Miêdzynarodowa
Konferencja
Techniczna na temat "Sieætrakcyjna dla zwiêkszonych prêdkoœci"
Coraz wy¿sze wymogi stawiane
przed ruchem pasa¿erskim PKP s¹
bodŸcemdo podwy¿szaniaprêdkoœci
jazdy. Koniecznoœæ
wprowadzeniapoci¹gów rozwijaj¹cych 160 km/h. a byæ
mo¿e w niezbyt odleg³ej przysz³oœci
i 300 km/h stawiaj¹ przed konstruktorami i u¿ytkownikamisieci trakcyjnej
nowe zadania.Zagadnieniomtym poœwiêconaby³a miêdzynarodowakonferencja techniczna zorganizowana
w Poznaniuw dniach 8 i 9 grudnia
1994 r. przez StowarzyszenieIn¿ynierów i TechnikówKomunikacji.Zachodni¹ Dyrekcjê Okrêgow¹ Kolei Pañstwowych oraz Wydzia³ Elektryczny
PolitechnikiPoznañskiej.Patronat nad'
konferencj¹sprawowali mgr in¿.Jerzy
Zalewski- Zastêpca DyrektoraGene-

budowy sieci trakcyjnej z maksymal- typu problemy wystêpuj¹ równie¿ na
nym ograniczeniemczasu zamkniêcia modernizowanejlinii E-20Warszawatoru i przy jednokrotnymprzejœciupo- Poznañ- Kunowice.Jedn¹ z propozycji ich rozwi¹zania zawiera³ referat
ci¹gu monta¿owego.Metod¹ t¹ osi¹gniêto na kolejachszwedzkichwydaj- G³ównegoEnergetykaZachodniejDOKP
noœæ
przebudowyjednej sekcji (1200- StefanaGranatowiczapt. Urz¹dzenia
1500 m) w ci¹gu 5 godzin, stosuj¹c

dodawcze d/a ograniczeniaspadków
napiêæ
w systemiezasilania3 kV. Konnowoczesnyzmechanizowanypoci¹g
MTW 100.017. Podobnychzagadnieñ strukcja omówionaw referacie bêdzie
dotyczy³równie¿referat pt. Diagnosty- próbniezastosowanana powy¿szejlinii.
ka sieci trakcyjneji metodypomiarowe
Zainteresowanychszczegó³amiodPanówZygmuntaGiêtkowskiego,Krzy- sy³amydo materia³óWkonferencyjnych.
sztofa Karwowskjegoi Miros³awa Mi- Warto odnotowaænatomiast odnotozana z Politechniki Gdañskiej, którzy waæ obecnoœæ
polskich producentów
zaprezentowali koncepcjê oraz prak- na konferencji.ELESTER-PKP
zaprezentyczniezastosowanerozwi¹zaniasyste- towa³ najnowszysystem zdalnegostemu diagnostycznegosieci trakcyjnej. rowania BUSZ-32, ZNTK Stargard
- poci¹g sieciowy PS-DO,
Zosta³on tak¿ezilustrowanyfilmem na- Szczeciñski

krêconym podczasjazdy pomiarowej.
Uczestnicy konferencji mieli ponadto
mo¿liwoœæ
zapoznaniasiê z wyposa¿eniem wagonupomiarowego,który przyralnegoPKPorazmgr in¿.GrzegorzSie- gotowany by³ do ekspozycjina stacji
wiera - NaczelnyDyrektorZachodniej PoznañG³ówny.
DOKPw Poznaniu.
Du¿ezainteresowaniewzbudzi³reReferatwprowadzaj¹cypt. Obecne ferat z firmy DSB Consult bêd¹cej za-'
rozwi¹zania urz¹dzeñ zasilania trakcji pleczem konstrukcyjno-projektowym
elektryczneji perspektywymoderniza- kolei duñskichpt. Technologiefundacyjnena liniachzelektryfikowanych
PKP mentowaniai posadowieniakonstrukcji
wyg³osi³G³ównyEnergetykPKP- Hen- wsporczych.Wydaje siê, ¿e opracowana kolejachDSB ,metoryk Jakszuk.Zapozna³on uczestników na i wdro¿ona
z aktualnym stanem urz¹dzeñ trakcji da fundamentowanias³upówsieci trakelektrycznej.potrzebamimodernizacyj- cyjnej przez wbijanie w grunt zbrojonymi oraz zamiarami kierownictwa
nych pali ¿elbetowych mo¿e znale¿æ
przedsiêbiorstwa w tym zakresie.
zastosowanie równie¿ w warunkach
W dalszejczêœcikonferencjizaprezen- PKr Szczególn¹jej zalet¹ wydaje siê
towano kilkanaœcie
referatów. w tym
byæsposób mocowanias³upa do funwiele wyg³oszonychprzezprzedstawi- damentu, umo¿liwiaj¹cy nie tylko docieli firm i kolei zagranicznych. Ze k³adn¹ regulacjêpionowegopo³o¿enia
wzglêdu na szczup³oœæ
miejsca omó- konstrukcjiwsporczej,lecz równie¿jej
wione zostan¹ jedynie niektórez nich. odbudowê po wypadkachkolejowych.
W zakres wymagañ dotycz¹cych Nowy s³up mo¿e byæpo prostu przykonstrukcjii utrzymaniasieci trakcyjnej krêcony do istniej¹cego fundamentu,
wprowadzi³uczestnikówHeinzTessun który na ogó³ zostaje nie naruszony.
z ABB Henschelreferatempt. Warunki
Kilka wyst¹pieñ dotyczy³oproblebudowy i odbiorytechnicznesieci trak- mów zasilanialinii o wysokich prêdkocyjnej dla du¿ychprêdkoœci.
Omówi³on œciachjazdy.PanElieCarpentier(SNCE
wymogi odnosz¹ce siê do sieci przy- Francja)przybli¿y³
zagadnieniazwi¹zane
stosowanychdo jazdy z prêdkoœciami z zasilaniempoci¹gów o wysokiejprêd250 i 330 km/h. Natomiast nowocze- koœcina liniach TGV Paris-Lyon,TGV
sny sposób budowy takiej sieci przed- Atlantique i TGV Nord, jak równie¿
stawi³ (wraz z prezentacj¹filmu video) wzmocnieniemuk³aduzasilanianapiêprzedstawicielfirmy PLASSER
& THEU- ciem sta³ym 1,5 kV w zwi¹zku z wproRERw referacie Modernizacjai prze- wadzeniem ruchu poci¹gów TGV
budowa sieci trakcyjnej przy pomocy o prêdkoœci
do 220 km/h na konwenspecjalistycznych
poci¹gów. Zaprezen- cjonalnej linii Dijon - Lyon i innych
towano w nim now¹ koncepcjêprze-

lis

Zak³ady Porcelany Elektrotechnicznej
"Boguchwa³a"- aktualnieprodukowane izolatory porcelanowe, a APENA
z Bielska-Bia³ej
wy³¹czniki szybkiepr¹du sta³egonowej wersji BWS.
(zs)

Trakcja elektrycznaw pracach
CNTK
24 listopada1994rokuodby³osiê
Sympozjum
"Wybrane
zagadnienia
trakcji elektrycznej
w pracachCNTK"zorganizowaneprzezZarz¹d Ko³aSEP
W programie
znalaz³y
siê miêdzyinnymi wyst¹pieniazaproszonych
goœciprof.J. Podoskiego
i mgr in¿.J. Szpotañskiegoorazreferatypracowników
CNTK
- Badanieniezawodnoœci
wyposa¿enia
elektrycznego
pojazdówszynowych- prof.dr hab.in¿.J. Marciniak,
Stanowisko
diagnostyczne
dla sprawdzaniauk³aduzasilaniaWN i NN wagonówpasa¿erskich
z przetwornic¹
statyczn¹z uwzglêdnieniem
trójnapiêciowegouk³aduogrzewania
elektrycznego
- mgrin¿.E Krawczyk,
Badaniadynamicznejwspó³pracyodbierakapr¹du
z sieci¹ jezdn¹ - mgr in¿.T. Jarosz
i mgrin¿.W Majewski,
Wagon
diagnostycznysiecitrakcyjnej
-mgr in¿.M Kaniewski.Diagnostyka
techniczna
odbierakówpr¹du w warunkach
lokomotywowni- mgr in¿.T.Jarosz,Wybrane
zagadnienia
dotycz¹cedoborupojazdów trakcyjnych
potrzebnych
do wykonaniaprób na torzedoœwiadczalnym
przyprowadzeniu
poci¹gutowarowego
o okreœlonej
masiez zadan¹prêdkoœci¹
- dr in¿.M. Zaorski,
mgrW. Kowalczyk
przed³u¿eniachsieci TGV. Podobnego i mgr in¿.~ Czaiñski.
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