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Infrastruktura kolejowa
– majątek narodowy i potencjał gospodarczy
PKP Polskie Linie Kolejowe SA jako podmiot zarządzający publiczną infrastrukturą kolejową utrzymuje i udostępnia wszystkim licencjonowanym przewoźnikom
sieć dróg kolejowych dla przewozów osób i towarów
z zapewnieniem bezpiecznego przejazdu pociągów,
zachowując najwyższy możliwy standard swojej oferty.

Spółka PKP PLK SA buduje strategię działania, opierając się na rządowych dokumentach o charakterze
strategicznym, uwzględniając politykę transportową Unii Europejskiej,
respektując zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych
zawartych przez rząd Polski, krajowe i unijne uregulowania prawne
oraz uwzględniając swoje potrzeby
wynikające z bieżącej działalności,
uwarunkowań handlowych i sytuacji na rynku. Niezwykle istotnym
aspektem działalności spółki jest
dostosowanie polskiej sieci do standardów europejskich, w tym:
utworzenie
zintegrowanego
systemu transportu kolejowego
w ramach UE, umożliwiającego
m.in. sprawne powiązanie regionów Polski z regionami UE;
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eliminowanie barier i liberalizacja rynku kolejowego;
dążenie do osiągnięcia interoperacyjności polskiej sieci kolejowej z systemem kolejowym UE
oraz minimalizowanie barier
w komunikacji z kolejami szerokotorowymi;
stworzenie optymalnych warunków do współpracy z krajowymi i zagranicznymi zarządcami
infrastruktury kolejowej w ramach europejskiego systemu
transportowego;
utrzymanie w stałej sprawności
techniczno-eksploatacyjnej podstawowej sieci linii kolejowych
zgodnie ze standardami UE.

Niemal 1000 km torów
zmodernizowanych przez
PKP PLK SA w ubiegłym
roku

Głównym instrumentem poprawy dostępności oraz zapewnienia
odpowiedniej jakości i poziomu
usług transportu kolejowego z jednoczesnym zachowaniem dbałości o środowisko naturalne jest
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata
2007–2013.

Polska ma jedną z największych
sieci kolejowych w Europie, liczącą 19 299 km linii kolejowych,
obejmującą łącznie 37 420 km
torów. Ponad połowa sieci jest
zelektryfikowana. W skład infrastruktury wchodzą również liczne obiekty inżynieryjne (łącznie
25 830 mostów, wiaduktów i przepustów), przejazdy kolejowe,
perony oraz urządzenia i obiekty służące prowadzeniu ruchu.
Zarządzanie ruchem kolejowym
odbywa się z nastawni, lokalnych
centrów sterowania ruchem i dyspozytur, pracę ludzi wspierają
i nadzorują nowoczesne systemy
sterowania i automatyki kolejowej.
Podczas realizacji zadań inwestycyjnych modernizacji podlegają
wszystkie te elementy infrastruktury kolejowej.

Realizacja
współfinansowanych
ze środków UE oraz budżetu państwa kluczowych przedsięwzięć
modernizacyjnych ujętych na liście
projektów indywidualnych POIiŚ
skupiać będzie największą uwagę
i wysiłki spółki PKP Polskie Linie
Kolejowe.

W 2012 r. PKP PLK SA zmodernizowały i poddały ulepszeniom
infrastrukturę kolejową na ponad
940 km torów. Ponadto zmodernizowano 633 obiekty inżynieryjne,
w tym m.in. 86 mostów, 121 wiaduktów, 425 przepustów i jeden
tunel. Pracom modernizacyjnym
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i rewitalizacyjnym poddanych zostało 181 peronów oraz 373 skrzyżowania torów z drogami. Wydatki
związane z inwestycjami w 2012 r.
przekroczyły 3,7 mld zł. Dla porównania w 2011 r. PKP PLK zmodernizowały i poddały ulepszeniom infrastrukturę kolejową na długości
ok. 1017 km torów. Zmodernizowano wówczas 227 obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 36 mostów,
32 wiadukty, 149 przepustów,
95 peronów oraz 335 przejazdów.
W roku 2011 Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA wydało na inwestycje 3 mld 613 mln zł. Tymczasem w 2010 r. wydatki te wyniosły
2 mld 606 mln zł.

Inwestycje w aglomeracjach i regionach
Rok 2012 przyniósł zakończenie inwestycji mających przede wszystkim charakter regionalny lub aglomeracyjny. Wiele z zakończonych
zadań było elementem przygotowań do Euro 2012.

W ubiegłym roku dobiegła końca inwestycja polegająca na modernizacji
linii do Wieliczki. W ramach tego
zadania przebudowano tor prowadzący do Wieliczki oraz wszystkie
przystanki. Powstał także jeden
nowy przystanek – Wieliczka Bogucice. W samej Wieliczce podróżni
korzystają już z odnowionego przystanku Wieliczka Rynek–Kopalnia,
przy którym zbudowano parking
przesiadkowy „parkuj i jedź”.
W sierpniu 2012 r. zakończony został także projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (RPO). Dzięki modernizacji linii nr 357 na odcinku
Wolsztyn–Luboń prędkość jazdy
autobusów szynowych wzrosła
do 110 km/h, a czas przejazdu pociągów skrócił się o ok. 17 minut.
Pasażerowie zyskali nowy przystanek osobowy w Kotowie, a na
wybudowanych i przebudowanych
peronach stanęły nowe wiaty, m.in.
wyremontowano zabytkowe wiaty
peronowe na stacji Wolsztyn.

Ponadto w ubiegłym roku zakończono projekt w ramach RPO dla
woj. zachodniopomorskiego. Dzięki
pracom prowadzonym przez PKP
PLK na linii kolejowej nr 403 między
Wałczem a Ulikowem przywrócone
zostało połączenie kolejowe z Wałcza do Kalisza Pomorskiego, a prędkość jazdy szynobusów wzrosła do
100 km/h. Inwestycja zwiększyła
również dostępność między aglomeracjami szczecińską i bydgoską,
a dalej poznańską.
Dwie inwestycje kolejowe zakończone w ubiegłym roku odegrały
dużą rolę podczas odbywającego się w naszym kraju Euro 2012.
Przystanek
Warszawa
Stadion
został gruntownie przebudowany – wyposażono go w nowe wiaty zakrywające w całości perony.
Zmodernizowano przejście podziemne, z którego na peron można
dostać się za pomocą schodów ruchomych oraz wind. Biało-czerwona kolorystyka i mała architektura
przystanku współgrają z elewacją
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Stadionu Narodowego. Informacje
na peronowych wyświetlaczach
prezentowane są także w języku angielskim. Zastosowanie monitoringu zwiększyło bezpieczeństwo podróżnych i pomaga w utrzymaniu
porządku na przystanku.
PKP PLK SA przekazały również
do użytkowania nową linię kolejową łączącą Świdnik z przystankiem
Świdnik Port Lotniczy. Inwestycja
prowadzona w ramach RPO Woj.
Lubelskiego objęła m.in. budowę
ponad dwukilometrowego toru
między stacją Świdnik a Portem
Lotniczym Lublin oraz elektryfikację linii. Nowe połączenie zapewnia
szybki dojazd do lotniska – krótszy
o kwadrans niż podróż samochodem, a lotnisko w podlubelskim
Świdniku stało się trzecim portem
lotniczym w Polsce, na który można
dotrzeć koleją. Stanowi to duże udogodnienie dla pasażerów z całego
regionu, a także dla pracowników
lotniska oraz związanych z nim firm
i instytucji.
31 maja 2012 r. zostało otwarte połączenie kolejowe, które zapewniło
szybką i sprawną podróż z centrum
Warszawy na Lotnisko Chopina.
Czas przejazdu wynosi ok. 20 minut. Inwestycja została podzielona
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na dwie części. Pierwsza z nich została zakończona w 2008 r. i polegała na przebudowie ponad ośmiokilometrowego odcinka torów między
stacją Warszawa Zachodnia i Warszawa Okęcie, w trakcie której powstały dwa nowe przystanki osobowe – Warszawa Aleje Jerozolimskie
i Warszawa Żwirki i Wigury. W ramach drugiej części inwestycji na
podziemnej stacji powstał wyspowy
peron o długości 150 m, umożliwiający obsługę dwóch pociągów. Linia
na przeważającej długości (1183 m)
przebiega w tunelu na głębokości do
5 m. W trakcie tego etapu inwestycji
przebudowano również przystanek
Warszawa Służewiec.

meracyjna umożliwi uruchomienie
dodatkowych pociągów i stworzenie sieci kolejowych połączeń aglomeracyjnych obsługujących Łódź
i miejscowości w województwie
łódzkim.

W ubiegłym roku ruszył projekt budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w ramach RPO Woj. Łódzkiego.
Do eksploatacji zostało oddanych
już 13 peronów, a na 9 przejazdach
zabudowano urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej,
m.in. w Łodzi przy ul. Okulickiego,
w Jedliczach przy drodze prowadzącej do Grotnik, w Smardzewie,
Strykowie oraz Głownie. Na pozostałych przystankach prace wciąż
trwają. Pasażerowie już w przyszłym roku skorzystają z 8 nowych
i 9 zmodernizowanych przystanków i stacji. Łódzka Kolej Aglo-

Natomiast na trasie Toruń–Bydgoszcz prace rewitalizacyjne ruszyły 16 października 2012 r. Obecnie
prowadzone są kolejne roboty na
stacji Toruń Główny. Inwestycja
obejmuje prace na ponad 50 km linii kolejowej łączącej Toruń przez
Solec Kujawski z Bydgoszczą. Plan
zakłada wymianę nawierzchni
torów o łącznej długości ponad
93 km. W ramach inwestycji wykonany zostanie również remont 18
przejazdów kolejowych. Dzięki wykonanym pracom podróż z Torunia
do Bydgoszczy skróci się z ponad
60 minut do ok. 43 minut.

Ponadto rozpoczęły się prace w ramach dwóch projektów współfinansowanych z RPO dla województwa
dolnośląskiego. W trakcie robót prowadzonych na linii nr 309 Kłodzko
Nowe–Kudowa-Zdrój oraz linii
nr 311 Jelenia Góra–Szklarska Poręba wyremontowanych zostanie
ponad 30 km torów wraz z obiektami inżynieryjnymi i peronami
za ponad 100 mln zł.
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Także w ramach modernizacji linii
kolejowej E20 trwają prace. PKP
PLK SA podpisały umowę na modernizację linii kolejowej z Siedlec
do Białej Podlaskiej w obszarze
lokalnego centrum sterowania ruchem LCS Łuków. Zakres robót dotyczy również trzech stacji: Siedlce,
Łuków i Międzyrzec Podlaski, które
zostaną gruntownie przebudowane. W Siedlcach planowana jest budowa dwóch tuneli. Projekt będzie
kontynuacją pierwszego etapu prac,
który polegał na modernizacji torów
między Siedlcami a Terespolem, zakończonego w 2010 r.
Prace rozpoczęły się również na
66-kilometrowym odcinku linii
kolejowej E75 od Rembertowa do
Tłuszcza (Sadowne). Wszystkie perony na przystankach i stacjach zostaną przystosowane do obsługi osób
o ograniczonej możliwości poruszania się oraz pasażerów z cięższym
bagażem. W planach jest również
budowa skrzyżowań wielopoziomowych oraz likwidacja przejazdów
w poziomie szyn. Po zakończeniu
prac pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość do 160 km/h.
Na odcinku Zielonka–Wołomin Słoneczna w ramach inwestycji powstanie dodatkowa para torów dla ruchu
podmiejskiego, co umożliwi prowadzenie ruchu pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych po oddzielnych torach – w efekcie pozwoli to
na sprawniejsze zarządzanie intensywnym ruchem kolejowym.
W ubiegłym roku PKP PLK SA
zawarły ponadto umowę na zaprojektowanie i montaż systemu
zarządzania ruchem kolejowym na
terenie ośmiu lokalnych centrów sterowania na linii kolejowej Warszawa
–Gdynia. Wartość umowy opiewa
na kwotę ponad miliarda złotych.
To ostatni etap modernizacji linii łączącej stolicę z Trójmiastem. Montaż
systemu sterowania ERTMS pozwoli na podwyższenie bezpieczeństwa,
a także na zwiększenie prędkości
pociągów pasażerskich na wybranych odcinkach powyżej 160 km/h.

Prace budowlane przy
budowie nowego dworca
Łódź Fabryczna w 2012 r.
poszły naprzód. Wykonano wykop, wokół
którego powstaną mury
przyszłego dworca. Ma
on blisko 500 m długości, 120 m szerokości
i 8 m głębokości. W grudniu rozpoczął się kolejny,
zasadniczy etap budowy,
czyli stawianie ścian szczelinowych na przygotowanych wcześniej wykopach.
Żurawie
gąsienicowe
z chwytakami ważącymi
100 ton i dźwigi gąsienicowe z 30-metrowymi wysięgnikami służą grupie
ponad 40 specjalistów do
wykonania ścian szczelinowych. Ta część zadania
potrwa blisko 8 miesięcy.
Budowa nowego dworca jest realizowana przez
PKP PLK SA, Miasto Łódź
i PKP SA przy wsparciu
Unii Europejskiej i ma się
zakończyć w 2015 r.
Cały czas trwają również prace
budowlane na jednej z ważniejszych linii kolejowych południowej Polski. Łączna długość modernizowanego odcinka linii E30 od
Krakowa (Podłęża) do Rzeszowa
Zachodniego wynosi 138,7 km.
W roku 2012 udało się oddać do
eksploatacji prawie 50 km torów na
szlakach Tarnów–Wola Rzędzińska, Czarna Tarnowska–Grabiny,
Dębica–Ropczyce i Trzciana–Ruda
Wielka, a także w stacjach Bogumiłowice, Wola Rzędzińska i Dębica
oraz na posterunku odstępowym
Rudzice. Zmodernizowano również 7 mostów, 17 wiaduktów oraz
6 nowoczesnych peronów jednokrawędziowych, które zastępują starsze konstrukcje dwukrawędziowe
o wysokości 30 cm. Prace umożliwią
pociągom pasażerskim osiągnięcie
prędkości 160 km/h, co przyczyni
się do skrócenia czasu przejazdu aż
o 71 minut. Zakończenie inwestycji
planowane jest na 2015 r.
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Również w zachodniej części kraju
w ramach modernizacji linii kolejowej E59 na 58-kilometrowym odcinku od Wrocławia do granicy woj.
dolnośląskiego trwają prace. W ubiegłym roku oddano do eksploatacji
ponad 45 km torów i sieci trakcyjnej. Zmodernizowano również m.in.
4 przepusty, 3 przejazdy kolejowe
oraz 3 perony w Pęgowie i Garbcach. Po zakończeniu modernizacji
prędkość dla pociągów pasażerskich
zwiększy się do 160 km/h. Znacznemu skróceniu ulegnie czas podróży.
Na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego będzie to
ok. 20 minut w ruchu pasażerskim.
Perony zostaną dostosowane dla
osób o ograniczonej możliwości poruszania się (wyposażone w pochylnie lub windy). Efekty modernizacji
stworzą przewoźnikom możliwości
przygotowania atrakcyjnej oferty
przewozowej osób i towarów, a pasażerom zapewnią bezpieczeństwo
i wygodę podróży.
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Optymalizacja projektowania
na jednotorowych liniach kolejowych.
mgr inż. Jan Szczęsny
projektant Transprojektu Gdańskiego

Transprojekt Gdański, mimo, że w portfolio ma już ponad 700 kilometrów wyremontowanego toru i ponad 20 zrealizowanych kontraktów kolejowych (w tym
część w formule „projektuj i buduj”), przy
rewitalizacji linii 207 po raz pierwszy
ma okazję, przy znakomitej współpracy z zamawiającym – PKP PLK SA CRI
w Gdańsku, wykonawcą – NDI SA, i przy
współudziale przewoźnika – Arriva RP
Sp. z o.o., wnieść tak wiele usprawnień
w funkcjonującej linii. To właśnie na projekty rewitalizacyjne, przywracające pierwotne parametry linii kolejowych, kładzie się dzisiaj największy nacisk. Artykuł
przedstawia, jak w ramach rewitalizacji
zostaną przywrócone pierwotne parametry linii oraz dodatkowo zostanie istotnie
usprawnione funkcjonowanie stacji.

Rys. 1 Schemat działania żeberka ochronnego

Rys. 2 Łukowanie rozjazdów
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Prowadzonym na szeroką skalę inwestycjom rewitalizacyjnym przyświecają cele maksymalnego skrócenia czasu
zamknięcia torów, przywrócenia pierwotnie obowiązujących prędkości pociągów i odsunięcia terminu kolejnych
remontów na czas, który wynika z kompromisu między kosztowną i dogłębną
modernizacją a tańszą i prowadzoną
nieraz w błyskawicznym tempie rewitalizacją. Zazwyczaj przy rewitalizacji roboty prowadzone są do głębokości pryzmy tłucznia. Poprawiana jest geometria
toru, a także wymieniane są wszystkie
elementy nawierzchni, w tym rozjazdy,
co umożliwia wprowadzenie istotnych
usprawnień w funkcjonowaniu stacji.
Oto rozwiązania, jakie Transprojekt
Gdański zastosował w projektach stacji
na odcinku Chełmża–Grudziądz na linii
jednotorowej 207.

Pierwszym usprawnieniem jest likwidacja
żeberek ochronnych. Są to rozjazdy prowadzące na tor ślepy, w których położenie
zwrotnicy jest uzależnione od ułożenia
drogi przejazdu w torze chronionym według schematu na rys. 1.
Stacje zazwyczaj mają tor pełniący funkcję żeberka ochronnego, ponieważ dawne układy stacyjne są rozbudowane bardziej, niż to wynika z obecnych potrzeb.
Niestety, rozjazdy żeberkowe ułożone
są w taki sposób, że wyjazd na szlak
odbywa się po ich kierunku zwrotnym,
co jest nieuzasadnione ruchowo i prowadzi do szybkiego zużycia rozjazdu. Gdyby układano je kierunkiem zwrotnym
w kierunku żeberka, wówczas normalny
ruch odbywałby się na wprost.
Żeberka można jednak zastąpić dłuższą drogą ochronną, czyli odsunięciem semafora wyjazdowego na 100 m
od miejsca, w którym może dojść do kolizji pociągów znajdujących się na różnych torach (ukresu). Dzięki temu eliminuje się zbędne urządzenia podnoszące
koszty eksploatacji. Takiego zabiegu dokonano w projekcie stacji Kornatowo.
W drugim kroku, po likwidacji ograniczeń
stawianych przez żeberka, warto rozważyć łukowanie rozjazdów rozgałęziających
tor szlakowy na tory główne na stacji. Stoją
za tym dwie przesłanki: koszty utrzymania i prędkość ruchu pociągów. Koszty
utrzymania rozjazdu rosną w postępie
geometrycznym wraz ze zmniejszeniem
promienia łuku toru zwrotnego. W kontekście prędkości łukowanie rozjazdu ma
dwojaki wpływ – pozwala podnieść prędkość na torze zwrotnym, lecz prowadzi do
jej ograniczenia na kierunku zasadniczym,
który w przypadku rozjazdu zwyczajnego
przebiegałby po prostej. W tym miejscu
pojawia się dylemat – czy można dopuścić
do ograniczenia prędkości i wprowadzenia krzywizny na kierunku zasadniczym?
Odpowiedź przynosi analiza projektu
rozkładu jazdy oraz charakterystyki trakcyjnej pojazdów. Rozkład jazdy mówi
nam, czy i ile krzyżowań (mijania się
pociągów na stacji) wystąpi dobowo na
danej stacji. Czyli czy oba tory będą obciążone równą liczbą pociągów, czy krzyżowania wystąpią sporadycznie. W drugim przypadku jeden z torów można
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układów geometrycznych stacji
Na przykładzie linii kolejowej 207
traktować priorytetowo i zaprojektować
tak, by jazda odbywała się tylko po kierunku prostym rozjazdów.
Charakterystyka trakcyjna odpowiada na
pytanie, jaką prędkość pociąg osiągnie na
rozjeździe, jeżeli w pobliżu jest ograniczenie spowodowane na przykład geometrią
osi toru, lub startując od peronu – ważne,
by rozjazd dopasować do tej prędkości.

Rys. 3 Schemat projektowanej stacji Kornatowo

Przykład linii 207
Zakładana prędkość na linii 207 po rewitalizacji to 80–100 km/h, a skrócenie
czasu przejazdu w relacji Chełmża–Grudziądz ma wynieść 20 min. Obecnie
podróż trwa od 59 do 75 min zależnie
od liczby krzyżowań. Jak widać, prędkość
docelowa nie jest szczególnie wysoka.
Jako podstawowy rozjazd na stacjach
mijankach wybrano symetrycznie łukowany rozjazd 49E1-500-1:12. Posiada on
na obu kierunkach promień 1000 m i pozwala na przejazd z prędkością 90 km/h,
co wpłynie nieznacznie na prędkość na
torze zasadniczym, a polepszy parametry toru zwrotnego.
Z analizy rozkładu jazdy przygotowanego
przez Arrivę dla sytuacji po rewitalizacji
wynika, że na przedmiotowym odcinku,
przy rozkładzie cyklicznym co godzinę,
każdy pociąg będzie krzyżował się w Kornatowie lub w Grudziądzu Mniszku.
To pozwala stwierdzić, że kierunek zwrotny rozjazdów będzie wykorzystywany
często. A zatem zasadne jest również przyporządkowanie krawędzi peronowej do
kierunku ruchu, tak by każdy pociąg mijał
peron z prawej strony. Dzięki temu pasażer
lepiej zorientuje się na stacji, a oba kierunki
rozjazdu będą zużywać się w tym samym
tempie, co usprawni jego utrzymanie.

Stacja Kornatowo
Na dojeździe do stacji Kornatowo od strony Chełmży układ geometryczny toru pozwala na jazdę z prędkością 100 km/h.
Za stacją występuje para łuków odwrotnych z ograniczeniem prędkości do
80 km/h. Semafory wjazdowe znajdować
się będą 800 m przed i 950 m za miejscem
zatrzymania. Dzięki łukowaniu rozjazdów wskazywać będą światło zielone,

Rys. 4 Schemat projektowanej stacji Chełmża
czyli jazdę z maksymalną prędkością
rozkładową niezależnie od ustawienia
zwrotnicy. W przypadku zastosowania
rozjazdu o promieniu 300 m, który jest
najczęściej stosowany na liniach kolejowych w Polsce, wspomniane wyżej 800 m
lub 950 m pociąg przejechałby z prędkością 40 km/h zamiast 90 km/h, tracąc
przy tym ponad 30 s. W przypadku zastosowania rozjazdu zwyczajnego o promieniu 500 m jechałby 60 km/h, tracąc 20 s.
Zauważmy, że ta oszczędność uzyskana
jest jedynie dzięki łukowaniu rozjazdu,
więc bardzo niskim kosztem.
Warto omówić również lokalizację dojścia
do peronu na stacji Kornatowo. Jest ono
usytuowane w bezpieczny sposób, gdyż
pociągi przyjeżdżające z obu kierunków,
przed zatrzymaniem się, nie przecinają drogi pasażerów. Jest to istotne przy równoczesnych wjazdach na stację z obu kierunków.

Stacja Chełmża
Są przypadki, gdzie nie warto łukować
rozjazdu, bo nie przyniesie to żadnych
korzyści. Doskonale obrazuje to stacja
Chełmża, gdzie w głowicy od strony Torunia zaprojektowaliśmy rozjazd zwyczajny o promieniu R = 300 m, a od strony Grudziądza łukowany symetrycznie
R = 1000/1000 m. Różnica w położeniu
tych dwóch rozjazdów jest taka, że rozjazd R = 1000/1000 m oddalony jest około
650 m od miejsca zatrzymania przy peronie, zaś R = 300 m tylko 260 m, przy czym
poprzedza go jeszcze rozjazd krzyżowy,
który ogranicza prędkość do 40 km/h.

Analizując maksymalne prędkości, jakie
mogą być osiągnięte przez pociągi ruszające z toru nr 2 w stronę Torunia, dochodzimy do wniosku, że budowa rozjazdu
o większym promieniu niż R = 300 m
nie dałaby efektu skrócenia czasu podróży, gdyż pociągi nie rozpędzą się na tak
krótkim odcinku do prędkości większej
niż do 50 km/h. Ponadto wszystkie pociągi z Grudziądza, które nie krzyżują się
w Chełmży, będą poruszały się po torze
nr 1, by uniknąć jazdy po kierunkach
zwrotnych rozjazdów 4 i 5 (co prowadzi
do ich szybszego zużycia). Tak więc to nieznaczne obniżenie prędkości z 50 km/h
do 40 km/h na krótkim odcinku będzie
dotyczyło tylko części pociągów.
Przytoczone przykłady pokazują, że
znaczne oszczędności czasu podróży
i kosztów utrzymania można osiągnąć
przez odpowiedni dobór rozjazdów, znikomo lub wcale nie podnosząc kosztów
budowy. Takie możliwości dają głównie
regionalne linie jednotorowe. Warto więc
zwrócić uwagę na ich układy stacyjne
w kontekście lepszego dopasowania do
obecnych i przyszłych potrzeb przewoźników, a pasażerowie na pewno to docenią.
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Modernizacja
linii kolejowej E30
Wiele ważnych linii kolejowych obserwowanych z okna
wagonu przypomina ciągnące się na długim dystansie
place budowy. Tak jest również na magistrali kolejowej
Kraków–Medyka. Widok ten to obietnica przyśpieszenia podróży po zakończeniu prac.

Na magistrali kolejowej Kraków–
Medyka prowadzone są prace inwestycyjne w ramach projektu
Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ) 7.1-30 na odcinku Podłęże–Rzeszów. Linia kolejowa nr 91 Kraków–Medyka, łącząca stolice Małopolski i Podkarpacia,
to magistrala wchodząca w skład
korytarza kolejowego E30/C-E30
pamiętająca czasy monarchii austro-węgierskiej. Pierwsze pociągi
z parowozami na czele jeździły po
tej trasie jeszcze na początku drugiej
połowy XIX wieku.
Dziś podróż pociągiem między tymi
miastami, trwająca z powodu prac
modernizacyjnych około 4 godzin,
może być okazją do przyjrzenia się
wszystkim stadiom budowy nowych torów. Licząca ponad 258 km
linia kolejowa pomiędzy Krakowem (Podłężem) i Rzeszowem,
tj. na odcinku prawie 140 km, przechodzi obecnie modernizację, a to
oznacza, że niemal jej każdy element
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dyrektor projektu odpowiedzialny za modernizację
w PKP Polskie Linie Kolejowe SA

jest budowany od nowa, i to nie zawsze w miejscu dotychczasowego
położenia. Na niektórych odcinkach,
na przykład przed Dębicą czy Rzeszowem, tor przebiegnie w nowym
śladzie. Taka zmiana pozwoli pociągom na szybszą niż dotąd jazdę.
Najważniejszy efekt tych rozległych
robót, z punktu widzenia pasażera,
to przede wszystkim podwyższenie
maksymalnej prędkości dla pociągów pasażerskich do 160 km/h,
które będzie możliwe w wyniku
skorygowania układu geometrycznego linii kolejowej (złagodzenia
łuków), zastosowania nowych
komputerowych urządzeń sterowania ruchem, przebudowy obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej
oraz podtorza.
Modernizacja ciągu E30 na odcinku Podłęże–Rzeszów realizowana
w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 jest
największym projektem kolejowym
w Polsce. Jej koszt całkowity wynosi
4 mld 672 mln zł, z tego maksymal-

Rys. Lokalizacja robót realizowanych w 2013 r. w ramach projektu POIiŚ 7.1-30

kolej

Rafał Pietrończyk

na kwota wydatków kwalifikowalnych to 3 mld 115 mln zł.
Na dwóch szlakach zrealizowano już wzmocnienia podtorza pod
jednym z torów, przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn
tj. palownic (fot. 1), które wykonują
4-, 8-metrowe kolumny zwiększające nośność podtorza, tak aby po
linii kolejowej można było prowadzić ruch pociągów pasażerskich
z prędkością 160 km/h i towarowych z prędkością 120 km/h przy
jednoczesnym zwiększeniu, w stosunku do stanu obecnego, nacisków osiowych taboru kolejowego
do 221 kN/oś.
Praca palownic ze względu na ich
wielkość (25-metrowy maszt) oraz
technologię robót (konieczność zapewnienia ciągłych dostaw cementu i wody) prowadzona była całodobowo przez minimum sześć dni
w tygodniu i wymagała precyzyjnej
organizacji budowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia
ruchu pociągów przy każdej palownicy podczas jej pracy znajdował
się sygnalista (posiadający łączność
radiową), który ostrzegał operatora maszyny o nadjeżdżającym
pociągu. Dodatkowo zastosowano
wygrodzenia od strony czynnego
toru szlakowego. Jeszcze w obecnym roku wzmocnienia podtorza
będą wykonywane na szlakach
Podłęże–Kłaj, Kłaj–Bochnia, Sędziszów Małopolski–Trzciana. Zostaną
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Fot. 1 Wykonywanie wzmocnień podtorza
w torze nr 1 na szlaku Biadoliny–Bogumiłowice

również wykonane wzmocnienia
pod drugimi torami na szlakach
Bochnia–Brzesko Okocim i Biadoliny–Bogumiłowice.
Modernizacja ciągu linii Kraków–Rzeszów to nie tylko prace
na szlakach, ale także przebudowa
układów torowych stacji. Na 16
stacjach, gdzie przebudowywane są układy torowe, zlokalizowanych jest łącznie 8 bocznic, na
których musi być zapewniona dostępność do linii kolejowych wykorzystywanych przez miejscowe
przedsiębiorstwa (najważniejsze
to Stalprodukt w Bochni, Wytwórnia Podkładów Kolejowych w Bogumiłowicach, Zakłady Azotowe
w Tarnowie, Baza Paliw Płynnych
w Woli Rzędzińskiej, Zakłady
Oponiarskie w Dębicy, Cukrownia w Ropczycach), tak aby mogły
ciągle funkcjonować i nie zaszła
konieczność zawieszenia ich działalności. W związku z powyższym fazowanie robót musi być
ściśle powiązane z możliwościami
produkcyjnymi (przerwy w dostawach surowców do produkcji
i ograniczenie wywozu gotowych
materiałów) zakładów korzystających z transportu kolejowego.
Jednym z większych zakładów na
modernizowanym odcinku linii kolejowej jest wytwórnia podkładów

strunobetonowych w Bogumiłowicach, która dostarcza produkty
wykorzystywane przy robotach modernizacyjnych w całej Polsce. Mając
powyższe na uwadze, w celu skrócenia czasu realizacji robót związanych
z budową przepustu kolejowego
oraz zminimalizowania ograniczeń
eksploatacyjnych (dostępność do
układu torowego) zastosowano metodę przeciskową realizacji obiektu.
Wykonano przepust o średnicy 3 m
i długość 56 m (fot. 2). Technologia
ta wyeliminowała konieczność wyłączenia na długi czas z eksploatacji
torów, co musiałoby mieć miejsce
przy realizacji obiektu metodą rozkopową.
Podczas przebudowy linii kolejowej należy zachować możliwość
prowadzenia nie tylko ruchu pasażerskiego (aglomeracyjnego i dalekobieżnego), ale także przewozu
ładunków towarowych w kierunku
wschód-zachód pomiędzy Ukrainą
a Unią Europejską. Dodatkowo ze
względu na układ i parametry pozostałych linii kolejowych w Małopolsce magistrala kolejowa E30/C-E30
wykorzystywana jest jako dojazd do
największego kolejowego przejścia
granicznego ze Słowacją – Muszyna/Plavec.
Większość materiałów budowlanych (tłuczeń, szyny, podkłady,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej) dowożonych jest nie transportem samochodowym, lecz kolejowym i w związku z tym w celu
ich wyładowania na szlakach kolejowych zarządzane są nocne zamknięcia torowe, w czasie kiedy ich
oddziaływanie na ruch pasażerski
jest znikome.
Uwzględnienie przy modernizacji
linii kolejowej prowadzenia ruchu
kolejowego po minimum jednym
torze na każdym z 16 przebudowywanych szlaków oraz obsługi bocznic stacyjnych to nie wszystko. Na
stacjach budowane są tymczasowe
perony pozwalające na ruch pociągów pasażerskich przy dużej ilości
zamknięć torowych (fot. 3). Zazwyczaj na każdej stacji przez cały czas
trwania robót muszą być dostępne

Fot. 2 Wykonywanie przepustu o średnicy 3,0 m na stacji
Bogumiłowice

dwie krawędzie peronowe umożliwiające krzyżowanie się – wymijanie – pociągów pasażerskich.
Wszystkie perony na przebudowanych 16 stacjach oraz 14 przystankach, w tym na nowo budowanym
przystanku Dębica Wschodnia, zostaną dostosowane do potrzeb osób
o ograniczonej możliwości poruszania się. Wysokość nowych peronów
będzie wynosić 55 cm, a więc będzie większa w stosunku do stanu
istniejącego (30 cm), co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Płyty peronowe zostaną wyposażone

Fot. 3 Nowo wybudowany peron przy torze nr 3 oraz peron
tymczasowy na stacji Bogumiłowice
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Fot. 4 Oznakowanie pasów bezpieczeństwa na nowo wybudowanym peronie na przystanku w Lubzinie
Fot

w specjalne oznakowanie (w formie żółtych linii ostrzegawczych
oraz pasów guzków) ostrzegające
osoby niewidome i niedowidzące
o wejściu w strefę bezpieczeństwa
(fot. 4).
Dodatkowo dojścia do wszystkich
peronów będą dostosowane do
obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W tym celu
zostaną wybudowane pochylnie
lub windy (osobowe bądź przyścienne).
W ramach prowadzonych prac
zostanie przebudowanych i wybudowanych łącznie 138 wiaduktów, mostów i estakad. Przy rea-

lizacji obiektów inżynieryjnych
wykonawcy stosują rozwiązania
minimalizujące wpływ prac na
prowadzony ruch kolejowy. Zabudowywane są konstrukcje odciążające umożliwiające przejazd pociągów nad wznoszonymi budowlami
(uzyskuje się w ten sposób skrócenie czasu trwania zamknięć niezbędnych do wybudowania danego obiektu). W celu skrócenia
czasu robót przy rozbiórce dużych
konstrukcji z przęsłami stalowymi
wykorzystywane są dźwigi o dużej nośności, które demontują całe
przęsła lub ich elementy (dźwigary). Nowe wieloprzęsłowe obiekty

Fot
Fot. 5 i 6 Budowa mostu na rzece Raba – dem
demontaż
montaż starych dźwigarów i nasuwanie nowych przęseł
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mostowe budowane są z wykorzystaniem technologii nasuwania.
Przykładem takiego obiektu może
być most na rzece Raba (fot. 5 i 6)
zlokalizowany na szlaku Kłaj–Bochnia, na którym w maju bieżącego
roku przeprowadzono operację nasuwania konstrukcji przęseł. Montaż i zabudowa stalowych przęseł
mostu zostały przeprowadzone metodą nasuwania w czterech etapach.
Każde przęsło składało się z czterech dźwigarów, które przed nasuwaniem połączono ze sobą przez
spawanie na platformie startowej.
Stalowa konstrukcja była wysuwana w kierunku przyczółka znajdującego się na brzegu rzeki od strony Bochni za pomocą siłowników
hydraulicznych, które pchały ją
po łożyskach ślizgowych. Ostatnie
piąte przęsło zostanie zmontowane
na samej platformie startowej i nie
będzie wymagało nasuwania (platforma startowa znajduje się między przyczółkiem mostu od strony
Krakowa a podporą nr 2). Łączna
długość wszystkich przęseł w jednym torze wynosi 131,5 m. Na nasuniętych przęsłach będzie zabudowane koryto balastowe, w którym
ułożony zostanie tor na podsypce
tłuczniowej. Na starym obiekcie tor
wykonany był w sposób wykluczający prowadzenie ruchu pociągów
z prędkością 160 km/h (tor z jazdą
na mostownicach opartych na dźwigarach mostu).
Modernizacja magistrali E30/C-E30
poprawi także rozwiązania komunikacyjne miejscowości rozdzielonych
przez linię kolejową. Większość
przejazdów w poziomie szyn zostanie zlikwidowana (projekt zakłada
likwidację do 49 przejazdów) i będą
one zastąpione wiaduktami bądź
układem dróg równoległych, znacząco zwiększając bezpieczeństwo
prowadzenia ruchu kolejowego
i użytkowników przejazdów oraz
dostępność komunikacyjną terenów
po obu stronach linii kolejowej.
Dzieje się tak np. w mieście Bochnia,
w obrębie którego obecnie znajduje
się jeden przejazd w poziomie szyn
i cztery wiadukty (w tym jeden
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Fot. 7 i 8 Stacja Bochnia – budowa nowego przejścia podziemnego oraz realizacja robót

drogowy, na którym zostanie przebudowana jedna podpora pośrednia, tak aby nie kolidowała z nowym
układem torowym stacji). Nowe
i zmodernizowane wiadukty będą
wyższe i szersze. Zmodernizowany
wiadukt w ciągu ul. Wodociągowej
będzie niemal dwa razy szerszy od
istniejącego obiektu – planowana
wysokość 3,50 m i szerokość 7,00 m
(obecne wymiary to odpowiednio
2,65 m i 3,80 m). Zasadnicza popra-

wa nastąpi na wiadukcie w ciągu
ul. Majora Bacy – zostanie on podwyższony z 1,80 m do 3,50 m. Dotychczasowy obiekt w ciągu ul. Wygoda, pod którym odbywa się ruch
wahadłowy pojazdów o wysokości
nie większej niż 2,50 m, będzie powiększony, tak że równocześnie
będą mogły pod linią kolejową
przejeżdżać samochody w obu kierunkach (nowy wiadukt będzie miał
światło poziome 6,00 m i pionowe

3,50 m). Rewolucja komunikacyjna
nastąpi w ciągu ul. Krzeczowskiej,
gdzie po wybudowaniu w miejscu
przejazdu w poziomie szyn wiaduktu kolejowego znikną tworzące
się obecnie tam korki.
Obecnie na stacji Bochnia trwa budowa nowego przejścia podziemnego (fot. 7 i 8), które w przeciwieństwie do dawnego nie tylko będzie
wykorzystywane jako dojście z budynku stacyjnego do peronów,
REKLAMA
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Fot. 9 Budowa ekranów akustycznych przy torze nr 1 na stacji Biadoliny

ale stanowić będzie dodatkowe połączenie dwóch części miasta podzielonych linią kolejową. Nowe
przejście podziemne zostanie całkowicie dostosowane do potrzeb osób
o ograniczonej możliwości poruszania się dzięki zastosowaniu wind.
Modernizacja ciągu E30 pomiędzy Podłężem a Rzeszowem realizowana jest w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Już sama nazwa projektu wskazuje, że przy modernizacji
nacisk położony jest nie tylko na
infrastrukturę kolejową, ale także
na środowisko naturalne. W przypadku modernizacji odcinków linii

Fot. 10 Przebudowany tor nr 1 na szlaku Biadoliny–Bogumiłowice
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kolejowej przecinających lub przylegających do obszarów Natura
2000 przy uzyskiwaniu pozwoleń
na budowę obligatoryjnie przeprowadzana jest procedura ponownej
oceny oddziaływania na środowisko. Ma ona na celu zweryfikowanie przyjętych w projektach budowlanych rozwiązań w aspekcie
ich zgodności z warunkami postawionymi w decyzji środowiskowej.
Dodatkowo decyzja środowiskowa
nakłada warunki na sposób prowadzenia robót budowlanych, w celu
zminimalizowania oddziaływania
na środowisko ograniczony jest
na przykład czas wycinki drzew,

przy realizacji robót konieczna jest
ochrona miejsc rozrodu płazów czy
też na wyznaczonych odcinkach
należy zastosować szczelne odwodnienia liniowe, tak aby uniemożliwić zanieczyszczenie podziemnych
naturalnych zbiorników wody.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że
w wyniku przeprowadzonej modernizacji na skutek wybudowania
ekranów akustycznych i szlifowania szyn zmniejszy się oddziaływanie akustyczne na otoczenie.
Obecnie przebudowano już oba
tory wraz z podtorzem, obiektami inżynierskimi i siecią trakcyjną
na czterech szlakach, tj.: Tarnów
Wschód–Wola Rzędzińska, Czarna
Tarnowska–Grabiny (w czerwcu
przeprowadzono prace związane
z wybudowaniem konstrukcji odciążającej), Dębica–Ropczyce, Trzciana–
Rudna Wielka. Trwają też prace na
11 stacjach: Podłęże, Kłaj, Bochnia,
Biadoliny, Bogumiłowice, Tarnów,
Wola Rzędzińska, Dębica, Ropczyce,
Sędziszów Małopolski i Rudna Wielka, oraz na ośmiu szlakach: Podłęże–
Kłaj, Kłaj–Bochnia, Bochnia–Brzesko
Okocim, Biadoliny–Bogumiłowice,
Tarnów Mościce–Tarnów, Ropczyce–Sędziszów Małopolski, Sędziszów Małopolski–Trzciana i Rudna
Wielka–Rzeszów Zachodni.
Jak opisano, modernizacja linii kolejowej jest przedsięwzięciem bardzo złożonym i wymagającym pogodzenia ze sobą wielu zazwyczaj
sprzecznych uwarunkowań. Niemniej jednak najważniejsze jest, aby
oceniając jej postęp, nie zapominać
o podstawowym celu, jaki ma być
osiągnięty, tj. podwyższenie parametrów eksploatacyjnych linii kolejowej, co umożliwi skrócenie czasu
przejazdów pociągów.
Dodatkowo realizacja inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach POIiŚ przyczyni
się do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej i społecznej Polski
oraz jej regionów, a także podniesie
atrakcyjność życia i pracy mieszkańców obszarów, na których wykonywane są projekty.
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Inżynieria deskowań
Po wielkim boomie na budowę dróg w Polsce
nadeszła chwila na sieć kolejową z prawdziwego zdarzenia. Od kilku lat PKP PLK ogłaszają przetargi
na kolejne odcinki trakcji do modernizacji. Niedługo
po tych zmodernizowanych liniach jeździć będzie
z prędkością 160 km/h Pendolino.
Sytuacja w branży budowlanej
spowolniła nowe inwestycje, coraz większe firmy budowlane mają
kłopoty z utrzymaniem się na
rynku. Jednak wszyscy starają się
przetrwać i dalej budować. A do
budowy, zwłaszcza obiektów inżynieryjnych, jak wiadukty czy tunele, potrzebne są deskowania.

Przez góry i nad przeszkodami
Specjalistą w budowie trudnych
konstrukcji jest firma Doka, która
zdobyła doświadczenie na wielu
inwestycjach na całym świecie.
W portfolio znajdują się tak prestiżowe projekty, jak tunel Gotthard Base w Szwajcarii, gdzie
cały przekrój o wysokości 10,4 m

mgr inż. Justyna Beczkowicz

i szerokości 17,65 m odeskowany
był hydraulicznie, czy tunel kolejowy Turecký vrch na Słowacji,
w którym powstała dwutorowa
trasa kolejowa szybkiego ruchu.
W przypadku tego projektu generalny wykonawca – Skanska SK
– zaoszczędził aż pięć tygodni czasu
montażowego dzięki specjalnie zaprojektowanej składanej i dzielonej
konstrukcji wózków szalunkowych.

Ponad torami…
Doświadczeń jednak nie trzeba
szukać aż tak daleko. Doka wraz
z firmami Roton i Eurovia budowała wiadukty drogowe nad linią
kolejową E65/C-E65 w okolicach
Nasielska i Ciechanowa. Niezależ-

nie od konstrukcji budowanego
obiektu zaproponowane deskowanie jest zawsze dobrane optymalnie. Wydajne i bezpieczne rusztowania nośne Staxo 100, bramki
przejazdowe z wież nośnych SL-1,
ustroje nośne w systemie dźwigarowym Top 50, przyczółki i filary
we Framax Xlife.
Każdy obiekt inżynieryjny jest
inny. Dlatego też Doka dysponuje
wieloma systemami do budowy
wiaduktów i mostów. Od systemów standardowych do budowy
na podłożu, jak wieże nośne Staxo
100, po systemy wózków do budowy mostów zespolonych czy do
metody nawisowej. W pełni dzierżawione, modułowe konstrukcje
deskowań zapewniają optymalne
dopasowanie do każdego kształtu konstrukcji i redukują koszty
inwestycji.

…i pod trakcją

Fot. 1 Tunel Gotthard Base, Szwajcaria
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Bazując na międzynarodowym
doświadczeniu, Doka w Polsce została wybrana przez firmę Strabag
Sp. z o.o. do partycypowania w niezwykłym projekcie budowy tunelu drogowego pod linią kolejową
Warszawa–Kunowice w Ursusie.
W celu zminimalizowania czasu
wyłączenia z ruchu pociągów na
tym odcinku tunel został zaprojektowany jako prefabrykowany,
wykonywany na miejscu budowy. Żelbetowa konstrukcja została zaszalowana obok istniejącego
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nasypu. Ściany tunelu oraz filary
zadeskowano w systemie Frami
Xlife, natomiast strop w systemie
Top 50 na wieżach nośnych Staxo
100. Cała konstrukcja wież była
stężona dodatkowymi ściągami.
Po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości i usunięciu nasypu cały tunel został przesunięty na swoje miejsce. Przez
16 godzin ważąca 10,5 tys. ton
konstrukcja pokonała 63 metry.
Aby przesunąć taką masę betonu
i stali, użyto dziesięciu ogromnych
siłowników i dziewięciu lin o naciągu 1000 ton. Potem pozostało
już tylko odtworzyć nasyp i pociągi mogły wrócić do normalnego
rozkładu jazdy.
Dzięki tej nowoczesnej technologii
przerwa w kursowaniu pociągów
wyniosła tylko dwa tygodnie zamiast czterech miesięcy w przypadku zastosowania innej metody.
Budowa tunelu w Ursusie była
pierwszą inwestycją, do której firma Strabag wybrała spółkę Doka
na dostawcę deskowań. Zdobyte na tym projekcie wspólne doświadczenia oraz zadowolenie
z produktów i profesjonalnego podejścia pracowników firmy Doka
zaowocowały już kolejnymi wspólnie wykonywanymi obiektami.

Fot. 3 Tunel pod koleją w Ursusie

Nie tylko dostawca
Usługi firmy Doka nie polegają
jedynie na dostarczaniu na plac
budowy deskowań na czas. Zanim
materiał wyjedzie z magazynu,
nasi technicy projektują najbardziej
optymalne rozwiązanie i sprawdzają je pod względem statyki.
Na samym placu budowy przy tak
skomplikowanych projektach radą
i doświadczeniem służy przeszkolony montażysta firmy Doka.

Obiecujące plany
inwestycyjne
Na uwagę zasługują planowane
w najbliższych latach inwestycje
na południu Polski. Na górskim

Fot. 4 Wiadukt nad linią kolejową E65 w okolicach Nasielska

odcinku zakopianki Lubień–Rabka
ma powstać najdłuższy w Polsce
tunel. Obiekt ten będzie budowany częściowo w wykopie otwartym, częściowo metodą górniczą.
Ponadto planowane jest w tej inwestycji 38 mostów.
Kolejną inwestycją jest odcinek
drogi S3 Legnica–Lubawka, gdzie
przez masyw górski przeprowadzone zostaną tunele drogowe
TS26 oraz TS32. W większości będą
wykonywane metodą górniczą.
Doka jako specjalista w technice deskowań jest gotowa, aby zostać partnerem również w tych projektach.

Fot. 2 Most na Dunaju, Traismauer, Austria

Doka Polska Sp. z o.o.
ul. Bankowa 32, Zielonka, Polska
tel. +48 771 08 00, fax +48 771 08 01
www.doka.pl
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NIE TYLKO TZW. PROTEZA
PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie
zarządza siecią 505,047 kilometrów linii – co daje
łącznie 832,236 kilometrów torów obsługiwanych
przez 136 posterunków ruchu usytuowanych
w północnej części województwa śląskiego.
Zadaniem Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie jest organizacja ruchu kolejowego i utrzymanie
infrastruktury kolejowej gwarantujące bezpieczne prowadzenie ruchu.
Obecnie na terenie zakładu realizowanych jest kilka zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków
budżetowych i współfinansowanych
ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (POIiŚ).
W ostatnim czasie głośno było na łamach prasy o możliwości znacznego
skrócenia czasu jazdy z Warszawy
do Wrocławia poprzez linię CMK,
włączenie się w linię nr 61 i przez
Żelisławice, Koniecpol, Częstochowę Stradom, Lubliniec, Fosowskie
i dalej do Opola i Wrocławia. Ten
odcinek linii nr 61 relacji Kielce–Fosowskie nazwano tzw. protezą ko-
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Helmut Klabis
dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie

niecpolską – pewnie ze względu na
jej zły stan techniczny. Zabiegi posłów i władz samorządowych okazały się skuteczne i w ubiegłym roku
rozpoczęto prace rewitalizacji na tej
linii na odcinku Koniecpol–Częstochowa Stradom. Zadanie inwestycyjne finansowane jest z Funduszu
Kolejowego i zostało podzielone na
cztery etapy:
Etap I. ,,Przebudowa infrastruktury linii kolejowej nr 61 na odcinku
Koniecpol–Turów” w ramach zadania ,,Rewitalizacja toru nr 1 linii
kolejowej nr 61”, realizowany był od
sierpnia 2012 i właśnie kończą się
odbiory robót. Wymieniona została
nawierzchnia torowa wraz z podtorzem, wyremontowano 18 obiektów inżynieryjnych, odtworzono
i udrożniono odwodnienie, przebudowano sieć trakcyjną, urządzenia

sterowania ruchem kolejowym (srk)
i sieć elektroenergetyki nietrakcyjnej
(LPN). Koszt rewitalizacji etapu wynosi 81 500 000,00 PLN.
Etap IIa. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i nr 572 na odcinku
Włoszczowa Północ–Częstochowa
Stradom; linia kolejowa nr 61 Kielce–Fosowskie, tor nr 1 w km 71,133
–116,752 i tor nr 2 w km 69,350
–114,376”. Przewidywany termin
realizacji zadania inwestycyjnego:
30.11.2013 r. Przewidywany koszt:
110 691 100,00 PLN. Wykonana zostanie wymiana nawierzchni torowej wraz z podtorzem i odtworzeniem odwodnienia, przebudowana
sieć trakcyjna i LPN, modernizacja
urządzeń srk z centralizacją urządzeń na stacji Julianka, remont 33
przejazdów kolejowych (ze zmianą
kategorii 14 szt.), modernizacja peronu i remont wiaduktu na stacji
Koniecpol, opracowana zostanie dokumentacja projektowa na remont
mostu nad rzeką Pilicą w torze nr 2,
a sam remont zostanie wykonany
w III etapie rewitalizacji.
Etap IIb. „Przebudowa stacji Żelisławice oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i nr 572 na odcinku
Włoszczowa
Północ–Koniecpol
w zakresie nawierzchni kolejowej
i podtorza, nawierzchni kolejowo-
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-drogowej na przejazdach i peronu
nr 3 w stacji Żelisławice” – realizowany przez PKP PLK SA Centrum
Realizacji Inwestycji w Lublinie.
Przewidywany termin realizacji zadania inwestycyjnego: 15.11.2014 r.
Przewidywany koszt rewitalizacji
etapu IIb: 30 000 000,00 PLN.
Etap III. Odcinek Julianka–Turów–Częstochowa Stradom, tor nr 2
w km 87,407–116,752. Przewidziany do realizacji w 2014 r. na kwotę
48 000 000,00 PLN.
Etap IV. Obejmuje roboty sieciowe i roboty uzupełniające na
odcinku
Julianka–Turów–Częstochowa Stradom, tor nr 2 w km
87,407–116,752. Przewidziany jest
do realizacji w 2016 r. na kwotę
44 752 000,00 PLN.
Odcinek linii nr 61 Częstochowa
Stradom–Fosowskie o łącznej długości 52,402 km realizowany jest
w ramach zadania „Polepszenie
jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i nr 700”
– POIiŚ poz. 7.1-67, WPIK poz. 35.
Planowane są roboty obejmujące:
wymianę nawierzchni i podtorza,
odtworzenie i udrożnienie rowów
oraz odwodnienie na całej długości,
naprawę 63 obiektów inżynieryjnych, remont 16 peronów, 7 prze-

jazdów kolejowych (w tym 6 zmian
kategorii i montaż sygnalizacji przejazdowej) i 2 przejść dla pieszych,
przebudowę sieci trakcyjnej na
całej długości, modernizację urządzeń srk z centralizacją urządzeń
na stacjach Częstochowa Gnaszyn
i Blachownia. Wartość zamówienia:
323 490 000,00 PLN. Termin realizacji: 2013–2015 r.
Oprócz rewitalizowanej linii nr 61
w latach 2013–2015 prowadzone są
następujące inwestycje finansowane
ze środków:
„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę
stanu technicznego linii kolejowej nr 1 relacji Warszawa–Katowice na odcinku Koluszki–Częstochowa” – POIiŚ poz. 7.1-66,
WPIK poz. 34. Całkowita długość zadania – 125,217 km linii,
w tym na terenie Zakładu Linii
Kolejowych w Częstochowie
– 33,745 km linii. Wartość zamówienia: 594 459 000,00 PLN.
Termin realizacji: 2013–2014 r.
„Polepszenie
jakości
usług
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii
kolejowej nr 1, 133, 160 i 186 na
odcinku
Zawiercie–Dąbrowa
Górnicza Ząbkowice–Jaworzno
Szczakowa” – POIiŚ poz. 7.1-69,

WPIK poz. 37. Całkowita długość zadania – 68,540 km linii.
Na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie ok.
65 km linii. Wartość zamówienia: 439 291 381,95 PLN. Termin
realizacji: 2013–2015 r.
„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę
stanu technicznego linii kolejowej nr 143 Kalety–Kluczbork
– od km 2,600 granica z IZ Tarnowskie Góry – do km 34,800
granica z IZ Opole” – POIiŚ poz.
7.1-70, WPIK nr 38. Długość odcinka linii kolejowych na terenie
Zakładu
Linii
Kolejowych
w Częstochowie – 34,800 km
linii. Wartość zamówienia:
369 615 000,00 PLN. Termin realizacji: 2013–2015 r.
Zadania realizowane w bieżącym
roku a finansowane ze środków
budżetowych to: „Linia kolejowa
nr 1 Zawiercie–Katowice”.
Zadanie nr 1
Przebudowa sieci trakcyjnej na szlaku Dąbrowa Górnicza–Będzin w ramach zamówienia. Przebudowa:
sieci trakcyjnej na szlaku Dąbrowa
Górnicza–Będzin, urządzeń srk na
szlaku Zawiercie–Łazy ŁA oraz na
stacji Łazy, a także antykorozyjne zabezpieczenie wiaduktu kolejowego
REKLAMA
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Finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020 w notatce ze spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
w dniu 11.03.2013 r. w rankingu
projektów pod względem priorytetu umieszczania ich na liście
projektów kluczowych zostały
zamieszczone pod pozycją nr 4
linia nr 182, a pod pozycją nr 5
linia nr 62.
Finansowane w ramach programu
TEN-T – projekt ,,Modernizacja
Katowickiego Węzła Kolejowego”
– trwa opracowywanie studium
wykonalności. W ramach tego
studium z naszego terenu zakwalifikowane są linie nr: 1, 154, 171
i 182. Realizacja zadania planowana jest od 2015 do 2030 r.

Zdjęcia z robót na linii kolejowej nr 61 z archiwum PKP PLK SA

na stacji Sosnowiec Główny w ramach zadania inwestycyjnego „Linia
kolejowa nr 1 Zawiercie–Katowice”.
Wartość zamówienia: 7 011 000,00
PLN. Termin realizacji: 30.11.2013 r.
Zadanie nr 2
Przebudowa urządzeń srk na szlaku Zawiercie–Łazy ŁA oraz na stacji
Łazy w ramach zamówienia. Przebudowa: sieci trakcyjnej na szlaku
Dąbrowa Górnicza–Będzin, urządzeń srk na szlaku Zawiercie–Łazy
ŁA oraz na stacji Łazy, a także antykorozyjne zabezpieczenie wiaduktu kolejowego na stacji Sosnowiec
Główny w ramach zadania inwestycyjnego „Linia kolejowa nr 1 Zawiercie–Katowice”. Wartość zamówienia: 17 797 207,32 PLN. Termin
realizacji: 30 listopada 2013 r.
W celu poprawy bezpieczeństwa
na przejazdach kolejowych prowadzone będą w 2014 r. na naszym
terenie dwa projekty finansowane
ze środków unijnych w ramach
POIiŚ:
POIiŚ 7.1-59 – etap I „Poprawa
bezpieczeństwa i likwidacja

zagrożeń eksploatacyjnych na
przejazdach kolejowych”, gdzie
zakwalifikowano z naszego terenu 5 przejazdów, w tym na linii
nr 62 – 1 szt., a na linii 146 – 4 szt.;
POIiŚ 7.1-80 – etap II „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja
zagrożeń eksploatacyjnych na
przejazdach kolejowych” – do
przebudowy 2 przejazdy na linii nr 146.
W celu poprawy standardów konstrukcyjnych rozjazdów realizowany będzie w 2014 r. projekt finansowany ze środków unijnych
POIiŚ 7.1-71 pt. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę
nowych rozjazdów kolejowych
o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”; na terenie IZ Częstochowa zabudowanych będzie
14 rozjazdów, w tym Częstochowa
Osobowa – 8 szt., Zawiercie – 2 szt.,
Przemiarki – 4 szt.
W perspektywie finansowej na lata
2014–2020 na terenie Zakładu Linii
Kolejowych w Częstochowie planowane są projekty rewitalizacji linii
kolejowych:
Finansowane w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – na linii nr 1 Warszawa
–Katowice na odcinku Częstochowa–Zawiercie oraz na linii
nr 146 na odcinku Częstochowa–Wyczerpy.
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Jak szybko i efektywnie budować obiekty mostowe?

W

spółczesne obiekty mostowe często realizowane są w ścisłych ramach czasowych wynikających z napiętych harmonogramów. W ostatnich latach rozwój technologii deskowań przyczynił się
do zwiększenia efektywności robót w branży mostowej.
Coraz bardziej inteligentne rozwiązania pozwalają dotrzymać, w czasie trwania budowy, wysokich wymagań
dotyczących terminów, jakości oraz bezpieczeństwa.
Kolejnym krokiem w tym kierunku jest nowy system rusztowań podporowych – DokaShore. Jest to
rozwinięcie systemu rusztowań podporowych SL-1
do podpierania dużych obciążeń w konstrukcjach mostowych wykonanych z prefabrykatów betonowych
oraz do realizacji bramek przejazdowych.
Modułowy system może być stosowany na budowie
jako pojedyncza podpora, tarcza podporowa lub kompleksowy system podporowy. Podpora SL-1 charakteryzuje się wysoką nośnością do 430 kN.
Poprzez kombinację różnej wysokości segmentów, regulowanych stóp i głowic możliwa jest bezstopniowa
regulacja wysokości. Dużym ułatwieniem dla budowy

I

nfrastrukturalne inwestycje kolejowe mające na
celu podwyższenie standardów techniczno-eksploatacyjnych zaczynają się najczęściej od działań
geoinżynieryjnych w obszarze torowiska i sieci trakcyjnej. Wzmacnianie i poszerzanie nasypów, budowa
bezkolizyjnych przejazdów, modernizacja wiaduktów,
posadowienia dla słupów sieci trakcyjnej i ekranów
akustycznych – wszystkie zadania poddane są specyficznym, charakterystycznym dla rozległych, liniowych
układów, ograniczeniom. Restrykcje te uwidaczniają
się zarówno w sferze wymagań zamawiającego (utrzymanie ruchu na linii), jak i w prozaicznej, wydawałoby
się, logistyce i organizacji samej budowy.
Odpowiedzią na szczególne wymagania i wyzwania
w projektach kolejowych w tym zakresie są nowoczesne, kompleksowe, wykraczające poza przyjęte
schematy rozwiązania modułowe. Połączenie możliwości, elastyczności i niespotykanej mobilności technologii do wzmacniania gruntu i fundamentowania
specjalnego z zaletami prefabrykacji elementów
konstrukcyjnych (bloków fundamentowych, przęseł)
umożliwiło stworzenie szeregu rozwiązań wykraczających nierzadko poza granice wyobraźni technicznej. Zalety techniczno-ekonomiczne tego typu
rozwiązań zostały szeroko docenione, a część z nich

jest nowa głowica odciążająca, która umożliwia odciążenie podpór pod pełnym obciążeniem. Zoptymalizowane pod kątem danej budowy rozwiązanie, bezpieczny montaż oraz połączenia śrubowe zapewniają
wysoki standard bezpieczeństwa systemu DokaShore.
W wyniku optymalizacji detali i ilości elementów redukcji ulegają nakłady czasowe na montaż systemu.
System DokaShore został opracowany na bazie doświadczeń firmy Doka z zakresu mostownictwa w celu
zmniejszenia nakładów roboczych, które stają się
coraz istotniejszym czynnikiem
wpływającym na opłacalność realizacji. Jest on odpowiedzią na
pytanie zadane w tytule niniejszej
wypowiedzi.

Dipl.-Ing. Detlef Kahl
Country Product Manager

Jak usprawnić proces modernizacji
infrastruktury w inwestycjach kolejowych?
weszła nawet do kanonu technologii rekomendowanych przez władze kolejowe (np. Direccion General
De Ferrocarriles w Hiszpanii). Wydaje się, że warto
przyjrzeć się bliżej tym innowacjom i możliwościom,
zwłaszcza w świetle skali wyzwań inwestycyjnych,
które czekają nas w kraju.

mgr inż. Jakub Sierant
dyrektor zarządzający TITAN POLSKA sp. z o.o.
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Wyjaśnienie
W numerze 5/2013 Inżyniera Budownictwa, w artykule pt. „Optymalizacja doboru deskowań ramowych ściennych” na stronach
67-71 wykorzystano materiały
udostępnione przez dostawcę
systemów szalunkowych – firmę PPU PALISANDER Sp. z o.o.
w Białymstoku – dot. Fot.1,
Fot.2, Rys.2, Rys.3, Rys.4. Za nieumieszczenie nazwy firmy przepraszamy panią dyrektor Martę
Szymaniuk. Autorzy.
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