
SEMINARUM 

Zastosowanie najnowszych systemów 

konstrukcji nośnych sieci trakcyjnej 3kV DC 

w aspekcie problemów eksploatacyjnych 

występujących w modernizowanych liniach 

kolejowych wyposażonych w sieć typu 

ciężkiego 
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Najnowsze rozwiązanie aluminiowego 

podwieszenia sieci trakcyjnej  dla linii 

kolejowych o prędkościach do 200 km/h 

system DT-SMCS–PKP-PLK produkcji firmy 

GALLAND SAS     

Marek Stolarski        NEEL Sp. z o.o.   

2 

 

Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 14 marca 2017 



GALLAND SAS 



GALLAND SAS 



 
GALLAND SAS 

Producent i dostawca napowietrznych systemów sieci trakcyjnej 

dla kolei francuskich SNCF od 1946 roku. 

To francuska firma rodzinna, która ma ponad 70-letnie 

doświadczenie w sektorze kolejowym, w szczególności od strony 

sieci trakcyjnej, w produkcji urządzeń napowietrznych (wsporniki, 

automatyczne urządzenia naciągowe, izolatory sekcyjne, okucia, 

zwory, wieszaki, sztywna sieć trakcyjna). 

Uzyskane doświadczenie jest efektem wielu godzin prac 

badawczych i rozwojowych prowadzonych we własnym biurze 

projektowym w ścisłej współpracy z partnerami i klientami  z 

całego świata. 

W 2015 roku została na Targach TRAKO podpisana umowa o 

współpracy techniczno-handlowej z firmą NEEL Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 



GALLAND SAS 

PONAD 70 LAT DOŚWIADCZEŃ 

2017: Polska, montaż aluminiowego podwieszenia sieci trakcyjnej opracowanego dla PKP 

     PLK na odcinku doświadczalnym koło Łukowa 

2015: Polska, podpisanie umowy o współpracy techniczno-handlowej z firmą NEEL 

2014: Brazylia, projekt tramwajowy Cuiaba, wykonanie o niskich kosztach utrzymania 

2013: Chiny, pierwszy projekt  tramwajowy, wykonanie o niskich kosztach utrzymania 

2011: Paryż, projekt RAPT - wykonanie o niskich kosztach utrzymania 

2008: Projekt dla KDP Korea 

2007: Nowy Światowy Rekord Prędkości (574 km/h) – osprzęt Gallanda 

2003: Budowa nowej fabryki pod Bordeaux 

1994: Wyposażenie Gallanda dla pierwszej chińskiej KDP 

1993: Projekt Eurotunel 

1992: Opracowanie sieci dla Tramwajów (750V) z RATP 

1990: Nowy Światowy Rekord Prędkości (515 km/h) - osprzęt Gallanda 

1962: Elektryfikacja w Indiach (sieć 1,5 kV DC) 

1958: Pierwszy Światowy Rekord Prędkości (330 km/h) - osprzęt Gallanda 

1946: Pan Jaques Galland zakłada firmę w rejonie Paryża 



GALLAND SAS – RYNKI SPRZEDAŻY 

Osprzęt jest stosowany na liniach tramwajowych i kolejowych, w 
tym liniach dużych prędkości: 

• Europa : Francja, Niemcy, Anglia, Belgia, Chorwacja, Norwegia, 
Portugalia, Republika Czeska, Hiszpania, Luksemburg, Turcja, Grecja 

• Afryka : Algieria, Maroko, Tunezja 
• Ameryka : Stany Zjednoczone, Kanada, Argentyna, Brazylia, Meksyk 
• Oceania : Australia 
• Azja : Chiny, Korea Południowa, Hong Kong, Japonia, Malezja, 

Tajwan 
• Indie 
• Bliski Wschód : Izrael, Egipt 



GALLAND SAS - PRODUKTY 

• Automatyczne urządzenia naciągowe 

• Izolatory sekcyjne 

• Ramiona odciągowe 

• Wsporniki / podwieszenia sieci trakcyjnej stalowe i 

aluminiowe 

• Wyposażenie OHL 750 V o niskich kosztach 

utrzymania 

• Wieszaki    

• Części złączne (okucia i zwory)  

• Elementy odlewane 



Przegląd wyrobów dla sieci 25 kV 50 Hz 



Przegląd wyrobów dla sieci 1,5 – 3 kV DC 



GAZOWE URZĄDZENIE NAPRĘŻAJĄCE  

Z  SYSTEMEM ANTYKRADZIEŻOWYM 
 



Gazowe Urządzenie naprężające – budowa 
i zasada działania 

F
cylinder
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Podwieszenie  sieci  trakcyjnej   
dla linii dużych   prędkości  

produkcji firmy GALLAND SAS 

• Konstrukcja dla wysokich prędkości aż do 350 km/h 

• Dostępne dwa wzory: 

• rury aluminiowe 

• ocynkowane rury stalowe 

• Specjalna konstrukcja elementów: 

• Mniej części składowych 

• Łatwiejszy montaż i naprawa 

• Uproszczona konserwacja  

  – mniej części zamiennych 

• Możliwość prefabrykacji  



Podwieszenie  sieci  trakcyjnej   
  

produkcji firmy GALLAND SAS 

• Nowe systemy podwieszeń 
• Rury aluminiowe -> brak korozji, mniejsza 

masa 
• Rury rowkowane -> szybsze i łatwiejsze 

dopasowanie 
• Mniej części -> mniej nr katalogowych 
• Aluminiowe części mocujące -> mniej 

rozszerzalne w porównaniu do elementów 
odlewanych 

• Standardowa konstrukcja dla 750 V, 3000 kV i 25 kV 
• Rury stalowe ocynkowane 
• Rury aluminiowe 
• Rury kompozytowe 



Podwieszenie  sieci  trakcyjnej  system  DT – SMCS –PKP- PLK  
(SMCS – Sliding Modular Cantilever System)  

produkcji firmy GALLAND SAS 

 

 

• Podwieszenie DT-SMCS-PKP-
PLK w wykonaniu „od słupa” 

 

 

• Podwieszenie DT-SMCS-PKP-
PLK w wykonaniu „do słupa” 



Wykonanie „od słupa” do montażu na 

odcinku doświadczalnym 



Montaż na linii nr 26 
  



Przygotowania do demontażu starego 
podwieszenia  



Wypornica podnosi i trzyma linę nośną 



Stare podwieszenie zdemontowane, 
przygotowanie do montażu nowego ukośnika 



Ukośnik przymocowany do słupa  



Belka odciągu przygotowana do 
zamocowania 



Ukośnik i odciąg przymocowane do 
wsporników na słupie 



Ostatni etap montażu – przymocowanie kompletnego 
wysięgu pomocniczego do ukośnika   



Mocowanie przewodów jezdnych do ramion 
odciągowych 



Ramiona odciągowe w trakcie montażu 



Wszystko zamontowane,  
pozostała regulacja końcowe 



Przejazd kontrolny przed i po  
ostatniej regulacji 



Dziękuję za uwagę 
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