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WYKSZTAŁCENIE:

1988-1993 Technikum Kolejowe w Warszawie,  kierunek - trakcja elektryczna

2000- 1993 Politechnika Warszawska wydział elektryczny, kierunek elektrotechnika, 
specjalność: sieci elektroenergetyczne oraz trakcja elektryczna

KARIERA:

Zawodowo pracuję od 1999 roku 

Kwalifikacje zawodowe: 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej.

 nr MAZ/0410/PWOE/05 

 nr MAZ/0139/PWOE/05

Uprawnienia budowlane litewskie nr 32534/2014

W 2015 roku wystąpienie o nadanie tytułu rzeczoznawcy w 

dziedzinie sieci trakcyjnej.

Obejmowane stanowiska:

 asystent projektanta

 brygadzista robót instalacyjnych

 inżynier budowy

 kierownik robót

 kierownik budowy

 dyrektor kontraktu (przedstawiciel wykonawcy)

 koordynator robót sieciowych dla kontraktów

 zastępca dyrektora oddziału robót trakcyjnych 

ds. produkcji

 dyrektor ds. sieci trakcyjnej



Jako podmiot wiodący
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Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych

spółek działających od blisko 70 lat w sektorze

budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki

w Polsce. Firma zatrudnia ponad 1000

wykwalifikowanych pracowników. Od 2008 roku

spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie

Papierów Wartościowych.



Jako podmiot wiodący
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Trakcja PRKiI S.A. od ponad 70 lat zajmuje się budową sieci trakcyjnej. Mimo, iż pod

tą nazwą firma na rynku dzieła stosunkowo niedługo, to jest spadkobiercą jej

poprzedników prawnych PKRE i ZKRE. Firma brała udział w wielu dużych

przedsięwzięciach budowy i przebudowy sieci trakcyjnej realizowanych przez PKP.

Posiada duży potencjał kadry technicznej, brygad wykonawczych oraz sprzętowy.



„Problemy techniczne zaobserwowane na modernizowanych

liniach kolejowych wyposażonych w sieć typu ciężkiego i
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Sieć ciężka
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Definicja sieci ciężkiej (wg T. Dąbrowskiego):

Obecnie stosowane formy sieci trakcyjnej z liną nośną są dość zróżnicowane. Można je podzielić
na trzy główne grupy:
• sieć lekka – forma najprostsza; tworzy ją lina nośna, wieszaki i przewód jezdny
• sieć normalna – forma pośrednia, w której stosuje się dwa przewody jezdne, położone na tym

samym poziomie, w odległości kilku cm. Termin normalna stosowany jest w krajach, których
koleje przyjęły ją jako podstawową (m.in. w Polsce)

• sieć złożona (inaczej: ciężka) – z dodatkową liną umieszczoną równolegle tuż ponad
przewodem jezdnym albo wykonana w postaci dwóch sieci lekkich umocowanych obok
siebie (sieć zdwojona, lub bliźniacza).

Ze względu na linę uszynienia grupowego umieszczoną nad siecią jezdną

wszystkie typy sieci trakcyjnej wykonywane na polskich liniach kolejowych,

z punktu widzenia wykonawstwa trzeba traktować jako sieci ciężkie.



Typy sieci trakcyjnej
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Właściciel infrastruktury kolejowej w Polsce posiada i eksploatuje ponad 20 typów sieci trakcyjnej, co

rodzi wiele problemów od strony wykonawczej podczas modernizacji linii kolejowych oraz w trakcie

utrzymania. Przebudowy realizowane są etapami, dlatego konieczne jest łączenie sieci

nowobudowanych z już istniejącymi starszymi typami sieci.

Obecnie najczęściej budowane są

sieci trakcyjne:

• typu 36 - YC150-2CS150

• typu 26 – YwsC120-2C

• typu 30 – YwsC120-2C-M

• typu 10 – C95-C



PFU
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Pierwszy problem jaki pojawia się już na starcie

realizacji modernizacji sieci trakcyjnej na linii

kolejowej to nie dość precyzyjnie wykonany

program funkcjonalno-użytkowy dla zadania. Rodzi

to wiele wątpliwości i niejasności, powoduje

zadawanie dużej ilości pytań do zamawiającego i

przedłuża w czasie rozpoczęcie wykonania

zadania,



Dokumentacja, projektanci, uprawnienia 
projektowe
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Częste zmiany legislacyjne w Polsce doprowadziły do

tego, że uprawnienia projektowe (do projektowania

sieci trakcyjnej) mogą dziś otrzymać inżynierowie,

którzy nie mają żadnego doświadczenia w dziedzinie

sieci trakcyjnej. Przy obecnych inwestycjach i

brakach kadrowych wynikających z

kilkudziesięcioletnich zaniedbań, powstała luka

pokoleniowa w zespole projektantów, w wyniku której

powstają nieprecyzyjne dokumentacje, które

najczęściej są weryfikowane dopiero w procesie

budowy.



Katalogi
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Znaczący wpływ na problemy przy

modernizacji sieci trakcyjnej ma też brak

wiodącego biura projektowego, które

koordynowałoby powstające nowe rysunki

katalogowe. Na dzień dzisiejszy każde biuro

wprowadza swoje nowelizacje i numery

rysunków zaczynają się dublować. Brak

wiedzy na temat zasad katalogowania

prowadzi do ogólnego chaosu, powstają

rysunki z numerami, które nie odpowiadają

wypracowanym standardom.



Katalogi
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Katalogi
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Katalogi
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Katalogi
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Obowiązujące katalogi pomimo aktualizacji

zawierają dużo błędów i nie są

dostosowane do rzeczywistych potrzeb.



Katalogi a produkcja
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Dla jednego numeru katalogowego pomimo

norm i rysunków określonych w karcie

katalogowej, producenci osprzętu stosują różne

rozwiązania, które nie zawsze są kompatybilne.

Niektóre materiały odbiegają od rozwiązań

katalogowych i nie wszyscy wykonawcy decydują

się na zastosowanie tych materiałów.



Katalogi a produkcja
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Jako przykład zaciski uszyniające do lin (nr kat 5670)



Wykonawcy
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Kilkukrotne zmiany szkolnictwa w ostatnim

czasie spowodowały potężne braki

wykwalifikowanej kadry. Wszyscy wykonawcy

borykają się z tym samym problemem. Na rynku

pracy brakuje monterów sieci trakcyjnej i ich

pomocników, średniego personelu nadzoru

technicznego oraz samych kierowników robót.



Produkcja materiałów sieciowych
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Braki kadrowe są również odczuwalne w zakładach

produkcyjnych, przygotowujących materiały do budowy

sieci trakcyjnej. Nieodpowiednie kwalifikacje personelu

negatywnie odbijają się na jakości produkowanego

osprzętu, czego konsekwencją są kłopoty przy

montażu.
Uchwyt mocujący ukośnika rurowego (nr kat. 4050)



Problemy z budowy

192017-03-14

W ostatnim czasie większość głównych linii kolejowych jest reelektryfikowana na sieć typu 36

(YC150-2CS150). Jest to stosunkowo nowa sieć (20.11.2009 r.) i rodzi w tej chwili najwięcej

problemów.

Niżej przedstawione problemy występują we wszystkich typach sieci. Jednak najbardziej

uwidaczniają się dla sieci typu 36, ponieważ jest jedną z cięższych i ma największe naciągi.

NIEKTÓRE Z PROBLEMÓW:

 Odginające się ramiona

 Niekompatybilne zaciski do Djp

 Rozregulowujące się izolatory sekcyjne

 Pękające izolatory cięgnowe

 Pękające ciężary naprężające

 Rozkręcające się liny nośne



Problemy z budowy cd.
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 Niedokładność produkcyjna poszczególnych elementów

 Brak jednolitych zasad uszynienia:
 obiektów inżynieryjnych,

 wiat peronowych,

 bramek semaforowych,

 wygrodzeń peronowych,

 Niezawodność zwierników

 Rozbieżność wykonania tablic G2

 Krótkie czasy na wykonawstwo (2 krotna regulacja)

 Utrzymanie w okresie gwarancji

 Duża różnorodność śrub mocujących

 Zmieniająca się własność majątkowa w PKP

 Kradzieże



Ramiona odciągowe
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Nr kat. 6201-21…24 (Zduńska Wola - Karsznice)



Ramiona odciągowe
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Nr kat. 6201-1…4 Ramię odciągowe lekkie aluminiowe (Trzciniec- Bydgoszcz)



Ramiona odciągowe
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Nr kat. 6205-1,2 Ramię odciągowe ciężkie stalowe



Wieszak
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Wieszak
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Izolator sekcyjny
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Problem z rozregulowywaniem się izolatorów sekcyjnych



Izolator cięgnowy
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Próbowano rozwiązać problem pękających izolatorów stosując grubsze izolatory cięgnowe. Rozwiązanie

to nie jest jednak uwzględnione w katalogu elementów sieci trakcyjnej.



Ciężar naprężający
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Lina nośna
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Kilka lat temu na rynku pojawiły się liny nośne z odwrotnym skrętem niż stosowane dotychczas. 

Duży lobbing producentów osprzętu wprowadził na rynek wyżej przedstawione rozwiązanie.



Niedokładność produkcyjna
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Złączka do zakarbowania (nr kat. 6311) 

Poprawna Niepoprawna



Niedokładność produkcyjna
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Małe niedociągnięcie przy
produkcji ma duże konsekwencje
w trakcie montażu. Wydłuża czas
poświęcony na montaż wieszaka i
wprowadza nerwowość wśród
monterów, a w konsekwencji
szybsze zmęczenie brygady.



Uszynienie
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Uszynienie wygrodzeń peronowych (Zalesie Górne)



Zwierniki
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Tablice przejazdowe
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Po zmianach przepisów o ruchu drogowym nie został zaktualizowany katalog sieci
trakcyjnej. Projektanci stosują zamiennie poniższe tablice, mimo iż widać wyraźną
różnicę wizualną.



Regulacja sieci
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Gwarancja
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Zamawiający rozpoczyna użytkowanie sieci
zaraz po odbiorach eksploatacyjnych
poszczególnych odcinków, a gwarancja
zaczyna się liczyć od odbiorów końcowych.
Między w/w odbiorami wykonawcy
utrzymują eksploatowaną sieć.



Śruby mocujące
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Własność majątkowa
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Nie wszystkie elementy poddawane modernizacji są własnością PKP PLK.



Kradzieże
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Rozwiązanie problemów
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Od wielu lat Trakcja we współpracy z innymi firmami wykonawczymi oraz

producentami osprzętu i właścicielem sieci pracuje nad zmniejszeniem ciężaru

poszczególnych elementów, a tym samym całej sieci trakcyjnej.

• Pale zamiast fundamentów tradycyjnych

• Krótsze konstrukcje wsporcze

• Zastosowanie słupów ekonomicznych



Fundamentowanie
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Fundament tradycyjny

Palownica
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Krótsze konstrukcje wsporcze



Słupy ekonomiczne 1611E
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Zmiana grubości blach z jakiej wykonany jest
ceownik ekonomiczny oraz zmniejszenie średnicy
pręta skratowania słupów typu 1611E pozwala na
osiągnięcie wagi o 24% mniejszej niż tradycyjny
słup 1611.

Zwiększenie rozstawu ceowników powoduje
konieczność dopasowania osprzętu (długości śrub
w zamocowaniach i zwiększenie rozstawu
otworów).

Lżejszy słup = mniejszy koszt łatwiejszy montaż,
niższa cena, ekonomiczniejszy transport.



BIM
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BIM (z ang. Building Information Modeling) to modelowanie informacji o obiektach budowlanych. Model obiektu powstaje z

użyciem oprogramowania komputerowego, które odtwarza fizyczne i funkcjonalne właściwości poszczególnych jego

elementów składowych.



BIM
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Wprowadzenie BIM przy modernizacji linii kolejowych usprawniłoby proces budowlany i

wyeliminowało dużą część problemów w trakcje realizacji projektu

Przeszkody:

 Niedostosowane regulacje prawne

 Niedostateczna wiedza projektantów nt.

nowej technologii i przez to duży opór przed

jej wprowadzeniem

 Obawa zamawiającego przed dużymi

kosztami wdrożenia

 Obawa projektanta przed dużo większym

nakładem pracy (a przecież wiadomo że

żeby coś ulepszyć trzeba się postarać)

Zalety:

• Skrócenie zamknięć torowych dzięki

precyzyjniejszemu harmonogramowaniu

• Wykrywanie kolizji już na etapie

projektowania

• Skrócenie czasu realizacji projektu

• Pełna wizualizacja inwestycji z drobnymi

szczegółami

• Na etapie projektowania dokładne określenie

rodzaju materiałów (4D) i przewidywanych

kosztów (5D)

• Zaplanowanie działań utrzymaniowych (6D)
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Podziękowania

• Wszystkim przybyłym za poświęcony czas

• Prezesowi Tadeuszowi Kałdonkowi

• inż. Justynie Sawickiej



Dziękuję za uwagę

Michał Biszczuk

www.grupatrakcja.com
m.biszczuk@grupatrakcja.com
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Źródła:

• Katalog sieci trakcyjnej, Warszawa2004
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