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ARTYKUŁY

Piotr Gondek: Problemy eksploatacji podtorza 
kolejowego na obszarze szkód górniczych

Artykuł  opisuje podstawowe  problemy 
eksploatacji podtorza  kolejowego na  obszarach 
szkód  górniczych.  Obrazuje konieczność podej-
mowania  radykalnych rozwiązań w  celu zapew-
nienia  funkcjonowania  transportu  kolejowego  na 
terenach objętych szkodami górniczymi. Przedsta-
wia także  możliwości  rozwiązania  problemów 
eksploatacji linii  kolejowych na obszarach szkód 
górniczych.
Słowa  kluczowe: podtorze  kolejowe,  szkody 
górnicze

Marek Kaniewski,  Jan Malicki:  Analiza istnie-
jącego protokołu transmisji PPM2 danych i in-
formacji w sieci CAN-BUS

W  artykule  przedstawiono  ocenę stoso-
wanego protokołu PPM2 służącego na PKP do 
nadzorowania  pracy  obiektów energetycznych 
w szczególności wyłączników szybkich. Poza ko-
leją  ten protokół jest stosowany w  tramwajach 
i trolejbusach,  nie  tylko  do nadzoru pracy wyłą-
czników szybkich, ale również przy nadzorze pra-
cy oświetlenia lub ogrzewania rozjazdów w zimie. 
Przedstawiono wnioski ankiety przesłanej do do-
tychczasowych  użytkowników  protokołu PPM2 
i na tej podstawie zaproponowano wprowadzenie 
niezbędnych, nowych funkcji w tym protokole.
Słowa kluczowe: podstacja trakcyjna, wyłącznik 
szybki, zdalne sterowania wyłącznikami szybkimi

Andrzej Kowalski: Rozszerzenie zakresu akre-
dytacji  Instytutu  Kolejnictwa  jako  jednostki 
certyfikującej

Prezes  Urzędu  Transportu  Kolejowego 
zaktualizował zakres autoryzacji Instytutu Kolejni-
ctwa  (IK)  do  prowadzenia procesów certyfikacji 
WE składników interoperacyjności i interoperacyj-
nych podsystemów kolei w odniesieniu do Dyre-
ktywy nr 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady. Wcześniej poszerzono zakres akredytacji 
Instytutu  jako  jednostki certyfikującej  wyroby 
i systemy zarządzania.  W artykule  opisano roz-
szerzony zakres akredytacji, autoryzacji i notyfika-
cji  Instytutu  w  działalności  certyfikacyjnej  oraz 
scharakteryzowano  moduły procedur oceny 
zgodności i weryfikacji WE.
Słowa kluczowe: ocena zgodności, certyfikacja, 
autoryzacja,  akredytacja,  jednostka oceniająca 
zgodność, ocena zgodności przez stronę trzecią, 
jednostka notyfikowana

Artur  Rojek:  Wyznaczanie  prądów krytycznych 
wyłączników szybkich prądu stałego

Wyłączniki szybkie prądu stałego, stanowią 
podstawowe  zabezpieczenie  w  przypadku wystą-
pienia zwarcia lub przeciążenia. Przed dopuszcze-
niem  do eksploatacji są  poddawane  badaniom, 
których zakres obejmuje m.in. wyznaczenie warto-
ści i czasu wyłączania prądów krytycznych. Zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w Polsce, badania te 
przeprowadza się według normy PN-E-06121 [3]. 
Norma ta podaje odmienne wymagania w  zakresie 
badań prądów krytycznych niż normy europejskie 
PN-EN  50123-1  [4]  (dla  wyłączników  podstacyj-
nych) i PN-EN 60077-3 [6] (dla wyłączników taboro-
wych). Polska norma podaje maksymalny czas łu-
kowy  (500  ms)  towarzyszący  wyłączaniu  prądów 
krytycznych, natomiast normy europejskie nie okre-
ślają żadnego wymagania czasowego w tym zakre-
sie. Inne różnice  pomiędzy  wymaganiami  normy 
polskiej i norm europejskich dotyczą napięcia pod-
czas badań, stałej  czasowej  obwodu oraz liczby 
powtórzeń.
Badania  wartości  i  czasu  wyłączania  prądów 
krytycznych  przeprowadzono  dla  kilku  typów  wy-
łączników szybkich.  Z uwagi  na to,  że normy nie 
narzucają wartości prądów krytycznych, a jedynie 
nakazują wyznaczenie ich wartości, wszystkie ba-
dania zakończyły się wynikiem pozytywnym. Warto-
ści prądów krytycznych badanych wyłączników za-
wierały się w przedziale od około 20 A do 300 A. 
Wyniki  badań wykazały,  że  wartość prądów kry-
tycznych,  wyłączanych w czasie  poniżej 500 ms, 
jest  zależna od konstrukcji  wyłącznika szybkiego, 
zastosowanego  urządzenia wspomagającego 
przejście  łuku  elektrycznego  ze  styków  głównych 
do  komory  gaszeniowej oraz  kierunku  przepływu 
prądu przez wyłączniki niespolaryzowane.
Słowa kluczowe: wyłącznik szybki, prąd krytyczny, 
czas łukowy, wydmuch elektromagnetyczny

Krzysztof Tchórzewski: Weryfikacja parametrów 
systemu GSM-R

Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji 
Instytutu  Kolejnictwa  ma możliwości  techniczne 
i opracowaną metodologię wykonywania pomiarów 
parametrów jakościowych pokrycia radiowego oraz 
wskaźników jakości usług. Artykuł zawiera informa-
cje dotyczące roli i zadań tego Laboratorium jako 
jednostki notyfikowanej w ocenie systemu GSM-R. 
Opisano zasady wyboru modułów oceny systemu 
radiołączności  kolejowej  GSM-R  i  konsekwencji 
przyjęcia  przez  wnioskodawcę wybranego modu-
łu. Artykuł przedstawia wymagane parametry jako-
ści  pokrycia  linii  kolejowej  oraz wskaźniki  jakości 
usług systemu GSM-R podlegające badaniu i oce-
 



nie weryfikacji WE. Kładzie duży nacisk i podkre-
śla znaczenie pomiarów i  weryfikacji  systemu 
w celu  zapewnienia niezawodności i  popraw-
ności świadczenia wymaganych usług dla kolei.
Słowa  kluczowe:  certyfikacja,  system GSM-R, 
sygnał radiowy, jakość usług

Iwona  Wróbel:  Rozwój  infrastruktury  trans-
portowej  w  obszarze  funkcjonalnym  “Dolina 
Logistyczna”

Artykuł  traktuje  o rozwoju  infrastruktury 
transportowej obszaru  funkcjonalnego  „Dolina 
Logistyczna”, ze szczególnym  uwzględnieniem 
kluczowych  inwestycji.  Na  podstawie  Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przywo-
łano definicję obszarów funkcjonalnych oraz ich 
typologię.  Przedstawiono potencjał społeczno-
gospodarczy „Doliny Logistycznej” oraz problemy 
transportowe hamujące procesy rozwoju. Przyto-
czono perspektywiczną wizję obszaru funkcjonal-
nego „Doliny  Logistycznej”,  cele  strategiczne, 
priorytety i działania w zakresie rozwoju transpor-
tu, a także wpływ kluczowych inwestycji na gene-
rowane potencjały.
Słowa  kluczowe: infrastruktura transportowa, 
obszar funkcjonalny, strategia rozwoju obszaru

INFORMACJE O PRACACH

Jacek Kukulski: Badania stanowiskowe tarczy 
hamulcowej

Opisano badania tarczy  hamulcowej 
produkcji  Kovis  Słowenia  montowanej  na  kole, 
przeznaczonej dla pociągów regionalnych kolei 
szkockich.  Przedstawiono  również możliwości 
badawcze  i  parametry  techniczne  stanowiska 
Instytutu  Kolejnictwa  do  badania par  ciernych 
hamulca kolejowego.
Słowa  kluczowe: transport kolejowy,  tarcza 
hamulcowa, okładziny  hamulcowe,  stanowisko 
badawcze

Wiesław  Majewski:  Badania  trakcyjnych 
izolatorów kompozytowych 3 kV DC

Informacja  dotyczy badań  nowego  typu 
izolatorów trakcyjnych 3 kV DC wprowadzanych 
do eksploatacji. Są to izolatory, w których jako 
izolację zastosowano kompozyty zamiast porce-
lany elektrotechnicznej.  Zmiana materiału izola-
cyjnego  spowodowała  zmianę metodyki badań 
laboratoryjnych. Nowe izolatory  wykazują  pozy-
tywne właściwości i kwalifikują się do eksploatacji 
w sieci jezdnej kolejowej.
Słowa  kluczowe: izolatory  kompozytowe, 
izolatory do sieci trakcyjnej 3 kV DC

Zdzisław Wiśniewski:  Wykonanie  badań i  nad-
zór nad badaniami dla oceny zasilacza buforo-
wego typu ZB24DC300-I

Przedstawiono  opis  badań pełnych (typu) 
zasilacza buforowego ZB24DC300-I i ocenę wyni-
ków badań. Stwierdzono spełnienie w pełnym za-
kresie  obowiązujących technicznych wymagań 
normatywnych, co kwalifikuje zasilacz do zastoso-
wania w pojazdach szynowych.
Słowa kluczowe: wyposażenie pojazdów szyno-
wych, ładowanie baterii akumulatorów

INFORMACJE O PUBLIKACJACH

Jarosław Moczarski: Podstawy eksploatacji sys-
temów sterowania ruchem kolejowym

Eksploatacja systemów sterowania ruchem 
kolejowym  jest  działaniem umożliwiającym  bez-
pieczne i  sprawne funkcjonowanie kolejowego 
systemu transportowego i  realizację  zadań prze-
wozowych. W nowym, IV wydaniu książki przed-
stawiono podstawy teorii eksploatacji. Zaprezento-
wano model procesu  eksploatacji systemów srk. 
Omówiono zagadnienia niezawodności i trwałości 
obiektów technicznych oraz bezpieczeństwa syste-
mów. Opisano procesy starzenia i zużycia elemen-
tów urządzeń. Przedstawiono zasady realizacji ba-
dań eksploatacyjnych i  diagnostycznych  oraz za-
rządzania procesem  eksploatacji.  Książka  jest 
przeznaczona  dla  studentów  kierunków technicz-
nych, w szczególności specjalności srk,  a  także 
dla praktyków zajmujących się eksploatacją urzą-
dzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym, 
decydentów  zarządzających  infrastrukturą kolejo-
wą, projektantów i producentów.
Słowa  kluczowe: eksploatacja systemów srk, 
organizacja procesu obsługiwania

Janusz Poliński: Rola kolei w transporcie inter-
modalnym

Transport intermodalny  jest  technologią 
przewozu towarów,  która  z  uwagi na  proekologi-
czny charakter w przyszłości będzie systematycz-
nie rozwijana. Jednostki ładunkowe (kontenery, wy-
mienne nadwozia, naczepy) używane do przewo-
zu usprawniają przeładunki, chroniąc jednocześnie 
przed uszkodzeniem przewożone dobra. W sześciu 
rozdziałach książki  omówiono  zagadnienia  doty-
czące infrastruktury punktowej (terminale) i liniowej 
(linie  kolejowe),  taboru  przewozowego,  kodyfikacji 
jednostek  ładunkowych, a  także maszyn i  urzą-
dzeń ładunkowych wykorzystywanych w technolo-
giach  przeładunkowych. Książka  jest  adresowana 
do inżynierów  i  techników,  a także  do praktyków 
zajmujących się transportem intermodalnym, stu-



dentów, pracowników administracji samorządowej 
oraz osób zainteresowanych tą problematyką.
Słowa  kluczowe: transport intermodalny,  pod-
systemy, terminale, wagony

Janusz Poliński:  Konkurencja  pociągów dro-
gowych dla transportu kolejowego w Europie

Przewozy ładunków pojazdami drogowy-
mi o zwiększonej masie całkowitej i długości, wią-
żą  się  z  wieloma  ograniczeniami,  wynikającymi 
z Dyrektywy  96/53/WE.  Powolny  proces zwięk-
szania podstawowych parametrów pojazdów dro-
gowych ma wielu zwolenników, którzy widzą ko-
rzyści wynikające z ich eksploatacji. Podkreśla się 
przy  tym  zarówno zmniejszone zużycie  paliwa, 
jak i niższą emisję szkodliwych substancji do at-
mosfery.  Wskazuje  się  także  na  niższe  koszty 
przewozu. Krytycy pociągów drogowych zwraca-
ją uwagę na mniejsze bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego lub prawdopodobieństwo odpływu części 
ładunków z transportu kolejowego. W niektórych 
państwach europejskich, a także w Australii i Sta-
nach Zjednoczonych, pociągi drogowe są eksplo-
atowane  od  wielu  lat.  Istnieją  także  państwa 
gdzie  zabroniono ich  kursowania.  Od  kilku  lat 
operatorzy drogowi zabiegają o możliwość swo-
bodnych  przejazdów pociągów drogowych na 
terenie Europy. W wielu państwach trwają testy 
i  badania oraz społeczne konsultacje, które mają 
wspomagać procesy decyzyjne. Opisane w arty-
kule zagadnienia przybliżają problematykę pocią-
gów drogowych osobom zajmującym się trans-
portem lądowym.
Słowa  kluczowe: przewozy  ładunków,  pociągi 
drogowe


