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Szanowni Państwo, 

Najbliższe lata będą upływały pod znakiem odbudowy transportu kolejowego po pandemicznej 
zapaści. To duże wyzwanie dla kolei, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i konkurencyjności. 
Aby to było możliwe, potrzebujemy ciągłego rozwoju, innowacji i kreatywności. Dlatego tak 
ważne jest promowanie pomysłów tworzonych przez ludzi z pasją. Dobrą okazją ku temu była 
piąta edycja Konferencji naukowej zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego.  

Urząd Transportu Kolejowego popularyzuje w ten sposób wiedzę o kolei wśród młodego 
pokolenia uczniów i naukowców, dając im możliwość zaprezentowania swoich referatów, badań 
i pomysłów przed szerokim gronem odbiorców z branży kolejowej. Wiemy, że aby transport 
kolejowy stawał się bardziej bezpieczny, nowoczesny, ekologiczny i konkurencyjny, potrzeba 
ciągłego unowocześniania i doskonalenia zarówno w obszarze taboru i infrastruktury, jak 
również nowych technologii. Nie będzie to możliwe bez kreatywnych ludzi z pasją, ponieważ to 
właśnie ich chęć ciągłego rozwoju pozwalała tworzyć koncepcje, które niejednokrotnie 
rewolucjonizowały transport szynowy z korzyścią dla całej branży.  

Inicjatywa Konferencji naukowej UTK spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, 
a niezwykle duży zakres tematów z obszaru kolejnictwa świadczy o ogromnym potencjale 
absolwentów szkół i uczelni dla rozwoju kolei. W niniejszej publikacji zebraliśmy wszystkie prace 
zgłoszone na Konferencję. Dotyczą one m.in. sposobów zabezpieczenia ruchu kolejowego, 
nowoczesnych systemów transmisyjnych typu ETCS (np.  poziomu 1 w trybie Limited 
Supervision), czy możliwości wykorzystania energii odnawialnej do zasilania wagonów.  

Rosnące zainteresowanie Konferencją pokazuje nam, że istnieje duża potrzeba spotkań, 
w trakcie których na wiele tematów związanych z koleją można spojrzeć z kilku perspektyw. 
Dziękuję Komitetowi Programowemu i Komitetowi Naukowemu za zaangażowanie 
w przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji. Cieszę się, że mogłem gościć Państwa 
w Urzędzie Transportu Kolejowego. Życzę interesującej lektury oraz wielu twórczych inspiracji.  

 
 Z wyrazami szacunku 
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RUCH POCIĄGÓW ORAZ ZABEZPIECZENIA STEROWANIA 

RUCHEM KOLEJOWYM NA LINIACH LOKALNYCH  

I KOLEJACH DOJAZDOWYCH PKP - WCZORAJ, DZIŚ  

ORAZ PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 
Nikodem Wiśniewski, Janusz Gołaszewski, Szymon Szczęśniak 

Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu  

Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica 

Pragniemy serdecznie powitać wszystkie osoby związane z transportem kolejowym, a także 

wszystkich zaproszonych na ,,V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Transportu 

Kolejowego 2022”. W naszym referacie będziemy poruszali oraz omawiali historię polskiej kolei, 

po II wojnie światowej z uwzględnieniem naszego głównego tematu tj. ,,Ruchu pociągów  

oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na liniach lokalnych i kolejach dojazdowych  

na dawnej sieci PKP - wczoraj, dziś oraz perspektywy na przyszłość” 

Po zakończeniu II wojny światowej, przystąpiono do odbudowy naszego kraju po zniszczeniach 

wojennych, w tym także naszej sieci kolejowej. Z uwagi na wzrastający ruch pociągów zarówno 

towarowych, jak i pasażerskich nastąpiła konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

pociągów, począwszy od najważniejszych w kraju linii magistralnych, poprzez linie znaczenia 

miejscowego, kończąc na liniach kolei dojazdowej.  

Nastąpił wówczas rozwój technologii urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego  

oraz infrastruktury na stacjach, jak i na szlakach. Podczas tych zmian koleje wąskotorowe  

nie zostały pominięte, również w znacznym stopniu uległy modernizacji. Wzrastające wymagania 

przewozowe zmusiły władze kolei do poszukiwania nowego taboru, zdolnego do prowadzenia 

coraz szybszych, dłuższych i cięższych pociągów. Przez następne dekady władze PKP, starannie 

rozwijały sieć kolejową w Polsce, przykładem takich inwestycji jest np. budowa Centralnej 

Magistrali Kolejowej. Przed upadkiem komunizmu w Polsce, kolej zaczęła podupadać  

tzn. zamykano lokalne linie, ograniczano sieć połączeń międzymiastowych itp. Jednym  

z wydarzeń, które odbiły się najgłośniej na kartach kolei polskiej, był dzień 3 kwietnia 2000 roku, 

kiedy to wycofano połączenia kolejowe z 1028 km sieci PKP. Po wejściu Polski do Unii 

Europejskiej, kolej zyskała możliwość dostępu do środków, na poprawę jakości przewozów  

na terenie naszej sieci kolejowej. Jakie więc pomysły trzeba wprowadzać na naszą kolej,  

aby nie wydawać bezsensownie sporej ilości pieniędzy, a transport kolejowy, stał się konkurencją 

dla transportu drogowego? 
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ANALIZA POZIOMU HAŁASU EMITOWANEGO PRZEZ 

ELEKTYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE PORUSZAJĄCE SIĘ  

NA SIECI PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  

NA PODSTAWIE EKSPERYMENTU CZYNNEGO 
Julia Szulta, inż. Przemysław Barszcz 

Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK 

Funkcjonowanie systemów kolei miejskich charakteryzuje się wysoką częstotliwością 

kursowania pociągów, jak również stosunkowo gęsto zlokalizowanymi przystankami 

kolejowymi. Wymusza to częste rozruchy i hamowania taboru kolejowego. Również 

zagospodarowanie przestrzenne w miastach, wzdłuż takich linii kolejowych najczęściej objawia 

się przez intensywnie zabudowaną przestrzeń obiektami wielorodzinnymi czy też 

jednorodzinnymi.  

W ramach eksperymentu czynnego, pomiarów klimatu akustycznego na linii nr 250, wybrano 

jako reprezentatywne miasto Sopot. Przeprowadzono badania, uwzględniając fakt,  

iż miejscowość posiada dodatkowo status uzdrowiska, co determinuje dodatkowe ograniczenia  

w zakresie np. klimatu akustycznego panującego w mieście. Pomiary akustyczne hałasu 

ekspozycyjnego zostały wykonane w 9 punktach pomiarowych zlokalizowanych w centralnej- 

najintensywniej zabudowanej części miasta.  

W ramach prowadzonych badań na podstawie aktualnie obowiązujących dyrektyw, rozporządzeń 

i norm została opracowana metodyka pracy. Uwzględniono jednostki trakcyjne kursujące po linii 

nr 250 pod względem typu elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz roku produkcji. W analizach 

wzięto również pod uwagę technologie napędowe czy też systemy hamulcowe badanych 

obiektów. Analiza wyników określa jaki wpływ ma tabor na hałas powstający przez rozruch, 

hamowanie, jazdę wybiegiem czy jazdę z jednolitą prędkością. Pomoże to opracować wnioski 

dotyczące przyszłości kolei aglomeracyjnej w Trójmieście a także sprawdzić jak dużym 

problemem jest hałas kolejowy, uwzględniając istotny fakt, a mianowicie status Sopotu jako 

uzdrowiska. Opracowanie uwzględnia także nawierzchnię kolejową w określonym punkcie 

pomiarowym. jak również zarekomendowanie działań dla osób decyzyjnych w zakresie 

przygotowywania inwestycji taborowych w spółce PKP Szybka Kolej Miejska  

w Trójmieście sp. z o. o. 
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SYSTEM POMIAROWY DO POTRZEB FUNKCJONOWANIA 

TOROWISKA 
inż. Martyna Tomaszewska 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Systematyczne pomiary inwentaryzacyjne torów są niezbędne w procesie zarządzania 

eksploatacją torowisk, jak również pełnią kluczową rolę w kwestii zrównoważonego rozwoju. 

Narastające obecnie zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi wymuszają wdrażanie 

ekologicznych rozwiązań, do których należą m. in. transport szynowy. Bieżące monitorowanie 

stanu technicznego torowisk pozwala na wcześniejsze wykrycie uszkodzeń oraz optymalizację 

harmonogramu obsługi remontowo – konserwacyjnej, co bezpośrednio wpływa na poprawę 

jakości oraz bezpieczeństwa podróży. 

Celem projektu jest udoskonalenie procesu inwentaryzacji przy wykorzystaniu technologii 

pomiarowych, w szczególności: inercyjnych sensorów położenia, skanerów laserowych, multi-

GNSS, kamer cyfrowych co ma umożliwić stworzenie wielosensorowego urządzenia 

pomiarowego do zbierania danych o geometrii toru. W ramach prac w pierwszym etapie 

sporządzono koncepcję bazy danych przestrzennych uwzględniającą parametry geometryczne 

torów, wskaźniki niezbędne do oceny stanu torów oraz dane pomiarowe. Następnie 

przeprowadzono pomiary terenowe na prostoliniowym odcinku torowiska tramwajowego 

znajdującego się przy ul. Adama Mickiewicza we Wrocławiu przy wykorzystaniu innowacyjnego 

urządzenia, na budowę którego składają się: wózek pomiarowy przystosowany do pomiaru torów 

tramwajowych, skaner Leica P40, system INS, GPS i czujnik przemieszczeń liniowych  

PTx (Rys. 1). Kolejno w oparciu o skrypty przeprowadzono integrację wcześniej opracowanych 

danych inercyjnych z naziemnym skanerem laserowym oraz przetwarzanie obrazów ze skanera. 

W wyniku tego baza danych została zasilona przetworzonymi danymi. W ostatnim etapie 

wykonano wizualizację informacji zawartych w bazie.  

        
Rysunek 1. Innowacyjne urządzenie pomiarowe. 
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CZY TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY MOŻE BYĆ EFEKTYWNY 

W POLSKIEJ TKANCE TRANSPORTOWEJ?  

ANALIZA UWARUNKOWANIA ROZWIĄZAŃ TRAMWAJU 

DWUSYSTEMOWEGO W POLSCE NA PODSTAWIE 

DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH 
Wiktor Wiese, Bartosz Nowak 

Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK 

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój technologiczny oraz urbanistyczny 

generuje potrzebę usprawnienia przemieszczania osób i towarów. Dotychczasowe, klasyczne 

metody transportowe przestają spełniać oczekiwania konsumentów, okazują się niewydolne 

i często nie idą w parze z trendami ekologicznymi. Wymagają one gruntownej modernizacji. 

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są nowoczesne rozwiązania transportowe, przekraczające 

utarte schematy i zacierające granice między nimi.  

Do takich koncepcji należy system tramwaju dwusystemowego (ang. „tram-train”), łączącego 

właściwości pojazdu kolejowego i tramwaju. Pozwala on na usprawnienie obsługi transportowej 

stref podmiejskiej oraz regionalnej poprzez stworzenie bezpośrednich połączeń łączących  

te tereny ze ścisłym centrum miasta. Doświadczenia wielu aglomeracji niemieckich, będących 

kolebką tego rozwiązania, pokazują jego olbrzymi potencjał. Kluczem do rozpoczęcia jego 

systemowego wdrażania jest integracja sieci kolejowych i tramwajowych. Związana  

jest ona jednak z koniecznością pokonania licznych trudności, wynikających z dużej odrębności 

tych dwóch systemów, na wielu płaszczyznach. 

W Polsce na przestrzeni lat powstawały różne koncepcje dotyczące utworzenia systemów takiego 

rozwiązania, lecz uwarunkowania prawne dopuszczające ten typ pojazdu do przewożenia osób 

sprowadzały wszelkie pomysły do zmian koncepcji projektowych i najczęściej realizację 

tradycyjnych rozwiązań kolejowych. 

Celem referatu jest analiza technicznych, ekonomicznych, społecznych i prawnych aspektów 

wprowadzenia tramwajów dwusystemowych do polskich aglomeracji oraz zaproponowanie 

rozwiązań mogących ułatwić ten proces. 
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KOMPOZYTY TYPU CFRP JAKO ALTERNATYWNY MATERIAŁ 

KONSTRUKCYJNY KOMPONENTÓW POJAZDÓW 

SZYNOWYCH 
Marcin Słowiński 

Politechnika Poznańska 

Kompozyty o osnowie polimerowej wzmacniane włóknami węglowymi, zaliczane do grupy 

CFRP (ang. Carbon Fiber Reinforcement Plastics), stanowią interesującą grupę materiałów 

inżynierskich. Ich naczelną zaletą w porównaniu do konwencjonalnych tworzyw stosowanych  

w budowie maszyn, jest wysoka wartość wytrzymałości właściwej, czyli stosunku wytrzymałości 

na rozciąganie do masy. 

Wskutek rozwoju technicznego dokonanego w zakresie projektowania pojazdów szynowych 

obserwuje się wzrost masy jego poszczególnych układów. Przykładem takiego zjawiska może 

być rosnąca masa wózka, która jest spowodowana wyposażeniem tego podzespołu w systemy 

poprawiające dynamiczne zachowanie pojazdu oraz bezpieczeństwo jazdy. Jako sposób 

pozwalający na zmniejszenie masy komponentów pojazdu szynowego, w nowoczesnej praktyce 

inżynierskiej proponuję się zastąpienie konwencjonalnych materiałów, takich jak stal lub 

aluminium, alternatywnymi materiałami, do których zaliczają się kompozyty z grupy CFRP.  

Z powodu korzystnych właściwości oraz zmian zachodzących w ekonomice produkcji 

kompozytów typu CFRP, w ostatnich latach odnotowuje się rosnący poziom ich implementacji 

do budowy pojazdów szynowych. Przejawia się to w zastosowaniu kompozytów z tej grupy jako 

materiału konstrukcyjnego elementów nadwozia oraz ram wózków pojazdów tramwajowych, 

kolei miejskiej czy kolei szybkiej.   

Celem niniejszego referatu jest omówienie perspektyw wykorzystania kompozytów typu CFRP 

w budowie komponentów pojazdów szynowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe 

informacje dotyczące kompozytów należących do tej grupy. Następnie zaprezentowano analizę 

możliwości zastąpienia konwencjonalnych materiałów kompozytami typu CFRP. 

Zaakcentowano również ich zalety w stosunku do tradycyjnie stosowanych tworzyw 

konstrukcyjnych. Ostatnią część wystąpienia stanowi opis istniejących oraz koncepcyjnych 

podzespołów pojazdów szynowych wykorzystujących w swojej budowie kompozyty typu CFRP.  
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OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PANELI 

FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA WAGONÓW 

PASAŻERSKICH 
Krzysztof Swałdek, Dorota Zawadzka 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

W referacie przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych do zasilania 

podzespołów kolejowych wagonów pasażerskich. Pozyskaną w ten sposób energię można 

wykorzystać do oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji czy też gniazdek 230 V. Omówiono przede 

wszystkim zalety i wady tego rozwiązania, jak również jego opłacalność. 

Popularność paneli fotowoltaicznych w Polsce wzrasta z roku na rok. Są coraz częściej 

instalowane na dachach budynków mieszkalnych, czy też użyteczności publicznej. Głównym 

celem ich montażu jest wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej, dzięki której można 

obniżyć zużycie prądu z sieci energetycznej. Powyższe przesłanki były powodem do rozważenia 

zabudowy paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów pasażerskich. Pozyskana z nich energia 

mogłaby zasilić ogrzewanie/klimatyzację, oświetlenie, czy też gniazdka 230 V udostępniane 

pasażerom. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej urządzeń wagonów pasażerskich pozwoli 

ograniczyć prąd pobierany z sieci trakcyjnej przez lokomotywę. Zagrożeniami rozwiązania może 

być zwiększenie masy pojazdu, a w konsekwencji nacisku na oś. Nasłonecznienie niektórych 

szlaków kolejowych może też być niewystarczające do wytworzenia niezbędnej energii 

elektrycznej, a dodatkowo omawiany system nie działa w nocy. Konieczne jest również jego 

odpowiednie utrzymanie. W referacie przedstawiono analizę korzyści płynących z zastosowania 

paneli fotowoltaicznych do zasilania wagonów pasażerskich w stosunku do niezbędnych 

kosztów.  

Innowacyjny pomysł zastosowania paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów pozwala  

na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Rozwiązanie to sprawi, 

że podróże pociągiem staną się jeszcze bardziej ekologiczne. 
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WPŁYW ZABUDOWY SYSTEMU ETCS NA BEZPIECZEŃSTWO 

I ROZWÓJ RUCHU KOLEJOWEGO W POLSCE) 
Krystian Stąpór, dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski, prof. UTH Rad. 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

Państwa Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia systemu kolejowego. W związku z tym 

na terenie Polski został wdrożony plan TSI CCS (Krajowy Plan Wdrażania Technicznej 

Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie”). Niniejszy plan ma za zadanie utworzenie 

jednolitego europejskiego systemu kolejowego opartego na tzw. technicznej specyfikacji 

interoperacyjności w podsystemie „Sterowanie”. Jednym z punktów tego przedsięwzięcia jest 

zabudowa Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS) na liniach kolejowych 

w Polsce. 

Celem badania jest charakterystyka istniejących już systemów ETCS na sieci kolejowej w Polsce 

i przewidywany rozwój w latach następnych, przy jednoczesnej ocenie wpływu tego systemu 

na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.  

Przeprowadzona w publikacji analiza pozwali zweryfikować jak obecnie funkcjonuje system 

ETCS w ruchu kolejowym, ocenić jak ważną rolę system ten pełni w funkcji zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz jak poprawi przepustowość sieci kolejowej. Ponadto, system  

ten ma przełożenie na rozwijanie nowych technologii, które umożliwią również zwiększenie 

bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.  
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PROPOZYCJA PODWYŻSZENIA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ 

PROJEKT ZABUDOWY SYSTEMU ETCS POZIOM 1 W TRYBIE 

LIMITED SUPERVISION W OPARCIU O LINIĘ KOLEJOWĄ  

NR 208 
Dominika Trzcińska 

Politechnika Warszawska  

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kolejowe przewozy towarowe i pasażerskie należy 

wprowadzać rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo ruchu kolejowego, które wpłyną 

pozytywnie na komfort podróżnych i czas przewozu. Propozycją Unii Europejskiej dla transportu 

kolejowego jest wprowadzenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym 

(ERTMS). System ten od lat sukcesywnie wdrażany jest na polskich liniach kolejowych zgodnie 

z wydanym w 2017 r. Planem Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności 

„Sterowanie”. Jednakże Plan ten zakłada wprowadzenie ERTMS głównie na liniach 

wchodzących w skład Transeuropejskich Korytarzy Transportowych (TEN-T). Co w takim razie 

z pozostałymi liniami kolejowymi? 

Z początkiem 2021 r. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił pierwsze propozycje 

rozszerzenia zabudowy Systemu ERTMS na pozostałych liniach kolejowych poprzez wdrożenie 

Systemu ETCS poziom 1 w trybie Limited Supervision. Ośrodek Certyfikacji Transportu  

na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej zaproponował zabudowę systemu ETCS L1 

LS w czterech wariantach, w których najprostszy opiera się na zastąpieniu SHP balisami systemu, 

a każdy kolejny wariant rozszerzany jest o dodatkowy nadzór semaforów na szlaku wraz  

z bieżącym uaktualnianiem sytuacji ruchowej na odcinku pod nadzorem systemu. 

Projekt zabudowy systemu na linii nr 208 Działdowo – Chojnice jest propozycją rozszerzenia 

projektu powiatu działdowskiego zgłoszonego do realizacji w ramach programu Kolej Plus  

o nazwie „Rewitalizacja i odtworzenie linii kolejowej na trasie Działdowo - Toruń  

na odc. Działdowo - Brodnica”, który nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu.  

W przypadku podjęcia przez powiat działdowski dalszych działań w kierunku zmniejszenia 

wykluczenia transportowego w rejonie linii nr 208, rozszerzenie projektu o zabudowę systemu 

ETCS może wiązać się z przejęciem inicjatywy prac na linii przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. i zgłoszenie projektu do finansowania ze środków Unii Europejskiej. 
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WPŁYW HARMONOGRAMOWANIA PROCESÓW 

UŻYTKOWANIA NA ODPORNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTU 

SZYNOWEGO 
dr inż. Franciszek J. Restel, mgr inż. Łukasz Wolniewicz 

Politechnika Wrocławska 

Odporność systemów technicznych jest istotnym obszarem obecnych prac badawczych.  

W referacie sporządzono inwentaryzację cech harmonogramów procesów użytkowania  

w aspekcie oceny odporności systemu i badania wpływu na nią. Przeprowadzono analizę podejść 

związanych z oceną i poprawą odporności w systemach technicznych, a w szczególności 

systemach transportowych. 

Zidentyfikowano istotne czynniki mające wpływ na odporność a priori oraz odporność  

a posteriori. Zwrócono uwagę na rozdział pojęcia odporności na odporność przed skutkami 

zdarzeń i odporność mówiącą o szybkości przywrócenia stanu prawidłowego funkcjonowania.  

W tym ujęciu zbadano wpływ harmonogramowania procesów użytkowania na odporność 

systemu. 

Zidentyfikowano, że planowanie harmonogramów pracy drużyn konduktorskich stanowi jeden  

z kluczowych elementów odporności systemu. Prawdopodobieństwo oddziaływania kolejnych 

służb na siebie daje informację na temat odporności a priori, oraz wskazuje miejsca, które 

potencjalnie będą wymagały działań dyspozytorskich. Taka wiedza jest przydatna w celu 

opracowywania strategii dyspozytorskich. Wykazano, że sposób planowania pracy drużyn rzutuje 

na stabilność procesów i przenoszenia zakłóceń. 
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TRAKCJA WODOROWA - NAPĘD PRZYSZŁOŚCI? 

Paweł Gajos, Michał Knefel, Szymon Kudełka 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 

Trakcja wodorowa to jedno z proekologicznych rozwiązań, które obecnie jest w trakcie badań  

i wdrażania na kolei, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Duże zainteresowanie tym rodzajem 

paliwa wynika z coraz bardziej rygorystycznych przepisów, dotyczących emisji szkodliwych 

substancji do atmosfery przez pojazdy szynowe oraz poszukiwania alternatywnych, w stosunku 

do tradycyjnych paliw kopalnych, źródeł energii. Ponadto rekomenduje się, aby w Polsce odejść 

zupełnie od eksploatacji lokomotyw spalinowych do 2034 roku [1]. Taki cel zmusza  

do wykorzystywania paliw alternatywnych. Inwestycje w technologie wodorowe mogą być 

odpowiedzią sektora kolejowego na obecny kryzys paliwowy w Europie. 

Zastosowanie napędu wodorowego niesie za sobą szereg zalet. Przede wszystkim taki pojazd 

charakteryzuje się zeroemisyjnością, a co za tym idzie spełnia rygorystyczne normy, dotyczące 

emisji gazów cieplarnianych i toksycznych związków chemicznych. Zastosowanie pojazdów  

z napędem wodorowym pozwala również na ograniczenie emisji hałasu [2]. Inną zaletą jest brak 

dłuższego wyłączenia pojazdu, wynikającego z konieczności ładowania jego baterii –  

tak jak ma to miejsce w pojazdach akumulatorowych. 

Napęd wodorowy posiada również wady. Najistotniejszą jest trudność wynikająca  

z przechowywana paliwa do ogniw oraz konieczność jego częstego uzupełniania. Stąd obecnie 

nie jest możliwe wykorzystywanie pojazdów wodorowych do ruchu liniowego bez posiadania 

odpowiedniego specjalistycznego zaplecza jakimi są np. punkty tankowania wodoru. W referacie 

autorzy przedstawili opis zastosowanych napędów wodorowych w dwóch pojazdach: zespole 

trakcyjnym Alstom Coradia iLint oraz lokomotywie manewrowej typu 6Dn. Ponadto 

przedstawiono zestawienie parametrów technicznych wyżej wymienionych pojazdów  

w odniesieniu do ich tradycyjnych odpowiedników. Omówiono również korzyści jakie płyną 

 z eksploatacji pojazdów szynowych z napędem wodorowym oraz podano przykłady  

ich potencjalnych zastosowań. 

[1] WWF - World Wide Fund for Nature, “Zeroemisyjna Polska 2050”, 2020 

[2] Z. Durzyński, “Napędy trakcyjne pojazdów szynowych zasilane wodorem”, 2021 
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ZASADNOŚĆ ZASTOSOWANIA TABORU Z WYCHYLNYM 

NADWOZIEM W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM WYZWANIA 

ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY 
Karol Zasadziński 

Politechnika Warszawska 

Zastosowanie taboru z wychylnym nadwoziem pozwala na ograniczenie negatywnego 

oddziaływania siły odśrodkowej na pociąg podczas jazdy po łuku. Pociągi z tą technologią 

są  w  stanie osiągać wyższe prędkości od pojazdów z konwencjonalnym nadwoziem 

z  zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Podwyższenie maksymalnej prędkości 

dla tych pojazdów odbywa się bez ingerencji w infrastrukturę i nie wymaga modyfikacji geometrii 

toru. Przewaga taboru z wychylnym nadwoziem nad tradycyjnym odpowiednikiem ukazuje się 

jednak dopiero na liniach kolejowych z dużą ilością łuków. W Polsce nie brakuje linii 

kolejowych, gdzie łuki o małych promieniach wymuszają miejscowe ograniczenia prędkości. 

Zastosowanie dynamicznego nadwozia pozwoliłoby skrócić czas przejazdu między wieloma 

polskimi miastami bez długotrwałych i kosztownych inwestycji infrastrukturalnych. Przykładowe 

oszczędności czasu prezentuje poniższa tabela.  

Odcinek toru Oszczędność czasu względem pociągu bez 

mechanizmu wychylnego pudła 

Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny 12 min 

Łódź Fabryczna – Warszawa Zachodnia 10 min 

 

Użytkowanie przez przewoźników taboru z wychylnym nadwoziem wymusza nowe działania 

zarządców infrastruktury. Muszą oni dostosować wykaz prędkości maksymalnych, wskaźniki 

zmiany prędkości oraz sposób sterowania do szybszego taboru. Ponadto wychylanie się pociągu 

w łuku wpływa na zwiększone zużycie infrastruktury, a więc zwiększenie kosztów jej utrzymania. 

Uzależnienie kosztu pociągokilometra wyłączenie od masy i kategorii linii kolejowej może się 

okazać niewystraczające i sprawiać, że przewoźnicy wykorzystujący jedynie tabor 

konwencjonalny przejmą dużą część kosztów utrzymania toru, w większym stopniu 

degradowanego przez wychylające się pojazdy niż ze sztywnym nadwoziem. Wiele krajów już 

dostosowało swoje przepisy, na których mogą wzorować się polscy zarządcy zachęcając 

przewoźników do inwestycji w optymalne wykorzystanie obecnej infrastruktury. 
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LOKALNE LINIE KOLEJOWE - OGÓLNOPOLSKI POTENCJAŁ 

EUROPEJSKIEGO STANDARDU 
Piotr Modzelewski 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 

Jaka jest przyszłość kolei? Jak potoczą się jej losy? Te pytania są niezwykle ważne  zarówno dla 

podróżnych, jak również dla pracowników spółek. Obecnie prowadzone inwestycje związane  

z omawianym środkiem transportu zdają się napawać optymizmem, który stanowi niejaki 

renesans po kryzysie PKP z przełomu XX i XXI w. Mimo to, warto podejmować nowe 

inicjatywy, gdyż te przeprowadzane obecnie są solidnym fundamentem do dalszego rozwoju. 

Warto zatem zwrócić uwagę na potrzebę lepszego skomunikowania terenów uznawanych 

 za te, w których kolej jest nieopłacalna. Rozwój zapomnianych miejscowości jest możliwy 

właśnie dzięki rozwojowi infrastruktury kolejowej i powiększaniu siatki połączeń, zwłaszcza tych 

dalekobieżnych. To właśnie w tym przejawia się jedna z kluczowych ról kolei polegająca  

na rozwoju polskich miast i wsi. To właśnie w rękach kolei spoczywa rozwój Polski na miarę 

europejskich standardów i XXI w. Chciałbym więc  zaproponować utworzenie Sieci 

Expresowych Połączeń Kolejowych, w której to pociągi kursowałyby po najkrótszych trasach, 

przykładowo skład jadący ze stacji Szczecin Główny do stacji Białystok zamiast pokonywać  

tę trasę przez Koszalin - Gdańsk Gł. - Olsztyn Gł. mógłby mieć następujące (wybrane) stacje 

pośrednie: Stargard Szczeciński - Wałcz - Piła Główna - Bydgoszcz Główna - Toruń Główny - 

Brodnica - Nidzica - Ostrołęka - Łapy. Rzecz jasna, wymagałoby to szeroko rozumianych 

remontów - od przebudowy torowiska aż po elektryfikację - niektórych linii kolejowych  

(m. in. linii kolejowej nr 225 nieczynnej od 1999 r.) oraz budowy nowych łącznic, pozwalających 

na niezmienianie kierunku jazdy. Powyższe rozwiązania niewątpliwie skróciłyby czas przejazdu 

na niektórych  trasach. Dlatego wykorzystywanie lokalnych linii kolejowych do realizacji 

połączeń ogólnokrajowych lub międzynarodowych ma ogromny potencjał i jest tak niezmiernie 

ważne. Rozwiązanie to wcale nie wymaga podejmowania kosztownych działań na rzecz KDP,  

o których pisał w książce zatytułowanej Historia kolei w Polsce Adam Dylewski.  
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ANALIZA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W EUROPIE  

W ASPEKCIE BUDOWY SIECI KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI  

W POLSCE 
Krzysztof Borowczyk, Katarzyna Belska 

Studenckie Koło Naukowe Transport, Politechnika Krakowska 

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu transporotowego na terenie Polski w oparciu 

wyłącznie o linie kolejowe o maksymalnej dopuszczalnej prędkości 160 km/h oraz sieć dróg 

ekspresowych i autostrad nie jest możliwe z uwagi na dużą powierzchnię kraju. Rozwiązaniem 

powyższego problemu jest system kolei dużych prędkości. Polscy przewoźnicy nie dysponują 

zbyt dużą liczbą pojazdów kolejowych przystosowanych do poruszania się z prędkością ponad 

200 km/h. Jednym z pojazdów szynowych mogących osiągnąć prędkość, 250 km/h jest 

Elektryczny Zespól Trakcyjny produkcji Alstom typu ED250 określany potocznie jako 

Pendolino, jednak w Polsce eksploatowanych jest tylko 20 sztuk takich pojazdów. 

Niewystarczająca liczba dostępnego taboru nie jest jedyną barierą rozwoju kolei dużych 

prędkości. Jest on również ograniczony poprzez brak odpowiedniej infrastruktury, system 

sterowania ruchem oraz stosowany system zasilania sieci trakcyjnej.  

Ocena potencjału wdrożenia w Polsce kolei dużych prędkości została poprzedzona przeglądem 

systemów funkcjonujących w innych europejskich państwach. Autorzy przeprowadzili analizę 

zapotrzebowania na tabor kolei dużych prędkości oraz przedstawili pomysł wdrożenia takiego 

systemu w Polsce. 

LITERATURA 
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KOMPETENCJE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO  W SPRAWACH Z ZAKRESU PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
Paweł Jochymczyk, dr Krystian Kucharczyk 

Uniwersytet  Warszawski, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej  

Kolej jest jednym z najbardziej powszechnych środków transportu. Dotychczasowy trend wzrostu 

wyników przewozowych został zakłócony pandemią COVID-19. Mimo pandemii COVID-19, 

kolej ponownie staje się strategicznym obszarem zainteresowania Unii Europejskiej, jako 

ekologiczny, efektywny i tani środek transportu, a wyniki przewozowe mimo dalszego trwania 

epidemii wracają do tendencji wzrostowych. Również polskie władze przewidują znaczące 

inwestycje kolejowe w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.  

Rosnące znaczenie transportu kolejowego i planowane inwestycje kolejowe oraz powiększające 

się zainteresowanie terenami w pobliżu linii kolejowych dla budownictwa komercyjnego  

i inwestycji celu publicznego w polsce sprawiają, że coraz ważniejsze staje się zapewnienie 

odpowiedniego rozmieszczenia inwestycji w ramach zagospodarowania przestrzennego. Należy 

tutaj wspomnieć choćby o kwestiach związanych z bezpieczeństwem transportu kolejowego oraz 

ryzykiem zanieczyszczeń dźwiękowym obszarów położonych przy liniach kolejowych,  

a także przepustowością linii kolejowych. 

Tereny położone w pobliżu linii kolejowych stanowią specyficzny obszar takich inwestycji, stąd 

przy realizacji budowy różnych budynków, trzeba zachowywać odpowiednie standardy 

rozmieszczenia. Art. 17 ust. 6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wymienia Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako jeden z podmiotów, z którymi należy 

podać plan zagospodarowania przestrzennego uzgodnieniu. Artykuł ten wskazuje, że uzgodnienie 

takie powinno być dokonywane w stosunku do gruntów przyległych do linii kolejowej  

o znaczeniu państwowym.   

Przedmiotem referatu jest analiza i ocena rozwiązań zawartych w  Ustawie o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawie o transporcie kolejowym. Sformułowania użyte 

zarówno w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Ustawie o transporcie 

kolejowym mogą budzić poważne wątpliwości natury interpretacyjnej. W referacie 

przedstawione będą również postulaty zmiany i doprecyzowania przepisów. 
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH 

KOLEJOWO – DROGOWYCH POPRZEZ ZMODERNIZOWANIE 

SYGNALIZATORA DROGOWEGO 
Michał Kóska 

Akademia WSB 

Niestety w Polsce na każdej kategorii przejazdów dochodzi do wypadków. Dlatego powinno się 

udoskonalać urządzenia zabezpieczające przejazdy tak aby jeszcze bardziej podnieść poziom 

bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy łamali, łamią i będą łamać przepisy ruchu drogowego.  

Ale są miejsca gdzie te przepisy są łamane w większym stopniu i są takie miejsca gdzie te przepisy 

są bardziej przestrzegane. Dlaczego jeśli kierowca na skrzyżowaniu dróg widzi czerwone światło 

to staje, a jeśli widzi je pulsujące na przejeździe kolejowo drogowym to ignoruje ten fakt i igrając 

z własnym życiem łamie przepisy przejeżdżając przez przejazd nawet w ostatniej chwili? Jeśli 

tak ciężko zmienić podejście kierowców do przejazdów kolejowo drogowych to może warto 

zmienić przejazdy pod przyzwyczajenia kierowców jakie mają na skrzyżowaniach dróg? 

Poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo drogowych może sposób podawania 

sygnałów kierowcą. Jeżeli pulsujące czerwone światło na sygnalizatorach kolejowo drogowych 

zostaje przez kierowców ignorowane a zielone i czerwone światło na skrzyżowaniach dróg jest 

dla nich jasne i czytelne to może warto rozważyć zastosowanie tych barw także na przejazdach 

kolejowo drogowych. Sygnalizator kolejowo drogowy mojego pomysłu zbudowany  

jest nie z dwóch lecz z trzech komór świetlnych odwzorowanych z sygnalizatora drogowego.  

Na przejazdach kolejowo drogowych będzie on podawał sygnały identyczne jak te które znamy 

ze skrzyżowań dróg jakie są podawane na sygnalizatorze S1. W chwili obecnej na sygnalizatorach 

kolejowo drogowych nie ma sygnału informującego kierowców o awarii samoczynnego systemu 

przejazdowego. Maszynista jest informowany o tym na tarczy ostrzegawczej przejazdowej  

i zobowiązany do zmniejszenia prędkości do 20km/h ale nawet przy takiej prędkości może dojść 

do kolizji samochodu z pojazdem szynowym. Taka sytuacja miała miejsce w 2019 roku  

w Bestwince na przejeździe kategorii C. Stało się to chwilę po nastąpieniu awarii. Oczywiście 

winę ponosi kierujący pojazdem drogowym ponieważ nie zastosował się do znaku STOP.  

Nie zmienia to faktu, że doszło do kolizji. Pracownicy PKP PLK po wystąpieniu awarii nie 

zdążyli dojechać na przejazd i wywiesić tabliczki „awaria sygnalizatora”. W proponowanym 

przeze mnie trójkomorowym sygnalizatorze awaria będzie od razu sygnalizowana uczestnikom 

ruchu drogowego poprzez pulsujące pomarańczowe światło, tak jak jest ona sygnalizowana  

na skrzyżowaniach dróg. Sygnalizator drogowo kolejowy będzie zsynchronizowany z tarczą 

ostrzegawczą przejazdową tak aby nie doszło do błędnego wyświetlenia komunikatów na nich. 
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RUCH POCIĄGÓW ORAZ ZABEZPIECZENIA STEROWANIA 

RUCHEM KOLEJOWYM NA LINIACH LOKALNYCH I 

KOLEJACH DOJAZDOWYCH PKP- WCZORAJ, DZIŚ ORAZ 

PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 
Nikodem Wiśniewski, Szymon Szczęśniak, Janusz Gołaszewski 

Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu  

Technikum nr 12 im. Stanisław Staszica  

Kolej cały czas się rozwija i zaskakuje. W tym referacie dowiedzą się Państwo jak wyglądała 

sytuacja i rozwój polskiej kolei po zakończeniu II Wojny Światowej, sytuacja na liniach 

znaczenia lokalnego, porównamy stan naszej kolei do innych państw europejskich, jak również 

pokażemy perspektywy na przyszłość.  

Po zakończeniu II Wojny Światowej stan polskiej kolei był fatalny, przez liczne bombardowania 

na sieci kolejowej zniszczeniu uległo ponad 38%t torów, 50% wiaduktów oraz mostów i ponad 

70% urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny 

Polski zostało zrabowanych oraz wywiezionych ponad 2000km torów do ZSRR.W ramach 

grabieży wprawdzie  w porozumieniu między stronami polską a radziecką w lipcu 1945 roku  

została zdemontowana i wywieziona do ZSRR większa część sieci trakcyjnej i cały elektryczny 

tabor wraz urządzeniami elektrowni w Ścinawce Średniej. Infrastruktura sieci trakcyjnej oprócz 

okolic Wrocławia i tunelu w Janowicach Wielkich przetrwała wojnę w stanie umożliwiającym 

przywrócenie ruchu taborem elektrycznym. Sieć ta zasilana była napięciem o wartości  

15 kV i częstotliwości 162/3 i obejmowała  około 390 km torów zelektryfikowanych na obecnych 

liniach nr 274, 291, 299, 308, 311. 

29 sierpnia 1946r. zgodnie z uchwałą Rady Ministrów powstały dyrekcje okręgowe: Warszawa, 

Lublin, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań Szczecin, Gdańsk oraz Olsztyn. 1 lipca 1948 utworzono 

Dyrekcję Generalną Kolei Państwowych, na której czele stał Dyrektor Generalny. 

W latach 50. XX w. przystąpiono do zmiany przepisów, umundurowania oraz oznaczeń 

służbowych. Zaczęła się elektryfikacja linii kolejowej nr 1 Warszawa- Katowice  

tzw. „Wiedenka” oraz linii węzła Warszawskiego. 

W latach 60. XX w PKP skupiło się na elektryfikacji kolejnych linii kolejowych w Polsce. 

W latach 70.  Przystąpiono do poważnych inwestycji kolejowych takich jak CMK (Centralna 

Magistrala Kolejowa) oraz Linia Hutniczo-Siarkowa (LHS), stworzono system stacji 

rozrządowych, na których zabudowywano systemy automatycznego rozrządu wagonów o torowe 

hamulce odstępowe i docelowe z  pomiarem prędkości staczanych odprzęgów i pomiarze długości 
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wolnego toru kierunkowego. Rozwinięto przemysł taborowy kupując licencję na lokomotywę 

EU07, opracowano nowoczesne własne  konstrukcje  pojazdów trakcyjnych i wagonów takich 

jak ET22, SP45, SU46 i SP47 a na koleje wąskotorowe Wls150, 1Aw/M, nowoczesne wagony 

pasażerskie typów takich jak 104A, 111A, 112A, 113A, 120A. Importowano również tabor  

z za granicy np. SM41, MBxd2, ST43. Wprowadzono radiołączność umożliwiającą rozmowy 

pomiędzy prowadzącymi pojazdy trakcyjne, a personelem posterunków. Rozbudowano sieć 

zaplecza tworząc wyspecjalizowane zakłady naprawcze taboru kolejowego czyli ZNTK.  

Pod koniec lat 80. doszło do likwidacji Dyrekcji Generalnych Kolei Państwowych.. 

Początki kolei wąskotorowych sięgają już średniowiecza. Pierwotnie miały one postać jedynie 

małych drewnianych wózków, którymi transportowano urobek w kopalniach. Wraz z rozwojem 

kolei w XIX w. odkryto ponownie możliwości wąskiego toru. Głównymi zaletami są mała 

wielkość taboru i infrastruktury, oraz małe koszty budowy i obsługi. Prawdziwy rozkwit kolei 

wąskotorowych na ziemiach polskich miał miejsce w ostatniej dekadzie XIX w. 

Wówczas na terenie Prus wydano dekret umożliwiający budowę kolei lokalnych przez 

przedsiębiorstwa i samorządy. Powstały wtedy m.in. Jarocińska Kolej Powiatowa (1902r.) 

Żmigrodzko- Milicka Kolej Powiatowa (1895r.), Gryficka Kolej Wąskotorowa oraz wiele innych. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej oraz po zmianach gospodarczych wszystkie wcześniej 

prywatne linie kolejowe zostały wcielone w struktury PKP. Stanowiły one zwłaszcza w pierwszej 

połowie XX w. bardzo ważne ogniwo gospodarek wielu regionów między innymi Wielkopolski 

i Kujaw. Przewoziły buraki do cukrowni, drewno do tartaków oraz wiele innych niezbędnych  

dla ludności towarów. Nie należy zapomnieć o transporcie pasażerów, ponieważ jeszcze do lat 

70  ubiegłego wieku przysłowiowa „ciuchcia” stanowiła jedyne okno na świat dla wielu 

mniejszych miejscowości. 

W pewnym momencie PKP przestało również rozwijać sieć kolei lokalnych. Ostatnią dużą 

inwestycją PKP na kolejach dojazdowych była budowa odcinka Orlina Duża- Grabina- Zagórów. 

Ostatnie dostawy taboru na koleje wąskotorowe PKP dotarły  w latach 70. i 80. 

XX w. Były to lokomotywy,  wagony motorowe oraz wagony  doczepne produkowane  

w zakładach FAUR/ 23 August w Bukareszcie. Lata 90. były jazdą ku upadkowi dla całej kolei, 

zarówno wąskotorowej,  jak i normalnotorowej. Znikają wówczas linie Wrocławskiej KD, linie 

kolejowe 233, 248, 317 i wiele innych. W 2001r. podczas restrukturyzacji PKP całkowicie zostaje 

zlikwidowana Dyrekcja Kolei Dojazdowych! Z regularnego ruchu pasażerskiego zostają 

wyłączone wszystkie funkcjonujące jeszcze koleje wąskotorowe! Było to wówczas jeszcze ponad 

600 km linii! Część z nich zostaje przejęta przez samorządy. Za wyjątkiem kolei Kaliskiej, 

Śmigielskiej i Krośniewickiej wszystkie od 2002r. prowadzą jedynie przewozy turystyczne  

w sezonie letnim. 
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Od czasu powstania kolei urządzenia srk przeszły długą drogę swego rozwoju: na stacjach -  

od najprostszych urządzeń ręcznych z zależnościami kluczowymi, poprzez urządzenia 

mechaniczne scentralizowane i elektromechaniczne (suwakowe), zautomatyzowane urządzenia 

przekaźnikowe, aż po urządzenia komputerowe. A na liniach - od zapowiadania telefonicznego, 

poprzez blokadę półsamoczynną - elektromechaniczną, przekaźnikową, aż po blokadę 

komputerową. 

Jeśli spojrzymy na mapę Polski, to zobaczymy, że na liniach drugorzędnych oraz lokalnych  

w zachodniej Polsce, dominują przede wszystkim urządzenia mechaniczne scentralizowane. 

Z kolei na wschodniej ścianie Polski, w wielu miejscach dominują urządzenia ręczne kluczowe. 

Wynika to z historii naszego kraju - Zabór pruski był najbardziej rozwiniętym spośród 3 zaborów; 

widać to m.in. Po gęstości linii kolejowych na tym terenie. Zabór rosyjski - czyli najbiedniejszy 

zabór, najbardziej zacofany, miał ich najmniejszą gęstość. Stan ten przetrwał do dnia dzisiejszego, 

co za tym idzie, widać w tych miejscach wiele ,,białych plam”. W zaborze austriackim, były 

zarówno i urządzenia scentralizowane, jak i kluczowe. Na wielu stacyjkach przetrwał obraz  

3 nastawni, nawet dla stacji z trzema torami głównymi: nastawnia dysponująca w budynku 

dworca, z której dyżurny ruchu nadzoruje pracę nastawniczych, którzy w nastawniach 

wykonawczych na obu głowicach stacyjnych obsługują rozjazdy i podają sygnały na semaforach. 

Z dzisiejszego punktu widzenia, jest to nieekonomiczne, gdyż można całą obsługę scentralizować 

w nastawni dysponującej; rozjazdy mogą być sterowane za pomocą napędów elektrycznych,  

a semafory wymienione na świetlne. Jednak kiedyś dyżurny ruchu miał więcej obowiązków  

tj. wyprawianie pociągów za pomocą sygnału Rd1, sprzedaż biletów, obsługa kasy towarowej itp. 

Na początku XX wieku Niemcy rozwinęły produkcję urządzeń elektrycznych suwakowych, 

zależności były realizowane mechanicznie, jak i elektrycznie. Jednak znalazły one zastosowanie 

na dużych stacjach, najczęściej węzłowych. I w takim stanie przetrwały do dnia dzisiejszego,  

są też najbardziej zróżnicowanym typem urządzeń stacyjnych w Polsce. 

Po II wojnie światowej Polska zakupiła licencję od firmy LM Ericsson, na urządzenia 

przekaźnikowe typu E. Wyeliminowały one ciężką pracę fizyczną personelu obsługi przez 

wprowadzenie elektrycznych napędów zwrotnicowych i sygnalizatorów świetlnych, ale również 

ograniczyły do minimum wysiłek myślowy człowieka.  Znalazły one zastosowanie na wielu 

stacjach w naszym kraju. Stan ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Gdyż urządzenia 

przekaźnikowe mają najliczniejszy udział w stacyjnych urządzeniach SRK w Polsce. 

Koniec lat 80. ubiegłego stulecia, upadek komunizmu w Polsce, załamanie się gospodarki - 

spowodowały zamknięcie wielu lokalnych linii kolejowych. Długość sieci kolejowej w Polsce 

wówczas znacznie się zmniejszyła. 
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Największym echem na kartach historii Polskiej kolei był dzień 3 kwietnia 2000 roku, kiedy  

to z kolejowej mapy zniknęło 1028 km linii kolejowych. 

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pozwoliło, na rozbudowę naszej kolei, a także  

na rewitalizację istniejących, jak również odbudowę zniszczonych oraz zamkniętych linii 

kolejowych. Należy pamiętać, że środki finansowe, trzeba tak inwestować, aby ich nie 

zmarnować. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj dwie linie kolejowe z województwa 

Wielkopolskiego, które pod koniec I dekady tego stulecia zostały poddane modernizacjom. Linia 

kolejowa nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz Główna (na odcinku Poznań Wschód - Gołańcz) 

została zmodernizowana w latach 2011-2013. M.in. Podniesiono prędkość maksymalną  

do 120km/h, a w Wągrowcu powstało Lokalne Centrum Sterowania, które steruje posterunkami 

ruchu od Wschodu do Wągrowca, odcinek ten wynosi około 71 km. Posiada ono urządzenia 

ESTW L90 5, z odwzorowaniem Command 900, steruje stacjami Czerwonak, Bolechowo, 

Murowana Goślina, Sława Wielkopolska oraz stacją w Wągrowcu. Na linii zainstalowany jest 

również system ETCS L1 Limited Supervision. 

Linia kolejowa nr 357 Sulechów - Luboń k. Poznania (na odcinku Wolsztyn - Luboń - 73 km) 

została zmodernizowana w latach 2011 - 2013. Na linii pozostawiono klasyczne urządzenia srk 

tj. urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową. Semafory, napędy 

zwrotnicowe, ryglowe zostały poddane regeneracji.    W miejsce kształtowych tarcz 

ostrzegawczych zamontowano tarcze ostrzegawcze świetlne, a także dobudowano tarcze 

ostrzegawcze odnoszące się do semaforów wyjazdowych (przelotowe). 

Na obu tych liniach kursuje około 20 par pociągów w ciągu doby. 

Zabudowa systemów srk opartych na LCS-ach stanowi znaczną część kosztów modernizacji linii. 

Dla przykładu możemy porównać te dwa projekty: 

1) Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 357 odc. Wolsztyn - Luboń (73 km), koszt: 29 mln 

euro. 

2) Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 356 odc. Poznań Wsch. - Gołańcz (71 km), koszt: 

50 mln euro. 

LCS-y czyli Lokalne Centra Sterowania są bardzo kosztownym elementem infrastruktury 

kolejowej, nie mającym żadnego znaczenia dla skrócenia czasu przejazdu, a więc bez znaczenia 

dla użytkownika końcowego. LCS-y w dalszym ciągu nie zostały zainstalowane na wielu liniach 

magistralnych w Niemczech, gdzie stan sieci kolejowej (dopuszczalne prędkości na liniach)  

jest nie do porównania ze stanem w Polsce. Dlatego też traktujemy ich wprowadzanie jako 

nieuzasadniony wydatek.  Należy zwrócić uwagę, że wysokie koszty LCS-ów oznaczają wysoką 

marżę dla ich dostawców, którymi jest wąska liczba światowych koncernów. Zmniejszone koszty 



V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2022 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

 28 

 
pracy tj. brak obsługi dyżurnych ruchu, w Niemczech nie rekompensują wysokich kosztów 

instalacji i utrzymania nowoczesnych systemów SRK. 

Podsumowując, w naszym kraju wiele linii dalej czeka na drugie życie, dzięki niedużym 

nakładom finansowym możemy je przywrócić do życia. Powinniśmy skupić się przede wszystkim 

na nawierzchni torowej, estetycznych peronach, zadbanych dworcach oraz komfortowym 

taborze.  Właśnie na te czynniki statystyczny pasażer zwraca największą uwagę, a to czy na danej 

linii pracują klasyczne urządzenia srk, czy Lokalne Centrum Sterowania - w żaden sposób  

nie wpływa na jego chęć skorzystania z przejazdu pociągiem. Wzorując się na naszych sąsiadach 

np. Czechach, czy Niemczech, gdzie wiele linii lokalnych, w dalszym ciągu nie ma LCS-ów, 

moglibyśmy nie tylko mniejszymi nakładami finansowymi rewitalizować wiele linii kolejowych, 

ale także zadbać o historyczne aspekty polskiego kolejnictwa, a środki przeznaczyć na utrzymanie 

infrastruktury danej linii w odpowiedniej kondycji. Załóżmy, że na danej stacyjce mamy 

urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową i co możemy tu zrobić  

w ramach rewitalizacji, otóż: 

- na przyległych szlakach wymienić blokadę elektromechaniczną, na blokadę przekaźnikową 

(można ją również doposażyć w kontrolę niezajętości szlaku); 

- rozjazdy w znaczny sposób oddalone od nastawni, wyposażyć w napędy elektryczne, które 

można powiązać np. za pomocą zamków UZE-02 ze skrzynią zależności; 

- wprowadzić kontrolę niezajętości rozjazdów oraz torów głównych realizowanych  

np. za pomocą licznika osi; 

- trasy pędniowe do zwrotnic, rygli, wykolejnic oraz semaforów poddać regeneracji; 

- przejazdy kat. A powiązać ze stacyjnymi urządzeniami srk i uzależnić je w przebiegach 

pociągowych. 

Koszt tych zabiegów będzie znacznie mniejszy od kosztu budowy na tej stacji urządzeń 

komputerowych, a co za tym idzie powiązaniem ich ze zdalnym sterowaniem z Lokalnego 

Centrum Sterowania. 

Każde urządzenia srk są bezpieczne - dopóki są dobrze konserwowane, a także gdy pracują na 

nich ludzie, którzy mają dobre przeszkolenie i wiedzą co do czego służy. Historia pokazała  

to 3 marca 2012 roku... 

W ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost zainteresowania podróżą pociągiem  

oraz transportem towarów. Rekordowa wskaźnik podróży koleją w Polsce wyniósł: w 1989r. aż 

951mln pasażerów. Od tam tego czasu do 2005r. liczba systematycznie spadała do 257mln 

pasażerów. Od 2014r. Polska kolej zalicza stopniowy wzrost  przejazdów,  który  zatrzymał  

się na 336mln pasażerów w 2019r.Jest to najlepszy wynik od 2001r. W 2020r. ze względu  

na pandemię COVID-19 z usług skorzystało 209,5 mln pasażerów ,a w roku następnym - 245mln. 
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Więcej pociągów = więcej podróżnych, warunkiem tego jest oferowanie odpowiedniej liczby 

połączeń i ofert dla pasażerów. Dostosowanie do zróżnicowanych potrzeb  społeczeństwa  

np. wielozmianowa praca, zwiększająca się aktywność w czasie wolnym od pracy. Konkurentem 

kolei jest samochód ,który zapewnia społeczeństwu szybki oraz punktualny dojazd do celu. 

Dlatego trzeba oferować pasażerom  więcej elastycznych połączeń, kursujących z dużą 

częstotliwością. Jednak  mamy połączenia ,ale co z warunkami jazdy? Podam przykład  

z Bystrzycy Kłodzkiej, miasta położonego w województwie dolnośląskim, w którym mieszka 

10 tys. mieszkańców, pasażerowie często nie mieszczą się w pociągu z powodu, iż zespół 

trakcyjny nie jest przystosowany do takich potoków pasażerskich. Kursowanie pojazdu 

trzyczłonowego, jakim jest 36WEa na relacji Rawicz - Lichkov, , jest skrajnym przykładem złego 

zarządzania dostępnym taborem. Nie tylko Bystrzyca jest tu przykładem ,ale również pociąg  

do Bielawy, czy do Szklarskiej Poręby. 

PKP PLK  w ciągu 20 lat zamknęły wiele linii kolejowych, które obecnie mogłyby przynieść 

znaczne zyski. Linia Kolejowa nr 322 z Kłodzka do Stronia Śląskiego( jednego z większych 

kurortów wypoczynkowych na Dolnym Śląsku ), do którego ostatni planowy pociąg przyjechał 

w 2004 roku. Chcąc dostać się do Lądka-Zdrój lub Stronia Śląskiego możemy jedynie skorzystać 

z prywatnych przewoźników autokarowych lub PKS . 

Sytuacja na polskiej kolei w ciągu ostatniej dekady zmierza w dobrym kierunku. Jednak 

porównując sytuację z Czechami, które od dawna mają dobrze rozwiniętą ofertę przewozową  

na liniach, w szczególności lokalnych. W 2011r. Czesi odeszli od dotowania rentownych połączeń 

m.in. na odcinku Praga-Ostrawa co przyniosło ogromny jak dotąd sukces. Dopuszczeni  

do wykonywania połączeń, zostali również  prywatni przewoźnicy, dzięki którym wzrosła ilość 

kursów  między tymi dwoma miastami . Efektem był znaczny spadek ceny biletów. Narodowy 

czeski przewoźnik  pozbawiony dofinansowania przystąpił, wtedy  do walki z prywatnymi 

przewoźnikami. 

Dotowania powinny pójść na połączenia ,które ułatwiłby komunikację z większymi miastami 

oraz kurortami np. Wrocław- Praga, Kudowa Zdrój- Przemyśl oraz więcej połączeń na trasie 

Wrocław- Olsztyn, Zgorzelec- Warszawa, Kłodzko- Zakopane. 

Ważną rzeczą jest a by społeczność nie traciła możliwości  korzystania z usług kolei.  

Zaprzestanie likwidowania bądź zamykania  linii kolejowych skutkuje dalszym pogrążeniem oraz 

osłabieniem spójności sieci linii kolejowych. Od 1990r. zlikwidowano ¼ sieci kolejowej  

w Polsce. Przykładem tego pogrążenia jest odcięcie miasta Łomży czy Jastrzębia-Zdroju od kolei. 

Podsumowując – apelujemy do was, jako do ludzi sprawujących pieczę nad transportem 

kolejowym  w Polsce, aby przedstawione przez nas argumenty  zostały wprowadzone w życie. 
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A wnioski z błędów wyciągnięte i naprawione. Chcemy również oświadczyć, że my jako 

przedstawiciele naszego pokolenia będziemy dążyć do wprowadzenia tych zmian, które 

przedstawiliśmy w naszym referacie. 

Dziękujemy serdecznie za uwagę!  
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ANALIZA POZIOMU HAŁASU EMITOWANEGO PRZEZ 

ELEKTRYCZNE ZESPOŁY TRAKCYJNE PORUSZAJĄCE SIĘ  

NA SIECI PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE S.A.  

NA PODSTAWIE EKSPERYMENTU CZYNNEGO 
Julia Szulta, inż. Przemysław Barszcz 

Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK 

1. Wstęp 

Hałas według definicji oznacza niepożądany dźwięk, który w nadmiarze potrafi być uciążliwy,  

a nawet szkodliwy dla zdrowia. W referacie skupiono uwagę na problem hałasu występujący  

na linii kolejowej nr 250 należącej do spółki PKP SKM w Trójmieście Celem projektu było 

przeprowadzenie eksperymentu czynnego w miejscowości Sopot polegającego na sprawdzeniu 

klimatu akustycznego w obrębie linii kolejowej nr 250 oraz rekomendacja działań naprawczych, 

mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i turystów.  

Sopot to miasto powiatowe położone w województwie pomorskim nad Zatoką Gdańską. 

Charakter nadmorski oraz mnogość atrakcji turystycznych i historycznych sprawia, że w okresie 

wakacyjnym przez Sopot przewijają się tysiące ludzi. Co ważne, Sopot posiada status 

uzdrowiska, a zatem normy prawne dotyczące ochrony środowiska są w tym mieście bardziej 

restrykcyjne - zwłaszcza te dotyczące klimatu akustycznego. 

Do określenia optymalnych natężeń hałasu służą normy prawne, które są ustalone  

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem, a najważniejszym 

aspektem uchwały jest załącznik numer 3 czyli referencyjna metodyka wykonywania okresowych 

pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii 

kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych. W trakcie 

prowadzonych badań bazowano także na normie ISO 3095:201. Dopuszczalny poziom hałasu 

został opracowany w następującym dokumencie: Rozporządzenie komisji (UE) NR 1304/2014  

z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu 

„Tabor kolejowy — hałas”. Wartości norm przedstawia tabela 1.  
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Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu przejazdu dla 80 km/h  

[opracowanie własne na podstawie 3] 
 

Linia kolejowa nr 250 Gdańsk Śródmieście - Rumia jest linią pierwszorzędną, w całości 

zelektryfikowaną. Posiada dwa tory, tor 502 w kierunku stacji Gdańsk Śródmieście oraz tor 501 

w kierunku stacji Rumia. Poprowadzona została równolegle do linii 202 Gdańsk Główny  

- Stargard. Prędkość konstrukcyjna wynosi 120 km/h, zaś prędkość pojazdów szynowych została 

ustalona na 70 km/h. Częstotliwość pociągów jest bardzo duża, w dni powszednie  

w godzinach szczytu pojazdy szynowe kursują średnio co 10 minut w jedną stronę, zaś w weekend 

kursują co 15-20 minut. W obrębie Sopotu występują trzy przystanki osobowe usytuowane  

od siebie w odległości około 1-2 km. Tak gęste rozmieszczenie miejsc postojowych wymusza 

częste rozruchy i hamowania taboru kolejowego, które mają istotny wpływ na poziom hałasu  

w obrębie infrastruktury kolejowej.  

2. Metodyka prowadzenia eksperymentu czynnego 

Badanie polegało na wykonaniu serii pomiarów (średnio po 3 przejazdy w jednym kierunku)  

w 9 punktach pomiarowych w obrębie miasta Sopot (rys.1). Odległości między punktami 

pomiarowymi wynosiły średnio 200-300 m. Punkty zlokalizowano między przystankami Sopot 

Kamienny Potok a Sopot Wyścigi. Pomiary wykonano podczas dwóch 2 dni w miesiącu czerwcu. 

W czasie trwania pomiarów było słonecznie i bezwietrznie, a średnia temperatura powietrza 

wynosiła 25°C - zgodnie z określonymi warunkami meteorologicznymi zawartymi w [2].  

Są to istotne informacje, gdyż warunki meteorologiczne bezpośrednio oddziaływują na wyniki 

poziomu hałasu w danym miejscu.  

 

Kategoria podsystemu "Tabor kolejowy" LAE [dB] 

Lokomotywy elektryczne i OTM* z napędem 
elektrycznym 84 

Lokomotywy spalinowe i OTM* z napędem 
wysokoprężnym 85 

Elektryczne Zespoły Trakcyjne 80 

Spalinowe Zespoły Trakcyjne 81 

Wagony osobowe 79 

Wagony towarowe 83 

*OTM – tabor kolejowy specjalny 



V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2022 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

 33 

 

 
Rys. 1. Mapa lokalizacji punktów pomiarowych [opracowanie własne] 

Tabela 2 Charakterystyka punktów pomiarowych [opracowanie własne] 

Nr Współrzędne 
geograficzne 

Charakterystyka punktu Informacje dodatkowe 

1 
54°26'34'' N, 18°33'41'' 

E 
pomiar za metalowym płotem, 

obejmuje połączenie szyn 
- 

2 
54°26'38'' N, 18°33'40'' 

E 

Pomiar wykonany 0,5 m nad 
przeszkodą terenową – betonowym 

płotem; pomiędzy budynkami 
- 

3 
54°26'50'' N, 18°33'35'' 

E pomiar w otoczeniu drzew - 

4 
54°26'48'' N, 18°33'36'' 

E 
pomiar przed semaforem, km 12,300 - 

5 
54°26'41'' N, 18°33'39'' 

E 
pomiar przy rozjeździe Rz 300 49E1 

1:9 
uszkodzony dziób 

krzyżownicy 

6 
54°26'20'' N, 18°33'45'' 

E 

pomiar przy stacji Sopot (od strony 
Gdańska), przed rozjazdem od 

strony Sopotu, km 11,200 
- 

7 
54°26'13'' N, 18°33'48'' 

E w okolicy gęstych zabudowań - 
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8 
54°26'09'' N, 18°33'50'' 

E 
ul. Obrońców Westerplatte 9 - 

9 
54°26'05'' N, 18°33'50'' 

E 
pomiar przed słupem trakcyjnym  

[10 9-7,6] 
pomiar w międzytorzu 

 

Do badania został użyty miernik poziomu dźwięku 2250 Light B&K klasy 1. Podczas 

prowadzenia pomiarów przyrząd posiadał osłonę przeciwwietrzną, która pozwoliła ukazać 

rzetelny wynik. W trakcie badania punkt pomiaru dźwięku był ustawiony w odległości 7,5 m  

od osi badanego toru kolejowego oraz na wysokości 1,2+/-0,2 m od poziomu główki szyny 

(według normy ISO 3095). W trakcie opracowywania efektów wyników badań brano pod uwagę 

również nietypowe okoliczności, w których był wykonywany pomiar.  Są to przede wszystkim: 

występowanie bariery akustycznej, czy też wydanie przez pojazd szynowy sygnału  

Rp1 “Baczność”. Przeprowadzane pomiary zostały przedstawione na rys. 2.  

Rys. 2. Miernik, którym zostały wykonane 

pomiary oraz zdjęcie grupy badawczej podczas wykonywania pomiarów [opracowanie własne] 

W punkcie pomiarowym nr 2 występowała przeszkoda terenowa w postaci wysokiego płotu, więc 

według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań  

w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem zał. 3 referencyjna 

metodyka wykonania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzonego do środowiska 

w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji 

punktów pomiarowych [1], wykonano pomiar 0,5 metra nad przeszkodą. 
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Stan nawierzchni na badanym odcinku został oceniony jako dobry, poziom zużycia szyn był  

na równomiernym poziomie, oraz w czasie prowadzenia badań nie występowały wady 

konstrukcyjne ani eksploatacyjne. Na całej długości można było zauważyć zmiany  

w rodzajach podkładów, czy też sposobie przytwierdzenia szyn.   

3. Obiekty badań 

Po linii kolejowej 250 zarządzanej przez PKP SKM w Trójmieście poruszają się tylko elektryczne 

zespoły trakcyjne, a przewoźnik dysponuje głównie pojazdami szynowymi typu EN57, EN71,  

a także ich zmodernizowaną wersją klasycznego EN57, czyli EN57AKM oraz jedną sztuką 

EN71AC. W swojej flocie PKP SKM w Trójmieście posiada również dwa składy Impuls 31WE 

- producent Newag. Tabor przewoźnika przedstawia rys. 3.  

 

Rys. 3. Pojazdy szynowe poruszające się po linii 250: od lewej: EN71, EN57AKM, 31WE 

[opracowanie własne] 

Pierwsze EN57 powstały w 1961 roku jako wyrób polskiego producenta PAFAWAG. Do roku 

1993 wyprodukowano ponad 1400 sztuk. Elektryczny zespół trakcyjny EN57 to pojazd  

3 członowy składający się z jednego wagonu silnikowego oraz dwóch rozrządczych. Długość 

jednostki wynosi 64,97 m, a pojemność ogółem to 656 pasażerów. Pociąg posiada 4 silniki typu 

LK 450 o mocy 4x145 kW. Maksymalna prędkość konstrukcyjna danego pojazdu szynowego  

to 110 km/h, średnia prędkość rozruchu zależy od wersji pojazdu i mieści się  

w granicach 0,5 - 1 m/s². W EN57 zastosowano 2 typy rozruchu w zależności od serii: oporowy 

oraz bocznikowy, zaś hamulec to Oerlikon.  Po linii zarządzanej przez PKP SKM w Trójmieście 

poruszają się również pociągi typu EN71, który różni się od serii EN57 m.in. dodatkowym 

członem silnikowym, dzięki czemu mógł pomieścić 888 pasażerów. 

Od lat 60 pojazdy typu EN57 przeszły wiele różnorakich unowocześnień. W 2013 PKP SKM  

w Trójmieście zdecydowała się na modernizację swoich składów do standardu EN57AKM. 

Podczas remontu składy dostosowano m.in. do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
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W aspekcie technicznym wprowadzono rozruch impulsowy oraz wzmocniono moc silników  

do 4x250 kW a prędkość konstrukcyjna składu wzrosła do 120 km/h. 

Od kilku lat w swojej flocie PKP SKM w Trójmieście posiada 2 składy “Impuls” 31WE, 

charakteryzujące się obniżoną podłogą. Wersja stworzona dla pomorskiego przewoźnika posiada 

cztery człony. Całkowita długość składu wynosi 74,4 m i mieści 170 pasażerów na miejscach 

siedzących. Pojazd posiada asynchroniczny silnik typu TMF 59-39-4, oraz system hamulcowy 

Knorr-Bremse. Maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu to 176 km/h, średnia prędkość 

rozruchu do 40 km/h to 1 m/s².  

4. Analiza wyników badań 

Na podstawie przeprowadzonych badań akustycznych dla pociągów PKP SKM Trójmiasto 

otrzymano jednoznaczne dane dotyczące panującego na linii klimatu akustycznego. Analiza 

przedstawia w pierwszej kolejności wartości szczytowe SPEAK. Są to reprezentatywne dane 

dotyczące maksymalnego poziomu dźwięku występującego podczas przejazdu zespołu 

trakcyjnego. Ze względu na fakt, że eksperyment czynny dotyczy pomiarów hałasu 

ekspozycyjnego, każdy przejazd pojazdu szynowego jest oddzielnym, niezależnym od siebie 

zjawiskiem. Jest on badany w konkretnej, ustalonej chwili, w związku z czym stosowanie 

wartości uśrednionych, jeśli chodzi o miejsca pomiarowe, czy też liczbę przejazdów, może 

oddawać pewną tendencję, natomiast nie może być uznawane za punkt odniesienia. Każda 

zmierzona wartość musi być rozpatrywana oddzielnie i traktowana jako reprezentatywna.  

Dla 9 punktów pomiarowych otrzymano wyniki, które zbiorczo prezentuje tabela 3. Aby uprościć 

przegląd danych, w sąsiednich kolumnach zebrano wartości przekroczeń dla kolejnych 

pomiarów, oddzielnie dla toru nr 501 w kierunku stacji Gdynia Główna, a oddzielnie dla toru 502 

i kierunku do stacji Gdańsk Śródmieście. Zgodnie z wcześniej przedstawioną podstawą prawną, 

podstawą odniesienia w zakresie przekroczeń jest Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1304/2014 

z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu 

„Tabor kolejowy — hałas” [2].  
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Tabela 3 Wyniki zbiorcze poziomu hałasu ekspozycyjnego [opracowanie własne] 

Numer 

punktu 

pomiaro-

wego 

Tor 

Kieru-

nek 

jazdy 

Seria 

pojazdu 

(pom.  

nr 1) 

Wartość 

odchyłki 

(pom.  

nr 1)  

[dB] 

Seria 

pojazdu 

(pom.  

nr 2) 

Wartość 

odchyłki 

(pom.  

nr 2)  

[dB] 

Seria 

pojazdu 

(pom.  

nr 3) 

Wartość 

odchyłki 

(pom.  

nr 3)  

[dB] 

1 501 Gdynia 
EN57AK

M 
7 EN71 4 EN71 10 

1 502 Gdańsk EN57 6 EN57 4 EN57 5 

2 501 Gdynia EN57 0 
EN57AK

M 
1 EN71 4 

2 502 Gdańsk EN57 3 
EN57AK

M 
6 

EN57AK

M 
4 

3 501 Gdynia EN57 3 EN57 3 
EN57AK

M 
9 

4 501 Gdynia EN71 4 
EN57AK

M 
8 EN71 10 

4 502 Gdańsk EN71 4 
EN57AK

M 
7 EN71 4 

5 501 Gdynia 31WE 4 
EN57AK

M 
14 EN57 10 

5 502 Gdańsk 
EN57AK

M 
8 EN57 8 EN57 7 

6 501 Gdynia EN71 0 
EN57AK

M 
4 

EN57AK

M 
4 

6 502 Gdańsk EN71 2 EN57 4  - 

7 501 Gdynia EN57 7 EN57 5 
EN57AK

M 
9 

7 502 Gdańsk EN57 5 EN57 7 
EN57AK

M 
7 
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8 501 Gdynia EN57 5 EN57 8 
EN57AK

M 
8 

8 502 Gdańsk EN57 7 
EN57AK

M 
9 EN71 10 

9 501 Gdynia EN57 6 EN57 7 
EN57AK

M 
9 

9 502 Gdańsk 
EN57AK

M 
8 EN71 5 31WE 0 

Dla poprawy czytelności i przejrzystości danych do weryfikacji wyników przeprowadzonego 

eksperymentu czynnego, posłużono się subiektywną skalą, która w przedziałach obrazuje 

wartości przekroczeń pomierzonych zjawisk. Kolorem zielonym oznaczono przejazd EZT 

mieszczący się w dopuszczalnej normie emisji hałasu, kolorem żółtym opracowano przedział 

przekroczonych wartości dopuszczalnych od 1 dB do 7 dB, natomiast wartości równe bądź 

większe od 8 dB oznaczono kolorem czerwonym.  

Najwięcej odchyłek o wartości większej lub równej 8 dB zaobserwowano dla toru nr 501, jest  

to 10 pomiarów, w stosunku do 6 pomiarów w torze nr 502. Analizując jednak średnią wartość 

ponadnormatywnego hałasu dla toru 501 wahała się ona między 2,67 dB a 7,33 dB, natomiast  

dla toru 502 – między 3 dB a 7,67 dB. Aby pokazać ogólną tendencję średnia wartość 

przekroczenia dla toru nr 501 wynosi 6,0 dB, natomiast dla toru 502 wartość 5,5 dB. Wartość 

środkowa dla zbioru liczb uzyskanych to 6 dB, wartość maksymalna wynosi 14 dB, odchylenie 

standardowe 2,93 dB, natomiast wariancja, czyli zróżnicowanie wyników wokół średniej 

to 8,57 dB.  

Na wielkość wartości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu ma wpływ rodzaj 

eksploatowanego taboru. Najwyższe wartości przekroczeń dotyczyły przejazdów jednostek 

EN57AKM (w 9 z 13 przypadków przejazdu). Średnio przekroczenia te były o 30% wyższe  

w stosunku do średniej wartości przekroczenia dopuszczalnej wartości hałasu dla danego punktu 

(toru). W dwóch przypadkach dla jednostek tej serii zanotowano przekroczenia wyższe 

relatywnie o 80% lub więcej [punkt 3., tor 501 oraz punkt 9, tor 502]. Najniższe przekroczenia 

dotyczyły jednostek nowoczesnych „Impuls”. Zanotowano 2 przejazdy jednostek 31WE  

– w pierwszym przypadku [punkt 5., tor 501] przekroczenie normy było o 59% niższe od średniej 

wartości przekroczenia wartości średniej dla danego punktu (toru).  

Odnosząc się do wartości nominalnej według [2] wartość odchyłki dla pojazdu EN57AKM 

wyniosła aż 14 dB i jest wartością maksymalną wskazaną podczas pomiarów, dla EN57 - 10 dB, 

natomiast dla 31WE - 4 dB. Biorąc pod uwagę logarytmiczną skalę, dzięki której obliczamy 
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poziomy dźwięku jest to bardzo duża różnica w wartościach. Tyczy się to różnic  

w zakresie EN57 i jego pokrewnych serii, jak również ogólnie pojazdów klasycznych  

do pojazdów produkowanych współcześnie.  

W drugim przypadku [punkt 9, tor 502] wartość dopuszczalnej wartości hałasu nie została 

przekroczona dla pojazdu 31WE. Dla EN57AKM wartość odchyłki wyniosła 8 dB, dla EN71 

natomiast 5 dB. Przejazd nowoczesnego taboru w znacznym stopniu przyczynia się więc  

do ograniczenia poziomu emitowanego hałasu. W pierwszym przypadku mamy więc obniżenie 

wartości o przynajmniej 6 dB, natomiast w kolejnym o przynajmniej 5 dB.  

Niski poziom hałasu emitowanego przez jednostki tego typu wynika z zastosowania całkowicie 

innej, cichszej konstrukcji w stosunku do jednostek starszych generacji, produkowanych w latach 

’70 - ‘90. (np. EN57, EN71). Jako główne elementy, generujące niższy poziom hałasu można 

wymienić: silniki asynchroniczne prądu przemiennego, zastosowanie podwójnego 

usprężynowania z drugim stopniem pneumatycznym, monoblokowe zestawy kołowe z hamulcem 

tarczowym oraz możliwość tzw. hamowania elektrodynamicznego. 

Kwestia infrastruktury kolejowej w tym przypadku została poddana analizie pod względem 

rodzaju nawierzchni kolejowej: typu podkładów, roku produkcji podkładów, typu  

i roku produkcji szyn kolejowych, rodzaju użytych przytwierdzeń czy ogólnego stanu 

technicznego toru. Nie stwierdzono nieprawidłowości w utrzymaniu toru, jego stan oceniono jako 

dobry. Nie występowały uszkodzenia szyn w postaci falistości, co mogłoby mieć istotny wpływ 

na dźwięk emitowany przez jadący pojazd. W jednym przypadku zaobserwowano uszkodzenie 

dzioba krzyżownicy, dotyczy to punktu nr 8. Reprezentatywnym przykładem jest punkt 

pomiarowy nr 7. W torze 502 mimo zabudowania podkładów z lat ‘80 typu INBK7 oraz szyn  

z lat ‘90, a także zastosowania nawierzchni w torze 501 podkładów PBS z szynami z roku 2017 

nie zauważono tendencji związanej z generowaniem wyższego poziomu hałasu w starszej, czy  

to nowszej konstrukcji. Pomiary są porównywalne ze sobą.  

Ciekawą obserwacją podczas analizy wyników pomiarów jest wykazanie, że w punkcie 

pomiarowym nr 2, w którym to zabudowane zostały szyny z 1990 roku, przytwierdzenia typu K 

oraz podkłady betonowe INBK7 zanotowano jedne z najmniejszych odchyłek, kolejno dla EN57, 

EN57AKM oraz EN71: 0 dB, 1 dB, 4 dB. Znaczenie mogło mieć w tym momencie wykonywanie 

pomiarów 0,5 m nad przeszkodą terenowa, którą był płot betonowy, jednak była to metoda 

rekomendowana i wskazana w rozporządzeniu [4].  

Najwyższe dane pomiarowe zaobserwowano w punkcie nr 5, gdzie zabudowany jest rozjazd 

zwyczajny o promieniu R300 i skosie 1:9.  Dla toru 501 średnia wartość przekroczenia 

to ok. 9 dB, dla toru 502 8 dB. Analiza wykazała, że w przypadku przejazdu po tego typu 

elementach nawierzchni kolejowej, wyniki pomiarów są wyższe od 16% do 54%. Biorąc pod 
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uwagę całą charakterystykę linii nr 250, liczbę stacji czy posterunków, gdzie możliwa jest zmiana 

toru, nie jest to istotny element do rozważenia pod względem ochrony przed hałasem. 

W tabeli 4 przedstawiono zestawienie miar punktowych, obliczonego współczynnika szczytu 

zgodnie z zależnością 1.  

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

       (1) 

Tabela 4 Zestawienie miar punktowych [opracowanie własne] 

Zestawienie wyników miary punktowej 
Speak / Srms [-] 

kierunek Gdańsk kierunek Gdynia 
nr pomiaru wartość nr pomiaru wartość 

punkt pomiarowy nr 1 
1 1,104609056 1 1,189649978 
2 1,092949416 2 1,076296098 
3 1,115578418 3 1,102957349 

punkt pomiarowy nr 2 
1 1,081300609 1 1,121754876 
2 1,051412185 2 1,049456528 
3 1,124824913 3 1,079153642 

punkt pomiarowy nr 3 
- - 1 1,080769588 
- - 2 1,109592981 
- - 3 1,143427349 

punkt pomiarowy nr 4 
1 1,056313198 1 1,11709318 
2 1,098283247 2 1,070738247 
3 1,094231278 3 1,112766786 

punkt pomiarowy nr 5 
1 1,105642806 1 1,125554855 
2 1,076669824 2 1,092828184 
3 1,095321793 3 1,062987561 

punkt pomiarowy nr 6 
1 1,114736949 1 1,105242383 
2 1,136449226 2 1,08455717 
- - 3 1,14238271 

punkt pomiarowy nr 7 
1 1,068707338 1 1,062567745 
2 1,075398798 2 1,075868236 
3 1,052643195 3 1,082584404 

punkt pomiarowy nr 8 
1 1,096708762 1 1,106809043 
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2 1,076638789 2 1,050756171 
3 1,050333522 3 1,179276702 
4 1,095006981 4 1,071236344 
5 - 5 1,062898644 
6 - 6 1,052885834 

punkt pomiarowy nr 9 
1 1,049286168 1 1,054060266 
2 1,067671162 2 1,064301795 
3 1,049642246 3 1,072866355 
4 - 4 1,074022149 
5 - 5 1,104886393 

Dla każdego przejazdu, na podstawie stosunku wartości maksymalnej do wartości skutecznej 

zostały obliczone współczynniki szczytu. Okna czasowe każdego sygnału zostały wycięte według 

zaleceń zawartych w [1]. Przedstawione w tabeli 4 wyniki wskazują na zbliżone wartości 

wynikowe co oznacza, że charakterystyka sygnałów jest do siebie bardzo zbliżona niezależnie  

od rodzaju nawierzchni czy taboru poruszającego się w danym punkcie pomiarowym. 

5. Synteza badań 

Omówione w poprzednim rozdziale wyniki badań wskazują na brak związku pomiędzy 

zabudowanymi materiałami nawierzchni kolejowej w postaci szyn, przytwierdzeń i podkładów. 

Mimo różnorodnego ich standardu wynikającego przede wszystkim z roku produkcji, poprzez 

odpowiednie utrzymanie i eliminowanie usterek, nie stwierdza się związku pomiędzy powyższym 

a istotą sprawy. Warto raz jeszcze w tym momencie zaznaczyć wpływ rozjazdów na emisję 

hałasu. Jest on stosunkowo znaczny, szczególnie w momencie wjazdu pociągu na krzyżownicę, 

tuż po przekroczeniu szczeliny między szynami skrzydłowymi a krzyżownicą. Wykres poziomu 

dźwięku w czasie dla tej sytuacji obrazuje najwyższe wartości i najwyższe przekroczenia dla 

przejazdu przez rozjazd każdego wózka oddzielnie. Mimo marginalnego wpływu na klimat 

akustyczny całej linii 250, te zdarzenia mogą w istotny sposób wpływać na komfort życia  

i wypoczynku mieszkańców jak i turystów w Sopocie.  

Podczas analizy wykazano największy udział przekroczeń dla taboru zmodernizowanego typu 

EN57AKM, w związku z powyższym należy zweryfikować jakie części i podzespoły mogły ulec 

modyfikacji podczas prac utrzymaniowych taboru. Aby przyszłościowo wskazać jak tabor 

wpływać będzie na poziom hałasu w Sopocie, należy w zapoznać się z budową nowoczesnych 

zespołów trakcyjnych, a także zweryfikować jakie nowe technologie pozwolą niskim kosztem  

i szybkim nakładem pracy ograniczyć emisję w jednostkach klasycznych, nadal 

eksploatowanych.  

Jednym z podstawowych rozwiązań jest zastosowanie smarownic kół taboru, bądź też smarownic 

szyn, które mocowane są na łukach poziomych. Kolejnym z rozwiązań, stosowanym  
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z powodzeniem np.  w taborze tramwajowym jest używanie pianki wytłumiającej w obrębie 

wózków, a być może możliwe do zastosowania w szerszym zakresie. Następnie warto sprawdzić, 

czy zastosowanie absorberów do kół ma szansę stać się optymalnym rozwiązaniem  

w walce z hałasem. Należy zwrócić tu uwagę na rezonatory wielowarstwowe montowane 

wewnątrz koła, nad przestrzenią, obok której nakłada się obręcz. Absorbery składają się  

z metalowych płyt przekładanych warstwami elastomerów. Specjalna konstrukcja zapewnia 

trójwymiarowy efekt redukujący emisję dźwięku toczenia.   

Analiza miar punktowych wskazała, że problem hałasu kolejowego dla zmierzonych lokalizacji 

jest zbliżony więc należałoby w przyszłych badaniach, zgodnie z tabelą wynikową 4 dokonać 

pogrupowania sygnałów i wyciągnąć kolejne wnioski. Charakterystyka sygnałów musiałaby 

zostać dodatkowo przeanalizowana w zakresie analizy widma.  

Analiza widma jest metodą pozwalającą na sprawdzenie w jakich pasmach częstotliwości 

występuje w danym czasie natężenie hałasu wyrażone np. w decybelach. Obecna metoda próby 

zrozumienia zakresu zjawiska została przedstawiona w formie wykresu na rysunku nr 4.  

Jest to charakterystyka natężenia dźwięku w czasie dla wybranych serii taboru. Rozpoznanie 

widma będzie szczególnie istotne, dla weryfikacji natężenia dźwięków nierozpoznawalnych 

przez ludzkie ucho, a szkodliwych np. dla zwierząt. Możemy sprawdzić również ogólny stan 

taboru, który może emitować słyszalne drgania akustyczne cząstek podczas samego przejazdu, 

jak również zdarzenia niesłyszalne dla człowieka. Ważne jest zrozumienie, że hałas kolejowy to 

nie tylko zakres dźwięków, który bezpośrednio wpływa na komfort życia mieszkańców, ale 

całość drgań wpływających na otoczenie.  

Rys. 4. Charakterystyka wartości poziomu hałasu dla punktu pomiarowego nr 7  

[opracowanie własne] 
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6. Podsumowanie 

Temat hałasu kolejowego jest kwestią złożoną i trudną w jednoznacznej interpretacji. Źródła 

hałasu nie są oczywiste, ale stanowią połączenie wielu elementów, począwszy od osprzętu 

zainstalowanego na pociągu, przez zestawy kołowe, usprężynowanie, a kończąc na utrzymaniu 

infrastruktury kolejowej i właściwej jej konserwacji. Aby skutecznie zweryfikować źródła hałasu 

na linii PKP SKM Trójmiasto należałoby w dalszej kolejności przyjrzeć się budowie taboru 

klasycznego, szczególnie w kontekście modernizacji EN57AKM. Działaniami 

rekomendowanymi byłoby wdrożenie alternatywnych metod wyciszania taboru poprzez  

np. absorbery i czy piankę wyciszającą, natomiast w długoterminowej perspektywie wymiana 

taboru na nowoczesny, pozwalający na obniżenie wartości dźwięków o przynajmniej 6 dB.  

Również metodyka badań powinna uwzględnić większą liczbę pomiarów, rozpatrywaną 

szczególnie w kontekście przejazdów pociągów 31WE, tak aby w każdym punkcie pomiarowym 

można było sprawdzić wpływ zmiany typu taboru na klimat akustyczny. Również stan techniczny 

pociągów poruszających się po linii musiałby zostać zweryfikowany i określony, jako sprzyjający 

cichszej jeździe.  

Kwestie formalno-prawne tematu hałasu, które wymagają poprawy w celu np. rozpowszechnienia 

zagadnienia i badań to przede wszystkim uporządkowanie i ujednolicenie źródeł wiedzy. Obecnie 

nie istnieje jedna instrukcja, opracowanie, publikacja, która obejmowałaby wszystkie informacje 

i pozwalała na zaznajomienie się z tematem, a także poprawne wykonanie badań w pełnym 

zakresie. Praca dotycząca omawianej tematyki wymaga dużego zaangażowania i świadomości 

szukania w różnych źródłach, a są to przede wszystkim normy, rozporządzenia wewnętrzne kraju 

czy też rozporządzenia Unii Europejskiej. To wszystko sprawia, że praca nad zjawiskiem hałasu 

jest utrudniona, żmudna i wymaga dużego zaangażowania tak, aby temat był zrozumiany  

i zinterpretowany we właściwy sposób.  

Opracowanie jednego zbiorczego wydania przepisów i zasad, intensyfikacja prac nad źródłami 

hałasu w EZT oraz możliwości ograniczania emisji dźwięku w pojazdach klasycznych powinna 

stać się priorytetem w obecnym czasie. Wiąże się to przede wszystkim z rosnącą presją 

społeczeństwa, zwiększaniem się świadomości oraz troski o własne zdrowie i środowisko. Hałas 

to sprawa również wizerunkowa dla całej kolei. To cichy i wygodny pojazd szynowy ma stać się 

magnesem dla podróżnych oczekujących sprawnego, ekologicznego i bezpiecznego przejazdu  

z punktu A do punktu B, a dla mieszkańców szybkiego, dostępnego i nisko ingerującego  

w przestrzeń środka transportu. 
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SYSTEM POMIAROWY DO POTRZEB FUNKCJONOWANIA 

TOROWISKA 
inż. Martyna Tomaszewska 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

1. Wstęp 

Systematyczne pomiary inwentaryzacyjne dróg szynowych są niezbędne w procesie zarządzania 

eksploatacją torowisk. Jedną z motywacji do podjęcia tematu związanego z oceną stanu dróg 

szynowych są liczne wykolejenia wrocławskich tramwajów. W roku 2020 firma Deutzer,  

na zlecenie MPK Wrocław, dokonała pomiaru wszystkich linii tramwajowych przy pomocy 

tramwaju wyposażonego w specjalistyczne czujniki. W opublikowanym raporcie jedynie 11% 

torowisk zakwalifikowano wówczas w stanie dobrym [1]. Obecne problemy związane 

z narastającymi zagrożeniami spowodowanymi zmianami klimatycznymi wymuszają wdrażanie 

ekologicznych rozwiązań, do których należą m. in. transport szynowy. Bieżące monitorowanie 

stanu technicznego torowisk pozwala na wcześniejsze wykrycie uszkodzeń oraz optymalizację 

harmonogramu obsługi remontowo – konserwacyjnej, co bezpośrednio wpływa na poprawę 

jakości oraz bezpieczeństwa podróży. Istnieje zatem potrzeba stosowania efektywnych systemów 

w celu przeprowadzania inwentaryzacji dróg szynowych [2]. Celem projektu „Wielosensorowe 

urządzenie do pomiaru parametrów drogi szynowej wraz z oprogramowaniem” realizowanego 

przez dr inż. Izabelę Wilczyńską oraz przedsiębiorstwo GEOSTER Sp. z o.o. w ramach programu 

MOZART, organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie jest udoskonalenie 

procesu inwentaryzacji przy wykorzystaniu technologii pomiarowych, w szczególności: 

inercyjnych sensorów położenia, skanerów laserowych, multi-GNSS, kamer cyfrowych  

co ma umożliwić stworzenie wielosensorowego urządzenia pomiarowego do zbierania danych 

o geometrii toru [3]. Problemem pomiarów inwentaryzacyjnych obecnie jest brak wytycznych dla 

oceny stanu torowiska tramwajowego. Do tej pory wszystkie wskaźniki niezbędne do oceny stanu 

torów obliczano na podstawie Instrukcji Id-14 opracowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A., której zapisy dotyczą torów kolejowych [4].  

2. Obiekt badawczy  

Obiektem badawczym jest prostoliniowy odcinek torowiska tramwajowego zlokalizowany  

we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza. Jest to fragment wyodrębniony z pasa ruchu 

samochodowego, co zapewniło bezpieczeństwo w trakcie prac pomiarowych. Długość odcinka 

pomiarowego wynosi około 800 metrów (Rys. 1). Z uwagi na bardzo zły stan techniczny 

torowiska jest on wyłączony z planowanego ruchu tramwajowego. W sytuacjach awaryjnych, 

występujących na głównych liniach, odcinek ten dopuszczany jest do eksploatacji z narzuceniem 

rygorystycznych ograniczeń prędkości.  
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Rysunek 1 Obiekt pomiarowy [5] 

3. Prototyp urządzenia pomiarowego 

Prototyp urządzenia pomiarowego ewoluował na przestrzeni czasu w kwestii konstrukcji ramy. 

Początkowo była ona zaprojektowana na bazie kwadratu, jednak mobilność wymusiła 

przeprojektowanie jej do konstrukcji najczęściej znanej dla toromierzy, czyli kształtu litery T. 

Zmianie uległ również wybór skanera. Początkowo był to Velodyne VLP-16, jednak błąd 

pomiaru odległości na poziomie 3 cm wymusił konieczność zmiany na dokładniejszy instrument, 

którym ostatecznie pozostał skaner Leica ScanStation P40. Dokładność pomiaru odległości 

skanera Leica wynosi 0,8mm/10m. Kolejną modyfikacją była możliwość stosowania wózka 

pomiarowego bez samego skanera. W tym celu dla określenia prześwitu i kolejno parametrów 

z tym związanych zastosowano czujnik przemieszczeń liniowych Ptx firmy Peltron. Poprzez 

pomiary wykonywane kilkanaście razy, każdorazowo testując wprowadzane modyfikacje, 

zmianom uległy również rolki wózka. Początkowy prosty kołnierz uległ zmianie na kołnierz 

stoczony w stożek, co znacząco ograniczyło wyskakiwanie wózka z torów. Wersja ostateczna 

innowacyjnego urządzenia pomiarowego (Rys. 2) składa się z [3]: 

· wózka pomiarowego konstrukcyjnie przystosowanego do pomiaru torów tramwajowych, 

· skanera laserowego Leica ScanStation P40 [6], 

· czujnika przemieszczeń liniowych PTx firmy Peltron [7], 

· odbiornika GNSS NovAtel OEM615™ [8], 

· inercyjnej jednostki pomiarowej IMU STIM300 [9]. 
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Rysunek 2 Innowacyjne urządzenie pomiarowe. Źródło: Fotografia Izabela Wilczyńska 

4. Opracowanie danych inercyjnych i projekt bazy danych 

Pierwszym etapem po wykonanych pomiarach było przeliczenie trajektorii urządzenia 

pomiarowego. Posłużono się w tym celu programem Inertial Explorer, z którego otrzymano 

trajektorię, kąty orientacji oraz czas w milisekundach tygodnia GPS. W programie obliczono 

również przybliżoną dokładność rozwiązania. Dokładność pozioma wyniosła około 4 – 5 mm, 

natomiast pionowa średnio 7 - 8 mm (Rys 3). Obliczona dokładność orientacji wyniosła około 
1
60

 °, co przekłada się na wartość około 0,2 mm na szynie (Rys. 4).  

W trakcie realizacji projektu sporządzono koncepcję bazy danych, której kolejne modyfikacje 

nastąpiły po pomiarach oraz w trackie opracowań. Głównym elementem bazy danych są tory, 

które powiązane są z geometrią, liniami tramwajowymi, stanem oraz danymi surowymi. W tabeli 

stan umieszczone zostały poziome oraz pionowe parametry geometryczne toru. Do parametrów 

poziomych zaliczono: szerokość, gradient, szerokości i nierówności w płaszczyźnie poziomej, 

natomiast do pionowych: przechyłkę, wichrowatość oraz dołki dla obu toków. Tabela stan 

zawiera również wskaźnik J oraz wadliwości W i W5 niezbędne do oceny syntetycznej stanu 

torów [10]. Powyższe parametry zestawiono na podstawie Instrukcji Id-14 [4]. 
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Rysunek 3 Estymowana dokładność pozycji [3] 

 
Rysunek 4 Estymowana dokładność orientacji [3] 

5. Integracja danych inercyjnych z naziemnym skanerem laserowym  

Integracja danych inercyjnych z naziemnym skanerem laserowym polega na zastosowaniu 

georeferencji bezpośredniej, na którą składają się następujące po sobie transformacje punktów. 

W etapie pierwszym jest to transformacja z układu lokalnego skanera do układu IMU, a kolejno 

do chwilowego układu nawigacyjnego topocentrycznego. Następnie poprzez wykonanie rotacji 

i translacji do układu geocentrycznego, z którego możliwe jest obliczenie pozycji w realizacjach 

układów płaskich obowiązujących w danym miejscu [11]. 

6. Założenia algorytmu analizy główki szyny 

W opracowanym założeniu algorytmu analizy główki szyny wykorzystano informacje 

o potencjalnym położeniu główki w odpowiednim zakresie kątowym. Wówczas analizowany jest 

wybrany wycinek, zamiast całego zakresu pomiarowego skanera w danym przekroju,  
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co przekłada się na ułatwienie procesu wykonywania dalszych obliczeń. W algorytmie, 

w pierwszym kroku, z przekrojów wycinane są kawałki chmur punktów w oparciu o zakres 

kątowy dotyczący główek szyny. W kolejnym kroku w celu porównania uzyskanego ze skanera 

przekroju reprezentowanego przez chmurę punktów oraz katalogowego modelu szyny 

wykonywana jest konwersja obrazów na metryczny obraz binarny za pomocą biblioteki OpenCv, 

a następnie rotacja i translacja w celu dostosowania widoków. Dostosowanie opiera się w głównej 

mierze o słupek profilu szyny oraz zewnętrzną powierzchnię toczną. Porównanie wykonywane 

jest poprzez określenie odległości w zadanych liniach przekrojowych. Na podstawie przyjętych 

założeń następuje ich klasyfikacja. W celu ułatwienia procesu klasyfikacji stanu główki szyny 

zdefiniowano przekroje ułatwiające proces obliczeniowy. Po wykonanej klasyfikacji następuje 

zasilenie bazy danych (Rys. 5).  

 
Rysunek 5 Założenia algorytmu analizy główki szyny [3] 

7. Zasilenie bazy danych i wizualizacja informacji zawartych w bazie 

Informacjami pierwotnymi są: trajektoria urządzenia, dane z czujnika przemieszczeń liniowych 

oraz przekroje ze skanera. Integracja danych opiera się o synchronizację poprzez znaczniki 

czasowe w postaci sygnału PPS oraz depeszy NMEA. Następnie w oparciu o skrypty Pythona 

następuje georeferencja bezpośrednia oraz przetwarzanie obrazów ze skanera. Przetworzone  

w ten sposób dane zasilają bazę SQL. 

Wizualizacja danych zawartych w bazie opiera się o open source, serwery Apache i SQL. 

Generowanie podkładu mapowego następuje na podstawie silnika GeoServer i skryptów 

OpenLayers. Zapytania przestrzenne ograniczające widoki, jak i bardziej pogłębione analizy 

odbywają się za pomocą języka SQL w implementacji PHP. 
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Rysunek 6 Wizualizacja informacji zawartych w bazie danych [12] 

8. Podsumowanie 

W referacie przedstawiono przebieg prac związanych z budową systemu służącemu pomiarom 

torowisk tramwajowych, które są niezbędne w procesie zarządzania ich eksploatacją. W ramach 

prac przeprowadzono pomiary innowacyjnym urządzeniem na prostoliniowym odcinku 

torowiska tramwajowego zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Adama Mickiewicza. 

Innowacyjność urządzenia polega na zastosowaniu skanera laserowego, czujnika przemieszczeń 

liniowych oraz inercyjnej jednostki pomiarowej i systemu GPS zamontowanych na wózku 

pomiarowym. Rozwiązanie to znacznie skraca czas pomiaru w porównaniu do innych znanych 

technik, ponieważ eliminuje konieczność zatrzymywania wózka do wykonania pomiaru.  

Na podstawie przeprowadzonych prac pomiarowych opracowano algorytm służący integracji, 

przetwarzaniu i analizie danych. Przetworzone dane zasilają bazę danych zawierającą  

m. in. parametry geometryczne toru oraz stan techniczny. Wyniki zwizualizowane  
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są na podkładzie mapowym oraz w formie tabeli zawierającej informacje o odcinku 

tramwajowym oraz klasyfikacji jego stanu technicznego.  

Prace związane z rozwijaniem systemu do pomiaru dróg szynowych realizowane są przy 

współpracy z przedsiębiorstwem GEOSTER Sp. z o. o. w ramach programu MOZART 

organizowanym przez Wrocławskie Centrum Akademickie. 
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CZY TRAMWAJ DWUSYSTEMOWY MOŻE BYĆ EFEKTYWNY 

W POLSKIEJ TKANCE TRANSPORTOWEJ? 

ANALIZA UWARUNKOWANIA ROZWIĄZAŃ TRAMWAJU 

DWUSYSTEMOWEGO W POLSCE NA PODSTAWIE 

DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH 
Bartosz Nowak, Wiktor Wiese 

Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK 

Tramwaj dwusystemowy (ang. tram-train) - system pasażerskiego systemu 

transportowego, który ma za zadanie łączyć w sobie zalety dwóch podsystemów 

transportu szynowego: kolejowego i tramwajowego w zakresie wspólnej infrastruktury, 

taboru, a także wspólnej organizacji przewozów [1]. Tego typu systemy są powszechnie 

eksploatowane m.in. w miastach niemieckich takich jak Karlsruhe, Kassel czy Chemnitz. 

Sieci tramwaju dwusystemowego umożliwiają bezpośrednie i szybkie skomunikowanie 

odległych przedmieść ze ścisłym centrum miasta. Wiele przykładów ośrodków miejskich 

wskazuje, że zadanie to nie jest możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu 

konwencjonalnych systemów tylko tramwajowych lub kolejowych. 

Rozwiązaniem tego problemu okazało się połączenie obu systemów poprzez stworzenie 

hybrydy - pojazdu dopuszczonego do ruchu jednocześnie na sieci tramwajowej  

i kolejowej. Tabor taki musi spełniać standardy obu tych systemów, z naciskiem  

na pierwszy, zwłaszcza w kontekście ograniczonej w warunkach miejskich skrajni  

oraz dopuszczalnych nacisków. Integracja obu systemów nie należy do prostych zadań  

i wymaga skorelowanego dostosowania zarówno infrastruktury, jak i eksploatowanego 

taboru.  Mimo wielu trudności na etapie wdrożeniowym, wnioski płynące z wieloletniej 

eksploatacji takich systemów w miastach niemieckich pokazują, że ich budowa niesie ze 

sobą wiele korzyści społecznych oraz ekonomicznych, które rekompensują 

poniesione koszty [2]. 

HISTORIA POWSTANIA TRAMWAJU DWUSYSTEMOWEGO 

Historia powstania tego rozwiązania wiąże się nieodłącznie z rozwojem sieci 

tramwajowych w Niemczech, gdzie do dzisiaj tramwaj dwusystemowy jest prężnie 

rozwijany. Tramwaj wraz z koleją tworzą sprawny tandem od samego początku, kiedy  

to pod koniec XIX wieku władze miast przestały akceptować dużą ilość pary oraz sadzy 
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wydobywających się z ciężkich pojazdów szynowych napędzanych parą, które wjeżdżały 

w gęstą zabudowę. W tym celu zaczęto tworzyć sieci tramwajowe, które często miały 

za zadanie, oprócz obsługi miasta, dowieźć pasażerów do dworców pasażerskich 

umiejscowionych poza centrum. Początkowo były to pojazdy zaprzęgnięte w konie, 

lecz już na przełomie XIX i XX wieku powszechnym stały się wagony o napędzie 

elektrycznym. Już wtedy zaczęto rozważać rozwiązania, które mogłyby wykluczyć 

niewygodną przesiadkę z tramwaju na pociąg. Przykładem tutaj może być 

zelektryfikowana, blisko 7 kilometrowa trasa tramwajowa między Alte Brücke 

we Frankfurcie nad Menem a Mathildenplatz w Offenbach. Obsługiwały ją pojazdy 

spółki Frankfurt-Offenbach Trambahn-Gesellschaft [rys. 1]. Trasa poprzez obsługę przez 

pojazdy tramwajowe miała charakter bardziej tramwaju aglomeracyjnego niż połączenia 

kolejowego.  

 
Rys.1. Wagon spółki Frankfurt-Offenbach Trambahn-Gesellschaft [13] 

Głównym czynnikiem utrudniającym integrację tych dwóch systemów było zasilanie 

trakcyjne, które ze strony kolejowej było za wysokie dla wagonów tramwajowych,  

a z drugiej zdecydowanie za niskie dla ciężkich wagonów kolei żelaznej. Rozwój tego 

środka transportu został zahamowany także z powodu rozwoju motoryzacji. 

Zalążkiem pierwszego tramwaju dwusystemowego była trasa utworzona w 1959 roku  

w miejscowości Karlsruhe, położonej w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia  

w Niemczech. Pierwszy otwarty korytarz oparto na bazie dawnej linii kolejowej 

Albtalbahn, na której zachowano oryginalną kolejową organizację ruchu i szyny typu 
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kolejowego, lecz zelektryfikowano ją w systemie tramwajowym (750 V DC1 ). 

Od 1985 roku trwały intensywne badania dążące do zbudowania wagonu tramwajowego 

zdolnego do pobierania prądu z sieci o napięciu tramwajowym oraz kolejowym  

(15 kV AC23 ). Badania te zakończyły się rozpoczęciem w 1992 roku eksploatacji 

seryjnych wagonów typu GT8-100C/2S wyprodukowanych przez konsorcjum firm 

Duewag oraz ABB Henschel i rozszerzeniem sieci tramwajów dwusystemowych na 

kolejne linie do miejscowości takich jak: Baden-Baden, Heilbronn, Wörth am Rhein, 

Pforzheim czy Freudenstadt. 

 

Rys. 2. Tramwaj dwusystemowy eksploatowany obecnie w Karlsruhe [14] 

Obecnie istnieje kilka różnych modeli tworzenia tramwaju dwusystemowego, które 

charakteryzują się różnymi rozwiązaniami i uwarunkowaniami. 

MODELE SIECI TRAMWAJÓW DWUSYSTEMOWEGO 

Charakter budowanej linii tramwaju dwusystemowego zależy przede wszystkim  

od warunków lokalnych. Jednym z podstawowych celów tego typu systemów jest 

efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury tramwajowej i kolejowej. Przyjęte 

rozwiązania natury organizacyjnej uwarunkowane są zatem przede wszystkim 

zapotrzebowaniem na przewozy, kształtem obecnej siatki połączeń i jej aspektami 

techniczno-organizacyjnymi. Bazując na istniejących sieciach tramwaju 

                                                 
1 DC  (ang. direct current) - prąd stały 
2 AC (ang. alternating current) - prąd przemienny 
3 15 kV 16,7 Hz AC - napięcie występujące na sieci kolei niemieckich 
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dwusystemowego można wyróżnić kilka podstawowych kategorii rozwiązań, których 

nazwy przyjęły się zwyczajowo od nazw miast, w których je wdrożono. Należą do nich: 

- model Karlsruhe – rozwinięcie systemu tramwaju miejskiego do funkcji obsługi 

przedmieść poprzez wykorzystanie czynnej sieci kolejowej. Występuje tu wspólne 

użytkowanie infrastruktury kolejowej przez klasyczne pociągi oraz tramwaje 

dwusystemowe. 

- model Zwickau – wprowadzenie taboru kolejowego do centrum miasta poprzez 

wykorzystanie miejskiej sieci tramwajowej. 

- model Chemnitz – kombinacja rozwiązań: wykorzystanie nieczynnej linii kolejowej  

i zelektryfikowanie jej na potrzeby ruchu tramwajowego, wprowadzenie tramwaju 

na inne linie kolejowe przy zastosowaniu pojazdów dwutrakcyjnych 

(wykorzystujących napęd spalinowy na odcinku podmiejskim) [20]. 

PORÓWNANIE TRAMWAJU KLASYCZNEGO Z DWUSYSTEMOWYM 

Porównanie obu pojazdów należy rozpocząć od faktu, iż oba pojazdy od zewnątrz  

są bardzo podobne do siebie. Posiadają podobne wymiary, a także rozwiązania 

konstrukcyjne. Pierwsze pojazdy dwusystemowe dla Karlsruhe zostały skonstruowane na 

platformie GTx4, która cechowała się zastosowaniem przegubów “sztywnych”, które 

jednocześnie są podparciem dla całości konstrukcji na wózkach. Rozwiązanie to jest 

częściowo oparte na kolejowych wózkach Jacobsa5 [Rys. 3,4]. Problemem tego typu 

konstrukcji jest brak możliwości wyposażenia wagonu w znaczący procent niskiej 

podłogi. Z czasem zaczęto stosować tradycyjne konstrukcje oparte na skrętnych wózkach, 

które podpierają każdy z członów wagonu osobno, co pozwoliło na budowę wagonów  

o nawet 70% udziale niskiej podłogi w całym pojeździe [Rys. 5,6]. Różnice pomiędzy 

klasycznymi a dwusystemowymi tramwajami w kwestii danych technicznych zostały 

przedstawione w tabelach 1 i 2. Porównanie zostało zobrazowane na podstawie 

konstrukcji o zbliżonych do siebie parametrach.  

Zdarzają się także rozwiązania dopuszczające tradycyjne konstrukcje tramwajowe  

o wózkach sztywnych do ruchu dwusystemowego, lecz są to z reguły pojazdy 

eksploatowane na sieciach kolejowych, gdzie infrastruktura kolejowa jest bardziej 

                                                 
4 Z niem. Gelenktriebwagen - wagon przegubowy, x - liczba osi 
5 System Jacobsa - konstrukcja wózka umożliwiająca oparcie na nim jednocześnie dwóch sąsiednich 

członów składu [10] 
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zbliżona do tramwajowej (np. koleje wąskotorowe). Podstawowym problemem, z jakim 

muszą borykać się operatorzy sieci dwusystemowych to dostosowanie taboru do obsługi 

dwóch różnych wysokości peronów bądź dostosowanie infrastruktury miejskiej  

do wysokości kolejowych. Przy wagonach wysokopodłogowych rozwiązaniem było 

zastosowanie rozkładanych schodów w trakcie obsługi tras w mieście. Natomiast przy 

konstrukcjach niskopodłogowych najczęściej buduje się niskoperonowy sektor w ramach 

stacji kolejowej lub zamawia się wagony, które posiadają wejścia na obu wysokościach 

(wagony serii Stadler Citylink eksploatowane w Chemnitz). 

Wagony tramwaju dwusystemowego posiadają różne rozwiązania napędowe. 

Podstawowym, spotykanym powszechnie jest zastosowanie napędu elektrycznego  

z możliwością zasilania pojazdu dwoma napięciami (najczęściej jest to 750 V DC  

i 15 kV AC). Istnieją też pojazdy korzystającew mieście z napędu elektrycznego,  

a po wjeździe na sieć kolejową napędzane są silnikami spalinowymi [Rys. 7]. 
Tabela 1. Porównanie danych technicznych konstrukcji GTx składu dwusystemowego 

ze składem tradycyjnym [opracowanie własne na podstawie [8], [9]] 

Rodzaj wagonu GT8-100C/2S GT8 (Wersja dla Karlsruhe) 

Długość [mm] 36 570 26 985 

Wysokość bez odbieraka prądu 

[mm] 

3 700 3 186 

Szerokość [mm] 2 650 2 400 

Masa własna [kg] 58 600 30 500 

Zasilanie 15 kV, 16,7 Hz oraz 750 V 750 V 

Napęd 2 x 280 kW 2 x 150 kW 

Rozstaw osi [mm] 1435 1435 

Układ wózków B’2’2’B B’2’2’B 

Wysokość podłogi [mm] 1 000 900 
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Tabela 2. Porównanie danych technicznych konstrukcji z wózkami skrętnymi składu 

dwusystemowego ze składem tradycyjnym [opracowanie własne na podstawie [21], [22]] 

Rodzaj wagonu Alstom RegioCitadis Bombardier NGT8 

Długość [mm] 36 762 32 830 

Wysokość bez odbieraka prądu 

[mm] 
3 800 3 600 

Szerokość [mm] 2 680 2 400 

Masa własna [kg] 59 800 42 000 

Udział niskiej podłogi [%] 75 70 

Zasilanie 15 kV, 16,7 Hz oraz 600 V 600 V 

Napęd 4 x 150 kW 4 x 105 kW 

Prędkość maksymalna [km/h] 100 80 

Rozstaw osi [mm] 1435 1435 

Średnica kół [mm] 660 590 

Układ wózków Bo’2’2’Bo Bo’2’2’Bo 

Wysokość podłogi [mm] 
415 (niska podłoga),  

665 (wysoka podłoga) 

360 (niska podłoga), 

600 (wysoka podłoga) 

Eksploatacja taboru dwusystemowego wiąże się też z jego dostosowaniem do wszystkich 

zasad sterowania ruchem na obu podsystemach. Dlatego, też tramwaj dwusystemowy 

musi być wyposażony w wymagane na sieci kolejowej systemy bezpieczeństwa  

(w Polsce należą do nich m.in. Czuwak Aktywny6 i Samoczynne Hamowanie Pociągu7), 

                                                 
6 Czuwak aktywny (CA) - urządzenie kontrolujące czujność maszynisty poprzez okresowo pojawiający się 

sygnał świetlny, a w przypadku braku reakcji - również dźwiękowy. Brak potwierdzenia czujności przez 

maszynistę skutkuje automatycznym zatrzymaniem pociągu. [11] 
7 Samoczynne Hamowanie Pociągu (SHP) - system sprawdzający czujność maszynisty, którego działanie 

oparte jest na urządzeniach przytorowych - rezonatorach SHP, umieszczanych w określonych miejscach 

sieci kolejowej, najczęściej w odległości 200m przed semaforami liniowymi i wjazdowymi oraz przy 

semaforach wyjazdowych, stacyjnych i grupowych. [11] 
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gdzie poruszanie odbywa się w sposób zorganizowany, zgodnie z zasadą odstępu 

odległości (zastosowanie blokady liniowej względnie telefonicznego zapowiadania 

pociągów). 

 
Rys. 3, 4. Porównanie konstrukcji tramwaju dwusystemowego z tradycyjnym tramwajem typu 

GTx [15], [16] 

 
Rys. 5, 6. Porównanie obecnie konstruowanych wagonów dwusystemowych z obecnie 

produkowanymi wagonami tramwaju tradycyjnego [17], [18] 
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Rys. 7. Siemens Combino Duo (z lewej strony) obsługujący linię numer 10 w Nordhausen 

(Niemcy) poruszając się na odcinku podmiejskim na sieci kolei wąskotorowej za pomocą silnika 

spalinowego [19] 

KWESTIE TECHNICZNE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY 

Z uwagi na odrębny charakter eksploatacji systemów tramwajowych i kolejowych 

wymagania stawiane zarówno pojazdom, jak i infrastrukturze obu tych systemów  

są odmienne i widoczne na wielu płaszczyznach. Lekka kolej podmiejska, jak można 

określić tramwaj dwusystemowy, charakteryzuje się parametrami znacznie niższymi  

w porównaniu do standardowej linii kolejowej, eksploatowanej zwłaszcza w ruchu 

mieszanym (pociągi towarowe i pasażerskie) lub przy dużych prędkościach pociągów 

pasażerskich. Integracja tych dwóch systemów wiąże się zatem z licznymi problemami 

natury technicznej. Liczba i skala barier, ujawniających się w trakcie wprowadzania 

tramwaju dwusystemowego zależy od zakładanego modelu sieci. Podstawowe aspekty 

techniczno-organizacyjne, które należy wziąć pod uwagę w trakcie projektowania tego 

typu linii przedstawiono w tabeli 3. 
Tabela 3. Polskie standardy techniczne w odniesieniu do infrastruktury i pojazdów 

[opracowanie własne na podstawie [1] [23] [3] [4]] 

Rodzaj charakterystyki Sieci tramwajowe Sieć kolejowa PKP PLK S.A. 

Zasilanie 600 V DC 
3000 V DC oraz linie 

niezelektryfikowane 

Zawieszenie przewodu 

sieci trakcyjnej 
min. 4500 mm, zazwyczaj 5500 mm 4900 mm – 5600 mm 

Docisk statyczny odbieraka 

prądu 
50-80 kN 70-90 kN 

Szerokość toru 1435 mm – 10 sieci 1435 mm 
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Rodzaj charakterystyki Sieci tramwajowe Sieć kolejowa PKP PLK S.A. 

1000 mm – 5 sieci 

Profil koła Profil typu PST Profil typu AOC 

Rozjazdy i skrzyżowania 

torów 

Krzyżownice płytkorowkowe o 

dużych kątach (do 90 stopni) 

Krzyżownice głębokorowkowe 

o małych kątach 

Skrajnia taboru 2,20 – 2,40 m 

od 2,50 m (tzw. granica strefy 

zagrożenia - wartość zależnie od 

prędkości i innych warunków) 

Wysokość peronów max. 290 mm 
Nowobudowane: 760 mm i 550 

mm 

Profil podłużny linii Do 60 promili 
Do 35 promili na liniach znaczenia 

miejscowego 

Zasady organizacji ruchu 
Sygnalizacja uliczna, jazda na 

widoczność (oprócz tuneli) 

Jazda w odstępie odległości 

(blokada liniowa, względnie 

telefoniczne zapowiadanie 

pociągów) 

Systemy bezpieczeństwa 

pojazdu 
Czuwak pasywny8 CA, SHP, ETCS9 

KWESTIE PRAWNE  

W Niemczech nie zarysował się tak wyraźny rozdział mentalny systemów transportu 

kolejowego i tramwajowego jak w Polsce. Sieci tramwaju obsługującego rejony 

podmiejskie funkcjonowały w wielu miastach niemieckich już na przełomie XIX i XX 

wieku (np. Straßenbahn Ravensburg–Weingarten–Baienfurt, 1888-1959; Pfälzer 

Oberlandbahn, 1912-1955) [5]. Z kolei w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, systemy 

tramwajowe projektowano wyłącznie do celów obsługi wewnątrzmiejskiej. Dlatego 

zarówno w Polsce, jak i w Niemczech nigdy nie powstały dedykowane przepisy 

definiujące tramwaj dwusystemowy – choć z całkowicie odrębnych powodów.  

                                                 
8 Czuwak pasywny - urządzenie mające za zadanie kontrolowanie czujności motorniczego poprzez ciągłe 

wciskanie/naciskanie (w zależności od zastosowanego rozwiązania) czuwaka w trakcie jazdy [11] 
9 ETCS (z ang. European Train Control System - Europejski System Sterowania Pociągiem) - 

zunifikowany dla całej Europy czteropoziomowy system sterowania pociągiem. 
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Na terenie Niemiec zasady wdrożenia i eksploatacji systemów tramwaju 

dwusystemowego składają się z trzech części - BOStrab (przepisy tramwajowe), ESBO 

(przepisy dla kolei wąskotorowych) oraz EBO (przepisy dla kolei normalnotorowych). 

Charakterystyka techniczna zarówno eksploatowanych pojazdów, jak i wprowadzanej 

infrastruktury musi być zatem zgodnaz wszystkimi trzema aktami prawnymi.  

Zasady ruchu tramwajowego w Polsce określa przede wszystkim ustawa „Prawo o ruchu 

drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia10. Ustawa definiuje pojęcie tramwaju jako „pojazd 

przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią elektryczną, poruszający się 

po szynach na drogach publicznych”. Wyraźne jest zatem przypisanie pojazdu 

tramwajowego do ruchu drogowego. 

KWESTIE EKONOMICZNE 

Zmniejszenie kosztów budowy linii tramwaju dwusystemowego mogłoby wydawać się 

naturalną konsekwencją wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej. 

Doświadczenie pokazuje jednak, że tego typu systemy, z uwagi na swoją indywidualność, 

okazują się znacznie bardziej kosztochłonne w porównaniu do inwestycji w klasyczne 

sieci tramwajowe lub koleje podmiejskie. W kontekście taboru, z powodu popularyzacji 

tego typu systemów powstają konstrukcje zunifikowane, lecz ich zakup wciąż jest 

droższy niż zwykłego konwencjonalnego składu. Spowodowane jest to koniecznością 

uwzględnienia kolejowych wymagań bezpieczeństwa, w tym scenariuszy 

zderzeniowych, co przekłada się wprost na wzrost kosztów zaprojektowania, produkcji 

i homologacji pojazdu. Sam koszt eksploatacji taboru na cały cykl życia pojazdu także 

jest wyższy niż w przypadku tradycyjnych wagonów [5]. 

Należy wziąć pod uwagę również stawki zarządcy linii kolejowej za dostęp  

do infrastruktury. Doświadczenia niemieckie pokazują, że koszty w przypadku tramwaju 

dwusystemowego potrafią być blisko ośmiokrotnie wyższe niż dla składów kolejowych, 

przy uwzględnieniu pojemności pojazdów. Należy również pamiętać o opłatach  

                                                 
10 Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii tramwajowych poza pasem 

drogowym reguluje również Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (brak aktów 

wykonawczych w tym zakresie. 
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za możliwość postoju handlowego na stacjach kolejowych. Problem postojów na dużych 

dworcach można jednak rozwiązać budową przejścia z linii kolejowej na konwencjonalną 

trasę tramwajową i postój na placu dworcowym [5]. W warunkach polskich duży koszt 

stanowić będzie również proces przekształceń prawnych, które będą niezbędne, aby 

systemy takie mogły zacząć powstawać.  

 

HISTORIA PRÓB WPROWADZENIA SYSTEMU W POLSCE 

Do dnia dzisiejszego w Polsce nie został wprowadzony ani jeden system tramwaju 

dwusystemowego pomimo prowadzonych działań, mających na celu wybudowanie 

takich sieci w kilku aglomeracjach. 

Podstawowym problemem z jakim spotkały się Polskie miasta przy proponowaniu tego 

typu rozwiązania było zasilanie polskich sieci tramwajowych i kolejowej (tramwaje -  

600 V DC, kolej - 3 kV DC). Na przełomie lat ‘90 i ‘00 XX i XXI wieku prowadzone 

były próbne jazdy za pomocą wagonu typu 105Na produkcji Chorzowskiej Wytwórni 

Konstrukcji Stalowych KONSTAL, lecz wtedy badano jedynie możliwość wykonywania 

pracy przewozowej takimi wagonami na infrastrukturze kolejowej [6]. 

Historycznie istniała linia obsługiwana przez wagony tramwajowe na sieci kolejowej. 

Linia z Koszalina do Mielna przebiegała częściowo przez fragmenty bocznicy towarowej, 

lecz została ona zelektryfikowana napięciem tramwajowym. Rozwiązanie to nie 

przetrwało próby kryzysu międzywojennego. W konsekwencji linię zamknięto w 1938 

roku [6]. Podobne rozwiązanie zastosowano także po wojnie w Szczecinie, gdzie tramwaj 

poruszał się po bocznicy kolejowej na terenie portu Szczecińskiego. Tutaj jednak 

zastosowano napęd spalinowy, a tramwaj ten w żaden sposób nie uczestniczył w ruchu 

miejskim. Dlatego nie można zakwalifikować go jako rozwiązanie dwusystemowe. 

Za najdokładniej przebadaną koncepcję wdrożenia tramwaju dwusystemowego w Polsce 

należy uznać projekt tego typu sieci w Krakowie. Analizy zasadności i możliwości 

budowy tego systemu prowadzono na przełomie XX i XXI wieku. Planowano wówczas 

zrealizować kilka linii wychodzących poza teren miasta do miejscowości aglomeracji 

krakowskiej [rys. 8].  Idea tych planów wynikała wprost z potrzeby realizacji sprawnego 

dowozu mieszkańców pobliskich miejscowości w szybki i wygodny sposób do centrum 

miasta. Była ona również związana z trwającą wówczas restrukturyzacją Polskich Kolei 

Państwowych, która niosła ze sobą pokaźne cięcia budżetowe. Ostatecznie, po publikacji 

wielu opracowań w tym zakresie, odstąpiono od dalszych prac nad tramwajem 
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dwusystemowym w Krakowie. Liczne problemy konstrukcyjne, legislacyjne czy też 

infrastrukturalnych uniemożliwiły realizację tych planów w tamtym okresie. 

Niegdyś system zbliżony do współczesnej idei tramwaju dwusystemowego stanowiła 

Warszawska Kolej Dojazdowa. Pojazdy poruszające się po liniach WKD były do 2016 

roku zasilane napięciem tramwajowym. Torowisko zostało wybudowane w standardach 

zbliżonych do standardów tramwajowych, jednak wykonana w technologii kolejowej. 

Tabor obsługujący sieć przypomniał konstrukcje tramwajowe. Pojazdy WKD poruszały 

się kiedyś również po ulicach stolicy, sprawnie wpisując się w tkankę miejską stolicy.  

 

Rys. 8. Schemat koncepcji tramwaju dwusystemowego na terenie aglomeracji krakowskiej  

i terenów do niej przyległych [7] 

WNIOSKI 

Podstawowym problemem, który uniemożliwia wdrożenie tramwaju dwusystemowego  

w Polsce jest obecnie legislacja tego typu konstrukcji. Potrzebne jest dostosowanie 

obowiązujących aktów prawnych, które zdefiniowałyby ideę tramwaju dwusystemowego 

lub przynajmniej nie wykluczały się wzajemnie w zakresie wdrożeń i eksploatacji tego 

typu systemów, a także homologacji dedykowanych pojazdów. 

Bariery techniczne, choć nierozerwalnie wiążą się z integracją systemów tramwajowego 

i kolejowego, w dużej mierze zależą od indywidualnego przypadku projektowanego 

systemu. W Polsce problemy te mogą dotyczyć przede wszystkim rodzaju zasilania, 

skrajni taboru, szerokości toru oraz zasad organizacji ruchu. Postęp techniki pozwolił 
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jednak rozwiązać w prosty i tani sposób wiele trudności, o których wspominano  

we wcześniejszych opracowaniach już kilkanaście lat temu (jak na przykład 

dostosowanie pojazdów do zasilania dwoma różnymi wartościami napięcia). Nie oznacza 

to, że w każdym przypadku tramwaj dwusystemowy ma uzasadnienie ekonomiczne.  

Zastosowanie określonych rozwiązań musi być poparte szczegółową analizą, obejmującą 

kilka potencjalnych wariantów konstrukcyjnych. Tego typu rozwiązania powinny być 

brane pod uwagę przede wszystkim w miastach, w których występuje nieczynna  

lub sporadycznie eksploatowana infrastruktura kolejowa - w postaci zamkniętych linii 

kolejowych bądź bocznic. Jej wykorzystanie, zwłaszcza w modelu uwzględniającym 

wyłącznie ruch tramwaju dwusystemowego, pozwala na znaczne uproszczenie procedur 

oraz kosztów eksploatacyjnych. Stanowi ponadto efektywne wykorzystanie przestrzeni 

miejskiej i umożliwia - w wielu przypadkach - znaczne rozwinięcie dostępności 

transportowej. Poza problemami ruchowymi tego typu pojazdów istotny problem stanowi 

kwestia dopuszczenia drużyn trakcyjnych oraz prowadzących tramwaje do poruszania się 

zarówno po sieci kolejowej, jak i tramwajowej. Obowiązujące w Polsce szkolenia  

i zasady egzaminowania maszynistów i motorniczych są całkowicie odrębne i niezależne. 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie tramwajów dwusystemowych musiałyby 

posiadać uprawnienia zarówno maszynisty, jak i motorniczego. Zasadnym mogłoby być 

stworzenie odpowiedniej instytucji, która odpowiadałaby za usystematyzowanie 

prowadzenia szkoleń i egzaminów w tym zakresie. 

Podsumowując, w oparciu o doświadczenia wypracowane w Niemczech, możemy dojść 

do wniosku, że tramwaj dwusystemowy jest rozwiązaniem przyszłościowym i należy 

poważnie zastanowić się nad zastosowaniem tego systemu w naszym kraju. Systemy tego 

typu są na świecie wciąż rozwijane, a przykłady sieci eksploatowanych w wielu miastach 

pozwalają na wyeliminowanie wielu błędów technicznych i organizacyjnych w trakcie 

projektowania nowych konstrukcji. W odpowiednich warunkach, w lokalizacjach  

o możliwie spójnym charakterze lokalnej infrastruktury kolejowej i tramwajowej  

(np. w kontekście szerokości toru i wzajemnego układu), rozwiązanie to może mieć duży 

potencjał w obsłudze transportowej tkanki miejskiej. Wymagać to będzie jednak dużych 

zmian w regulacjach prawnych, których aktualizacja będzie dedykowana rozwojowi 

tramwaju dwusystemowego, a co za tym idzie - poniesienia stosunkowo wysokich 

kosztów wstępnych. 
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KOMPOZYTY TYPU CFRP JAKO ALTERNATYWNY MATERIAŁ 

KONSTRUKCYJNY KOMPONENTÓW  

POJAZDÓW SZYNOWYCH 
Marcin Słowiński 

Politechnika Poznańska 

Streszczenie 
Celem niniejszego referatu jest omówienie perspektyw wykorzystania kompozytów typu CFRP 

w budowie komponentów pojazdów szynowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe 

informacje dotyczące kompozytów należących do tej grupy. Zaprezentowano analizę możliwości 

zastąpienia konwencjonalnych materiałów kompozytami typu CFRP. Zaakcentowano również 

ich zalety w stosunku do tradycyjnie stosowanych tworzyw konstrukcyjnych. Ostatnią część 

wystąpienia stanowi opis istniejących oraz koncepcyjnych podzespołów pojazdów szynowych 

wykorzystujących w swojej budowie kompozyty typu CFRP.  

1. Wprowadzenie 

Kompozyty o osnowie polimerowej wzmacniane włóknami węglowymi, określane skrótowo jako 

kompozyty typu CFRP (ang. Carbon Fiber Reinforcement Plastics), stanowią grupę materiałów 

inżynierskich, znajdujących coraz szersze zastosowanie i z powodzeniem są używane  

m.in. w: budowie kadłubów statków powietrznych, nadwozi pojazdów czy ram rowerowych.  

Ich naczelną zaletą w porównaniu do konwencjonalnych tworzyw stosowanych w budowie 

maszyn, jest wysoka wartość wytrzymałości właściwej, czyli stosunku wytrzymałości  

na rozciąganie do gęstości materiału. Z tego powodu tworzywa z tej grupy mogą być stosowane 

do budowy wysokoobciążonych komponentów maszyn. 

Wskutek rozwoju technicznego dokonanego w zakresie projektowania pojazdów szynowych 

obserwuje się wzrost masy jego poszczególnych układów. Przykładem takiego zjawiska może 

być rosnąca masa wózka, która jest spowodowana wyposażeniem tego podzespołu w systemy 

poprawiające dynamiczne zachowanie pojazdu oraz bezpieczeństwo jazdy. Jako sposób 

pozwalający na zmniejszenie masy komponentów pojazdu szynowego, w nowoczesnej praktyce 

inżynierskiej proponuje się zastąpienie konwencjonalnych materiałów, takich jak stal  

lub aluminium, alternatywnymi materiałami, do których zaliczają się kompozyty z grupy CFRP. 

Z powodu korzystnych właściwości oraz zmian zachodzących w ekonomice produkcji 

kompozytów typu CFRP, w ostatnich latach odnotowuje się rosnący poziom ich implementacji 

do budowy pojazdów szynowych. Przejawia się to w zastosowaniu kompozytów z tej grupy jako 

materiału konstrukcyjnego elementów nadwozia oraz ram wózków pojazdów kolei miejskiej czy 

kolei szybkiej. 
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2. Charakterystyka kompozytów typu CFRP 

Kompozyty typu CFRP zaliczane są do grupy kompozytów polimerowych wzmacnianych 

włóknami. W celu zapewnienia izotropowości materiału, najczęściej włókna węglowe przyjmują 

aranżację w formie tkanin lub włóknin [7][5]. Osnowę tych kompozytów zazwyczaj stanowi 

żywica epoksydowa, rzadziej żywice poliestrowe lub termoplasty. Właściwości mechaniczne 

oraz termiczne kompozytów typu CFRP oraz stali i aluminium zaprezentowano w tabeli 1.  

Tabela 1 Właściwości mechaniczne i termiczne wybranych materiałów konstrukcyjnych 

[2][1] 

 

 
Kompozyty CFRP 

Stal 

konstrukcyjna 
Stop aluminium 

Gęstość [g/cm3] 1,5 7,8 2,8 

Granica 

plastyczności [MPa] 
- 300 215 

Wytrzymałość na 

zerwanie [MPa] 
1600 450 410 

Wytrzymałość 

właściwa [Nm/g] 
1067 58 146 

Moduł Younga [GPa] 100 200 72 

Temperatura 

topnienia [°C] 
135 1500 570 

Analizując przedstawioną tabelę, można wyciągnąć naczelny wniosek, że wyraźną zaletą 

kompozytów z grupy CFRP w stosunku do konwencjonalnie stosowanych materiałów jest 

znacząco wyższa wartość wytrzymałości właściwej. Temperatura topnienia kompozytów z grupy 

CFRP jest niemalże 10-kronie i 4-kronie niższa niż ta stali i aluminium. Jednakże liczna grupa 

kompozytów typu CFRP o osnowie epoksydowej spełnia kryterium HL2, dotyczące 

płomienności oraz dymności, według normy EN 45545-2 [13]. Z tego powodu właściwości 

termiczne kompozytów typu CFRP nie wykluczają ich jako materiału konstrukcyjnego struktur 

nadwozia pojazdów [7].  

Ponadto kompozyty typu CFRP cechują się dużą zdolnością do absorbcji energii (2,45 kJ/kg [5]), 

możliwością nadawania skomplikowanych kształtów oraz wysoką odpornością na korozję. 
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Oprócz wymienionej wcześniej łatwopalności, do ważniejszych wad kompozytów typu CFRP 

należą wysoka wartość przewodności elektrycznej, trudności z ich naprawą oraz wysokie koszty 

produkcji.  

Zagadnienie naprawy (regeneracji) kompozytów typu CFRP jest szczególnie istotne z uwagi  

na ich słabą odporność w przypadku uszkodzeń spowodowanych obciążeniami działającymi  

w kierunku normalnym do ich płaszczyzny (ang. out-of-plane). Dodatkowo sam proces 

regeneracji kompozytu typu CFRP powoduje komplikacje, przede wszystkim na dwóch 

płaszczyznach – osobliwości kompozytu, która wymusza ekskluzywne metody naprawy  

dla danego elementu oraz żmudności procesu, wynikającej z warstwowej budowy kompozytu 

[10]. 

W analizie możliwości implementacji kompozytów z grupy CFRP jako materiału 

konstrukcyjnego, szczególny akcent należy położyć na kwestie ich opłacalności ekonomicznej. 

W tabeli nr 2 przedstawiono porównanie dwóch wskaźników – ceny za kilogram tworzywa oraz 

produkcji w kilogramach za rok. 

Tabela 2 Ekonomika produkcji analizowanych materiałów [2] 

 
Kompozyty 

typu CFRP 
Stal węglowa Stopy aluminium 

Cena [$/kg] 36 0,36 4,3 

Produkcja 

[106t/rok] 
0,1 3900 47 

Z przedstawionych informacji jasno wynika, że stal węglowa jest najpopularniejszym materiałem, 

zatem jej dostępność oraz koszta zakupu i przetwórstwa będą najniższe. Kompozyty typu CFRP 

są zdecydowanie zarówno najrzadszym jak i najdroższym materiałem. Powodem takiego stanu 

rzeczy są m.in.: 

- wysokie koszty technologiczne włókien węglowych, 

- relatywnie niskie zapotrzebowanie na kompozyty typu CFRP z racji ich ekskluzywnego 

zastosowania,  

- brak rozpowszechnienia tej grupy materiałowej na rynku. 

Nie mniej jednak za coraz śmielszą implementacją kompozytów typu CFRP do budowy maszyn, 

w tym pojazdów szynowych, przemawia obniżenie kosztów produkcji i ceny zakupu, wskutek 

rozpowszechnienia się tej grupy materiałowej na rynku. Od 2010 do 2022 r. popyt na włókna 
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węglowe zwiększył się niemalże czterokrotnie [4]. Należy się spodziewać, że wskutek rozwoju 

technicznego ten trend będzie się utrzymywać lub przyjmować charakter wzrostowy.  

3. Potencjał zastosowania kompozytów typu CFRP w budowie pojazdów szynowych  
Stal węglowa oraz stopy aluminium są powszechnie wykorzystywanymi materiałami w budowie 

pojazdów szynowych. Zastosowanie stali węglowej w budowie pojazdu szynowego dotyczy  

m.in. ram wózków, ram nadwozia czy elementów usprężynowania. Stopy aluminium  

są stosowane m.in. na poszycia, obudowy przekładni oraz ramy nadwozia. W ostatnich latach 

odnotowuje się stały wzrost masy pojazdów szynowych. Uwarunkowany jest on wyposażeniem 

pojazdu w [11]: 

- rozszerzone systemy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, 

- nowoczesne układy HVAC, 

- izolację wibroakustyczna pojazdu,  

- media elektroniczne poprawiające komfort podróży (np. ekrany LCD). 

Wzrost masy pojazdu wpływa na większe zużycie energii oraz przyspieszone zużywanie taboru 

oraz infrastruktury, co szczególnie zwiększa koszta eksploatacji pojazdów szynowych  

oraz torowisk ponoszonych przez operatorów transportu szynowego. Ponadto większa masa 

pojazdu wpływa na przyspieszone zużywanie elementów podatnych oraz układu hamulcowego. 

Rozkład masy reprezentatywnego pojazdu szynowego przedstawiono na rys. 2.  

 
Rys. 1 Rozkład masy pojazdu szynowego (opracowanie własne na podstawie [8]) 

Z przedstawionej dystrybucji wynika, że największy udział w masie pojazdów mają ich wózki 

oraz nadwozie. Wskazuje to na potrzebę redukcji ich masy, która najprościej może zostać 

uzyskana poprzez minimalizację masy ich zasadniczych elementów – szkieletu lub poszycia  

(w przypadku nadwozia) lub ramy wózka. Zmniejszenie masy może zostać uzyskane  

w konsekwencji wykorzystania materiału konstrukcyjnego o większym współczynniku 
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wytrzymałości właściwej. Materiałami, którymi spełniają to kryterium są kompozyty z grupy 

CFRP.  

Wprowadzając kompozyty typu CFRP jako materiał konstrukcyjny, oprócz polepszenia 

parametrów materiałowych, możliwe jest również nadanie geometrii o większym stopniu 

skomplikowania aniżeli w przypadku stali lub aluminium. Inną zaletą kompozytów z grupy CFRP 

w stosunku do stali albo aluminium jest duża zdolność do pochłaniania energii. Właściwość  

ta może zostać wykorzystana w elementach silnie obciążonych uderzeniowo. Przykładem 

wykorzystania CFRP w tym zakresie może być resor piórowy użyty w wózku kawasaki efWing.  

4. Przykłady zastosowania kompozytów typu CFRP w inżynierii kolejowej 

Jak wykazano w poprzednim rozdziale, kompozyty z grupy CFRP posiadają duży potencjał, aby 

stać się alternatywnym materiałem konstrukcyjnym wykorzystywanym w budowie pojazdów 

szynowych. W ostatnich latach można odnotować coraz to śmielsze wprowadzanie tego materiału 

do budowy pojazdów szynowych. W tabeli 1 przedstawiono istniejące oraz koncepcyjne elementy 

konstrukcyjne pojazdów szynowych zawierających w sobie kompozyty z grupy CFRP.  

Tabela 3 Przykłady komponentów lub pojazdów szynowych  

wykorzystujących CFRP jako materiał konstrukcyjny 

Projekt/pojazd Kraj Rok Komponent 

Redukcja masy 

komponentu dzięki 

zastosowaniu CFRP 

TTX 
Korea 

Południowa 
2003 nadwozie 38% 

Kawasaki 

efWING 
Japonia 2015 

resor piórowy 

40% 
belka wzdłużna ramy 

wózka 

CRRC 

CETROVO 

Chiny 
2018 nadwozie 30% 

Niemcy 

CaFiBo 
Wielka 

Brytania 
2019 rama wózka 40% 
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Z informacji przedstawionych w tabeli nr 3 wynika, że zastosowanie kompozytów typu CFRP 

znajduje miejsce głównie w elementach nadwozia oraz ramach wózków, co jest zgodne z potrzebą 

redukcji masy w tych układach opisaną w poprzednim podrozdziale.  

Korean Titling Train Express (TTX) jest jednym z pierwszych pojazdów seryjnych 

wykorzystujących w swojej budowie kompozyty typu CFRP. Poszycie pojazdu TTX wykonane 

jest z kompozytu hybrydowego, na który składają się dwie płyty wykonane z CFRP  

oraz aluminiowy rdzeń heksagonalny pomiędzy nimi. Dzięki takiej konstrukcji uzyskano 

redukcję masy o 38% w porównaniu do nadwozia całkowicie stalowego [6]. Benefitem płynącym 

ze zmniejszenia masy nadwozia jest obniżenie środka ciężkości pojazdu, co jest szczególnie 

pożądane w pojeździe wysokich prędkości jakim jest TTX.  

Specyficzną cechą konstrukcji wózka Kawasaki efWing jest dwufunkcyjny element będący 

jednocześnie belką wzdłużną oraz resorem piórowym wykonany z kompozytu CFRP. Oprócz 

redukcji masy o ok. 40%, zastosowanie tego rodzaju komponentu umożliwiło ograniczenie liczby 

elementów łącznikowych, co znacząco ułatwia eksploatację wózka [9].  

CRRC Cetrovo to nowoczesny pojazd metra wykorzystujący w swojej konstrukcji kompozyty 

typu CFRP. Jego specyficzną cechą konstrukcyjną jest wykorzystanie długich paneli 

kompozytowych o długości nawet 20 m. Dzięki wytworzeniu elementów pudła z CFRP redukcja 

masy nadwozia wynosi 30% w stosunku do konstrukcji aluminiowej. Ponadto wózek pojazdu 

Cetrovo posiada belki wzdłużne oraz poprzeczne wykonane z kompozytu typu CFRP. Przekłada 

się to na redukcję masy o 40% w stosunku do wózka całkowicie stalowego [12].  

CaFiBo to prototypowy wózek pojazdu Alstom Class 180, którego ramę wykonano z kompozytu 

typu CFRP (elementy łącznikowe są wykonane ze stali), czego rezultatem jest redukcja masy  

o 36% w porównaniu do konstrukcji stalowej. Autorzy koncepcji podkreślają, że redukcja masy 

przyczyni się do redukcji zapotrzebowania na paliwo do 20% przez pojazd oraz zmniejszenie sił 

poprzecznych działających na torowisko o 40% [3].  

5. Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych w referacie informacji można zauważyć, że kompozyty typu 

CFRP znajdują zastosowanie w dwóch układach pojazdów szynowych – ramach wózków oraz 

nadwoziu. Podsumowując obecny stan wiedzy nt. aplikacji kompozytów typu CFRP do budowy 

pojazdów szynowych można wyciągnąć następujące wnioski: 

- Zarówno w przypadku nadwozia jak i ramy wózka możliwa jest redukcja masy o ok. 40%. 

- Redukcja masy pojazdu, osiągnięta dzięki implementacji kompozytów typu CFRP jako 

materiału konstrukcyjnego, zmniejsza zapotrzebowanie energetyczne pojazdu oraz redukuje 

obciążenia, którymi oddziałuje na torowisko. 



V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2022 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

 74 

 
- Wykorzystanie kompozytu typu CFRP umożliwiło także zmniejszenie ilość połączeń 

między układami konstrukcyjnymi. Ponadto takie właściwości kompozytów z grupy CFRP 

jak możliwość nadawania skomplikowanych geometrii oraz relatywnie wysoka zdolność do 

akumulacji energii stwarzają warunki do poprawy właściwości i eksploatacji tychże 

układów.  

Pomimo swoich znaczących zalet, kompozyty z grupy CFRP wciąż stanowią relatywnie drogi 

materiał konstrukcyjny, co będzie stanowiło przeszkodę na drodze ich bardziej dynamicznej 

implementacji do budowy pojazdów szynowych. Jednakże charakterystyka materiałowa  

oraz działania producentów taboru, nakierowane na coraz to śmielszą aplikację tej grupy 

materiałowej, świadczy, że kompozyty typu CFRP mają szansę stać się realną alternatywą  

dla stali oraz aluminium w dziedzinie budowy pojazdów szynowych.  
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OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PANELI 

FOTOWOLTAICZNYCH DO ZASILANIA WAGONÓW 

PASAŻERSKICH 
Krzysztof Swałdek, Dorota Zawadzka 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 

Popularność paneli fotowoltaicznych w Polsce wzrasta z roku na rok. Są coraz częściej 

instalowane na dachach budynków mieszkalnych, czy też użyteczności publicznej. Na rysunku  

1 przedstawiono liczbę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących panele 

fotowoltaiczne w latach 2018 - 2021. Głównym celem ich montażu jest wytwarzanie ekologicznej 

energii elektrycznej, dzięki której można obniżyć zużycie prądu z sieci energetycznej, co spełnia 

założenia programu Europejski Zielony Ład. 

 

Rysunek 7 Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w poszczególnych latach 

Ogniwa fotowoltaiczne pozwalają zamienić energię promieniowania słonecznego na energię 

elektryczną (prąd stały). Zjawisko to nazywa się efektem fotowoltaicznym. Ogniwo 

fotowoltaiczne złożone jest z dwóch płytek półprzewodnika – najczęściej krzemu. 

Półprzewodniki typu n (negative – ujemny) zawierają domieszkę np. arsenu, który powoduje 

pojawienie się elektronu swobodnego. Półprzewodniki typu p (positive – dodatni) zawierają 

dodatek np. glinu, który powoduje pojawienie się nadmiaru dziur.  Dosunięte do siebie płytki 

krzemu typu p i n tworzą złącze p-n. Pod wpływem światła, fotonów, w obszarze złącza 

przemieszczają się nadmiarowe elektrony oraz dziury, w wyniku czego powstaje różnica 

potencjałów między płytkami. Prąd płynie w powstałym obwodzie elektrycznym po 

jego zamknięciu. 
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Największe zalety wykorzystania promieni słonecznych jako źródła energii to ich darmowa 

dostępność na całej planecie oraz niewyczerpalność. Korzystanie z nich nie wpływa negatywnie 

na klimat ani bilans energetyczny Ziemi. Powyższe przesłanki były powodem do rozważenia 

zabudowy paneli fotowoltaicznych na dachach wagonów pasażerskich. Pozyskana z nich energia 

mogłaby zasilić ogrzewanie/klimatyzację, oświetlenie, czy też gniazdka 230 V udostępniane 

pasażerom. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej urządzeń wagonów pasażerskich pozwoli 

ograniczyć prąd pobierany z sieci trakcyjnej przez lokomotywę. Zagrożeniami rozwiązania może 

być zwiększenie masy pojazdu, a w konsekwencji nacisku na oś. Nasłonecznienie niektórych 

szlaków kolejowych może też być niewystarczające do wytworzenia niezbędnej energii 

elektrycznej, a dodatkowo omawiany system nie działa w nocy. Rysunek 2 przedstawia zmiany 

średniego nasłonecznienia w Polsce na przestrzeni roku. Zauważono, że w lecie w większości 

kraju całkowite promieniowanie słoneczne na powierzchnię poziomą osiąga wartość około 

200 W/m2. Najsłabsze nasłonecznienie występuje podczas jesieni i zimy. 

 
Rysunek 8 Mapa średniego sezonowego całkowitego promieniowania słonecznego  

na powierzchnię poziomą w Polsce 

Konieczne będzie również odpowiednie utrzymanie systemu - zalecane jest mycie paneli 

fotowoltaicznych co najmniej raz w roku. Zbierające się na nich zanieczyszczenia w niewielkim 
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stopniu wpływają na spadek mocy. Znaczna część zabrudzeń usuwana jest przez padający deszcz, 

jednak mogą się one gromadzić na obrzeżach, szczególnie trudne do usunięcia są ptasie odchody. 

W zimie konieczne jest usuwanie śniegu z powierzchni urządzenia. Można rozważyć 

zastosowanie powłok samoczyszczących, co zmniejszy koszty utrzymania. 

Panele fotowoltaiczne są najczęściej montowane na budynkach bądź na gruncie- powierzchniach 

pozostających w bezruchu. Jednakże wraz ze wzrostem ich popularności i dostępności dokonano 

udanych prób wykorzystania ich na kamperach. Jest to zbliżone miejsce ich zastosowania 

względem montażu na dachach wagonów pasażerskich. Takie instalacje pozwalają  

na naładowanie akumulatorów i zasilanie różnych urządzeń.  

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów paneli fotowoltaicznych, można je podzielić ze względu 

na budowę samych ogniw, ale też na budowę całych paneli. Przeglądając ich ofertę dla kamperów, 

oprócz tradycyjnych modułów można znaleźć elastyczne panele, które umożliwiają położenie ich 

na dachu o zaokrąglonym kształcie. W tabeli 1 przedstawiono specyfikacje dwóch wybranych  

do dalszej analizy paneli. 

Tabela 4 zestawienie parametrów analizowanych ogniw 

Model 4SUN-FLEX-ETFE-M 150W 130W PRESTIGE 

Typ panelu Elastyczny Ramowy 

Moc szczytowa [W] 150 130 

Waga [kg] 2,86 9 

Wymiary [mm] 1445 x 540 x 3 1190 x 670 x 35 

Sprawność [%] 22,6 18,44 

Tolerancja mocy [%] ±3 ±3 

Cena [zł] 1 368 724 

Analiz dokonano na bazie bezprzedziałowego wagonu pasażerskiego klasy 2 typu 159A, które są 

użytkowane prze PKP Intercity, wyprodukowane przez FPS Poznań. Podstawowe dane 

techniczne zostały przedstawione w tabeli 2. 
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Tabela 5 podstawowe dane techniczne wagonu typu 159A 

Model 159A 

Długość pudła [mm] 26 100 

Długość wagonu ze zderzakami [mm] 26 400 

Szerokość wagonu [mm] 2 824 

Wysokość wagonu od główki szyny [mm] 4 050 

Masa własna wagonu [kg] 50 000 

Napięcie baterii akumulatorów [V] 24 

Pojemność akumulatorów [Ah] 450 

Ilość miejsc siedzących 72 

Założono, że panele fotowoltaiczne zostaną położone na prawie całej długości dachu wagonu  

z pozostawieniem niezbędnej przestrzeni na ewentualne kanały wentylacyjne, czy też spoilery 

niwelujące przepływ powietrza pod panelami wynikający z prędkości jazdy. Dach wagonu jest 

zaokrąglony, więc jego pole powierzchni jest większe niż obliczone na podstawie szerokości 

wagonu. Do analizy powierzchni, na której zostaną położone panele przyjęto szerokość pojazdu, 

aby nie ustawiać paneli w kącie zbliżonym do 90°. Daje to powierzchnię o wymiarach około 20 

920 mm na 2 824 mm. 

Największą zaletą elastycznych paneli fotowoltaicznych jest możliwość dostosowania  

ich do zaokrąglonego dachu pojazdu. Na analizowanym wagonie można umieścić ich 70, po 5  

w 14 rzędach. Łączna ich waga to około 200 kg, co można porównać do dwóch pasażerów  

z bagażami. Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważono, że maksymalna moc szczytowa 

możliwa do uzyskania to 10,5 kW. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że na półokrągłym 

dachu nie wszystkie panele uzyskają moc szczytową. W przypadku, jeżeli słońce znajduje się po 

prawej stronie wagonu, panele zamontowane po jego lewej stronie będą gorzej oświetlone. 

Zgrubnie szacując można przyjąć, że 3/5 zastosowanych paneli w rzędzie będzie oświetlone  

w optymalny sposób. Pozwala to uzyskać około 6,3 kW. Należy też wspomnieć o montażu, 

grubość samych paneli to 3 mm, dodatkowo trzeba uwzględnić wysokość ramki montażowej 

równą 10 mm. Łącznie powoduje to zwiększenie wysokości wagonu o około 15 mm. 

W przypadku paneli ramowych nie istnieje możliwość dopasowania ich kształtem do dachu 

wagonu. Możliwe jest umieszczenie na pojeździe 68 paneli fotowoltaicznych tego typu -  
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17 rzędów, po 4 panele. Łączna ich waga to 612 kg, co można porównać do 6 pasażerów z dużym 

bagażem. Maksymalna moc szczytowa możliwa do uzyskania to 8,84 kW, jednak brak 

możliwości dopasowania kształtu paneli do dachu powoduje gorsze nasłonecznienie połowy  

z nich. Z tego powodu można spodziewać się spadku mocy do 4,42 kW. Oprócz tego instalacja 

spowoduje zwiększenie wysokości wagonu o około 70 mm. 

 
Rysunek 9 Wizualizacja wagonu pasażerskiego z panelami fotowoltaicznymi na dachu 

W tabeli 3 przedstawiono wybrane parametry przetwornicy MEDCOM PSM-50W, która jest 

zastosowana w wagonach pasażerskich. Były one podstawą oszacowania zapotrzebowania 

energetycznego. Dane pochodzą z karty katalogowej producenta. 

Tabela 6 podstawowe dane techniczne przetwornicy MEDCOM PSM-50W 

Model MEDCOM PSM-50W 

Napięcia wejściowe 

1000 V – 16 ⅔ 

1000 V – 50 Hz 

1500 V – 50 Hz 

1500 V – DC 

3000 V – DC 

Napięcie wyjściowe 

24 VDC 

P = 6 kW 

In = 230 A 

Napięcie wyjściowe 

3x400 V~ (50Hz) 

S = 44 kVA 

In = 65 A 

Napięcie wyjściowe 

230 V~ (50Hz) 

S = 6 kVA 

In =26 A 

Moc nominalna 55 kW 



V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2022 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

 81 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważono, że panele fotowoltaiczne umieszczone  

na dachu wagonu pasażerskiego są w stanie pokryć maksymalne zapotrzebowanie na energię linii 

24 V. Pozwala to między innymi na ładowanie akumulatorów, obsługę WC i zasilenie tablic 

kierunkowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że wytworzony prąd byłby w stanie również 

zaspokoić zapotrzebowanie linii 230 V~, szczególnie  w przypadku założenia maksymalnego 

możliwego zużycia prądu przez przetwornicę na danych liniach. Z uwagi na brak szczegółowych 

danych nie można stwierdzić w jakim stopniu byłoby wykonalne zasilenie klimatyzacji.  

Instalacja nie wpływa znacząco na masę pojazdu oraz naciski na oś. Panele są stosunkowo lekkie, 

ich waga jest porównywalna do kilku pasażerów z dużym bagażem. Zastosowanie ich na dachu 

wagonu niesie ze sobą korzyści poprzez zmniejszenie zapotrzebowania pojazdu na energię  

i ładowanie akumulatorów podczas postoju, szczególnie w czasie postojów technicznych bez 

przyłącza energetycznego. Warto zwrócić uwagę, że składy posiadają co najmniej kilka wagonów 

i ilość sumarycznej zaoszczędzonej energii się zwiększa. Jednakże konieczne  

jest przeprowadzenie dokładniejszej analizy. Należy pamiętać, że ocena obejmowała 

zastosowane gotowych, dostępnych na rynku produktów, co ogranicza możliwość  

ich dostosowania i wykorzystania maksymalnego potencjału. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 

stworzenie paneli dedykowanych do omawianej koncepcji.  
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WPŁYW ZABUDOWANEGO SYSTEMU ETCS 

NA BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ RUCHU KOLEJOWEGO 

W POLSCE 
Krystian Stąpór, dr hab. inż. Mieczysław KORNASZEWSKI, prof. UTH Rad. 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

Państwa Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia systemu kolejowego. W związku z tym 

na terenie Polski został wdrożony plan TSI CCS (Krajowy Plan Wdrażania Technicznej 

Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie”). Niniejszy plan ma za zadanie utworzenie 

jednolitego europejskiego systemu kolejowego opartego na tzw. technicznej specyfikacji 

interoperacyjności w podsystemie „Sterowanie”. Jednym z punktów tego przedsięwzięcia jest 

zabudowa Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS) na liniach kolejowych 

w Polsce. 

Celem badania jest charakterystyka istniejących już systemów ETCS na sieci kolejowej w Polsce 

i przewidywany rozwój w latach następnych, przy jednoczesnej ocenie wpływu tego systemu 

na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.  

Przeprowadzona w publikacji analiza pozwali zweryfikować jak obecnie funkcjonuje system 

ETCS w ruchu kolejowym, ocenić jak ważną rolę system ten pełni w funkcji zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz jak poprawi przepustowość sieci kolejowej. Ponadto, system  

ten ma przełożenie na rozwijanie nowych technologii, które umożliwią również zwiększenie 

bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.  

Wstęp 

W dniu 27 maja 2016 roku Polska wypełniła swoje zobowiązania związane z przyjęciem 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/919 dot. technicznej specyfikacji interoperacyjności 

w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 

z 15.06.2016), tak zwanego TSI CCS. Krajowy plan wdrażania TSI CSS zastąpił dotychczasowy 

„Narodowy Plan Wdrażania ERTMS w Polsce”. To rozporządzenie jest jednym z kluczowych 

dokumentów, które określa kierunek, strategie i rozwój europejskiego transportu kolejowego 

w Polsce.  

1. Interoperacyjność w transporcie kolejowym 

Wobec zróżnicowanego rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej i różnorodnych 

wyzwań z tym związanych, kraje Wspólnoty Unii Europejskiej tworzyły własne systemy  

oraz technologie, które potrafiły sprostać czekającym ich wyzwaniom. Jedną z dziedzin 

technologii, które rozwijały się niezależnie w każdym z 27 krajów Unii Europejskiej jest transport 

kolejowy. Komisja Unii Europejskiej zaczęła wprowadzać rozporządzenia i dyrektywy unijne, 

które miały za zadanie ujednolicenie transportu kolejowego. Celem ujednolicenia kolei było 
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obniżenie dużych nakładów finansowych skierowanych np. na utrzymanie różnego rodzaju 

taboru, ujednolicenie systemu zasilania, ujednolicenie systemów sterowania ruchem kolejowym 

czy ujednoliceniem infrastruktury szczególnie tej dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 

należało skoordynować działania wielu podmiotów działających w obszarze transportu 

kolejowego. Dało to początek zjawiska tzw. interoperacyjności. Pojęcie interoperacyjności 

według Słownika Języka Polskiego PWN oznacza - zdolność systemu lub produktu do pełnej 

współpracy z innymi systemami lub produktami. Innymi słowy powyższe miało doprowadzić  

do sytuacji, w której pociąg może przekroczyć granicę wielu państw członkowskich UE  

bez zatrzymywania się w celu dokonania jakichkolwiek czynności technicznych. Oprócz 

czynnika technicznego interoperacyjność dzięki zwiększeniu roli transportu kolejowego również 

mocno oddziałuje na środowisko poprzez obniżenie produkcji CO2. 

Interoperacyjność a Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym 

Na szczególną uwagę, w zakresie wdrażania interoperacyjności, zasługuje Europejski System 

Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), który ma zastąpić około dwudziestu używanych 

systemów kolejowych w Unii Europejskiej. Przestrzeń transportu kolejowego została podzielona 

na podsystemy strukturalne oraz podsystemy funkcjonalne.  

Tabela 1 Podsystemy ERTMS 

Podsystemy strukturalne Podsystemy funkcjonalne 

· Infrastruktura 

· Energia 

· Sterowanie 

· Utrzymanie 

· Ruch kolejowy 

· Aplikacje telematyczne dla przewozów 

pasażerskich i towarowych 

Najważniejsze wymagania zawarte są w trzech aktach prawnych w zakresie wdrażania systemu 

ERTMS na liniach kolejowych w państwach członkowski Unii Europejskiej. Wśród nich należy 

wymienić: 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr  1315/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej i uchylające decyzje nr 661/2010/EU (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013 r., 

str. 1 z późn. zm.); 

- TSI CCS, czyli rozporządzenie Komisji (EU) nr 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie 

technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” systemu 

kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 z 15.06.2016 r., str. 1); 

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) nr 2017/6 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie 

europejskiego planu wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym 

(Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2017 r., str. 6). 
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Skład transeuropejskiej sieci transportowej tzw. TEN-T ma zapewnić jednolity europejski obszar 

kolejowy i dzieli się na sieć bazową (podstawową) oraz kompleksową. Wobec powyższego 

wymagane jest aby system ERTMS/ETCS został wdrożony zarówno dla sieci bazowej,  

jak i kompleksowej. 

2. Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS 

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) jest projektem, który ma zarówno 

ujednolicić w UE system sterowania ruchem kolejowym, jak i zapewnić interoperacyjność 

transportu kolejowego. ERTMS składa się z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem 

(ETCS) oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R). Systemu 

ETCS poprzez wykorzystanie sygnalizacji kabinowej nadzoruje i kontroluje pracę wykonywaną 

przez maszynistę, dzięki czemu zwiększone jest bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Lokalizacja 

pociągów oraz wymiana informacji w systemie ETCS oparta jest na cyfrowej transmisji danych, 

które są przekazywane poprzez eurobalisy, europętle, łączność radiową GSM-R lub moduły 

STM.  

Eurobalisy są to urządzenia przytorowe montowane pomiędzy szynami. Pełnią dwie funkcje. 

Pierwszą funkcją jest przekazywanie specjalnych telegramów do urządzeń pokładowych. 

Przekazanie telegramu z eurobalisy do pociągu odbywa się w momencie pojawienia się anteny 

(antena jest zainstalowana pod kabiną maszynisty) nad eurobalisą. W tym czasie dochodzi  

do przekazania wiadomości. 

 
Rysunek 10. Przekazanie telegramu z eurobalisy do anteny pokładowej pociągu [9] 

Drugą funkcją jaką pełnią eurobalisy jest ciągłe pozycjonowanie pociągu, ponieważ każda 

eurobalisa posiada współrzędne i dokładny kilometraż linii kolejowej, dzięki czemu istnieje 

możliwość otrzymywania informacji o aktualnej pozycji pociągu na linii kolejowej.  

Eurobalisy składają się z dwóch rodzajów balis, tj. balisy przełączalnej i balisy nieprzełączalnej. 

Balisa nieprzełączalna wysyła stałe komunikaty do urządzeń pokładowych pociągu, takie jak 

obszar objęty systemem ERTMS/ETCS, dozwolona prędkość na danym odcinku czy pozycja 

pociągu. Balisa przełączalna jest używana w poziomie 2 ERTMS/ETCS i wysyła zmienne 
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komunikaty. Przekazywane komunikaty  uzależnione są od wskazań tarcz ostrzegawczych 

przejazdowych (ToP) informuje o stanie urządzeń sygnalizacji przejazdowej. W zależności  

od zabudowanego poziomu systemu ERTMS/ETCS zabudowuje się od 1 do 8 eurobalis w grupie 

balis. 

 
Rysunek 2. Widok grup eurobalis umieszczonych między torami na CMK [8] 

Europętle mogą być zastosowane do tzw. uaktualnienia odcinkowego w ETCS na poziomie 1. 

Wskazania semafora przekazywane są stale do pojazdu, na całym odcinku zbliżania się objętym 

zasięgiem europętli, aż do czasu minięcia semafora. Taki sposób uaktualnienia zapobiega 

zbędnym reakcjom maszynisty, przez co zachowany zostaje jednostajny pobór energii z sieci 

trakcyjnej [3].  

GSM-R jest siecią komunikacyjną, która funkcjonuje w drugim poziomie ERTMS/ETCS.  

Sieć tą można wykorzystać dwukierunkowo, tzn. transmisja odbywa się pomiędzy urządzeniami 

pokładowymi pociągu a Centrum Sterowania Radiowego (RBC). RBC umożliwia wysłanie 

wiadomości do kabiny maszynisty po wcześniejszym zebraniu informacji o stanie urządzeń 

przytorowych. 

 
Rysunek 3. Obiekt Radiowy OR na linii kolejowej nr 1 [opracowanie własne] 

Moduł STM (Specyficzny Moduł Transmisyjny) został opracowany dla systemu SHP 

(Samoczynne Hamowanie Pociągu), ponieważ realizuje pokładowe funkcje systemu SHP  

oraz funkcję Radio-Stop systemu radiokomunikacji kolejowej 150 MHz. W związku z tym 
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pojazdy trakcyjne muszą zawierać również moduły STM przy już zabudowanym systemie ETCS, 

aby mogły również funkcjonować na liniach kolejowych niewyposażonych w ERTMS/ETCS. 

3. Europejski System Sterowania Pociągiem 

Europejski System Sterowania Pociągiem jest podstawowym elementem sygnalizacji 

i sterowania pociągiem w systemie ERTMS. ETCS jest to system, który czuwa nad bezpiecznym 

prowadzeniem elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT). Pociągi wyposażone w rozwiązanie 

ETCS, poruszają się w sposób bezpieczny na liniach kolejowych, ponieważ urządzenia 

pokładowe zbierają informacje i na bieżąco wykonują obliczenia matematyczne, które bazują 

głównie na wpisanych parametrach pociągu przez maszynistę. Głównymi parametrami pociągu 

do wprowadzenia do systemu ETCS jest masa pojazdu, długość pojazdu, maksymalna 

dopuszczalna prędkość pojazdu, parametry systemu hamulcowego oraz maksymalne obciążenie.  

W związku z tym poruszający się w systemie ETCS elektryczny zespół trakcyjny w zależności 

od prędkości poruszania się na liniach kolejowych otrzymuje tzw. krzywą hamowania. 

Charakterystyka ta jest wyświetlana na pulpicie DMI (rys. 4), wobec czego maszynista posiada 

wiedzę na temat długości drogi hamowania pociągu przy danej prędkości. Jednak, aby krzywa 

hamowania pokazywała prawidłowe wartości maszynista system musi wprowadzić prawidłowe 

parametry pociągu.  

 

 
Rysunek 4. Pulpit DMI z objaśnieniem poszczególnych funkcji [7] 

ETCS poza zobrazowaniem drogi hamowania również wskazuje maszyniście odpowiednią 

prędkość z jaką może poruszać się pociąg na danym odcinku. Profil prędkości obliczany  

jest na podstawie danych przekazanych przez RBC (ERTMS/ECTS poziom 2 GSM-R). W skład 

tych danych wchodzą m.in.: zezwolenie na jazdę, profil podłużny, statystyczny profil prędkości 

oraz tymczasowe ograniczenia prędkości [1, 2, 7].  
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ERTMS/ETCS poziom 1 

ETCS poziom 1 (rys. 6) jest systemem opierającym się na punktowej transmisji danych 

i współpracuje z krajowym systemem sygnalizacji, zapewniając jednocześnie sygnalizację 

kabinową. Zezwolenia na przemieszczanie pociągu, przyznawane są przy użyciu eurobalis 

stałych i przełączalnych, które otrzymują informacje z kodera LEU. Koder LEU jest urządzeniem 

przeznaczonym do pobierania informacji o sygnałach przytorowych i przekazywaniu  

tych sygnałów w formie wiadomości do balis. Koder LEU (rys. 5) wykrywa prądy płynące  

w obwodach świateł aktualnie wyświetlanych na sygnalizatorach oraz odpowiada tym sygnałom 

zakodowane telegramy i przesyła je w sposób ciągły do podłączonych balis przełączalnych. 

Koder LEU zbudowany jest z karty zasilacza (PDU), dwóch kart adaptacji po stronie pierwotnej 

(PABL) i jednej lub dwóch kart sterowników balis (BD). Każda karta PABL lub PAB obsługuje 

sześciu obwodów świateł. W zależności od obwodów świateł BD analizuje czy odczytany sygnał 

jest prawidłowy i następnie przekazuje telegram do balisy. Dla bezpieczeństwa obwody kart 

adaptacji i wybór telegramów są zorganizowane nadmiarowo w postaci dwóch niezależnych 

kanałów. Wiadomość jest przekazywana tylko wtedy, gdy w obu niezależnych kanałach jest taki 

sam sygnał. 

 
Rysunek 5. Koder LEU [opracowanie własne] 

Pociąg poruszający się w systemie ETCS poziom 1 otrzymuje dane o dozwolonej maksymalnej 

prędkości, jak również o krzywej hamowania. Parametry te wyświetlane są na pulpicie 

maszynisty. System ten zapewnia ciągły nadzór nad prowadzonym pociągiem. Jednak należy 
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pamiętać, że nim nie steruje. Ponadto ETCS poziom 1 posiada możliwość dołączenia do eurobalis 

tzw. europętli (o których była już wcześniej mowa) lub wprowadzić uzupełnienie radiowe. 
 

 
Rysunek 6. ETCS poziom 1 [7] 

ERTMS/ETCS poziom 2 

ETCS poziom 2 jest systemem opierającym się na nieprzerwanej transmisji danych przy użyciu 

GSM-R. Schemat funkcjonalny systemu ERTMS/ECTS poziom 2 wygląda w sposób następujący 

(rys. 7). Urządzenia pokładowe nieustannie wysyłają i odbierają dane z Centrum Sterowania 

Radiowego RBC. W tym poziomie ETCS balisy zamontowane na szlaku pełnią jedynie funkcje 

pozycjonowania pociągu, natomiast balisy zamontowane przy przejazdach kolejowo-drogowych 

nadal pośredniczą w przekazywaniu informacji z Kodera LEU. Koder LEU jest urządzeniem 

przeznaczonym do pobierania informacji o sygnałach przytorowych i przekazywaniu  

ich w formie wiadomości (porcji bitów) do balis. Koder LEU wykrywa prądy płynące  

w obwodach świateł aktualnie wyświetlanych na sygnalizatorach oraz przyporządkowuje 

wyświetlonym sygnałom zakodowane telegramy i przesyła je w sposób ciągły do podłączonych 

balis przełączalnych. Zasada działania kodera LEU została opisana w pkt. 4.2. Dodatkowo, 

pociągi doprecyzowują swoją pozycję za pomocą dodatkowych czujników, takich jak 

akcelerometry, liczniki kilometrów czy radary. 

 
Rysunek 7. ETCS poziom 2 [7] 
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ERTMS/ETCS poziom 3 

ETCS poziom 3 jest systemem, który jest wyłącznie oparty na łączności GSM-R bez używania 

urządzeń przytorowych (rys. 8). Centrum Sterowania Radiowego w sposób ciągły zbiera 

informacje o położeniu każdego pociągu oraz oblicza odległości między pociągami. W związku 

z tym panuje zasada tzw. ruchomego odstępu blokowego. Efektem tego jest fakt, że odcinek 

torowy nie musi być podzielony na stałe odstępy. 

 
Rysunek 8. ETCS poziom 3 [7] 

4. Zabudowa systemu ERTMS w Polsce. 

Obecnie państwo polskie wypełnia swoje zobowiązania kolejowe wobec wspólnoty UE, 

ponieważ wdraża rozwiązania ERTMS na swoich liniach kolejowych. Tabela 2 obrazuje 

funkcjonowanie ETCS na obecnie eksploatowanych liniach kolejowych w Polsce. 

Tabela 2 Funkcjonowanie ETCS na liniach kolejowych w Polsce 

Lp. 
Linia 

Nazwa 
Odcinek Długość 

Poziom Funkcjonowanie 
ETCS  Uwagi 

Nr Od km Do km [km] 

1 4 Grodzisk Maz. – 
Zawiercie 0,508 224,567 224,059 1 Tak 

Z uwagi na 
prowadzone prace 

inwestycyjne 
system jest 

eksploatowany na 
części odcinka 

2 9 
Warszawa Praga 

- Gdańsk 
Główny 

16,795 327,800 311,005 2 Tak 

System w 
eksploatacji od 
13.12.2020 r.  

3 202 
Gdańsk Główny 

- Gdynia 
Chylonia 

0,381 27,063 27,444 2 Tak 

4 260 
Zajączkowo 
Tczewskie - 
Pruszcz Gd. 

3,366 14,767 11,401 2 Tak 

5 456 Warszawa Praga 
- Chotomów 16,795 30,286 13,491 2 Tak 
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6 275 Legnica – 
Miłkowice 65,481 75,644  

 
 

85,220 
 
 
 
 
 
 
 

85,220 

2 Tak 

W trakcie realizacji 
zadanie na 

dostosowanie 
systemu ETCS do 

zmian 
infrastruktury. 

 
 
 

W trakcie realizacji 
zadanie na 

dostosowanie 
systemu ETCS do 

zmian 
infrastruktury 

7 282 Miłkowice – 
Węgliniec 0,598 62,753 2 Tak 

8 295 Węgliniec – 
Bielawa Dolna 0,522 13,424 2 Nie 

9 356 Poznań Wsch. – 
Wągrowiec 0,430 51,151 50,721 1 LS* Tak 

System w 
eksploatacji 

ERTMS/ETCS 
poziom 1 Limited 

Supervision 
(ograniczony 

nadzór) 

10 132 LCS Opole 
Zachodnie 100,895 173,335 72,440 2 Tak 

System w 
eksploatacji 

11 275 LCS Wrocław 
Muchobór 6,751 61,735 54,984 2 Tak 

12 64 Kozłów – 
Starzyny 0,471 33,091 

35,373 
1 Tak 

System w 
eksploatacji 

13 570 Psary – Starzyny 0,252 3,005 1 Tak 

Razem 884,238    

Z powyższej tabeli wynika, jaki jest dokładny kilometraż funkcjonowania ETCS oraz jaki poziom 

ETCS jest eksploatowany. Również widać w niej, że na 50,721 km linii kolejowych zabudowany 

jest system ERTMS/ETCS poziomu 1 Limited Supervision (LS, Baseline SRS 3.3.0). 

Na 259,432 km linii kolejowych zabudowany jest ERTMS/ETCS poziom 1, natomiast  

na długości 574,085 km linii kolejowych funkcjonuje ERTMS/ETCS poziom 2.  

Zakłada się, że do końca 2030 roku w system ETCS poziom 1 lub 2 wyposażonych będzie prawie 

na 5000 km linii kolejowych, a do końca 2050 roku prawie na 8300 km linii kolejowych. Ponadto 

trwają analizy odnośnie zakresu i sposobu wyposażenia pozostałej części sieci kolejowej  

w system ETCS L1 Limited Supervision, co ma zapewnić interoperacyjność na liniach 

kolejowych również poza siecią TEN-T oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa ruchu 

kolejowego. 

R k 5 Ob   b d  ETCS  P l   2022          



V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA 
TRANSPORT KOLEJOWY 2022 

PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ 

 91 

 

 
Rysunek 9. Stan obecny zabudowy ETCS w Polsce 

[dane na podstawie informacji uzyskanych od Zarządcy narodowej sieci linii kolejowych  
w Polsce] 

Rys. 9 pokazuje obecnie stan zabudowy ETCS w Polsce. Kolorem zielonym pokazano 

zabudowany ETCS poziom 1, natomiast kolorem granatowym pokazano zabudowany ETCS 

poziom 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGEN
 Punkty  

linie 
kolejowe 

ETCS – zakończone i trwające 
projekty 

Rysunek 10. Zabudowa ETCS na liniach Kolejowych do 2023 r. 
[dane na podstawie informacji uzyskanych od Zarządcy narodowej sieci linii kolejowych  

w Polsce] 
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Rysunek 10 obrazuje stan zabudowany ETCS poziom 1 i poziom 2 na liniach kolejowych  

w Polsce do końca 2023 r. ETCS poziom 1 jest przedstawiony pogrubioną linią koloru zielonego, 

natomiast ETCS poziom 2 jest przedstawiony pogrubiona linią koloru granatowego. Zabudowa 

ETCS przedstawiona na powyższym rysunku usprawni m.in. transport międzykontynentalny 

pomiędzy Europą a Azją, ponieważ wpłynie na zwiększenie prędkości przewozowej pociągów 

na jedwabnym szlaku. Ponadto, po 2023 r. planowane jest uruchomienie systemu GSM-R  

i zakończenie eksploatacji dotychczasowego systemu łączności analogowej opartego na radiu  

w paśmie 150 MHz [4]. 

 

 
Rysunek 11. Zabudowa ETCS na liniach kolejowych do 2050 r. 

[dane na podstawie informacji uzyskanych od Zarządcy narodowej sieci linii kolejowych  
w Polsce] 

Rys. 11 przedstawia plan mapy pokrycia ERTMS w Polsce do 2050 r. System ETCS zostanie 

wprowadzony w sumie na około 8000 km linii kolejowych, natomiast system GSM-R obejmie 

ponad 15000 km linii kolejowych. Zakończenie projektu zabudowy ERTMS w Polsce umożliwi 

wprowadzanie nowej technologii na liniach kolejowych [4]. 
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Badania przepustowości na linii kolejowej nr 9 oraz linii kolejowej numer 202 

Na potrzeby artykułu opracowany został własny raport dot. przepustowości na linii nr 9 

(Warszawa – Gdańsk) od km 4,254 do km 328,120 oraz odcinka linii nr 202 (Gdańsk – Stargard 

Szczeciński) od km 0,000 do km 26,830. Raport ten zawiera zestawienie czasu przejazdu 

pociągów ED 250 Pendolino na trasie Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna. Dla właściwego 

porównania uwzględniono te same składy kursujących pociągów, które pokonywały ww. drogę.  

Tabela 3 – Zestawienie rzeczywistych czasów przejazdu pociągów ED 250 Pendolino na trasie 
Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna [opracowanie własne] 

Nr 
pociągu Przewoźnik Relacja handlowa Stacja Odjazd Stacja Przyjazd [h] Data 

danych 

3508 IC Rzeszów Główny Gdynia 
Główna 

Warszawa 
Wschodnia 10:43 Gdynia 

Główna 13:35 2h 52min 11.03.2022 

3508  IC Kraków Główny Gdynia 
Główna 

Warszawa 
Wschodnia 08:44 Gdynia 

Główna 11:58 3h 14min 11.03.2020 

3506 IC Kraków Główny Gdynia 
Główna 

Warszawa 
Wschodnia 12:38 Gdynia 

Główna 15:31 2h 53min 11.03.2022 

3506 IC Rzeszów Główny Gdynia 
Główna 

Warszawa 
Wschodnia 10:44 Gdynia 

Główna 13:58 3h 14min 11.03.2020 

3800 IC Kraków Główny Gdynia 
Główna 

Warszawa 
Wschodnia 16:33 Gdynia 

Główna 19:20 2h 47min 11.03.2022 

3800  IC Kraków Główny Kołobrzeg Warszawa 
Wschodnia 16:44 Gdynia 

Główna 19:55 3h 11min 11.03.2020 

4500 IC Gliwice Gdynia 
Główna 

Warszawa 
Wschodnia 17:49 Gdynia 

Główna 20:42 2h 53min 11.03.2022 

4500  IC Bielsko-Biała 
Główna 

Gdynia 
Główna 

Warszawa 
Wschodnia 19:44 Gdynia 

Główna 22:58 3h 14min 11.03.2020 

Powyższa tabela pokazuje, iż czas przejazdu między porównywanymi stacjami kolejowymi został 

skrócony prawie o 30 minut w ciągu dwóch lat. Skrócenie czasu przejazdu było możliwe między 

innymi poprzez wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 z GSM-R, co spowodowało 

podniesienie prędkości pociągu do 200km/h. W przyszłości ten czas może zostać jeszcze bardziej 

skrócony np. poprzez wprowadzanie na szlak kolejowy większej liczby pociągów wyposażonych 

w ETCS, co umożliwi płynniejsze poruszanie się po linii kolejowej nr 9 i linii kolejowej nr 202.  

Rozwój technologii poprzez wdrożenie ERTMS 

W miarę upływu czasu nieubłaganie dojdzie do modernizacji linii kolejowych wyposażonych 

w system ETCS oraz istniejącej łączności radiowej. Już teraz wiadomo, że system GSM-R  

ma w przyszłości zostać zastąpiony przez FRMCS (Przyszły System Kolejowej 

Radiokomunikacji Ruchowej) i transmisję opartą na technologii 5G. Zapewne ta zmiana 

umożliwi również zastąpienie systemu ETCS jego nowszą wersją. Wyżej wymienione 

modernizacje w przyszłości mogą posłużyć do wdrożenia nowych technologii w branży 

kolejowej pozwalających na poruszanie się pociągu w sposób autonomiczny czy umożliwić 

produkcję własnej energii do poruszania się pociągu. Wprowadzenie systemów opartych  

na sztucznej inteligencji, znacząco ograniczy lub całkowicie wyeliminuje czynnik błędu 

ludzkiego, co przełoży się na jeszcze większe bezpieczeństwo. 
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5. Wnioski 

Szeroko pojęty transport kolejowy przechodzi transformację w skali europejskiej a nawet 

ogólnoświatowej. Nowoczesne rozwiązania i technologie, które wymieniają stare systemy 

(również srk) wpływają na bezpieczeństwo i komfort podróży. Wybór podróży drogą kolejową 

przyczynia się do obniżenia śladu węglowego na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. 

Sprawniejsza i bardziej bezpieczna możliwość wymiany towarów w Europie przyczynia  

się do szybszego rozwoju ekonomicznego i technicznego państw wspólnoty UE. Wprowadzenie 

systemu ERTMS umożliwia przekraczanie granic bez zmiany przewoźnika, dzięki czemu 

oszczędzany jest czas podróży i kolej staje coraz bardziej konkurencyjnym środkiem transportu, 

nawet w porównaniu do podróży samolotem. Wdrożenie systemu ETCS powoduje,  

iż przewoźnicy inwestują w nowe tabory kolejowe podnosząc zarówno bezpieczeństwo pasażera, 

jak i wygodę podróży. System ten powoduje, iż więcej pociągów może jednocześnie poruszać się 

po liniach kolejowych, ponieważ m.in. nie jest wymagana obecność dwóch maszynistów, 

w przypadku gdy pociąg porusza się z prędkością 160 km/h i więcej. Ponadto ETCS, oprócz 

podniesienia prędkości i skrócenia czasu podróży zwiększa poziom bezpieczeństwa na liniach 

kolejowych. Najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa, który został poprawiony poprzez 

wdrożenie ETCS to nieustanny nadzór nad prędkością poruszającego się pociągu oraz ciągłe 

pozycjonowanie pociągu.  

Poprawa bezpieczeństwa to również wprowadzanie ograniczeń na szlakach, czy w obszarze stacji 

kolejowych, przy użyciu dedykowanych do tego aplikacji wchodzących w skład zabudowanego 

ETCS. Implementacja ETCS poprawiła również bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-

drogowych poprzez zastosowanie Koderów LEU, które przekazują informacje o stanie 

zabezpieczenia przejazdu.  

Podsumowując, wdrażanie systemu ETCS w infrastrukturze kolejowej to odpowiednia inicjatywa 

w kierunku poprawy przepustowości, a co za tym idzie rozwinięcie transportu kolejowego.  

Wiąże się to z ograniczeniem CO2, poprawą bezpieczeństwa na sieci kolejowej  

oraz ze zwiększeniem komfortu podróży. 
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PROPOZYCJA PODWYŻSZENIA BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ 

PROJEKT ZABUDOWY SYSTEMU ETCS POZIOM 1 W TRYBIE 

LIMITED SUPERVISION W OPARCIU O LINIĘ KOLEJOWĄ  

NR 208 
Dominika Trzcińska 

Politechnika Warszawska  

Wstęp 

Zapotrzebowanie na przewozy pasażerów i towarów każdą z dostępnych gałęzi transportu stale 

rośnie. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania, rosną również oczekiwania społeczności 

korzystających z różnorakich form transportu, szczególnie w zakresie czasu przejazdu, komfortu 

podróży i bezpieczeństwa. Kraje zjednoczone w Unii Europejskiej pod przewodnictwem Komisji 

Europejskiej oraz Agencji Kolejowej Unii Europejskiej chcą wprowadzić na europejskiej sieci 

kolejowej nowoczesne rozwiązania, które wpłyną pozytywnie na konkurencyjność transportu 

kolejowego względem innych środków transportu.  

Jednym z takich rozwiązań, bardzo wspieranych na arenie Europy, jest Europejski System 

Zarządzania Ruchem Kolejowym - ERTMS. Na system ERTMS składa się ETCS – Europejski 

System Sterowania Pociągiem oraz GSM-R – Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji 

Ruchomej. ETCS opiera się na współpracy urządzeń przytorowych z pokładowymi,  

w konfiguracji zależnej od zastosowanego poziomu. W przypadku zabudowy systemu ETCS 

poziomu 1 na urządzenia przytorowe składają się kodery LEU, które pobierają informacje  

z urządzeń zależnościowych lub obwodów świateł semafora i przekazują je do zabudowanych  

w osi toru balis. Podczas przejazdu pociągu wyposażonego w urządzenia pokładowe Systemu, 

zabudowana w pojeździe antena odbiera z balisy telegram zawierający informacje o sytuacji 

ruchowej, który następnie przetwarzany jest przez komputer pokładowy i pozyskane z niego 

odpowiednie informacje przekazywane są bezpośrednio na pulpit maszynisty. Informacje, jakie 

uzyskuje maszynista na pulpicie, to m.in. dynamiczny profil prędkości, zezwolenie na jazdę lub 

Rysunek 11 Schemat urządzeń pokładowych i przytorowych systemu ETCS L1 
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jego brak, informacja o zbliżaniu lub mijaniu wskaźnika przytorowego.  

W przypadku zabudowy ETCS poziomu 2 w torach montowane są balisy, które przekazują 

telegramy zawierające informacje niezbędne do określenia położenia pociągu na linii kolejowej 

oraz ograniczenia stałe lub informacje o wskaźnikach przytorowych. Do przekazywania 

informacji o zezwoleniu na jazdę pod nadzorem systemu ERTMS służy GSM-R. Po ustawieniu 

drogi przebiegu przez dyżurnego ruchu urządzenia komputerowe przekazują informacje  

o tej drodze do urządzeń Radiowego Centrum Sterowania, natomiast RBC za pomocą obiektów 

radiokomukacyjnych (GSM-R) przekazuje informacje o zezwoleniu na jazdę na podstawie 

zadanej drogi przebiegu do urządzeń pokładowych pojazdu poruszającego się pod nadzorem 

ERTMS. 

 

Rysunek 12 Schemat urządzeń pokładowych i przytorowych systemu ETCS L2 

W TSI CCS opisano również poziom 3 systemu ETCS, którego działanie miałoby opierać  

się na jazdę pociągów w tzw. ruchomych odstępach blokowych, które wyznaczane byłyby przez 

system w oparciu m.in. o prędkości dopuszczalne na danej linii, prędkości rozkładowe pociągów 

oraz informacje o długości tych pojazdów. Obecnie wszelkie materiały dotyczące najwyższego 

poziomu ETCS są bardzo ubogie, albowiem nie został on jak dotąd zaimplementowany w żadnym 

z państw członkowskich UE. Na Konferencji związanej z ERTMS organizowanej w kwietniu 

2022 r. przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej zapowiedziano, że ETCS L3 planuje  

się wprowadzić wraz z aktualizacją wzorca (baseline) w wersji 4.  

System ERTMS od lat sukcesywnie wdrażany jest na polskich liniach kolejowych zgodnie  

z wydanym w 2017 r. Planem Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności 

„Sterowanie”. Jednakże Plan ten zakłada wprowadzenie ERTMS głównie na liniach 

wchodzących w skład Transeuropejskich Korytarzy Transportowych (TEN-T). Linie,  

które nie wchodzą w skład TEN-T nie zostaną uzupełnione o ten system. Należy zauważyć,  

że zgodnie z art. 9 pkt. 1 Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” (TSI CCS) 

ETCS musi być zainstalowany w projektach infrastruktury kolejowej otrzymujących wsparcie 

finansowe z funduszy europejskich w przypadku: 1) instalacji po raz pierwszy części podsystemu 
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„Sterowanie” w zakresie kontroli pociągu; lub 2) modernizacji już eksploatowanej części 

podsystemu „Sterowanie” w zakresie kontroli pociągu, jeśli następstwem jest modyfikacja funkcji 

lub parametrów eksploatacyjnych podsystemu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakres 

modernizacji polskiej sieci kolejowej pod zarządem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. należy 

zwrócić uwagę na to, że zabudowa ERTMS nie może obejmować jedynie linii dotychczas 

wymienionych w krajowym planie wdrażania.  

Dla linii spoza TEN-T Urząd Transportu Kolejowego zaproponował zabudowę systemu ETCS 

poziomu 1 w trybie Limited Supervision. Wprowadzenie takiego rozwiązania spełni założenia 

TSI CCS, z których Polska jako członek Unii Europejskiej musi się wywiązać. Dodatkowo 

zastosowanie ETCS L1 LS wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, 

 co z kolei przyczynić się może do zwiększenia zainteresowania transportem kolejowym.  

W tym miejscu warto zaznaczyć, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jeszcze przed propozycją 

UTK zrealizowały pierwszy projekt zabudowy i wykorzystania systemu ETCS poziomu 1  

w trybie Limited Supervision na linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Bydgoszcz 

na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec. Zabudowa była realizowana przez firmę Thales Polska 

Sp. z o.o. – jednego z głównych Wykonawców systemów ETCS na polskiej kolei. 

ETCS poziom 1 w Trybie Limited Supervision 

Tryb Limited Supervision zgodnie z dokumentem subset-026, będącym załącznikiem  

do TSI CCS, jest trybem dopuszczonym do realizacji dla każdego z poziomów ETCS: 1, 2 i 3, 

zasada jego działania jest tożsama dla każdego z tych poziomów. W porównaniu do trybu  

FS (Full Supervision – ciągły nadzór), Limited Supervision ogranicza się do kontroli pracy 

maszynisty tylko w określonych miejscach, m.in. podczas zbliżania się do stacji czy wyjazdu  

ze stacji.  

Zabudowę systemu ETCS, zarówno na pojazdach kolejowych, jak i w płaszczyźnie przytorowej, 

należy realizować na podstawie scenariuszy operacyjnych. Jest to zbiór przypadków, które mogą 

mieć miejsce na linii kolejowej, i wobec których oczekuje się określonej reakcji systemu, zgodnej 

z prawidłowym prowadzeniem ruchu kolejowego. Przypadki testowe określa się na etapie 

projektowania zabudowy systemu w oparciu o parametry charakterystyczne dla linii kolejowej, 

np. prędkości dopuszczalne, profil linii czy kategorie pociągów poruszających się po tej linii. 

Całościowe scenariusze operacyjne opracowywane są przez Wykonawców urządzeń 

przytorowych i pokładowych i są one zazwyczaj zbiorem otwartym, z uwagi na to, że nie zawsze 

da się przewidzieć pełną sytuację ruchową na liniach, mimo szczegółowych analiz posiadanych 

danych i wielu testów w laboratorium. Dla wskazania minimum jakie systemy ETCS powinny 

spełnić by zostać dopuszczonymi do eksploatacji na liniach kolejowych, zarządcy infrastruktury 

sami określają podstawowe przypadki testowe. Dla systemu ETCS poziomu 1 w Trybie Limited 
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Supervision, na podstawie dotychczasowych doświadczeń z użytkowania systemu ETCS, Biuro 

Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskich Linii Kolejowych stworzyło dokument „Definicja  

i zakres testów ESC dla systemu ERTMS/ETCS poziom 1 Limited Supervision”, w oparciu  

o który należy projektować system ETCS L1 LS zabudowywany na sieci PKP PLK S.A. 

Dokument zawiera opis przypadków testowych i spodziewanych reakcji systemu  

dla podstawowych sytuacji ruchowych takich jak wjazd i wyjazd z obszaru ETCS, jazda na sygnał 

zastępczy, przejazd na rozkaz pisemny za semafor wskazujący S1. 

Wytyczne do zabudowy systemu ETCS poziomu 1 w trybie Limited Supervision dopełnia 

przygotowana przez Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki 

Warszawskiej praca o tytule „Ekspertyza możliwości eksploatacyjno – technicznych wdrożenia 

w Polsce ETCS poziom 1 LS na liniach kolejowych nieprzewidzianych do wyposażenia w pełną 

wersję ETCS poziom 1 lub 2 w obecnym krajowym planie wdrażania TSI Sterowanie”. 

Powyższy projekt OCT skupia swoją uwagę na propozycji zabudowy systemu ETCS w czterech 

różnych wariantach, począwszy od najprostszego rozwiązania jakim jest zabudowa balis 

realizujących tylko funkcję systemu klasy B - Samoczynnego Hamowanie Pociągu (SHP),  

aż po wprowadzenie nadzoru nad wszystkimi sygnalizatorami kolejowymi na szlaku i w stacjach 

w sposób ciągły, obejmujący bieżącą aktualizację sytuacji ruchowej. 

Wariant 1 – Ostrzeganie 

 

Rysunek 13 Rozmieszczenie balis na szlaku i stacjach według wariantu nr 1 

W wariancie zaproponowano systemu Samoczynnego Hamowania Pociągu (SHP) przez balisy 

systemu ETCS. Działanie SHP jest bardzo proste – w czasie przejazdu nad rezonatorem SHP 

dochodzi do sprzężenia obwodów rezonansowych w tym rezonatorze z zamontowanymi  

na pojeździe czujnikami, czego wynikiem jest pojawienie się w kabinie maszynisty sygnału 

świetlnego i dźwiękowego. Maszynista w ciągu 4s od pojawienia się sygnału powinien  

„zbić czuwak”, czyli przyciśnięciem odpowiedniej czujki wyłączyć ten sygnał. W przypadku 

braku reakcji maszynisty w odpowiednim czasie, wdrażane jest hamowanie nagłe, skutkujące 

zatrzymaniem składu. 

Zadanie systemu ETCS w tym przypadku nie ulega zmianie – w momencie przejazdu pociągu 

nad odpowiednią balisą pojazd otrzymuje z niej odpowiedni telegram, przetwarza go i na pulpicie 
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maszynisty pojawia się komunikat o zbliżaniu się do punktu szczególnego (tarczy ostrzegawczej 

czy semafora). Maszynista w przeciągu 5s powinien potwierdzić otrzymanie i zapoznanie się  

z komunikatem i kontynuować jazdę zgodnie ze wskazaniami pulpitu, jeżeli komunikat  

nie zostanie potwierdzony wdrożone zostanie hamowanie nagłe i pociąg zatrzyma się. 

Balisy powinny zostać zabudowane w miejscu analogicznym do SHP, tj. 200 m przed semaforem 

wjazdowym lub tarczą ostrzegawczą, a także przy semaforze wyjazdowym. 

Wariant 2 – nadzór stacji i ostrzeganie na szlaku 

 

Rysunek 14 Rozmieszczenie balis na szlaku i stacjach według wariantu nr 2 

Wariant, poza rozwiązaniem zastąpienia SHP balisami, proponuje dodatkowo wprowadzenie 

kontroli nad pojazdem, który minie semafor wskazujący sygnał S1 „stój”. Do realizacji wariantu 

należy zabudować grupy balis nieprzełączalnych, które przekazywać będą pakiety z informacjami 

o zbliżaniu się do semaforów, wymagające każdorazowego potwierdzenia oraz grupy balis 

przełączalnych, które we współpracy z koderami LEU będą przekazywać do pojazdu pakiet  

z informacją o wskazaniu sygnału S1 na sygnalizatorze. Balisy te proponuje się zabudować  

w miejscu uznanym za niebezpieczne, tj. najczęściej przy semaforach wjazdowych  

i wyjazdowych. 

Wariant 3 – nadzór stacji z uaktualnianiem i ostrzeganie na szlaku 

 

Rysunek 15 Rozmieszczenie balis na szlaku i stacjach według wariantu nr 3 

W wariancie trzecim rozszerzono zadania balis montowanych w obszarze stacji w stosunku  

do wariantu 2. Balisy przełączalne, które współpracować będą z koderami LEU mają 

przekazywać nie tylko informację o sygnale S1 „stój”, ale także przekazywać zezwolenie na jazdę 

z uwzględnieniem pozostałych wskazań semaforów. Dodatkowo balisy znajdujące się  
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w odległości od semafora odpowiadającej drodze hamowania mają przekazywać również 

zezwolenie na jazdę z uwzględnieniem wskazań semafora. 

Wariant 4 – elastyczny nadzór nad sygnalizatorem 

W przypadku zastosowania tego wariantu należy na bardzo wczesnym etapie prac nad systemem 

określić wszelkie ryzyka, które mogą wystąpić w przypadku niedostosowania parametrów jazdy 

przez maszynistę w stosunku do wskazań semaforów na drodze jazdy. Wariant 4 proponuje  

tak naprawdę zabudowę ETCS L1 LS uwzględniając na danym obszarze różną konfigurację 

poprzednich trzech wariantów. W zależności od zapotrzebowania wynikającego z projektu  

i przeprowadzenia wszelkich ocen balisy mogą przekazywać następujące informacje: 

- ostrzeganie maszynisty o zbliżaniu się do semafora, 

- ostrzeganie maszynisty o mijaniu semafora, 

- przesłanie zezwolenia na jazdę z uwzględnieniem sygnału S1 „Stój”, 

- przesłanie zezwolenia na jazdę z uwzględnieniem innych wskazań sygnalizatora,  

- przesłanie zezwolenia na jazdę z uwzględnieniem innych wskazań sygnalizatora  

z uaktualnieniem. 

Zabudowa systemu ETCS L1 LS na linii kolejowej nr 208 na podstawie odcinka Działdowo 

– Lidzbark 

Chcąc przedstawić możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego wdrażając na polskiej 

sieci kolejowej system ETCS poziomu 1 w trybie Limited Supervision, wskazano jego zabudowę 

na przykładzie linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice, której odcinek Działdowo – 

Lidzbark przewidziano do modernizacji w ramach zadania zgłoszonego przez powiat działdowski 

do programu Kolej Plus. Z uwagi na brak funduszy w budżecie powiatu projekt został wycofany 

z dalszego uczestnictwa po etapie I przez inicjatorów. Niniejsza propozycja zabudowy systemu 

ETCS L1 LS może pozwolić powiatowi działdowskiemu na powrót do rozmów z PKP PLK S.A. 

i podjęcie prac w celu przywrócenia ruchu na linii, w szczególności gdy z uwagi na zabudowę 

ETCS możliwe jest pozyskanie środków na te prace w funduszy Unii Europejskiej, chociażby  

z Krajowego Programu Odbudowy. 

Opis linii kolejowej nr 208 

Linia kolejowa nr 208 Działdowo – Chojnice zarządzana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. Przebiega przez województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie  

i odpowiednie dla tych obszarów Zakłady Linii Kolejowych w Olsztynie, Bydgoszczy i Gdyni. 

Zgodnie z charakterystyką linii przedstawioną w Wykazie Linii Id-12 (D-27) na całej długości 

jest linią pierwszorzędną, normalnotorową, częściowo zelektryfikowaną (w obrębie stacji 

węzłowych Jabłonowo Pomorskie oraz Laskowice Pomorskie). Swój początek  

ma w km -0,214 stacji Działdowo, przez którą przebiega również linia nr 9 Warszawa Wschodnia 
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– Gdańsk Główny oraz początek swój ma linia 216 Działdowo – Olsztyn Główny. Stacja końcowa 

Chojnice jest miejscem, w którym zbiegają się linie nr 203 Tczew – Kostrzyn (Granica Państwa), 

210 Chojnice – Runowo Pomorskie, 211 Chojnice – Kościerzyna oraz 281 Oleśnica – Chojnice. 

 

Rysunek 16 Odcinek Działdowo - Lidzbark linii nr 208 

W chwili obecnej odcinek Działdowo – Lidzbark jest nieczynny dla rozkładowego ruchu 

pasażerskiego i towarowego. W stacji Lidzbark odgałęzia się jednak czynna bocznica, do której 

prowadzony jest ruch. Zgodnie z załącznikiem 1 do Regulaminu sieci 2020/2021 „Odcinek od 

km 0,729 do km 34,200 jest udostępniany według procedury opisanej w podrozdziale 4.3.6 

Regulaminu sieci” dzięki czemu zachowany został pełen układ torowy odcinka, jednakże  

w związku z obowiązującymi na kolei standardami cała infrastruktura kolejowa wymaga 

wymiany na nową. W ramach projektu modernizacji linii proponuje się przywrócenie mijanki  

w Płośnicy, utworzenie nowego przystanku osobowego między Płośnicą a Lidzbarkiem, 

podniesienie kategorii przejazdów kolejowo-drogowych na przedmiotowym odcinku  

oraz elektryfikację linii. 

 
Rysunek 17 Widok na peron nr 3 stacji Działdowo, z którego można odjechać w kierunku 

Lidzbarka 
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Rysunek 18 Budynek dworca z nastawnią dysponującą Lk stacji Lidzbark 

 

 
Rysunek 19 Semafory kształtowe wyjazdowe na stacji Lidzbark - widok w kierunku Brodnicy 

Dla opisu zabudowy systemu ETCS poziom 1 w trybie organiczonego nadzoru posłużono się 

przypadkami testowymi zebranych w dokumencie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 

wspomnianym w treści powyżej. Z uwagi na założenia organizacyjno-ruchowe dla linii nr 208 

nie przedstawiono realizacji przypadków testowych:  
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- Wyjazd na tor w kierunku przeciwnym do zasadniczego, z uwagi na szlak jednotorowy, 

- Wyjazd ze stacji na sygnał zastępczy (Sz) na szlak wyposażony  

- w półsamoczynną blokadę liniową – jazda w trybie na widoczność z ETCS (OS) z uwagi  

na propozycję zabudowy samoczynnej blokady liniowej na przedmiotowym odcinku, 

- Jazda w trybie SH w obszarze ETCS L1 ze względu na decyzję o braku nadzoru systemu 

ETCS L1 nad jazdami manewrowymi. 

Założenia początkowe 
Stacja Działdowo objęta jest obszarem systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 w związku z zabudową 

tego systemu na linii nr 9 Warszawa Wschodnia – Gdańsk Główny. Wobec powyższego 

realizując wyjazd ze stacji Działdowo w stronę przystanku osobowego Pierławki na linii nr 208 

pociąg wyposażony w urządzenia pokładowe systemu ETCS umożliwiające mu poruszanie się 

pod nadzorem ETCS L1 i L2 będzie otrzymywał poszczególne komunikaty z bails umożliwiające 

mu rozłączenie się z systemem ETCS L2 i przejście do poziomu 1 w trybie Limited Supervision. 

 
Rysunek 20 Rozmieszczenie linii kolejowych w pobliżu stacji Działdowo 

W przypadku realizacji przejazdu pociągu z linii nr 216 Działdowo – Olsztyn Główny w kierunku 

przystanku osobowego Pierławki, pociąg poruszając się po linii nr 966, będącej łącznicą miedzy 

linią 216 a 208, również będzie przejeżdżał nad balisami systemu ETCS L2 realizujących 

rozłączenie z systemem i przejście urządzeń pokładowych do poziomu 1 w trybie Limited 
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Supervision. Linia nr 208 jest obecnie linią niewyposażoną w system ERTMS, wobec czego 

projektuje się wyjazd z obszaru ERTMS/ETCS poziomu 1 w trybie Limited Supervision  

do poziomu STM w kierunku przystanku osobowego Lidzbark Miasto. System ERTMS/ETCS 

poziom 1 w trybie Limited Supervision został zaprojektowany na linii nr 208 zgodnie z wariantem 

3 określonym powyżej. 

Scenariusz operacyjny nr 1 i 2 – wczytanie zmiennych narodowych i wjazd do 

obszaru wyposażonego w ETCS L1 LS 

Realizując wjazd w obszar objęty systemem ETCS L1 LS zabudowanym na linii nr 208 możliwa 

jest realizacja dwóch przypadków testowych jednocześnie, z czego w przypadku wystąpienia 

problemu z realizacją jednego z nich, nie będzie wykluczona w żaden sposób realizacja drugiego. 

Na potrzeby niniejszego projektu rozszerzono warunki wstępne przypadku testowego „Wjazd  

do obszaru wyposażonego w ETCS L1 LS” o poziom 2 systemu ETCS. 

Tranzycja L2/L1 LS 

 
Rysunek 21 Rozmieszczenie balis - wjazd do obszaru ERTMS/ETCS L1 LS od strony stacji 

Działdowo 

 

 
Rysunek 22 Rozmieszczenie balis - wjazd do obszaru ERTMS/ETCS L1 LS od strony st. 

Radoszki 
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Pociąg jadąc w kierunku stacji Lidzbark od strony stacji Radoszki przejeżdża nad grupą balis 

BG06004 zlokalizowaną w km 24,112 linii nr 208. Otrzymuje z balis pakiet z komunikatem 

zapowiadającym wjazd do obszaru ETCS L1 LS, pakiet ze zmiennymi narodowymi (realizacja 

przypadku testowego „Wczytanie zmiennych narodowych”) oraz pakiet określający profil trybu 

LS. Maszynista informowany jest o odległości do granicy obszarów STM/L1 LS oraz o odległości 

przed tą granicą, do której musi potwierdzić przejście między tymi obszarami.  

Brak potwierdzenia przejścia do poziomu L1 LS przez maszynistę nie ma wpływu na realizację 

tranzycji. Następnie pociąg przejeżdża nad grupą balis BG05011 zlokalizowaną w km 23,561 

linii nr 208, z której otrzymuje pakiet z komunikatem o natychmiastowym przejściu  

do poziomu L1 w trybie LS oraz pakiet 12 dostarczający zezwolenie na jazdę.  

Pociąg kierując się w stronę Płośnicy jedzie pod nadzorem systemu ETCS poziomu 1 w trybie 

Limited Supervision – realizacja przypadku testowego „Wjazd do obszaru wyposażonego  

w ETCS L1 LS”. Podczas realizacji przypadku „Wczytanie zmiennych narodowych” przy 

przejeździe nad grupą balis BG06004 maszynista otrzymał komunikat o zapowiedzi wjazdu  

do obszaru L1 LS, na pulpicie widnieje ikona trybu SN oraz poziom STM i wprowadzone zostały 

zmienne narodowe. 

Podczas realizacji przypadku „Wjazd do obszaru wyposażonego w ETCS L1 LS” pociąg 

przejeżdżając nad grupą balis BG06004 otrzymał komunikat zapowiadający przełączenie  

do poziomu L1 LS, na DMI wyświetla się informacja o obecnym poziomie STM oraz trybie SN. 

W momencie przejazdu nad grupą balis BG05011 następuje przełączenie do trybu LS poziomu 

1. Na DMI wyświetla się komunikat o przełączeniu do poziomu 1, który maszynista potwierdza 

oraz pojawiają ikony o obecnym poziomie L1 i trybie LS. Na koniec całą sekwencję potwierdza 

sygnał dźwiękowy. Grupy balis BG06004 jest grupą balis przełączalnych z uwagi  

na ich możliwość niewysyłania informacji o przejściu do poziomu L1 LS do pociągów, które nie 

będą przekraczać granicy STM/L1 LS. Balisy w grupie BG05011 również są balisami 

przełączalnymi w związku z możliwością przekazywania aktualizowanego pozwolenia na jazdę, 

zależnego od sytuacji ruchowej na szlaku. 

Scenariusz operacyjny nr 3 – wyjazd z obszaru wyposażonego w ETCS L1 LS 

Tranzycja L1 LS/L2 

Pociąg przejeżdżając nad grupą balis BG07949 umieszczonych w km 3,357 linii nr 208 otrzymuje 

pakiet z komunikatem zapowiadającym wjazd do obszaru ETCS w poziomie 2. Maszynista 

informowany jest o odległości do granicy obszarów L1 LS/L2 oraz o odległości przed tą granicą, 

do której musi potwierdzić przejście między tymi obszarami. Następnie w czasie przejazdu nad 

grupą balis BG07948 umiejscowionych w km 2,981 linii nr 208, pociąg otrzymuje pakiet  

z komunikatem o natychmiastowym przejściu do poziomu STM oraz pakiet 12 dostarczający 

zezwolenie na jazdę.  
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Pociąg kierując się w stronę Działdowa jedzie pod nadzorem systemu ETCS w poziomie 2 – 

realizacja przypadku testowego „Wyjazd z obszaru wyposażonego w ETCS L1 LS”. Podczas 

realizacji przypadku „Wyjazd z obszaru wyposażonego w ETCS L1 LS” pociąg przejeżdżając 

nad grupą balis BG07949 otrzymał komunikat zapowiadający przełączenie do poziomu 2,   

na DMI wyświetla się informacja o obecnym poziomie 1 oraz trybie LS. W momencie przejazdu 

nad grupą balis BG07948 następuje przełączenie do poziomu 2. Na DMI wyświetla się komunikat 

o przełączeniu do poziomu 2, który maszynista potwierdza oraz pojawiają ikony o obecnym 

poziomie 2 i trybie SN. Na koniec całą sekwencję potwierdza sygnał dźwiękowy. Grupa balis 

BG07949 jest grupą balis przełączalnych z uwagi na ich możliwość niewysyłania informacji  

o przejściu do poziomu 2 do pociągów, które nie będą przekraczać granicy L1 LS/L2. Balisy  

w grupie BG07948 również są balisami przełączalnymi w związku z możliwością przekazywania 

aktualizowanego pozwolenia na jazdę, zależnego od sytuacji ruchowej na szlaku. 

Tranzycja L1 LS/STM 

 
Rysunek 23 Rozmieszczenie balis - wyjazd z obszaru ERTMS/ETCS L1 LS w stronę st. 

Radoszki 

Pociąg przejeżdżając nad grupą balis BG06000 lub BG06001 lub BG06002 lub BG06003  

(w zależności od toru po którym się porusza) umieszczonych w km 23,057 linii nr 208 otrzymuje 

pakiet z komunikatem zapowiadającym wjazd do obszaru ETCS w poziomie STM. Maszynista 

informowany jest o odległości do granicy obszarów L1 LS/STM oraz o odległości przed  

tą granicą, do której musi potwierdzić przejście między tymi obszarami. Następnie w czasie 

przejazdu nad grupą balis BG05011 umiejscowionych w km 23,561 linii nr 208, pociąg otrzymuje 

pakiet z komunikatem o natychmiastowym przejściu do poziomu STM oraz pakiet dostarczający 

zezwolenie na jazdę.  

Pociąg jadąc w kierunku p.o. Lidzbark Miasto jedzie pod nadzorem systemu ETCS w poziomie 

STM – realizacja przypadku testowego „Wyjazd z obszaru wyposażonego w ETCS L1 LS”. 

Podczas realizacji przypadku „Wyjazd z obszaru wyposażonego w ETCS L1 LS” pociąg 

przejeżdżając nad grupą balis BG06000/BG06001/BG06002/BG06003 (w zależności od toru  

po którym pociąg się porusza) otrzymał komunikat zapowiadający przełączenie do poziomu 
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STM, na DMI wyświetla się informacja o obecnym poziomie 1 oraz trybie LS. W momencie 

przejazdu nad grupą balis BG05011 następuje przełączenie do poziomu STM. Na DMI wyświetla 

się komunikat o przełączeniu do poziomu STM, który maszynista potwierdza oraz pojawiają 

ikony o obecnym poziomie STM i trybie jazdy SN. Na koniec całą sekwencję potwierdza sygnał 

dźwiękowy. Grupy balis BG06000, BG06001, BG06002 oraz BG06003 (w zależności od toru  

po którym pociąg się porusza)  jest grupą balis przełączalnych z uwagi na ich możliwość 

niewysyłania informacji o przejściu do poziomu 2 do pociągów, które nie będą przekraczać 

granicy L1 LS/L2. Balisy w grupie BG05011 również są balisami przełączalnymi w związku  

z możliwością przekazywania aktualizowanego pozwolenia na jazdę, zależnego od sytuacji 

ruchowej na szlaku. 

Scenariusz operacyjny nr 4 – wjazd na stację na sygnał zastępczy (Sz) – jazda w trybie na 

widoczność z ETCS (OS)  

Na szlaku Działdowo – Lidzbark zlokalizowane są dwie stacje: Płośnica oraz Lidzbark, natomiast 

przypadek testowy zostanie przedstawiony na podstawie stacji Płośnica w jednym kierunku. 

Płośnica – przejazd ze stacji Działdowo 

 
Rysunek 24 Rozmieszczenie balis przed tarczą ostrzegawczą i semaforem wjazdowym A stacji 

Płośnica 

Pociąg porusza się szlakiem Działdowo – Płośnica z prędkością rozkładową 140km/h. Dyżurny 

ruchu wyświetla na semaforze wjazdowym A sygnał zastępczy. Pociąg zbliżając się do stacji 

Płośnica mija tarczę ostrzegawczą ToA, która w przypadku wyświetlania na semaforze 

wjazdowym A sygnału zastępczego wyświetla sygnał jak dla S1 „Stój”. Grupa balis BG04001 

zlokalizowana w odległości 8 m przez tarczą ostrzegawczą semafora A będzie przekazywać  

w tym przypadku pakiet z zezwoleniem na jazdę za tarczę ostrzegawczą semafora A wraz  

z krzywą hamowania do prędkości 40 km/h – prędkość dopuszczalna przy jeździe na sygnał 

zastępczy. Dojeżdżając do semafora A grupa balis BG04002 zlokalizowana 8 m przez semaforem 

będzie przekazywać pakiet z zezwoleniem na jazdę zgodnym dla sygnału zastępczego,  
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czyli możliwość dalszej jazdy z prędkością nie większą niż 40 km/h. Na pulpicie maszynisty 

pojawi się profil prędkości odpowiedni dla sygnału na semaforze A. Grupa balis B04002 przekaże 

również pakiet z profilem trybu OS (Na widoczność) oraz z komunikatem o przełączeniu 

urządzeń pokładowych na tryb OS. Komunikat musi zostać potwierdzony przez maszynistę.  

W chwili potwierdzenia przez maszynistę zmiany trybu na pulpicie wyświetla się ikona trybu OS, 

natomiast ikona określająca jazdę w poziomie 1 nie zmienia się. Pociąg porusza się z prędkością 

40 km/h zgodnie z otrzymanym zezwoleniem na jazdę – do kolejnego semafora, w tym przypadku 

wyjazdowego. 

Scenariusz operacyjny nr 5 – jazda na sygnał S1 na semaforze wjazdowym – rozkaz 

pisemny 

Przypadek testowy zostanie przedstawiony na podstawie stacji Lidzbark w jednym kierunku. 

Lidzbark – przejazd ze stacji Radoszki 

 
Rysunek 25 Rozmieszczenie balis przed tarczą ostrzegawczą i semaforem wjazdowym L stacji 

Lidzbark 

Pociąg porusza się ze strony stacji Chojnice z prędkością rozkładową 140 km/h. Semafor 

wjazdowy L na stację Płośnica wskazuje sygnał S1 „Stój”. Pociąg zbliżając się do tarczy 

ostrzegawczej semafora L otrzymuje z grupy balis BG05012 pakiet z zezwoleniem na jazdę  

za tarczę ostrzegawczą wraz z krzywą hamowania do prędkości 0 km/h do semafora L. W tym 

miejscu uzyskane zezwolenie na jazdę z balis przez tarczą ostrzegawczą kończy się. Maszynista 

zatrzymuje skład przed semaforem L. Dyżurny ruchu dyktuje rozkaz pisemny „S” zgodnie  

z instrukcją Ir-1a zezwalający na minięcie semafora wjazdowego L wskazującego sygnał S1 

„Stój”. Maszynista używa funkcji „override”, która pozwala mu na przejechanie poza koniec 

zezwolenia na jazdę, w tym przypadku za semafor wjazdowy L. Jednocześnie urządzenia 

pokładowe przechodzą w tryb SR – jazda na odpowiedzialność personelu. Na pulpicie maszynisty 

pojawia się ikona informująca o jeździe w trybie SR i ikona aktywnej funkcji „override”. Pociąg 
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może minąć semafor L i grupę balis BG05011 z prędkością 20 km/h, następnie za semaforem 

może poruszać się z prędkością do 40 km/h. Tryb SR jest aktywny do czasu zyskania nowego 

zezwolenia na jazdę w trybie LS po dojechaniu do semafora wskazującego sygnał zezwalający. 

Scenariusz operacyjny nr 6 – przejechanie za semafor obsługiwany (stacyjny) 

wskazujący sygnał S1 w trybie LS 

Płośnica – przejazd w kierunku stacji Lidzbark 

 
Rysunek 26 Rozmieszczenie balis przed semaforem wyjazdowym J stacji Płośnica 

Pociąg porusza się po stacji Płośnica w kierunku stacji Lidzbark z prędkością dopuszczalną  

40 km/h po torze nr 2. Semafor wyjazdowy J wskazuje sygnał S1 „Stój”. Grupa balis BG04005 

znajdująca się w odległości 8 m od semafora wyjazdowego J przekazuje do pojazdu pakiet  

z zezwoleniem na jazdę do semafora wyjazdowego S z uwagi na wskazanie sygnału S1 „Stój”. 

Maszynista nie zatrzymał pojazdu przed semaforem, wobec czego system ETCS wdraża 

hamowanie nagłe. Na pulpicie maszynisty wyświetla się ikona trybu TR – zatrzymanie awaryjne. 

Płośnica – przejazd w kierunku stacji Działdowo 

 
Rysunek 27 Rozmieszczenie balis przed semaforem wyjazdowym E stacji Płośnica 

Pociąg porusza się po stacji Płośnica w kierunku stacji Działdowo z prędkością dopuszczalną  

40 km/h po torze nr 2. Semafor wyjazdowy E wskazuje sygnał S1 „Stój”. Grupa balis BG04004 

znajdująca się w odległości 8 m od semafora wyjazdowego E przekazuje do pojazdu pakiet  

z zezwoleniem na jazdę do semafora wyjazdowego S z uwagi na wskazanie sygnału S1 „Stój”. 

Maszynista nie zatrzymał pojazdu przed semaforem, wobec czego system ETCS wdraża 

hamowanie nagłe. Na pulpicie maszynisty wyświetla się ikona trybu TR – zatrzymanie awaryjne. 
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Lidzbark – przejazd w kierunku stacji Płośnica 

 
Rysunek 28 Rozmieszczenie balis przed semaforem wyjazdowym D4 stacji Lidzbark 

Pociąg porusza się po stacji Lidzbark w kierunku stacji Płośnica z prędkością dopuszczalną  

40 km/h po torze nr 4. Semafor wyjazdowy D4 wskazuje sygnał S1 „Stój”. Grupa balis BG05005 

znajdująca się w odległości 8 m od semafora wyjazdowego D4 przekazuje do pojazdu pakiet  

z zezwoleniem na jazdę do semafora wyjazdowego S z uwagi na wskazanie sygnału S1 „Stój”. 

Maszynista nie zatrzymał pojazdu przed semaforem, wobec czego system ETCS wdraża 

hamowanie nagłe. Na pulpicie maszynisty wyświetla się ikona trybu TR – zatrzymanie awaryjne. 

Lidzbark – przejazd w kierunku stacji Radoszki 

 
Rysunek 29 Rozmieszczenie balis przed femaforem wyjazdowym H6 stacji Lidzbark 

Pociąg porusza się po stacji Lidzbark w kierunku stacji Radoszki z prędkością dopuszczalną  

40 km/h po torze nr 6. Semafor wyjazdowy H6 wskazuje sygnał S1 „Stój”. Grupa balis BG05007 

znajdująca się w odległości 8 m od semafora wyjazdowego H6 przekazuje do pojazdu pakiet  

z zezwoleniem na jazdę do semafora wyjazdowego S z uwagi na wskazanie sygnału S1 „Stój”. 

Maszynista nie zatrzymał pojazdu przed semaforem, wobec czego system ETCS wdraża 

hamowanie nagłe. Na pulpicie maszynisty wyświetla się ikona trybu TR – zatrzymanie awaryjne. 

Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę opisane w niniejszym dokumencie uwarunkowania można wskazać,  

że na zwiększenie atrakcyjności w dużym stopniu wpływa poziom bezpieczeństwa zapewniany 

przez systemy zarządzania ruchem kolejowym. Z uwagi na pojawiające się propozycje zabudowy 
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systemu ERTMS na całej krajowej sieci kolejowej, z propozycją Urzędu Transportu Kolejowego, 

jaką jest zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 w trybie Limited Supervision, zgadzają 

się pierwsi Wykonawcy systemów przytorowych i pokładowych. Realizacja zabudowy ETCS L1 

LS poprawi znacząco bezpieczeństwo, nie tylko na przedmiotowym odcinku linii kolejowej  

nr 208, lecz na całej sieci kolejowej, gdzie zostanie wdrożona. 

Rozwój systemów sterowania ruchem kolejowym, nie tylko w kierunku samego ETCS,  

ale innych, lepszych i bardziej optymalnych rozwiązań, jeżeli takie jesteśmy w stanie stworzyć, 

procentują na przyszłość transportu kolejowego, który przez lata, szczególnie w Polsce, był 

gałęzią transportu, z której wielu chętnych skorzystać nie mogło, głównie poprzez zamykanie 

linii kolejowych bądź problemy z utrzymaniem sieci kolejowej na dostatecznie dobrym poziomie.  

System ERTMS jest rokującą przyszłością europejskiego kolejnictwa. 
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WPŁYW HARMONOGRAMOWANIA PROCESÓW 

UŻYTKOWANIA NA ODPORNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTU 

SZYNOWEGO 
dr inż. Franciszek J. Restel, mgr inż. Łukasz Wolniewicz 

Politechnika Wrocławska 

Streszczenie 

Odporność systemów technicznych jest istotnym obszarem obecnych prac badawczych.  

W referacie sporządzono inwentaryzację cech harmonogramów procesów użytkowania  

w aspekcie oceny odporności systemu i badania wpływu na nią. Przeprowadzono analizę podejść 

związanych z oceną i poprawą odporności w systemach technicznych, a w szczególności 

systemach transportowych. 

Zidentyfikowano istotne czynniki mające wpływ na odporność a priori oraz odporność  

a posteriori. Zwrócono uwagę na rozdział pojęcia odporności na odporność przed skutkami 

zdarzeń i odporność mówiącą o szybkości przywrócenia stanu prawidłowego funkcjonowania.  

W tym ujęciu zbadano wpływ harmonogramowania procesów użytkowania na odporność 

systemu. 

Zauważono, że planowanie harmonogramów pracy drużyn konduktorskich stanowi jeden  

z kluczowych elementów odporności systemu. Prawdopodobieństwo oddziaływania kolejnych 

służb na siebie daje informację na temat odporności a priori, oraz wskazuje miejsca, które 

potencjalnie będą wymagały działań dyspozytorskich. Taka wiedza jest przydatna w celu 

opracowywania strategii dyspozytorskich. Wykazano, że sposób planowania pracy drużyn rzutuje 

na stabilność procesów i przenoszenia zakłóceń. 

1. Przegląd literatury 

Wypływ harmonogramowania procesów użytkowania na odporność systemu transportu 

szynowego od wielu lat stanowi ważny obszar badań naukowych [1]. Niektóre badania 

poświęcone są różnym rodzajom zakłóceń i wynikających z nich opóźnień [2, 3],  

ich charakterystyce, skutkom i propagacji [4, 5, 6, 7, 8]. Inne dotyczą badania wskaźników i miar 

odporności [9, 10, 11], oceny odporności rozkładów jazdy [12, 13] lub sposobów jej poprawy  

[8, 9, 10, 11] w odniesieniu do jednej lub wielu wybranych miar odporności i typów rozkładów 

jazdy [14]. Wymienione publikacje związane są z zakłóceniami, o krótkim czasie trwania  

(do 30 minut). Zainteresowanie badawcze jest także duże w przypadku zdarzeń niepożądanych  

o dłuższym czasie trwania, których nie można złagodzić lub wyeliminować poprzez odpowiednie 

planowanie w fazie projektowania rozkładu jazdy i które wymagają dalszego monitorowania. 

Wówczas kluczową rolę odgrywa prognozowanie [6, 15, 16] i zarządzanie zakłóceniami w czasie 
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rzeczywistym wraz ze skutecznymi strategiami przywracania punktualności oraz zintegrowanym 

podejmowaniem decyzji o zmianie rozkładu jazdy, kolejności lub tras pociągów w celu uniknięcia 

konfliktów, zwłaszcza w przypadku braku przepustowości infrastruktury [17]. Według [18] miary 

odporności harmonogramu mogą być związane z charakterystyką rozkładu jazdy lub opierać się 

na danych ruchowych. Poprawa odporności zakłada implementację buforów do czasu jazdy  

lub zwiększenie czasów postoju [19, 20, 21]. Inną metodą jest zmiana kolejności pociągów, 

ujednolicenie średniej prędkości lub inne strategie (np. pomijanie postojów, wstrzymywanie 

pociągów i lokowanie taboru rezerwowego). Z drugiej strony, miary efektywności ruchu opierają 

się na punktualności, opóźnieniach, liczbie połączeń punktualnych lub liczbie pociągów 

punktualnie dojeżdżających do stacji [22, 23]. 

2. Warunki brzegowe w opracowywaniu harmonogramów 

Ze względu na ograniczenia infrastrukturalne w systemie transportu kolejowego każde zakłócenie 

może mieć bardzo istotny wpływ na działanie systemu. Dlatego ważne jest, aby ocenić 

harmonogram procesów eksploatacyjnych podczas fazy projektowania. Struktura rozkładu jazdy 

jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na niezawodność (ang. reliability), odporność a priori 

(ang. robustness) i odporność a posteriori (ang. resilience) systemu transportu [24, 25]. Przed 

rozpoczęciem planowania harmonogramów pracy drużyn należy przeanalizować warunki 

brzegowe w zależności od lokalnych uwarunkowań.  

Podstawową cechą są połączenia obsługiwane przez przewoźnika. Drużyny pociągowe mogą 

poruszać się pociągami danego przewoźnika. W ramach powrotów można rozważyć dojazdy 

składami innych firm w przypadku braku połączeń przewoźnika lub zbyt małej częstotliwości 

kursowania. 

Struktura harmonogramu będzie silnie zależna od czasów składowych wynikających  

z obowiązków ujętych w regulaminach. Przykładem są czasy przejęcia i zdania pociągu. Przejęcie 

i zdanie pociągu w poszczególnych punktach różni się czasowo w zależności od rozmieszczenia 

gniazd konduktorskich i posterunków ruchu w obrębie stacji. Przejęcie pociągu w peronie polega 

na sprawdzeniu składu. Składa się na to kontrola kompletności znaków końca pociągu, poziomu 

fekaliów w toaletach, gaśnic oraz stwierdzenie ewentualnych śladów dewastacji. Elementem 

przejęcia składu jest także czas dojścia z gniazda konduktorskiego na perony i przygotowanie  

do pracy. W gnieździe należy wykonać czynności administracyjne: podać dyspozytorowi numer 

pobranego terminalu, zgłosić gotowość do pracy, pobrać kartę pracy oraz rolki papieru  

do drukowania biletów, sprawdzić na tablicy ogłoszeń czy są jakieś nowe rozporządzenia  

do zapoznania. Przejęcie pociągu w peronie połączone ze szczegółową próbą hamulców różni  

się od opisanego poprzednio koniecznością wykonania próby hamulców. Praktykuje  

się to raz na dobę, najczęściej przy wyjeździe składu na trasę. Próba uproszczona jest 
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wykonywana przy każdej zmianie kierunku jazdy. Do wykonania próby hamulców nie zawsze 

potrzebny jest kierownik pociągu. W przypadku pojazdów wyposażonych w hamulce zespolone 

pneumatyczne maszynista może wykonać próbę sam obserwując wskazania kontrolek na pulpicie 

w kabinie. W pojazdach posiadających hamulce kierownik pociągu jest niezbędny. Maszynista 

hamuje i luzuje, a kierownik pociągu puka młotkiem rewidenckim i nasłuchuje dźwięk 

wydawany przez zestawy kołowe. Jak jest on głuchy i niski to hamulce są dociśnięte, a jak 

dźwięczny i wysoki to są zluzowane, czyli klocki hamulcowe nie dolegają do tarcz. Wizualnie 

sprawdza się także czy obręcze nie są pęknięte. Próba uproszczona hamulców różni się tym  

od próby szczegółowej, że sprawdzane jest działanie hamulców w ostatnim wózku zespołu 

trakcyjnego. Nie wymaga ona, więc aż tyle czasu, dlatego jest uwzględniona w „przejęciu 

pociągu w peronie” [26]. Zdanie pociągu polega na kontroli składu opisanej przy przejęciu 

pociągu, zakończeniu karty pracy i dojściu do gniazda konduktorskiego, gdzie należy rozliczyć 

się z wcześniej pobranych dokumentów i urządzeń. 

Rozkład jazdy synchronizowany jest z obiegami taboru, co pozwala na optymalizację zadań  

i liczby pojazdów. Powiązanie obiegów z harmonogramami pracy drużyn daje gwarancję 

wyeliminowania przesiadek, które nie są nigdy gwarantowane i mogą nie dojść do skutku  

z powodu opóźnień. W przypadku braku możliwości związania całej służby z obiegiem należy 

wyznaczyć właściwy czas na przesiadkę. Nie jest wskazanym opóźnianie składu poprzez 

oczekiwanie na przesiadkę drużyny z innego pociągu, który porusza się z pewnym odchyleniem 

od rozkładu jazdy. 

3. Cechy harmonogramów 

Wyróżniamy dwa zasadnicze modele planowania harmonogramu drużyn. Pierwszy z nich  

to model liniowy (odcinkowy). Charakteryzuje się on przypisywaniem harmonogramu pracy 

drużyny do konkretnych odcinków trasowych. Jego podstawową zaletą jest to,  

że w harmonogramie pracy występują krótsze przerwy, gdyż nie przypisuje się drużyny  

do konkretnego wozu (lepsza efektywność pracy). W przypadku wystąpienia opóźnień pociągów,  

mogą one wpłynąć na niemożliwość zrealizowania zaplanowanej przesiadki. Wadą są także stałe 

obsady na danych trasach co prowadzi do zaznajamiania się z podróżnymi i pozostałym 

personelem. Mogą z tego wynikać różnego rodzaju zaniedbania (oszustwa biletowe, zaniechanie 

czynności służbowych np. próby hamulca).  Można zauważyć jednak kolejne zalety. Konduktorzy 

przypisani do danych odcinków tras dobrze je znają i są w stanie szybko poinformować 

podróżnych o przesiadkach bez konieczności sprawdzania tego w rozkładzie jazdy. Stworzenie 

rejonów obsługowych na danych odcinkach eliminuje spotkania drużyn w pociągach podczas 

powrotów do gniazd, gdyż są obsługiwane trasy mniej od nich oddalone. 
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Drugi model to model obiegowy przypisujący poszczególne służby do obiegów taboru. Jego 

podstawową zaletą jest praktycznie zerowa wrażliwość na opóźnienia. Występuje jednak problem 

z powrotem drużyny do gniazda macierzystego, gdyż jeden obieg trwa kilka dni i kończy  

się na swojej początkowej stacji. W związku z tym w takim obiegu kursuje kilka pojazdów  

i nie ma gwarancji powrotu do stacji początkowej tego samego dnia. Pociąg nocuje na różnych 

stacjach. Przysparza to dodatkowe problemy przy tworzeniu chronometrażu drużyn powiązanego 

ściśle z obiegami. Występują także dłuższe przerwy w pracy w związku z czym zmniejsza  

się jej efektywność. W modelu obiegowym podczas powrotów do gniazda macierzystego 

występuje problem spotkań kilku drużyn w jednym pociągu (powrotnym). W związku z dużą 

zbieżnością tego modelu z obiegami taboru praca przy tworzeniu osobnego grafiku dla drużyn 

jest znikoma, gdyż jest on zbieżny z obiegami i należy tylko uwzględnić powroty do gniazda 

macierzystego. 

Możliwość przesiadki w przypadku przerwy w obiegu danego składu (rezerwa czasowa TR) i 

powrót do niego można opisać zależnością: 

𝑇𝑇𝑅𝑅 = �𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑖𝑖

2

𝑖𝑖=1

+ 𝑡𝑡𝑡𝑡 + �𝑡𝑡𝑏𝑏 𝑖𝑖 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚]
2

𝑖𝑖=1

 

gdzie: 

tp – czas przejazdu na odcinku (1-dojazd i 2-powrót) [min], 

tt – czas techniczny (próba hamulca, zdanie/przejęcie składu) [min], 

tb – czas bezpieczeństwa związany ze skomunikowaniem (1-czas dla pierwszej przesiadki, 2-

czas dla drugiej przesiadki) [min]. 

Całkowity czas trwania służby można określić wykorzystując zależność: 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = �𝑡𝑡𝑜𝑜 𝑖𝑖 +
2

𝑖𝑖=1

�𝑡𝑡𝑗𝑗 𝑖𝑖 + �𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑖𝑖  [ℎ]
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

gdzie: 

to – czas obsługi (1-początkowej, 2-końcowej) [h], 

tj – czas trwania i-tego kursu [h], 

tp – czas i-tej przerwy [h]. 

Powiązaniem obu modeli jest metoda odcinkowo-obiegowa eliminująca wady dwóch metod 

stosowanych osobno. Na jej podstawie jesteśmy w stanie skonstruować chronometraż  

z ograniczoną liczbą przesiadek. W pierwszej kolejności harmonogram jest dopasowywany  

do obiegu co eliminuje konieczność niepewnych przesiadek, a w przypadku występowania 

większych przerw szukane jest wolne połączenie do obsłużenia przez drużynę, która w danym 

momencie opuszcza skład. Następnie konduktor może powrócić do tego składu, jeżeli oczekuje 

on na stacji. Przy tej metodzie należy dokonać analizy opóźnień pociągów wybranego 

(1) 

(2) 
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przewoźnika kolejowego w celu wyznaczenia minimalnego czasu na przesiadkę, który będzie 

gwarantowany w co najmniej 90%. 

4. Odporność a priori w harmonogramowaniu 

Odporność a priori (ang. robustness) sprowadza się do działania systemu bez zmian w przypadku 

wystąpienia niepożądanego zdarzenia. W praktyce oznacza to konieczność uwzględnienia 

możliwego wpływu czynników negatywnych na proces już w fazie planowania. W przypadku 

układania harmonogramów sprowadza się to do analizy rozkładów jazdy. 

Niepożądane zdarzenie wpływa na pociąg poruszający się po odcinku szlakowym. Skład może 

być opóźniony i oddziaływać na inne pociągi. Odporny harmonogram jest zdolny przeciwstawić 

się zdarzeniom niepożądanym. 

Duża liczba czynników mogących wpłynąć na rozkład jazdy sprawia, że jest to zagadnienie 

złożone. Trwałość harmonogramu to jego zdolność do przeciwstawiania się zakłóceniom, 

zmianie parametrów i warunków [27]. W zależności od zaplanowanych rezerw czasowych  

w procesie projektowym każdy harmonogram wyróżnia się inną trwałością. Według źródła [28], 

trwałość to zdolność niektórych systemów do pracy bez zakłóceń w przypadku zmian lub 

przeciwdziałanie im. 

Wiele czynników zakłócających może być zniwelowanych odpowiednimi rezerwami czasowymi 

uwzględnionymi w harmonogramie. Prawidłowe planowanie rezerw czasowych jest kwestią 

złożoną. Zwiększenie rezerw czasowych zwiększa solidność podczas, zmniejsza przepustowość 

sieci i współczynnik wykorzystania czasu pracy. 

Podstawowym elementem planowania procesów eksploatacji kolei, na którym się bazuje podczas 

układania pozostałych zadań jest rozkład jazdy. Rozkład jazdy może być opisany przy pomocy 

tzw. pociągowo-odstępowych okien czasowych (Train-Section Time Window). Przykład 

pokazano na rysunku 1. Oś pozioma przedstawia linię kolejową (punkty kontrolne, przystanki  

i stacje), czyli drogę, a oś pionowa czas, rosnąco od góry do dołu. Odstęp w tym samym kierunku 

ruchu zlokalizowany jest pomiędzy dwoma sygnałami i nazywany jest sekcją lub blokiem,  

na którym może znajdować się tylko jeden pociąg. Pociąg traktowany jest jako punkt materialny, 

a jego bieg to linia skośna. 

 
Rys. 1. Okno zajętości odstępu szlakowego 

źródło: opracowanie własne 
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Prawdopodobieństwo spotkania się dwóch pociągów w danej chwili zależy od infrastruktury 

(układ torów i zarezerwowane biegi pociągów) oraz czynników losowych. W celu uzyskania 

dokładnego opisu rozkładu jazdy, należy określić jego charakterystyczne punkty. Kluczowym 

jest okno zajętości budowane na podstawie przedziału czasowego pomiędzy wejściem i-tego 

pociągu na j-tej sekcji (tei|j), a jego wyjściem z sekcji (tai|j). Planowany czas przybycia (tai|j) 

obejmuje rezerwę czasową (Dtai|j) dodaną do czasu przejazdu przez sekcję wynikającą  

z najkrótszego możliwego czasu przejazdu. Na rysunku 2. przedstawiono rozkład jazdy z kilkoma 

sekcjami. Jeden pociąg umieszczony w ramach jednej sekcji zostanie nazwany oknem czasowym 

pociągu (TST). 

 
Rys. 2. Przykład wykorzystania okna zajętości odstępu szlakowego dla dwóch pociągów 

źródło: opracowanie własne 

Między otwarciem okna czasowego (toi|j) a wjazdem i-tego pociągu (tei|j) musi upłynąć czas  

potrzebny do przygotowania składu (tpi|j). Z drugiej strony, również pomiędzy przybyciem (tai|j) 

a zamknięciem okna czasowego (tci|j) musi upłynąć czas wynikający z konieczności zgłoszenia, 

że pojazd opuścił odstęp (tp'i|j). Zamknięcie okna czasowego oznaczonego tc'i|j to najszybszy 

możliwy czas zamknięcia. Niezakłócona wpływem nieprzewidzianych czynników długość okna 

czasowego (tbpi|j) jest sumą najkrótszego czasu zajęcia sekcji (tbsi|j) oraz rezerwy czasowej (Dtci|j). 

Wartość rezerwy czasowej jest w większości taka sama, jak rezerwa czasowa dla czasu przejazdu 

pociągu (Dtai|j). Okno czasowe i|j (TSTi|j) jest opisane za pomocą sześciu parametrów. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖|𝑗𝑗 =< 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑇𝑇𝑗𝑗, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑗𝑗, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑗𝑗 , 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑗𝑗, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑗𝑗 > (3) 
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Pierwsze dwa lokalizują pociąg na odcinku. Kolejne dwa przyporządkowują czasy 

wjazdu pociągu na sekcję (tei|j) i czas przybycia na koniec sekcji (tai|j). Dwa ostatnie parametry 

odpowiadają za budowę okna czasowego. Czas otwarcia (toi|j) j-tego zajęcia sekcji przez i-ty 

pociąg oraz czas zamknięcia (tci|j). 

5. Odporność a zarządzanie dyspozytorskie 

Odporności a posteriori (ang. resilience) to zdolność do szybkiego przywrócenia działania 

systemu bez zakłóceń po zadziałaniu czynnika niepożądanego. W przypadku układania 

harmonogramów pracy po wystąpieniu zdarzenia niepożądanego należy podjąć decyzję 

dotyczącą przesiadek drużyn do innych pociągów. W tych czynnościach dyspozytorskich 

niezbędne jest przejrzyste zestawienie przydziału drużyn i rezerw czasowych. 

Harmonogram pracy drużyn można przedstawić w postaci graficznej. Metoda ta ma na celu 

zobrazowanie czasu przejazdu danym kursem drużyny i oznaczenie stacji końcowej oraz 

początkowej. Jest to pomocne przy wykrywaniu luk czasowych i przydzielaniu w czasie wolnym 

drużynie zadań zgodnych czasowo i stacyjnie. 

Na osi pionowej znajdują się oznaczenia poszczególnych służb zgodne z oznaczeniami 

w tabelach chronometraży. Składają się one z kodu stacji i numeru służby dla danego gniazda. 

Na osi poziomej natomiast rozpisano godziny z podziałką pięciominutową. Dokładna podziałka 

umożliwia wnikliwe odczytanie godzin przyjazdów i odjazdów. Prostokątami oznaczono 

kursowanie pociągów zgodne z rozkładem jazdy. Na ich krańcach znajdują się oznaczenia stacji 

początkowej i końcowej zgodne z kodem stacji. Układ prostokątów w jednej prostej odpowiada 

służbie, której numer można odczytać z osi pionowej. Poniżej przedstawiono wycinki zdarzeń 

mogących występować w harmonogramie. 

Ze względu na to, że występują służby dzielone i nocne, przesiadki oraz przejazdy samochodem, 

przez co niektóre służby nie kończą się w miejscach, gdzie się rozpoczęły i odwrotnie bo drużyna 

wraca tam/dojeżdża samochodem, dla wyeliminowania wizualnych luk czasowych wprowadzono 

charakterystyczne oznaczenia tych zdarzeń. Przy wystąpieniu służby dzielonej na wykresie 

występuje duża przerwa czasowa. W celu jej wyeliminowania służba tego typu zawiera w swoim 

czasie trwania cztery przekreślone odcinki proste (rys. 3), może zdarzyć się, że przerwa w służbie 

dzielonej na wykresie jest dłuższa niż 5 godzin, jest to spowodowane tym, że graficzne 

zestawienie przydziału drużyn nie uwzględnia przejęcie i zdania pociągu, w przypadku przykładu 

przedstawionego na rys. 3 drużyna zaczyna i kończy przerwę w swoim gnieździe macierzystym 

we Wrocławiu. 
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Rys. 3. Poglądowe graficzne przedstawienie służby dzielonej 

źródło: opracowanie własne. 

Służby nocne rozpoczynają się wieczorem danego dnia i kończą rano dnia następnego. W celu 

połączenia obu dni i zaznaczenia prawidłowego kierunku odczytywania połączeń obsługiwanych 

przez tą drużynę wprowadzono oznaczenie za pomocą strzałki rozpoczynającej się po ostatnim 

kursie i kończącej przed pierwszym kursem w dniu następnym (rys. 4.), w przypadku przykładu 

przedstawionego na rys. 4 drużyna pełni służbę nocną w Wałbrzychu. 

 
Rys. 4. Poglądowe graficzne przedstawienie służby nocnej 

źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym miejscem newralgicznym są przesiadki drużyn. W celu wyeliminowania luk 

czasowych na wykresie wprowadzono obustronną strzałkę komunikującą dwa połączenia  

(rys. 5), która swoją długością odpowiada optymalnemu czasowi na przesiadkę, dzięki temu 

można także sprawdzić czy czasy na przesiadkę są wystarczające, w przypadku przykład 

przedstawionego na rys. 5 drużyna oczekuje na przesiadkę we Wrocławiu. 

 
Rys. 5. Poglądowe graficzne przedstawienie przesiadki 

źródło: opracowanie własne. 

Możliwy jest dowóz drużyn do kursu pociągowego. Mogą występować sytuacje, kiedy drużyna 

jest dowożona samochodem na daną stację, generuje to luki czasowe na wykresie, w przypadku, 

gdy odbywa się to pomiędzy kursami pociągiem, a jeżeli na początku i końcu służby to powoduje 

występowanie niezgodności z założeniem rozpoczęcia/zakończenia służby w gnieździe 

macierzystym, wprowadzono oznaczenie składające się z dwóch odcinków prostych z okręgami 

(rys. 6), na którego krańcu znajduje się miejsce dowozu/odbioru drużyny, w przypadku rys. 6 

drużyna odbierana jest z Görlitz i odwożona do swojego gniazda macierzystego w Węglińcu, 

gdzie kończy pracę. 
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Rys. 6. Poglądowe graficzne przedstawienie przejazdu samochodem 

źródło: opracowanie własne. 

Wymienione charakterystyczne miejsca stykowe w łączeniu służb drużyn pociągowych stanowią 

podstawowe obszary w zarządzaniu dyspozytorskim. Są najbardziej nasuwającym się polem  

do reorganizacji harmonogramów. Owe zarządzanie ma na celu przywrócenie nominalnego 

funkcjonowania systemu. 

Dla przypadku słabych ogniw w łączeniu służb uzasadnionym jest określenie zbioru strategii  

dla odzyskania prawidłowego funkcjonowania systemu. Istotnym jest zatem wyznaczenie takich 

miejsc w harmonogramie. Słabość takiego miejsca może być zdefiniowana wielkością 

prawdopodobieństwa wpływu służby poprzedzającej na następną 𝑃𝑃(𝑚𝑚 → 𝑚𝑚 + 1).  

𝑃𝑃(𝑚𝑚 → 𝑚𝑚 + 1) = 1 − � 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑘𝑘)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑘𝑘

𝑡𝑡𝑝𝑝𝑖𝑖+1

𝑡𝑡𝑘𝑘𝑖𝑖

  

Równanie (4) umożliwia określenie prawdopodobieństwa opóźnienia służby i+1 przez i-tą 

służbę. Opóźnienie zakończenia i-tej służby 𝑥𝑥𝑘𝑘 opisane jest funkcją gęstości 

prawdopodobieństwa 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑘𝑘). Chwilę 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖 przyjmuje się jako planowane zakończenie i-tej służby. 

Stanowi to zatem punkt zerowy dla funkcji gęstości prawdopodobieństwa, która opisuje 

opóźnienia. Chwila 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖+1 jest rozpoczęciem służby i+1.  

6. Podsumowanie 

Zagadnienia oceny odporności a priori oraz a posteriori wiążą się z szerokim spektrum 

funkcjonowania systemu transportu szynowego. Podjęcie tematyki wymaga staranne 

opracowanie oraz identyfikację warunków brzegowych oraz zasobów systemowych związanych 

z realizacją zadań eksploatacyjnych. 

Zidentyfikowano istotne czynniki mające wpływ na odporność a priori oraz odporność  

a posteriori. Planowanie harmonogramów pracy drużyn stanowi jeden z kluczowych elementów 

w odporności systemu. Wykazano, że sposób planowania pracy drużyn rzutuje na stabilność 

procesów i przenoszenia zakłóceń. 

Powiązanie służb drużyn pociągowych z obiegami taboru upraszcza zagadnienie o kryterium 

przesiadkowe. Jest to pozytywne zjawisko, gdyż upraszcza potrzebę zatrzymywania kolejnych 

kursów w celu oczekiwania na drużynę pociągową z opóźnionego pociągu. Jednak przy 

reorganizacji systemu po wystąpieniu zakłóceń może zaistnieć potrzeba podmiany drużyn.  

(4) 
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Harmonogramy pracy drużyn i taboru są powiązane ze sobą i zbiegają się na poziomie rozkładu 

jazdy. Stąd zaproponowany model opisu rozkładu jazdy jest kluczowy przy analizie zagadnień 

odpornościowych. Szczególnie zidentyfikowane cechy pojedynczego elementu rozkładu jazdy  

są potrzebne. 

Prawdopodobieństwo oddziaływania kolejnych służb na siebie daje informację na temat 

odporności a priori, oraz wskazuje miejsca, które potencjalnie będą wymagały działań 

dyspozytorskich. Taka wiedza jest przydatna w celu opracowywania strategii dyspozytorskich.  

Zidentyfikowane formy łącznia służb drużyn pociągowych posłużą w dalszych pracach przy 

opracowywaniu algorytmów dyspozytorskich podczas odzyskiwania prawidłowego 

funkcjonowania systemu. Przewiduje się także dopełnienie opisu systemu i procesów w aspekcie 

odporności. Ponadto wymagane jest uporządkowanie pojęć w tym obszarze, na co wskazuje 

różnorodność pojęć w literaturze angielskiej. W kolejnych krokach planowane jest opracowanie 

modeli odporności oraz metody harmonogramowania odpornych procesów użytkowania. 
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TRAKCJA WODOROWA - NAPĘD PRZYSZŁOŚCI? 

Paweł Gajos, Michał Knefel, Szymon Kudełka 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 

Wstęp 

Zgodnie z definicją encyklopedii PWN “Pojazd trakcyjny jest to pojazd szynowy wyposażony  

w silnik, który wprawia go w ruch” [1]. W celu zasilenia pojazdu szynowego konieczne  

jest dostarczenie do niego energii. Istnieje kilka rodzajów trakcji: parowa, elektryczna, spalinowa 

oraz od niedawna wodorowa. Pojazdy trakcyjne można również podzielić na autonomiczne  

oraz nie autonomiczne. Do nieautonomicznych pojazdów należą pojazdy trakcji elektrycznej, 

które do poprawnego działania wymagają zasilania z  napowietrznej sieci trakcyjnej.  

Do niewątpliwych zalet pojazdów trakcji elektrycznej należy wymienić brak emisji szkodliwych 

związków do atmosfery oraz stosunkowo wysoki współczynnik sprawności. Główną wadą tego 

rozwiązania jest konieczność dostosowania infrastruktury doprowadzającej prąd elektryczny  

do pojazdu. Niesie to za sobą duże koszty wdrożenia takiego rozwiązanie oraz konieczność jego 

należytego utrzymania. W Polsce aż 38% (dane na rok 2018) linii kolejowych nie posiada 

napowietrznej sieci trakcyjnej [2]. Wynika z tego konieczność użytkowania na nich pojazdów 

autonomicznych - głównie trakcji spalinowej. Ze względu na coraz bardziej rygorystyczne 

przepisy dotyczące emisji hałasu i spalin do atmosfery oraz politykę zeroemisyjności Unii 

Europejskiej konstruktorzy taboru kolejowego zostali zmuszeni do poszukiwania alternatywnego 

źródła energii. Wybór padł na wykorzystanie wodoru oraz ogniw paliwowych. Największym 

osiągnięciem technicznym pokazującym możliwości trakcji wodorowej jest pojazd Coradia iLint 

firmy Alstom, który odnosi swoje pierwsze sukcesy w Europie [3]. Kolejnym rozwiązaniem, 

które aktualnie jest testowane i ma na celu przynieść zeroemisyjność w sektorze obsługi bocznic 

oraz prac manewrowych jest Lokomotywa 6Dn wyprodukowana przez firmę PESA Bydgoszcz. 

Zasada działania ogniwa paliwowego 

Ogniwo paliwowe to urządzenie generujące energię elektryczną  powstałą wskutek reakcji 

chemicznej podtrzymywanej ze stale dostarczane do niego paliwa. Zasada jego działania jest 

podobna do tradycyjnego ogniwa galwanicznego, takiego jak akumulatory czy baterie. Do tego 

typu rozwiązań nie można jednak ciągle dostarczać paliwa. Muszą one również na początku 

zostać naładowane, a po rozładowaniu ponownie poddane procesowi ładowania. Taki proces  

dla baterii stosowanej w pojazdach szynowych trwa wiele godzin, co skutkuje wyłączeniem 

pojazdu z użytkowania na czas ładowania baterii. Z tego powodu najkorzystniejsze jest 

wykorzystywanie ogniw wodorowych. W założeniu ogniwo do poprawnego działania potrzebuje 

wodoru oraz tlenu do wyprodukowania energii elektrycznej. Produktem takiego procesu jest 

pojawienie się wody w stanie gazowym lub ciekłym. Pojedyncze ogniwo jest zbudowane z dwóch 
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elektrod - anody i katody, które są oddzielone cienką warstwą polimeru, który odpowiada  

za przewodzenie protonów. Elektrody przeważnie są pokrywane platyną, która pełni funkcję 

katalizatora. Zastosowanie katalizatora pozwala na zwiększenie szybkości reakcji chemicznej. 

Proces wytwarzania energii elektrycznej zaczyna się od pojawienia się cząsteczek wodoru  

w obszarze anody, gdzie zachodzi proces utlenienia w wyniku czego cząsteczka wodoru oddaje 

elektrony. Po tym procesie z cząstek wodoru zostają same kationy wodorowe.  

2H2 → 4H+ + 4e− 

Anoda jest podłączona do odbiornika energii który jest z drugiej strony podłączony do katody. 

Do obszaru katody dostarczony jest tlen, który reaguje z elektronami i przechodzi z wyższego 

stopnia utlenienia na niższy. Powstają wtedy aniony tlenkowe.  

O2 + 4e− → 2O2− 

Cienka warstwa polimeru pozwala na dyfuzje protonów od anody do katody i nie przepuszcza 

innych jonów od katody do anody. Kationy wodorowe po dotarciu do obszaru katodowego 

wchodzą w reakcję z anionami tlenkowymi dając wodę w postaci pary lub cieczy. 

2O2− + 4H+ → 2H2O 

W wyniku ruchu elektronów z anody do katody, wytwarzany jest prąd pozwalający na zasilanie 

urządzeń elektrycznych. 

W praktyce stosowane są różne rodzaje ogniw paliwowych zasilanych gazami bogatymi w wodór. 

Takie rozwiązanie pozwala na łatwiejszy transport i przechowywanie wodoru. Konsekwencją 

takich działań jest pojawienie się dwutlenku węgla oprócz wody jako produktu ubocznego oraz 

spadek sprawności ogniw paliwowych. Jednak ilość dwutlenku węgla jest znikoma w porównaniu 

do klasycznych silników spalinowych. [4] 

 
Rys 1. Schemat działania ogniwa paliwowego [5] 
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Problematyka magazynowania wodoru 

Głównym problemem, który musiał zostać rozwiązany przez konstruktorów to magazynowanie 

wodoru. Jest on spowodowany bardzo niską gęstością wodoru w czystej postaci. Ta cecha 

wymusza sprężenie wodoru do wysokiego ciśnienia, najczęściej do 350 bar. Innym sposobem  

jest magazynowania wodoru w stanie ciekłym. Takie rozwiązanie pozwala przechowywać wodór 

w mniejszych zbiornikach. W celu skroplenia wodoru można wykorzystać metodę Joule-

Thomsona. Wymaga on oczyszczenia go z domieszek wody i dwutlenku węgla oraz innych 

gazów oprócz helu. Co więcej całkowita ilość zanieczyszczeń nie może przekroczyć 0,1 ppm,  

a tlenu 0,001 ppm. Oczyszczenie jest konieczne, ponieważ wszystkie inne gazy w temperaturze 

skraplania wodoru stają się ciałem stałym. Następnie należy doprowadzić wodór do temperatury 

120K (ok. -153°C) [6]. Podczas magazynowania i transportu wodoru należy uniemożliwić dostęp 

ciekłego wodoru do powietrza, a w szczególności do tlenu. Kontakt tlenu z wodorem może 

doprowadzić do wykroplenia a następnie do zestalenia tlenu w wodorze. Jest to bardzo 

niebezpieczne zjawisko, ponieważ może być przyczyną wybuchu wodoru. Niewątpliwą zaletą 

wodoru w stanie ciekłym jest fakt, że do jego przechowania potrzebny jest niemal 5 razy mniejszy 

zbiornik niż do wodoru w postaci gazowej. Jednak z powodu skomplikowanego procesu 

skraplania i przechowania wodoru w takiej postaci oraz dużego ryzyka eksplozji, głównie 

przechowuje się wodór w stanie gazowym. 

Problematyka zasilenia silnika spalinowego czystym wodorem. 

Istnieje również możliwość zasilenia tradycyjnego silnika spalinowego wodorem. Wodór jest 

paliwem o wysokiej gęstości energetycznej. Jego wartość opałowa to aż 119,9 MJ/kg. Co więcej 

jego szeroki zakres palności, który zawiera się od 4% do 76% objętościowej zawartości  

w mieszance wodorowo-powietrza. Taka zaleta pozwala na spalanie się wodoru nawet w bardzo 

ubogiej mieszance. Bardzo wysoka szybkość spalania pozwala na całkowite spalenie mieszanki 

wodoru i powietrza, co znacząco zwiększyć oszczędność paliwa. Kolejną zaletą wodoru, jest jego 

duża dyfuzyjność. Ta cecha umożliwia tworzenie jednorodnej mieszaniny paliwa z powietrzem. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to również pożądana cecha. Podczas wycieku wodór ulega 

szybkiej dyfuzji, co zapobiega ewentualnemu zapłonowi. Wodór cechuje się wysoką temperaturą 

samozapłonu, która wynosi, aż 853K (ok. 580°C). Im wyższa temperatura samozapłonu paliwa 

tym można zastosować większy stopień sprężania w silniku o zapłonem samoczynnym.  

Ten z kolei wpływa na zwiększenie sprawności cieplnej silnika. Wadą wysokiej temperatury 

samozapłonu jest trudność uzyskania samozapłonu w silnikach o zapłonie samoczynnym. 

Kolejną wadą stosowania wodoru jest jego mała odległość gaszenia płomienia przy ściance.  

Ta odległość wynosi 0,64 mm, dla porównania ten parametr dla benzyny wynosi 2mm. Jest to 

duży problem pod względem dokładności produkcji silników. Taka mała odległość gaszenia 

może powodować przedostawanie się płomienia przez różne szczeliny np. poprzez cofanie się 
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płomienia przez zawór dolotowy, który mógł nie być w pełni zamknięty. Bardzo mała energia 

zapłonu jest kolejnym argumentem przeciwko stosowaniu wodoru w silniku spalinowym. 

Mieszanka wodorowo-powietrzna do zapłonu wymaga tylko 0,02mJ energii. Dla porównania 

mieszanka benzynowo powietrzna potrzebuje 0,24mJ energii. Taka niska wartość może 

powodować przedwczesny zapłon wywołany ciepłem komory spalania lub gorącymi spalinami. 

Biorąc pod uwagę wszystkie parametry wodoru zasilanie nim silników spalinowych jest bardzo 

ryzykowne i wymaga wielu badań i rozwoju technologii produkcji elementów wykonawczych. 

Takie cechy wodoru mogą prowadzić do niskiej trwałości konstrukcji silnika oraz do jego 

częstych awarii i co więcej jego zniszczenia [7]. 

Tabela 1. Porównanie parametrów związków chemicznych mogących zasilić silnik 

spalinowy [7] 

Właściwości 
Wodór 

(H2) 

Metan 

(CH4) 

Benzyna 

(C8H18) 

Olej 

napędowy 

(C8H20) 

Zawartość węgla [%] 0 75 84 86 

Wartość opałowa [MJ/kg] 119,9 45,8 43,9 42,5 

Gęstość [kg/m3] 0,089 0,72 730-780 830 

Temperatura wrzenia [K] 20 111 298-488 453-633 

Temperatura samozapłonu [K] 853 813 ~623 ~523 

minimalna energia zapłonu w powietrzu 

[mJ] 
0,02 0,29 0,24 0,24 

Odległość gaszenia płomienia przy 

ściance [mm] 
0,64 2,1 ~2 - 

współczynnik dyfuzji w powietrzu 

[m2/s] 
8,5 * 10-6 1,9 * 10-6 - - 

Granice palności w powietrzu [%] 4-76 5,3-15 1-7,6 0,6-5,5 

Porównanie parametrów technicznych pojazdów wodorowych do ich spalinowych 

odpowiedników 

Lokomotywa manewrowa typu 6Dn to głęboka modernizacja lokomotywy typu 6D wykonana 

przez firmę PESA Bydgoszcz. Obejmuje ona zmianę jednostki napędowej z silnika spalinowego 

o zapłonie samoczynnym na ogniwa wodorowe. Wymienione zostały również silniki trakcyjne 
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typu LSf-430 o mocy 173 kW każdy na nowocześniejsze o mocy 180 kW każdy. Ze względu 

 na zmianę źródła zasilania zbiornik na olej napędowy został zastąpiony zbiornikiem na wodór.  

Wodór dostarczony do ogniwa paliwowego jest przetwarzany na energię elektryczną. Następnie 

jest ona przekazywana do baterii trakcyjnej. Zastosowanie baterii trakcyjnej pozwala 

zoptymalizować pracę ogniwa wodorowego. Silniki trakcyjne są zasilane z wcześniej 

wspomnianej baterii trakcyjnej. 

W tabeli 2 przedstawiono zestawienie wybranych parametrów pojazdu PESA 6Dn z jego 

konwencjonalnym odpowiednikiem - lokomotywą NEWAG 6Dg, będąca również modernizacją 

lokomotywy FABLOK 6D. Można zauważyć, że oba pojazdy posiadają bardzo zbliżone 

parametry eksploatacyjne. Warto zwrócić uwagę na bardzo dużą różnicę w zużyciu paliwa. 

Wynika ona z prawie trzy krotnie większej wartości opałowej wodoru oraz blisko dwukrotnie 

większej sprawności ogniwa wodorowego względem tradycyjnego silnika cieplnego. Kolejnym 

parametrem, który wyróżnia pojazd wodorowy jest emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Pojazd 

firmy NEWAG spełnia normę Stage IIIB. Przepis ten sankcjonuje między innymi emisję tlenku 

węgla do atmosfery do poziomu 3,5 g/kWh  Natomiast Pojazd firmy PESA będzie się 

charakteryzować zdecydowanie niższym bądź znikomym poziomem emisji tlenku węgla. 

Tabela 2. Porównanie parametrów trakcyjnych pojazdów PESA 6Dn [8]  

oraz NEWAG 6Dg [9] 

 PESA 6Dn NEWAG 6Dg 

Rodzaj trakcji wodorowa spalinowa 

Siła rozruchowa 220 kN 219 kN 

Moc silnika trakcyjnego 180 kW 173 kW 

Pojemność zbiornika paliwa 175 kg H2 2350 l ON 

Moc generatora mocy 2 x 85 kW 708 kW 

Zużycie paliwa 0,08 g/kW* 198 g/kW 

*prognozowane 

Coradia iLint to elektryczny zespół trakcyjny będący rozwinięciem projektu Coradia Lint 54 

wyposażony w napęd wodorowy. Pojazd posiada ogniwo paliwowe, które produkuje energię 

elektryczną. Jest ona przesyłana do baterii trakcyjnej o pojemności 110 kWh. Zastosowanie 

baterii pozwala na optymalną pracę ogniwa paliwowego oraz rekuperację energii z hamowania 

pociągu. Podczas hamowania praca ogniwa paliwowego jest zatrzymywana. Według producenta 

pojazd posiada zasięg do 1000 km. Z przedstawionego zestawienia wynika, że również te pojazdy 
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posiadają zbliżone parametry eksploatacyjne. Warto zwrócić uwagę na natężenie emitowanego 

hałasu podczas postoju. Pojazd firmy Alstom emituje hałas o natężeniu o 24 dB (A) niższym niż 

pojazd firmy NEWAG z tradycyjnym napędem spalinowym. 

Tabela 3. Porównanie parametrów trakcyjnych pojazdów 

Alsthom Coradia iLint [10] oraz Pesa 223M [11], [12] 
 

Alsthom Coradia iLint PESA 223M 

Rodzaj trakcji wodorowa spalinowa 

Szybkość maksymalna 140 km/h 120 km/h 

Ilość członów 2 2 

Zasięg 1000 km 1000 km (max na 24h) 

Pojemność zbiornika paliwa 2 x 250 kg H2 2 x 780 l ON 

Moc generatora mocy 2 x 200 kW 2 x 390 kW 

Ilość miejsc na pokładzie 138 siedzących 
144 stojące 

100 siedzących 
141 stojących 

Emisja hałasu podczas postoju 52 dB (A) 79 dB (A) 

Korzyści wynikające z zastosowania pojazdów wodorowych 

Obecnie przy eksploatacji pojazdów szynowych trakcji spalinowej pojawiają się nowe 

wymagania wynikające z konieczności spełniania przez nie norm emisji dwutlenku węgla, a także 

innych związków toksycznych. Niestety w obliczu narastającego kryzysu paliwowego 

problemem staje się dostępność oraz koszt zakupu oleju napędowego. Poniżej przedstawiono 

zalety zastosowania ogniw paliwowych zasilanych wodorem jako alternatywnego źródła energii 

w pojazdach szynowych. 

Należy zwrócić uwagę, że stosując ogniwa wodorowe, można uzyskać sprawność na wyższym 

poziomie niż powszechnie stosowane silniki spalinowe [13]. Możliwe jest to dzięki uzyskiwaniu 

przez wodór większej wartości energii na jednostkę masy w porównaniu do innych paliw 

kopalnych. W przypadku stosowania ogniw wodorowych w połączeniu z zestawem baterii 

litowo-jonowych możliwe jest odzyskiwanie energii kinetycznej traconej podczas hamowania. 

Taka konfiguracja umożliwia uzyskanie znacznie niższych kosztów eksploatacji niż popularne 

silniki diesla.[14] 

Zastosowanie wodoru pozwala również uzyskać stały dostęp do paliwa niezależnie od zasobów 

naturalnych kraju, w którym eksploatowany jest pojazd. Jest to możliwe dzięki istnieniu wielu 
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metod pozyskiwania paliwa wodorowego. Obecnie można je pozyskiwać na wiele sposobów,  

a do odróżnienia jego pochodzenia przyjmuje się umowny opis. Pierwszy z podstawowych 

rodzajów to wodór szary (obecnie najczęściej produkowany) z ropy naftowej, kolejne to wodór 

niebieski z gazu ziemnego, zielony z OZE (najbardziej pożądany), czarny z węgla kamiennego, 

oraz fioletowy z elektryczności pochodzącej elektrowni atomowych. Dzięki temu obniża się 

poziom ryzyka ograniczenia dostaw paliwa z powodu utrudnionego dostępu do złóż ropy, czy 

rosnącej ceny tego surowca, jak i jego pochodnych.  

Zaletą pojazdów napędzanych ogniwami wodorowymi jest również ich zeroemisyjność, która 

odgrywa coraz ważniejszą rolę w transporcie. Pojazdy te osiągają również niższe wibracje czy 

poziom generowanego hałasu. Zalety te ukierunkowały politykę Unii Europejskiej, w której 

wodór ma stać się paliwem przyszłości w transporcie. Dzięki czemu zakup pojazdu wodorowego 

będzie możliwy przy wykorzystaniu dotacji zewnętrznej. Przeciwieństwem tej polityki są pojazdy 

z silnikiem spalinowym, których produkcja obłożona jest coraz wyższymi ograniczeniami  

w zakresie emisji spalin, co w znacznym stopniu utrudnia ich produkcję oraz składa ostateczny 

wyższy koszt produktu. 

Proponowane kierunki zastosowania 

Sens wdrożenia pojazdów z ogniwem wodorowym nierozerwalnie połączony jest z ich zaletami, 

szczególnie z ich zeroemisyjnością. Jest to szczególnie ważne w obszarach miejskich 

zmagających się ze stale przekroczonymi stężeniami pyłów, takim jak Górnośląsko-

Zagłębiowska Metropolia. Rejon ten posiada wysoką liczbę bocznic kolejowych wynikającą  

z jego wysokiego uprzemysłowienia. Większość z nich jest niezelektryfikowana oraz przebiega 

przez centra miast. Obsługa bocznic powoduje generowanie hałasu, wibracji oraz 

zanieczyszczenie powietrza przez poruszające się po nich pojazdy z napędem spalinowym. 

Jednym z rozwiązań tego problemu jest budowa napowietrznej sieci trakcyjnej, jednakże koszty 

takiej budowy, a następnie jej utrzymania są często barierą w realizacji tego zadania. 

Zastosowanie w takich miejscach pojazdów z ogniwami wodorowymi wraz z zestawem baterii 

litowo-jonowych istotnie obniżyłoby uciążliwości związane z prowadzeniem ruchu pociągu  

w takich miejscach. W dłuższym okresie możliwe byłoby także obniżenie kosztów eksploatacji, 

dzięki systemowi rekuperacji wbudowanemu w pojeździe, ponieważ charakterystyka pracy 

manewrowej na takich odcinkach wymusza częste hamowanie. 

Istnieją również miejsca, gdzie poza hałasem czy normami emisji związków toksycznych 

istotnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem pojazdów wodorowych jest ich 

niezależność od sieci trakcyjnej. Jej obecność wraz z elementami towarzyszącymi takimi jak 

rozdzielnie energii ma znaczący wpływ krajobraz. Jako przykład można przytoczyć linię 

kolejową nr 213 na odcinku Reda-Hel, gdzie planowana jest elektryfikacja. Lokalni mieszkańcy 

wyrażają jednak obawy o zatraceniu wyjątkowego charakteru linii. Innym problematycznym 
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miejscem w aspekcie elektryfikacji jest linia kolejowa nr 72, która na odcinku pomiędzy stacją 

Zamość a przystankiem Zamość Starówka przebiega przez teren staromiejski wpisany na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. W praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję  

w krajobraz. Warto również zauważyć, że na obu liniach poza sezonem turystycznym ruch 

pasażerski jest niewielki, więc można rozważyć opłacalność takich inwestycji. 

Dla zobrazowania liczby takich miejsc w skali kraju na wykresach 2 i 3 przedstawiono długość 

linii przebiegających w odległości do około 200 m od obszarów chronionych takich jak Parki 

Narodowe i Krajobrazowe, obszar siedliskowy Natura 2000, rezerwatów czy zespołów 

Przyrodniczo krajobrazowych na podstawie GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) 

na terenie dwóch województw. Na rysunku 4 przedstawiono również mapę prezentującą w skali 

kraju linie istniejące oraz inwestycje planowane na tle Parków Krajobrazowych, obszarów 

chronionego krajobrazu oraz Parków Kulturowych. 

 
Rys. 2 Niezelektryfikowane linie kolejowe na terenie województwa Lubelskiego graniczące z 

obszarami chronionymi. Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ [15]. 

 

Rys. 3 Niezelektryfikowane linie kolejowe na terenie województwa Podkarpackiego graniczące 

z obszarami chronionymi. Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ [15]. 
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Rys. 4 Przebieg linii istniejących oraz inwestycji planowanych na tle Parków Krajobrazowych, 

obszarów chronionego krajobrazu oraz Parków Kulturowych [16]. 

Na mapie linii kolejowych można również znaleźć miejsca, gdzie przy stosunkowo wysokim 

ruchu pociągów oraz braku przeciwwskazań związanych z krajobrazem, elektryfikacja  jest 

niemożliwa. Takimi miejscami są między innymi porty morskie, terminale kontenerowe oraz 

rampy kolejowe. Są to miejsca, w których załadunek odbywa się najczęściej przy pomocy żurawi 

bramowych czy maszyn przeładunkowych, których sposób działania koliduje z rozmieszczoną 

siecią trakcyjną.  
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Należy również pamiętać, że nawet przy zelektryfikowaniu większości sieci kolejowej nie można 

wykluczyć przerw w działaniu systemu elektroenergetycznego oraz jego awarii. Również przy 

prowadzeniu modernizacji linii kolejowych wymagane jest zastosowanie pojazdów 

autonomicznych niezbędnych do prowadzenia pociągów sieciowych, a przy wyżej wymienionych 

awariach pociągów ratunkowych czy do przeciągania unieruchomionych pojazdów. Dlatego przy 

coraz większym nacisku na konstrukcje spalinowe oraz wymaganiu uzupełnienia powstającej  

po nich luki pojazdy wodorowe mogą stać się powszechniejszym widokiem. 

Podsumowanie 

Trakcja wodorowa to jeden z fragmentów rynku pojazdów szynowych, który posiada największe 

perspektywy na dalszy rozwój. Stale prowadzone badania nad wdrożeniem paliw wodorowych 

do codziennej eksploatacji, zaowocowały powstaniem projektów taboru wyposażonego w ogniwa 

paliwowe. Ich charakterystyka pracy pozwala na wykorzystanie ich do napędzania pojazdów 

wykonujących pracę manewrową oraz prowadzących lekkie pociągi regionalne. Obecnie 

konstruktorzy zmagają się z problemem przechowywania wodoru, który wynika z niskiej gęstości 

wodoru co powoduje konieczność przechowywania go w zbiornikach ciśnieniowych. Innym 

rozwiązaniem jest skraplanie wodoru. Jest to jednak proces skomplikowany, który wymaga 

wcześniejszego oczyszczenia wodoru oraz spełnienia rygorystycznych warunków jego 

przechowywania.  Równolegle prowadzone są badania nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa 

do tradycyjnych silników cieplnych. Są one jednak na wczesnym etapie zaawansowania  

ze względu na niekorzystne właściwości wodoru. 

Pojazdy wyposażone w ogniwa paliwowe charakteryzują się wyższą sprawnością, przez co ich 

koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie mogą być niższe. Należy jednak zaznaczyć,  

że obecnie koszty wdrożenia takiego pojazdu do pracy są wyższe niż w przypadku pojazdów 

trakcji spalinowej. 

Pojazdy wyposażone w trakcję wodorową posiadają coraz bardziej zbliżone parametry trakcyjne 

do pojazdów trakcji spalinowej, pomimo spełniania bardziej rygorystycznych norm emisji spalin 

oraz hałasu. Liczne zalety takie jak autonomiczność pojazdu oraz niskie oddziaływanie  

na otoczenie sprawia, że mogą być one wykorzystywane na obszarach objętych ochroną 

środowiska oraz w dalszej perspektywie zastąpić tradycyjne pojazdy trakcji spalinowej.   
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ZASADNOŚĆ ZASTOSOWANIA TABORU Z WYCHYLNYM 

NADWOZIEM W POLSCE I ZWIĄZANE Z TYM WYZWANIA 

ZARZĄDCÓW INFRASTRUKTURY 
Karol Zasadziński 

Politechnika Warszawska 

Pociąg jest środkiem transportu coraz częściej wybieranym przy codziennych podróżach  

do pracy, szkoły lub uczelni. Podróżnych przekonuje klarowny rozkład jazdy, wygoda taboru  

oraz konkurencyjny czas przejazdu. Niejednokrotnie podróż samochodem, autobusem  

oraz na krótkich odcinkach samolotem jest dłuższa od podróży pociągiem. Na polskiej sieci 

kolejowej przeprowadzane są duże i liczne prace modernizacyjne. Dzięki nim poprawia się 

bezpieczeństwo, zwiększa przepustowość oraz skraca się czas przejazdu, co jest szczególnie 

istotne dla pasażera. Maksymalną prędkość ograniczają jednak łuki, które ze względu  

na historyczny przebieg trasy lub niekorzystne ukształtowanie terenu nie pozwalają na 

prowadzenie ruchu kolejowego z tą samą prędkością jak na prostych odcinkach. Siła odśrodkowa 

działająca na pojazd na łukach może powodować wykolejenie się składu przy zbyt dużej 

prędkości przejazdowej oraz negatywnie wpływa na komfort pasażerów. W celu wyeliminowania 

konieczności wprowadzania dużych ograniczeń prędkości na łukach stosuje się przechyłkę. Przy 

mieszanym ruchu kolejowym jej wartość jest ograniczona i nie pozwala na optymalne 

wykorzystanie możliwości linii kolejowej. 

Rozwiązaniem pozwalającym na bezpieczne zwiększenie prędkości na łukach linii kolejowych, 

po których poruszają się zarówno składy pasażerskie i towarowe z różnymi prędkościami jest 

zastosowanie pociągów z wychylnym nadwoziem. Wychylenie się składu na łuku równoważy 

przyśpieszenie dośrodkowe i pozwala na zachowanie prędkości takiej jak na prostym odcinku. 

Ponadto wychylenie równoważy niekorzystny wpływ sił odśrodkowej na pasażera  

oraz przedmioty przewożone w pociągu, dzięki czemu sprawia, że podróż jest wygodna  

i nieuciążliwa. 

Dotychczas istniały próby wprowadzenia pojazdów z wychylnym nadwoziem na polskie tory. 

Przewoźnik PKP Intercity zamierzał zakupić składy ED250 wyposażone w mechanizm 

wychylnego nadwozia do obsługi połączeń ekspresowych o podwyższonym standardzie.  

Ze względu na koszty zdecydowano o zaniechaniu wprowadzania systemu wychylnego nadwozia 

na polskie tory i zakupiono tabor klasyczny. Mimo to zdążyło powstać w Polsce kilka opracowań 

dotyczących prędkości lub czasu przejazdu uzyskanego przy wykorzystaniu taboru z wychylnym 

nadwoziem. Pierwsze dotyczyło symulacji przejazdu pociągu na odcinku Warszawa Zachodnia – 

Gdynia Główna. Analiza wykonana przez Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa pokazała,  
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że pociąg z wychylnym nadwoziem jest w stanie pokonać ten odcinek w czasie 8 minut szybszym 

niż pociąg konwencjonalny. [1] Kolejną analizą było badanie zwiększenia prędkości dla linii 

kolejowej nr 1 po modernizacji. Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu założyło 

maksymalną prędkość dopuszczalną dla pociągów konwencjonalnych na poziomie 140 km/h 

natomiast dla pociągów z wychylnym podwoziem 160 km/h. [2]. Zwiększenie prędkości na tym 

odcinku pozwoliłoby na skrócenie czasu przejazdu o ok. 10 min. 

Linie, dla których prowadzona była analiza zawierają łuki ograniczające prędkość przejazdu, 

natomiast posiadają też wiele odcinków prostych. Z tego powodu zaoszczędzony czas może nie 

wydawać się duży i przez to odstraszać przewoźników przed inwestowaniem większej ilości 

pieniędzy na tabor z wychylnym nadwoziem. Są jednak linie kolejowe w Polsce charakteryzujące 

się dużo większym natężeniem łuków i mniejszymi promieniami. Jedną z nich jest ciąg linii 

kolejowych 94, 97, 625, 98 oraz  99 składający się na tzw. kolejową zakopiankę. Ta linia kolejowa 

pomimo prowadzonej modernizacji zawiera wiele lokalnych ograniczeń prędkości związanych  

z małymi promieniami łuków. Wykorzystując wzór [3] 

𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑇𝑇) ∙ 12,96 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑡𝑡 

gdzie: 

 𝛼𝛼 = arcsin �ℎ
𝑠𝑠
�; h – zastosowana przechyłka toru, s – rozstaw szyn (1435 mm) 

𝛽𝛽𝑇𝑇 – kąt wychylenia się nadwozia (przejąłem 8°) 

R – promień łuku kołowego 

g – przyspieszenie ziemskie 

pobierając dane z mapy oraz stosując się do wykazu maksymalnych prędkości dla autobusów 

szynowych i EZT publikowanego przez PLK wyliczyłem teoretyczną oszczędność czasu przy 

przejeździe pociągu z wychylnym pudłem na odcinku Kraków Płaszów – Zakopane  

w porównaniu z taborem konwencjonalnym. 
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0,632 3,751 60 830 162,2044 120 0,051983 0,025992 

3,751 6,53 80 830 162,2044 120 0,034738 0,023158 

6,53 9 70 430 116,7503 116,7503 0,035286 0,021156 
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9 15,5 100 560 133,2348 120 0,065 0,054167 

SK
A

W
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A
 - Ż
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W
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C

 

-0,683 0,58 60 330 102,2776 102,2776 0,02105 0,012349 

0,58 0,887 70 320 100,716 100,716 0,004386 0,003048 

0,887 5,115 100 1080 185,0272 120 0,04228 0,035233 

5,115 5,76 80 340 103,8157 103,8157 0,008063 0,006213 

5,76 6,73 100 1650 228,6997 120 0,0097 0,008083 

6,73 8,622 80 1100 186,7325 120 0,02365 0,015767 

8,622 8,986 70 360 106,8255 106,8255 0,0052 0,003407 

8,986 10,257 100 880 167,0186 120 0,01271 0,010592 

10,257 10,919 90 800 159,246 120 0,007356 0,005517 

10,919 11,606 80 400 112,6039 112,6039 0,008587 0,006101 

11,606 13,271 100 480 123,3514 120 0,01665 0,013875 

13,271 13,821 70 390 111,1875 111,1875 0,007857 0,004947 

13,821 14,187 90 620 140,1908 120 0,004067 0,00305 

14,187 17,92 100 873 166,353 120 0,03733 0,031108 

17,92 21,424 80 590 136,757 120 0,0438 0,0292 

21,424 22,5 70 500 125,895 120 0,015371 0,008967 

22,5 23,591 50 240 87,22264 87,22264 0,02182 0,012508 

23,591 25,185 60 340 103,8157 103,8157 0,026567 0,015354 

25,185 30,043 50 220 83,50932 83,50932 0,09716 0,058173 

30,043 32,827 60 200 79,62301 79,62301 0,0464 0,034965 

32,827 32,957 40 260 90,7842 90,7842 0,00325 0,001432 

32,957 35 60 500 125,895 120 0,03405 0,017025 

35 40,1 80 580 135,5931 120 0,06375 0,0425 

40,1 43,1 90 1100 186,7325 120 0,033333 0,025 

43,1 44 100 ∞ 120 120 0,009 0,0075 
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Ze względu na klasę linii kolejowej (linia kolejowa pierwszorzędna) należało ograniczyć 

prędkość maksymalną pojazdu z wychylnym nadwoziem do 120 km/h. Na podstawie wyliczeń 

czas przejazdu z wykorzystaniem taboru z wychylnym nadwoziem skróci się o ok. 30 min. Taki 
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czas przejazdu staje się konkurencyjny wobec komunikacji autobusowej oraz samochodowej 

czyniąc kolej najlepszym środkiem komunikacji pomiędzy Krakowem a Zakopanem. 

Zastosowanie taboru z wychylnym pudłem daje więc realne korzyści dla przewoźników nim 

operujących. 

Poruszanie się po jednym szlaku pojazdów konwencjonalnych i z wychylnym nadwoziem 

stanowi wyzwanie dla zarządców infrastruktury. Eksploatacja pojazdów z wychylnym 

nadwoziem powoduje zwiększenie wartości przyspieszenia niezrównoważonego, a co się z tym 

wiąże większe zużycie infrastruktury i większe koszty jej utrzymania. Podniesienie stawek  

za dostęp do infrastruktury za przejazdy realizowane wszystkimi typami taboru byłoby 

niesprawiedliwe. Włoski zarządca infrastruktury kolejowej (RFI) uzależnia opłatę za dostęp  

od masy pociągu, jego prędkości rozkładowej, poziomu zużycia trakcji kolejowej, ilości 

oferowanych miejsc, pory dnia, dnia tygodnia, miast z postojem handlowym i długości relacji. 

Cena za pobór energii jest uzależniona od parametrów geometrycznych toru, masy pociągu, 

poboru dodatkowej energii do działania urządzeń na podkładzie, prędkości pociągu, liczby 

postojów oraz typu zasilania. [4] Takie podejście pozwala na wycenienie dostępu  

do infrastruktury w sposób sprawiedliwy w zależności od poziomu zużywania infrastruktury. 

Operatorzy pociągów z wychylnym nadwoziem muszą zrekompensować większe zużycie 

elementów infrastrukturalnych poprzez większe stawki. Różnica w sposobie rozliczania  

się przewoźników używających pociągów z wychylnym nadwoziem od przewoźników 

używających taboru konwencjonalnego ujawnia się jedynie w parametrze prędkości, gdyż  

dla pojazdów z wychylnym nadwoziem są one wyższe. 

Eksploatacja taboru z wychylnym nadwoziem wprowadza również konieczność dostosowania 

tarcz i wskaźników do wyższych prędkości na danej linii kolejowej. Ze względu na wydłużenie 

drogi hamowania przed sygnalizatorem należy zabudować dodatkowe wskaźniki W19 oraz W20, 

informujące że pociąg wjeżdża na odstęp o długości mniejszej od obowiązującej na danej linii 

kolejowej drogi hamowania i wymaga od maszynisty zachowania szczególnej ostrożności  

w regulowaniu prędkości jazdy pociągu. Ponadto należy zwiększyć maksymalną dopuszczalną 

prędkość na danym odcinku z uwzględnieniem, iż obowiązuje ona jedynie tabor z wychylnym 

nadwoziem. Brytyjski zarządca infrastruktury (Network Rail) umieszcza specjalny wskaźnik EPS 

– Enhanced Permissible Speed. Informuje on o dopuszczalnej maksymalnej prędkości  

dla pociągów, która jest wyznaczana indywidualnie dla każdego typu pociągu i danej linii 

kolejowej uwzględnionej w dokumencie Sectional Appendix. [5] Z podwyższonej dopuszczalnej 

prędkości korzystają pociągi British Rail Class 390. Ponadto NR posiada specjalny system 

sterowania TASS - Tilt Authorisation and Speed Supervision System zabudowany specjalnie  

na potrzeby pociągów z wychylnym nadwoziem poruszających się po West Coast Main Line. 
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Wykorzystuje on balisy do przekazywania dodatkowych informacji niezbędnych  

dla prowadzącego pojazd z wychylnym nadwoziem. [6] 

 
Rysunek 30 - znak EPS 

Niemiecki zarządca infrastruktury Deutsche Bahn Netze wyposaża szlaki w specjalne balisy ZUB 

122 oraz ZUB 262 produkcji firmy Siemens. Są one częścią systemu sterowania GNT - 

Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnik, będącego elementem LZB – 

Linienzugbeeinflussung, systemu informowania kabinowego oraz ochrony pociągu. Dostarczają 

one maszyniście informacji o maksymalnej dopuszczalnej prędkości dla pojazdów z wychylnym 

nadwoziem. Nie wszystkie linie kolejowe są w nie jednak wyposażone. System wychylnego 

nadwozia może być stosowany zatem wyłącznie na liniach kolejowych do tego przystosowanych. 

Linie te są ujęte w rejestrze infrastruktury IRS, do którego odnosi się dokument z warunkami 

dostępu do infrastruktury Network Statement. [7] Niektóre z linii kolejowych wyposażonych  

w balisy ZUB to odcinek Basel – Stuttgart, Drezno – Norymberga oraz Würzburg – Erfurt. 

Dokładne dane o odcinkach dostosowanych dla pojazdów z wychylnym nadwoziem zawiera 

interaktywna mapa stanowiąca część IRS. [8] 

Zachęcenie przewoźników do stosowania pojazdów z wychylnym nadwoziem może się odbyć 

przez dostosowanie infrastruktury. Nie jest jednak konieczna ingerencja w geometrię toru. 

Specjalna budowa nadwozia pozwala na zachowanie skrajni również podczas wychylania  

się na łuku. Z tego powodu odległości między torami oraz pozostała infrastruktura nie muszą być 

przebudowywane. Inne prace infrastrukturalne mogą jednak zostać rozważone przez zarządców 

infrastruktury. Przeniesienie głowic rozjazdu na prostą oraz eliminacja rozjazdów krzyżowych 

pozwoli na osiąganie przez tabor z wychylnym nadwoziem większych prędkości. Nie będzie 

bowiem konieczności redukcji prędkości na nich do prędkości rzędu 40-100 km/h. Ponadto  
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ze względu na wydłużenie drogi hamowania przed semaforami należy przestawić tarcze 

ostrzegawcze lub przebudować blokadę liniową. Można również ograniczyć przejścia w łukach 

między nawierzchniami na podsypce i bez podsypki (mosty, estakady) oraz wydłużyć krzywe 

przejściowe oraz zastąpić prostoliniowe rampy przechyłkowe rampami krzywoliniowymi. Łuki 

na tych elementach bowiem ograniczają możliwość wykorzystania systemu wychylnego 

nadwozia i wprowadzają ograniczenia prędkości. [9] Brak wykonania tych prac nie wyklucza 

jednak operowania taborem z wychylnym nadwoziem. Może ograniczać jego możliwości, 

natomiast wciąż przewaga nowoczesnego taboru będzie widoczna. 

Inwestycja w pojazdy z wychylnym nadwoziem daje realne korzyści dla przewoźników  

i pasażerów. Nie wymaga dużego wkładu w inwestycje infrastrukturalne ze strony zarządców 

infrastruktury, poprawiając możliwości eksploatacyjne linii kolejowych. Pozwala na skrócenie 

czasu przejazdu oraz zwiększenie komfortu podróżujących. Wzór zaczerpnięty z innych krajów 

daje możliwości lepszego dostosowania się do operowania pojazdami z wychylnym nadwoziem 

również w Polsce. Zarządcy infrastruktury mogą zaktualizować system pobierania opłat za dostęp 

do infrastruktury uzależniając go od prędkości maksymalnej pociągu, mogą dostosować linie 

kolejowe do pełniejszego wykorzystania systemu wychylnego nadwozia poprzez zabudowę balis, 

w tym systemu ETCS, oraz umieszczając dodatkowe wskaźniki. Pociągi z wychylnym 

nadwoziem są przyszłością kolei, w tym polskiej i na pewno są w stanie w znacznym stopniu 

poprawić usługi świadczone przez przewoźników kolejowych w Polsce. 
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LOKALNE LINIE KOLEJOWE - OGÓLNOPOLSKI POTENCJAŁ 

EUROPEJSKIEGO STANDARDU  
Piotr Modzelewski 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku 

Jaka jest przyszłość kolei? Jak potoczą się jej losy? Te pytania są niezwykle ważne  zarówno dla 

podróżnych, jak również dla pracowników spółek kolejowych. Obecnie prowadzone inwestycje 

związane z omawianym środkiem transportu zdają się napawać optymizmem, który stanowi 

niejaki renesans po kryzysie PKP z przełomu XX i XXI w. Mimo to, warto podejmować nowe 

inicjatywy, gdyż te przeprowadzane obecnie są solidnym fundamentem do dalszego rozwoju. 

Warto zatem zwrócić uwagę na potrzebę lepszego skomunikowania terenów uznawanych  

za te, w których kolej jest nieopłacalna. Rozwój zapomnianych miejscowości jest możliwy 

właśnie dzięki rozwojowi infrastruktury kolejowej i powiększaniu siatki połączeń, zwłaszcza tych 

dalekobieżnych. To właśnie w tym przejawia się jedna z kluczowych ról kolei polegająca  

na rozwoju polskich miast i wsi. To w rękach kolei spoczywa rozwój Polski na miarę europejskich 

standardów i XXI w.  

Chciałbym więc zaproponować utworzenie Sieci Expresowych Połączeń Kolejowych, w której 

to pociągi kursowałyby po najkrótszych trasach. Pragnę zatem zaprezentować dwa przykłady 

takich relacji:  

- pierwszą z nich jest połączenie Szczecin Główny - Białystok Fabryczny, 

- drugą zaś  połączenie Krynica Zdrój - Suwałki. 

Zacznijmy od pierwszej propozycji. Obecny pociąg IC RYBAK jadący ze stacji Szczecin Główny 

do stacji Białystok pokonuje tę trasę przez m. in. Koszalin - Gdańsk Gł. - Olsztyn Gł., natomiast 

mógłby ten skład mieć następujące (wybrane) stacje pośrednie: Stargard Szczeciński - Wałcz - 

Piła Główna - Bydgoszcz Główna - Toruń Główny - Brodnica - Nidzica - Ostrołęka - Łapy - 

Białystok.  
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Mapa przebiegu trasy Szczecin Główny - Białystok Fabryczny 

Wiele kontrowersji może budzić propozycja stacji docelowej, aczkolwiek jedną z priorytetowych 

kwestii rozwoju kolei jest wzrost znaczenia innych stacji na terenach dużych miast niż dworce 

główne. Ponadto w przyszłości możnaby przedłużyć to połączenie aż do przystanku osobowego  

Waliły. Mimo, iż linia kolejowa nr 37 ma status lokalny, należy jednak pamiętać o niebywałym 

zdeterminowaniu mieszkańców okolicznych miejscowości, to właśnie im bardzo zależy  

na połączeniach na tej trasie, o czym mowa w książce Andrzeja Kasperowicza zatytułowanej 

"130 lat Kolei Poleskiej". Oczywisty jest fakt, że takowych mieszkańców jest niewielka liczba, 

jednakże słuszność realizacji wspomninego przedsięwzięcia potwierdzają turyści. 

Kolejnym przykładem, jaki mogę zaprezentować jest uruchomienie pociągu ze stacji Krynica - 

Zdrój do stacji Suwałki. Obecnie podróż między tymi oto turystycznymi miejscowościami trwa 

w najlepszym przypadku ponad 14 godzin i wymaga przesiadek. Proponowana relacja wiodłaby 

przez następujące stacje: Krynica-Zdrój - Nowy Sącz - Tarnów -  Mielec -  Tarnobrzeg - 

Kraśnik - Lublin Główny -  Luków -  Siedlce -  Bielsk Podlaski - Białystok - Sokółka - 

Augustów - Suwałki, tym samym korzystając z linii kolejowych o następujących numerach: 
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105, 96, 91, 25, 74, 68, 30, 2, 31, 32, 6, 40. Większość wymienionych linii kolejowych jest 

przystosowana do ruchu osobowego. Co ważne, omawiana trasa wiodłaby przez obszar Polski 

Wschodniej, wymagający szczególnej troski, zarówno w kwestii poprawy standardów,  

jak i rozwoju. Dodatkowo, dzięki omawianemu rozwiązaniu Lublin zyskałby bezpośrednie 

połączenie z Białymstokiem, co stanowi kolejny argument przemawiający za realizacją owego 

pomysłu. 

 
Mapa przebiegu trasy Krynica Zdrój - Suwałki 

 
Rzecz jasna, trasy wykorzystane przez omawiane pomysły wymagałyby szeroko 

rozumianych remontów - od przebudowy torowiska aż po elektryfikację - niektórych linii 
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kolejowych (m. in. linii kolejowej nr 225 nieczynnej od 1999 r.) oraz budowy nowych łącznic, 

pozwalających na niezmienianie kierunku jazdy. Reaktywacja zamkniętych, często 

zapomnianych, linii kolejowych to nieodłączny element walki z wykluczeniem komunikacyjnym. 

Im więcej miast i miasteczek zyska dogodny dostęp do kolei, tym większą popularnością będzie 

mogła ona się cieszyć. Powyższe rozwiązania niewątpliwie skróciłyby czas przejazdu  

na wybranych trasach. Dlatego wykorzystywanie lokalnych linii kolejowych do realizacji 

połączeń ogólnokrajowych lub międzynarodowych ma ogromny potencjał i jest tak niezmiernie 

ważne. Rozwiązanie to wcale nie wymaga podejmowania kosztownych działań na rzecz Kolei 

Dużych Prędkości (KDP), o których pisał w książce zatytułowanej Historia kolei w Polsce Adam 

Dylewski. Autor poruszał również ideę budowy tzw. Ygreka zainicjowaną w 2008 r., lecz ta była 

niejako powieleniem istniejących już linii kolejowych. 

 
Ygrek w odniesieniu do istniejących linii kolejowych (mapa) 

Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie propozycje stanowią ciekawe pomysły na  rozwój 

kolei, która będzie przynosić dumę kolejarzom, a podróżnym stanowić komfortowy środek 

transportu. Cała nadzieja leży w naszych rękach. Dołóżmy zatem wszelkich starań, aby 

urzeczywistnić nasze zamierzenia. 
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH 

KOLEJOWO – DROGOWYCH POPRZEZ ZMODERNIZOWANIE 

SYGNALIZATORA DROGOWEGO 
Michał Kóska 

Akademia WSB 

W ubiegłym roku w Polsce doszło do 22 613 wypadków, z czego 201 miało miejsce  

na przejazdach kolejowych. W tych 201 wypadkach 49 osób zgniło 63 osoby zostały ranne.  

W 98% winny wypadku na PKD jest kierujący samochodem. Lokomotywa waży 80 ton, 

przeciętny samochód 1,300 to tak jakby na raz zderzyć się z 60 samochodami. Maszynista jadąc 

z prędkością 100km/h nie ma realnej możliwości wyhamowania składu po zobaczeniu 

samochodu na PKD. Droga hamowania lokomotywy z wagonami przy takiej prędkości 

to ponad 1km. 

Przejazdy kolejowo drogowe w Polsce dzielimy na 4 ogólnodostępne kategorie, przejście  

oraz przejazd niepubliczny. Kat a wyposażona jest w rogatki zamykające całą szerokość jezdni. 

Na tej kategorii ruchem kieruje uprawniony pracownik. Kat b to samoczynny system przejazdowy 

czyli taki gdzie półrogatki zamykane są przez zbliżający się pociąg gdy najedzie on na czujniki 

umieszczone przy szynie. Wyposażony jest w półrogatki oraz sygnalizacje kolejowo drogową. 

PKD kat c to także samoczynny system przejazdowy wyposażony w sygnalizator kolejowo 

drogowy oraz w krzyż Św Andrzeja. Przejazd kat d strzeżony jest przez znak stop oraz krzyż Św 

Andrzeja. Przejście kat e wyposażone jest w samoczynny system przejazdowy z półrogatką 

i sygnalizatorem kolejowo drogowym lub w kołowrotek i labirynt, przejazd kat f zlokalizowany 

jest na prywatnych drogach wyposażony w rogatki które po porozumieniu się z dyżurnym ruchu 

obsługuje osoba wskazana w umowie. PKP PLK jako zarządca sieci kolejowych w Polsce stara 

się zmniejszać liczbę przejazdów kat a z czynnikiem ludzkim oraz kat d jako najmniej 

zabezpieczone na korzyść kat b oraz c. 

Według kodeksu ruchu drogowego kierującemu pojazdem zabrania się objeżdżania zamkniętych 

półrogatek, przejazdu przez PKD podczas pulsowania sygnalizatorów, wyprzedzania na PKD 

oraz wjazdu na przejazd gdy za przejazdem nie ma miejsca. 

Niestety te zakazy najczęściej są łamane co prowadzi do tragedii. Wjeżdżanie na PKD podczas 

otwierania lub zamykania rogatek, ignorowanie znaku stop, niezachowanie szczególnej 

ostrożności przed i na PKD. W 2021r na kat A doszło do 10 wypadków, na kat B do 26, na kat C 

do 35 a na kat D aż do 124, na kat E do 6. 

Sygnalizator kolejowo drogowy zbudowany jest z dwóch latarni sygnałowych emitujących 

pulsujące czerwone światło które są zamocowane na czerwono białym maszcie. Nad latarniami 
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umieszczony jest buczek akustyczny. Pociąg zbliżając się do przejazdu mija czujnik, który 

uruchamia cykl zamykania ruchu kołowego i pieszego. Najpierw włączają się sygnalizatory 

świetlne i dźwiękowe, które zabraniają wjazdu na przejazd. Następnie w przypadku kat B 

zamykają się rogatki. Urządzenia na przejeździe wysyłają impuls z informacją do tarczy ToP 

o stanie urządzeń. Jeśli występuje jakaś usterka maszynista na tarczy top otrzymuje sygnał Osp1 

i nakaz przejazdu przez PKD z prędkością do 20 km/h. Następnym czujnikiem jeszcze przed 

przejazdem kolejowo drogowym jest czujnik który wyłącza buczek akustyczny i zlicza osie 

wagonów. Trzecin czujnikiem jest czujnik za przejazdem który zlicza osie wagonów i jeżeli 

liczba osi zliczona na drugim czujniku zgada się z tą na trzecim sygnalizator kolejowo drogowy 

zostaje wygaszony (oczywiście jeżeli na sąsiednim torze nie znajduje się pociąg w strefie 

oddziaływania czujników). Ostatni czwarty czujnik przywraca urządzenia SSP do pozycji 

czuwania (resetuje je).  

Sygnalizator kolejowo drogowy mojego pomysłu zbudowany jest nie z dwóch lecz z trzech komór 

świetlnych odwzorowanych z sygnalizatora drogowego. Na przejazdach kolejowo drogowych 

będzie on podawał sygnały identyczne jak te które znamy ze skrzyżowań dróg jakie są podawane 

na sygnalizatorze S1. Działanie będzie proste i łatwiejsze do zrozumienia dla kierowców. Podczas 

czuwania (gdy na czujniki torowe nie oddziałuje żaden pojazd szynowy) na sygnalizatorze 

wyświetla się zielone światło. Jest to czytelny sygnał dla kierowców że do przejazdu nie zbliża 

się żaden pociąg i bezpiecznie mogą pokonać przejazd. Gdy na czujniki oddziałuje pojazd 

szynowy na sygnalizatorze wygasa zielone światło a pojawia się czerwone czyli STÓJ. Ciągłe 

czerwone światło na sygnalizatorze będzie bardziej czytelne (przyzwyczajenie z sygnalizatorów 

drogowych). Środkowa komora sygnalizatora zarezerwowana jest dla koloru pomarańczowego 

który będzie się wyświetlał w dwóch przypadkach. Pierwszym przypadkiem jest moment 

wzbudzenia urządzeń do pracy czyli chwila gdzie pojazd szynowy zaczyna oddziaływać  

na czujniki torowe oraz moment zresetowania urządzeń po zjechaniu z ostatniego czujnika. 

Wtedy to komora pomarańczowa przez chwilę będzie świecić się ciągłym światłem. Drugi 

przypadek to awaria systemu SSP. Będzie ona pulsował kolorom pomarańczowym tak jak 

podczas awarii na skrzyżowaniach dróg. Kierowca będzie zobligowany do zatrzymania się przed 

przejazdem kolejowo drogowym i upewnienia się czy nie zbliża się pojazd szynowy. 

Automatycznie na tarczy top maszynista dostanie informacje o awarii urządzeń na przejeździe. 

W tej chwili gdy na PKD występuje awaria urządzeń czas wywieszenia tabliczki sygnalizacja 

uszkodzona zajmuje nawet do 2h w zależności od wielkości sekcji. 

Zaletą trzykomorowego semafora jest to że nie zmieniamy przyzwyczajeń kierowców  

ze skrzyżowań, sygnalizator jest bardziej czytelny, będzie on wskazywał usterki przez co poprawi 

się kultura bezpieczeństwa oraz zmniejszy się ilość wypadków na PKD. W tym celu trzeba 
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przekonać władze do wprowadzenia innowacji i zmian w przepisach. Niestety nie zmienimy 

wszystkich sygnalizatorów w jeden dzień a inwestor poniesie koszty. 

Pierwszym krokiem powinno być wytypowanie kilkunastu przejazdów kategorii B i C w Polsce 

na których najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego i przeprowadzenie  

na nich badań pod względem zachowania się kierowców przy działającym sygnalizatorze 

trójkomorowym.  
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ANALIZA KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W EUROPIE  

W ASPEKCIE BUDOWY SIECI KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI  

W POLSCE 
Krzysztof Borowczyk, Katarzyna Belska 

Studenckie Koło Naukowe Transport, Politechnika Krakowska 

 



ANALIZA TABORU SZYNOWEGO W ASPEKCIE BUDOWY SIECI KOLEI
DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE 

Krzysztof BOROWCZYK, Katarzyna BELSKA

Zródła: https://www.eska.pl/warszawa/dworzec-zachodni-sie-zmieni-za-dwa-miliardy-zlotych-prace-potrwaja-trzy-lata-aa-GyeH-9Jwh-GLZi.html,  https://www.nakolei.pl/nowoczesne-rozwiazania-kolejowe-
przyszlosc-w-tym-rozwoj-kdp-w-polsce-to cpk/?msclkid=78e8b6cbd12611eca0e50e010ac646b9,  https://www.emaze.com/@AOOQLLIF/kolej-duych-prdkoci, https://www.renfe.com,  https://www.sncf.com,
https://www.eurostar.com, https://www.bahn.de/,

Alta Velocidad Española - Hiszpania 
LGV - Francja 
Eurostar Italia - Włochy 
ICE - Niemcy 

     Kolej Dużych Prędkości w Polsce wymaga inwestycji taborowych,
zbudowania odpowiedniej infrastruktury, w tym szlaków 
z pierwszeństwem przejazdu nad pociągami regionalnymi.
  Systemy w Europie korzystają z przystosowanego systemu
zasilania sieci trakcyjnej oraz sterownia ruchem, co w Polsce będzie
konieczne w celu połączenia się z innymi miastami np. w Czechach
 i Niemczech. 
    Największymi  sieciami  KDP w Europie są:

Jednak podążając za nowoczesnością i wysokim standardem nasz kraj musi brać
pod uwagę możliwości finansowe,  oferty dofinansowań do budowy oraz projekty 
i wiedzę na polskim rynku, co może ograniczyć koszty.

https://www.renfe.com/
https://www.sncf.com/
https://www.eurostar.com/
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KOMPETENCJE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU 

KOLEJOWEGO  W SPRAWACH Z ZAKRESU PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
Paweł Jochymczyk, dr Krystian Kucharczyk 

Uniwersytet  Warszawski, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej  



V Ogólnopolska Konferencji
Naukowo - Technicznej

„Transport Kolejowy 2022:
Przeszłosć–́Terazńiejszosć–́

Przyszłosć”́

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz
wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic
kolejowych i przejazdów kolejowych może miec ́miejsce w odległosći

niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia

bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie
robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych

 
Art. 53 Ustawy o transporcie Kolejowym:

 
1.

 
2. Budowle i budynki mogą byc ́usytuowane w odległosći nie mniejszej niż

10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległosć ́ta od osi
skrajnego toru nie może byc ́mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4.

 
3. Odległosći, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych,

szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych,
budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

powinny byc ́zwiększone, w zależnosći od przeznaczenia budynku, w celu
zachowania norm dopuszczalnego hałasu w sŕodowisku, okresĺonych w

odrębnych przepisach.
 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do budynków i budowli przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do
obsługi przewozu osób i rzeczy, w tym do dróg pieszych i rowerowych,
oraz do budynków lub budowli istniejących, stanowiących zabytki w

rozumieniu przepisu art. 3 wyjasńienie pojęc ́ustawowych pkt 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH 

KOLEJOWO – DROGOWYCH POPRZEZ ZMODERNIZOWANIE 

SYGNALIZATORA DROGOWEGO 
Michał Kóska  

Akademia WSB 

  



STÓJ!
Sygnalizacja

uszkodzona -

- zachowaj szczególną 

OSTROŻNOŚĆ!

PRZEJAZD KOLEJOWY

POCIĄG

PIERWSZEŃSTWO

to skrzyżowanie, na którym

zwsze ma



Urząd Transportu Kolejowego
Al Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.utk.gov.pl
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