
Rozwi¹zanie techniczne oparte na realizacji 

Kabiny Po³¹czenia Poprzecznego KPP Bukowiec, 

zaprojektowanej i uruchomionej przez ELESTER-PKP 

przy wsparciu spó³ki PKP Energetyka w zakresie 

przystosowania sieci trakcyjnej i robót kablowych.

Po³¹czenie Poprzeczne 3kV

Po³¹czenie Poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja ³¹czenia ze sob¹ sieci jezdnej obu torów,            

na odcinku pomiêdzy podstacj¹ trakcyjn¹ a kabin¹ sekcyjn¹.

Korzyœci zastosowania KPP:

Urz¹dzenia KPP  

Zabezpieczenia, automatyka i uzale¿nienia 

Zmniejszenie spadków napiêæ w sieci trakcyjnej

Zmniejszenie strat energii

Wyrównywanie obci¹¿eñ zasilaczy PT i KS

Poprawê efektywnoœci przep³ywów rozruchowych i rekuperacyjnych

Po³¹czenie Poprzeczne (PP) zabudowane jest w dwuprzedzia³owym kontenerze betonowym               

o wymiarach zbli¿onych do kabiny kontenerowej 1CC. W przedziale WN znajduje siê 

niespolaryzowany wy³¹cznik szybki, ograniczniki przepiêæ, boczniki pomiarowe oraz 

przetworniki wysokonapiêciowe HVM wraz z bezpiecznikami. W przedziale nn umieszczona                

jest celka minusowa, urz¹dzenie TCK, zabezpieczenie ziemnozwarciowe EZZ, szafka              

automatyki 3kV, rozdzielnia potrzeb w³asnych z prostownikiem 220V DC, transformator 

separacyjny, szafka obiektowa i urz¹dzenie lokalnego sterowania od³¹cznikami KSO. 

Automatyka  obiektu  oparta  jest  na  sterownikach  CZAT6  produkcji  ELESTER-PKP.

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania PP w kolejowych uk³adach zasilania 

wymagane jest zastosowanie innowacyjnego rozwi¹zania w zakresie ustawieñ automatyki               

3kV i uzale¿nieñ elektronicznych. Spó³ka ELESTER-PKP opracowa³a i przetestowa³a autorskie 

rozwi¹zania logiki pracy urz¹dzeñ, co pozwala na bezpieczne dzia³anie PP oraz urz¹dzeñ  

znajduj¹cych  siê  w  s¹siaduj¹cych  podstacjach  trakcyjnych  i  kabinach  sekcyjnych.

Podstawowym zabezpieczeniem ga³êzi po³¹czenia poprzecznego jest niespolaryzowany 

wyzwalacz pierwotny wy³¹cznika szybkiego Gerapid 2607, uzupe³niony bezkierunkowym 

zabezpieczeniem nadpr¹dowym, realizowanym przez sterownik CZAT6. Nowoœci¹ jest 

natomiast rezerwowe zabezpieczenie podnapiêciowe, które gwarantuje wy³¹czalnoœæ                  

zwaræ w sieci trakcyjnej, nawet w przypadku b³êdnej (niedopuszczalnej) konfiguracji uk³adu 

zasilania. Innowacyjne jest równie¿ to, ¿e w/w zabezpieczenia dzia³aj¹ tylko na wy³¹czenie 

wy³¹cznika w po³¹czeniu poprzecznym (nie poci¹gaj¹ wy³¹czników uzale¿nionych). Serie 

wyrzutowe do PT i KS s¹ generowane tylko w przypadku zadzia³ania EZZ lub TCK. Dzia³anie 

uzale¿nieñ w drug¹ stronê jest natomiast tradycyjne. Wy³¹czenie dowolnego wy³¹cznika                             

w PT lub KS poci¹ga za sob¹ wy³¹czenie po³¹czenia poprzecznego. Warunkiem ponownego 

za³¹czenia wy³¹cznika w KPP jest za³¹czenie wszystkich zasilaczy w PT i KS, a tak¿e obecnoœæ 

napiêcia  na  obu  torach.
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Obiekt KPP Bukowiec  zlokalizowany jest               
w kilometrze 84,340 CMK pomiêdzy PT 
Opoczno a KS Idzikowice. Jest to pierwsza 
polska w pe³ni komercyjna realizacja 
po³¹czenia poprzecznego na sieci kolejowej.
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Po³¹czenie Poprzeczne 3kV 

Przedzia³ wysokiego napiêcia

Kabina Po³¹czenia Poprzecznego KPP

Przedzia³ niskiego napiêcia

Celka minusowa i zabezpieczenie EZZ 

Informacje zgromadzone w tym dokumencie stanowi¹ ogólny opis mo¿liwoœci technicznych, które nie zawsze musz¹ wystêpowaæ w konkretnych przypadkach. Oczekiwane parametry nale¿y okreœliæ przy zawieraniu umowy.
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