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PKP LHS kontynuuje automatyzację linii
szerokotorowej
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Rusza kolejny etap rozbudowy i modernizacji Linii Hutniczej Szerokopasmowej – najdalej na

zachód wysuniętej linii szerokotorowej, o szerokości torów stosowanej w krajach byłego ZSRR.

Inwestycja obejmie stacje Szczebrzeszyn LHS i Biłgoraj LHS oraz mijankę Zwierzyniec LHS.

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa podpisała umowę na realizację II etapu rozbudowy Lokalnego Centrum

Sterowania na stacji Zamość Bortatycze LHS. – Dążymy do poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów i

zwiększenia przepustowości na linii kolejowej nr 65 – mówi Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP LHS.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych PKP LHS oraz kredytu

zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a zrealizowana przez

konsorcjum Zakładów Automatyki Kombud oraz firmy Elkol.

Czytaj także: PKP Energetyka buduje system wsparcia rozpoznawania

znaków przy torach

Kombud zamontuje nowoczesny system komputerowy własnej produkcji, który

zostanie przyłączony do Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) Zamość Bortatycze

LHS i pozwoli bardziej optymalnie kierować ruchem kolejowym. Oznacza to

automatyzację kilkudziesięciu kilometrów linii – zwrotnice na modernizowanym

odcinku będą sterowane z otwartego w marcu budynku nastawni, co zminimalizuje konieczność ruchu pieszego i

zwiększy bezpieczeństwo pracy. Rozbudowę ułatwiła modułowa struktura systemu wdrożonego na stacji Zamość

Bortatycze LHS.

Elkol wykona prace projektowe oraz w ramach inwestycji przebuduje i rozbuduje układ torowy na stacjach Zamość

Bortatycze LHS oraz Biłgoraj LHS – mówi Dariusz Kruglej, prezes Elkolu. Zbudowane zostaną nowe tory

rozładunkowe, a zwrotnice otrzymają elektryczny napęd i ogrzewanie. Powstaną też m.in. nowe sygnalizatory,

oświetlenie stacji oraz system telewizji przemysłowej do obserwacji terenu stacji i mijanki.

Inwestycje LHS jest elementem budowy Nowego Jedwabnego Szlaku czyli kolejowej drogi z Chin przez Kazachstan,

Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne i Ukrainę do Sławkowa. - Nowy Jedwabny Szlak stwarza

bardzo dużą szansę dla zwiększenia roli Polski w handlu między Unią Europejską a Chinami – mówi Dariusz Kruglej.

Przebudowywane tory LHS są najdalej na zachód wysuniętą linią szerokotorową (czyli o szerokości stosowanej w

państwach byłego ZSRR). Trwają prace koncepcyjne nad wydłużeniem linii do Gliwic oraz jej

zelektryfikowaniem, pozwoliłoby to w na skrócenie czasu przewozu towarów a tym samym zwiększyłoby

atrakcyjność linii LHS.
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