, patriota peruwiański, bohater obrony Callao 1866, budow-
niczy Centralnej Kolei Transandyjskiej. 

Henry Meigss (1811-1877) urodził się w Catskill w stanie Nowy 
Jork w USA i był trzecim spośród 9 dzieci Elishy i Fanny Meigg-
sów [9,12]. Ojciec prowadził stocznię, która była także jednym 
z pierwszych miejsc pracy młodego Henryka. Wraz z uzyskaniem 
pełnoletności założył rodzinę i rozpoczął pracę jako prywatny 
przedsiębiorca w branży handlu drewnem. Szczęście w interesach 
nie dopisywało, i H. Meiggs 2 razy bankrutował. Gdy pojawiły się 
informacje o znalezieniu złóż złota w Kalifornii (gorączka złota) na 
początku lat 50. XIX w., zdecydował się wyruszyć na drugi koniec 
USA statkiem załadowanym drewnem do San Francisco, opływa-
jąc obie Ameryki; linia kolejowa przez USA jeszcze nie istniała10, 
podobnie jak Kanał Panamski11. Prawidłowo ocenił, iż do budowy 
nowego miasta będzie potrzebne drewno w dużych ilościach, co 
potwierdziło się (zysk ze sprzedaży drewna był prawie 20-krot-
ny). Za zarobione pieniądze na nabrzeżu o nazwie North Beach, 

zbudował magazyny, tartaki i stocznie, aby sprowadzać i przera-
biać drewno, oraz wykonywać usługi portowe. Zapotrzebowanie 
na drewno utrzymywało się wysokim poziomie, ponieważ miasto 
podlegało ciągłej rozbudowie, zatem firma H. Meiggsa przynosiła 
duże zyski. Miał opinię świetnego mówcy i dobrego organizatora, 
zatem zdecydował się zostać miejskim radnym. Około 1853 r. Me-
iggs zdecydował się zbudować na kredyt pirs wychodzący w mo-
rze o długości 650 m. Inwestycja okazała się jednak nietrafiona 
z powodu cofki oceanicznej oraz silnych prądów morskich. Do-
datkowo, w 1854 r. gorączka złota powoli wygasała, zatem licz-
ba mieszkańców miasta zaczęła maleć, a rynek nieruchomości 
ogarnął kryzys. H. Meiggs próbował negocjować z wierzycielami, 
jednak w międzyczasie zdefraudował miejskie fundusze, które 
przeznaczył na spłatę własnych długów. Zatem w tym samym roku 
zdecydował się opuścić USA wraz z rodziną, zabierając własny do-
bytek na statek. Po przybyciu do Chile po 3 miesiącach podróży, 
zaangażował się w budowę linii kolejowych. Pierwszy kontakt uzy-
skał w 1857 r., a do 1867 r. zbudował ponad 300 km linii. Poza 
działalnością biznesową, był aktywny charytatywnie oraz udzielał 
się towarzysko. W 1868 r. wyjechał do Peru, gdzie zbudował po-
nad 1100 km linii kolejowych, w tym Centralną Kolej Transandyj-
ską, współpracując m.in. z E. Malinowskim. Pozwoliło to zebrać 
znaczny majątek, wystarczający do spłaty własnych zobowiązań 
w USA, gdzie cały czas zamierzał wrócić. Do 1873 r. uregulował 
wszystkie należności, w tym odsetki. Do USA ostatecznie nie po-
wrócił i do końca życia pozostał w Peru. 

Wnioski
Kolej Transandyjska wybudowana na przełomie XIX. i XX. w. była 
bardzo śmiałym projektem, który pomimo szczupłych środków 
państwa peruwiańskiego, oraz umiarkowanie zaawansowanych 
dostępnych wówczas technologii budowania linii kolejowych, 

Lokomotywy serii EMD GT42AC nr 801 + 814 z pustym pociągiem towarowym z Matarani do kopalni Las Bambas na odcinku Matarani – La Joya 
(km 99), poza Magistralą Transandyjską (9.07.2017 r.) fot. Kabelleger / D. Gubler  
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został dokonany. Zaprojektowanie i budowa linii zostały zrealizo-
wane przez obcokrajowców, w tym amerykańskiego biznesmena 
H. Meiggsa oraz polskiego inżyniera E. Malinowskiego. Obecnie 
prawie połowę wartości eksportu Peru stanowią metale, w tym 
miedź i złoto wydobywane w Andach, zatem linia kolejowa jest wy-
korzystywana do dzisiaj, generując znaczne dochody podatkowe 
państwa. Poza dużym znaczeniem Kolei Transandyjskiej w gospo-
darce Peru, przejazd całą linią jest bardzo widowiskowy, ukazując 
dążenie i odwagę człowieka do opanowania i zagospodarowania 
nowych terenów, co bez udziału kolei byłoby niemożliwe. 

Przypisy
1 obecnie najwyżej położoną stacją kolejową na świecie jest stacja 
Tanggula (5072 m.n.p.m.) na Magistrali Transtybetańskiej / Qin-
ghai–Tibet railway / Qingzang railway. 
2 inną linią kolejową położoną na znacznej wysokości w Ameryce 
Płd., jest linia Antofagasta w Chile, z najwyższym punktem 4818 m 
n.p.m., również wykorzystywana w przewozach rudy miedzi.
3 duży obszar Peru (1,29 mln km2), a także ukształtowanie tere-
nu (pasma górskie Andów, z najwyższym szczytem Huascaran, 
6768 m.n.p.m.), czy klimat równikowy (obfite opady deszczu) we 
wschodniej części kraju powodują, iż utrzymanie infrastruktury lą-
dowej (dróg kołowych) jest trudne i kosztowne. Zatem przy podró-
żach na większe odległości preferowana jest komunikacja lotnicza. 
4 wojna pomiędzy Chile i Peru, popieranymi przez Ekwador i Boliwię, 
a Hiszpanią, toczona w latach 1865-1866 i zakończona w 1871 r.
5 jest to ruch założony w 1980 r. i odwołujący się do ideologii mark-
sistowskiej oraz stosujący walkę zbrojną jako jedyne narzędzie, 
który w szczycie powodzenia skupiał aż 20 tys. członków, w tym 
wiele osób z wyższym wykształceniem, czy wykonujące wolne zawo-
dy. Jednym ze źródeł utrzymania członków Świetlistego Szlaku był 
udział w handlu narkotykami. Obecnie po zdecydowanych akcjach 
policji działalność organizacji znacznie zredukowano i liczy nie wię-
cej niż 300 osób (2016 r.). 
6 trakcja elektryczna w Ameryce Płn. i Płd. jest stosowana w bardzo 
ograniczonym stopniu – są to przeważnie koleje aglomeracyjne ew. 
systemu naziemnego metra wokół metropolii takich jak Montreal, 
Buenos Aires, czy São Paulo, z zasilaniem prądem stałym z sie-
ci trakcyjnej (np. 1,5 kV DC) ew. trzeciej szyny (600-750 V DC). 
Pewnym wyjątkiem jest magistrala NEC w USA, czyli linia używana 
przez pociągi dużych prędkości Acela Express przewoźnika Amtrak, 
zasilane 3 rodzajami prądu przemiennego. 
7 oznaczenie serii C30, czyli układ osi C-C (Co’Co’), oraz moc silnika 
spalinowego 30(00) KM. 
8 ww. pierwiastki powodują zarówno zatrucia przewlekłe (ołów, ar-
sen), jak i mają działanie kancerogenne (arsen, kadm). Szczególnie 
toksyczny jest arsen i związki arsenu, np. arszenik. 
9 związki srebra są trujące dla mikroorganizmów. 
10 First Transcontinental Railroad w USA została otwarta w maju 
1869 r.
11 zbudowany w latach 1904–1914, a oficjalnie otwarty w 1920 r.
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Zdjęcia – Wikimedia Commons

Trans-Andean Railway in Peru
Trans-Andean Railway built at the end of the 19th century in Peru, was 
created with the participation of foreign capital and technical knowledge. 
The motive for construction of the railway line was the intention to exploit 
rich copper deposits and silver and gold. The applied technical solu-
tions are admirable even today, particularly the so-called zigzags that 
allowed to lead the railway line through inaccessible mountain areas of 
the Andes, as the principal investor, Henry Meiggs, an US entrepreneur 
said: a train can go, where the llama goes. Ernest Malinowski, a Polish 
specialist, was the chief engineer who designed the railway line and 
supervised. Malinowski was also engaged in the war with Spain in 1866. 
Finally, the inhabitants of Peru proclaimed him as the national hero. 
Keywords: Galera, Ticlio, copper, zigzag, Peru, Malinowski, Meiggs.


