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Kompetencje i plany Zakładu DP

Podstawowy zakres działalności Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów (DP) obejmuje obszary:

 drogi kolejowej, 

 przewozów kolejowych,

 ochrony środowiska. 
Zakład zatrudnia najlepszych specjalistów zajmujących się między innymi:

 badaniem i oceną infrastruktury drogowej,

 technologią ruchu kolejowego,

 prognozowaniem i modelowaniem procesów przewozowych. 
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Współpracujemy z całym środowiskiem kolejowym m. in. z:

 podmiotami administracji publicznej, w tym Ministerstwem Infrastruktury i UTK,

 zarządcami infrastruktury,

 przewoźnikami kolejowymi,

 biurami projektowymi,

 firmami budowlanymi, 

 producentami, 

 Instytutami i uczelniami 

Kompetencje i plany Zakładu DP
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1. Badania rozjazdów klasycznych i dedykowanych dla linii dużych prędkości

2. Szlifowanie szyn

3. Stabilizacja podsypki żywicą

4. Weryfikowanie podsystemu „Infrastruktura” dla nowych i modernizowanych linii kolejowych

5. Tworzenie podwalin pod system Hyperloop

6. Dokumenty strategiczne dla transportu kolejowego

7. Modelowanie ruchu kolejowego

8. Modelowanie przewozów

9. Systemy zarzadzania bezpieczeństwem

10. Identyfikacja, analiza i wycena ryzyk przy zmianach technicznych i eksploatacyjnych

11. Symulatory pojazdów kolejowych

Obszary działalności Zakładu DP
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Badania rozjazdów klasycznych

i

dedykowanych dla linii dużych prędkości
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Zakres dotychczasowych badań rozjazdów

W poprzednich latach prowadzano badania:
 istniejących typów rozjazdów,
 nowych odmian istniejących rozjazdów, np. rozjazdy z ruchomym 

dziobem krzyżownicy,
 nowych konstrukcji, które nie były jeszcze stosowane na torach w 

Polsce np. rozjazdy na podporach blokowych EBS, rozjazdy
o promieniu toru zwrotnego 760 m, czy 2500 m.

Rz 60E1-1200-1:18,5 na linii CMK, na stacji Strzałki

Rz 60E1-500-1:12 na podporach blokowych EBS stacji Łódź Fabryczna
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Poligon doświadczalny na stacji Psary

 Wbudowano po raz pierwszy w Polsce rozjazdy o promieniach 500 m i 1200 m z ruchomymi dziobami krzyżownic 
przeznaczone do V ≤ 250 km/h, opracowane i wykonane przez 4 producentów

 W latach 2001-2003 przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę, kompleksowe badania tych rozjazdów w 
zakresie nawierzchni szynowej, sterowania ruchem, sieci trakcyjnej i oddziaływań dynamicznych tabor-tor

 W wyniku badań przeprowadzonych przez Instytut Kolejnictwa oceniono pozytywnie możliwość jazdy pojazdów 
szynowych po wszystkich badanych konstrukcjach rozjazdów z prędkością 200 km/h przy zachowaniu wszelkich 
kryteriów bezpieczeństwa

 Producenci uzyskali stosowne dopuszczenia do eksploatacji w Urzędzie Transportu Kolejowego

 Od 2014 roku ruch pociągów po tego typu rozjazdach odbywa się z prędkością 200 km/h w normalnej 
eksploatacji
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Kolejne poligony badań rozjazdów

W następnych latach powstało na torach zarządzanych przez PKP PLK S.A. wiele poligonów badawczych, 
na których Instytut Kolejnictwa prowadził badania różnych typów i odmian rozjazdów różnych 
producentów:

Rz 60E1-2500-1:26,5 na linii CMK, na stacji Grodzisk Mazowiecki

 stacja Korytów na CMK i stacja Ciechanów na linii nr 9 
Warszawa-Gdańsk – badania rozjazdów zwyczajnych o 
promieniu 500 m i 1200 m z krzyżownicami ze stałym 
dziobem, przeznaczonych do prędkości 200 km/h

 stacja Grodzisk Mazowiecki na CMK – badania rozjazdów
zwyczajnych o promieniu 2500 m (pierwsze takie 
konstrukcje w Polsce) z krzyżownicami ze stałym dziobem,
przeznaczonych do prędkości 200 km/h na kierunku
zasadniczym i 130 km/h na kierunku zwrotnym
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Kolejne poligony badań rozjazdów

 stacje: Strzałki, Szeligi i Psary na CMK – badania rozjazdów zwyczajnych o promieniu 500 m i 1200 m z krzyżownicami z ruchomym 
dziobem, przeznaczonych do prędkości 250 km/h

 stacja Pszczółki na linii nr 9 Warszawa-Gdańsk – badania rozjazdów zwyczajnych o promieniu 760 m (pierwsze takie konstrukcje w 
Polsce) z krzyżownicami ze stałym dziobem, przeznaczonych do prędkości 200 km/h

 stacja Świdnik na linii nr 7 Warszawa-Dorohusk – badania rozjazdów krzyżowych podwójnych na podrozjazdnicach betonowych 
(pierwsze takie konstrukcje w Polsce), przeznaczonych do prędkości 120 km/h

 stacja Warszawa Lotnisko Chopina – badania podwójnego
połączenia torów (cztery rozjazdy zwyczajne o promieniu 300 m
i skrzyżowanie torów) na podporach blokowych EBS,

 stacja Łódź Fabryczna – badania rozjazdów zwyczajnych
i łukowych o promieniach 190 m, 300 m i 500 m
na podporach blokowych EBS

Rkpd 60E1-190-1:9 na podrozjazdnicach betonowych na stacji Świdnik

W planach Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów jest w 
najbliższym czasie przeprowadzenie kolejnych badań 
rozjazdów, m.in. kolejnych konstrukcji przeznaczonych do 
dużych prędkości oraz rozjazdów zabudowanych w systemie 
nawierzchni bezpodsypkowej
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Szlifowanie szyn
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Badania związane z profilowaniem szyn

Odpowiednie zdiagnozowanie i opisanie stanu szyn wymaga zastosowania specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Zakład
dysponuje sprzętem, umożliwiającym:

 laserowy pomiar falistości powierzchni tocznej szyny,
 pomiar przekroju poprzecznego główki, pomiar twardości, a także
 pomiar – metodą wiroprądową – głębokości i liczności wad typu head check.

Pomiary tego typu przyrządami wykonuje się zarówno w celu określenia stanu technicznego szyn, jak i sprawdzenia jakości robót
związanych z profilowaniem szyn.

Przykład wyników pomiaru wad typu head check na długości 100 m
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Badania związane z profilowaniem szyn

W ostatnich latach Zakład współpracował z PKP PLK S.A. oraz SPENO w celu przetestowania w warunkach polskich nowych rozwiązań
ograniczających rozwój wad typu head check. W pracy badawczej wytypowano łącznie kilkanaście odcinków toru w łukach o
promieniu nie przekraczającym 1000 m, które poddano szlifowaniu w trybie początkowym.

Toki zewnętrzne poszczególnych łuków zostały poddane szlifowaniu w taki sposób, aby uzyskać nominalne przekroje poprzeczne 60E1
lub 60E2, a także tzw. przekroje AHC (Anti-HeadCheck). W celach porównawczych, część z odcinków nie poddano szlifowaniu. Na
wybranych odcinkach pracownicy Zakładu i PKP PLK S.A. wykonywali cyklicznie pomiary przekroju poprzecznego, falistości, a także
pomiary głębokości wad przyrządem wiroprądowym. Doświadczenia zebrane w trakcie wspomnianego programu badawczego
pozwoliły na wdrożenie nowych technik szlifowania, a także udoskonalenie strategii szlifowania na polskiej sieci kolejowej.

Przykład wyników pomiaru falistości szyn

Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transp. kolejowym



13

Weryfikacja podsystemu „Infrastruktura” 

dla nowych i modernizowanych linii 

kolejowych
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Certyfikacja podsystemu Infrastruktura

Zakład uczestniczy w procesach certyfikacji WE zgodności składników interoperacyjności (np. podkłady, systemy
przytwierdzeń, wyświetlacze), jak również weryfikacji WE podsystemu Infrastruktura (linie kolejowe, stacje, obiekty
dworcowe).

Pracownicy Zakładu uczestniczą w tego typu procesach certyfikacji jako audytorzy techniczni.

Weryfikacja WE podsystemu w przeważającej większości wiąże się z koniecznością oceny z wymaganiami na etapie
projektowania, budowy i testów końcowych podsystemu, więc oprócz wszechstronnej analizy dokumentacji,
niezbędne są również pomiary, np. skrajni czy parametrów geometrycznych toru. Pomiary są wykonywane
specjalnym toromierzem samorejestrującym z dalmierzem, co pozwala na jednoczesne sprawdzenie parametrów
toru oraz skrajni budowli.
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Stabilizacja podsypki żywicą

Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transp. kolejowym
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Zakres zastosowania stabilizacji podsypki żywicą

Stabilizacja podsypki żywicą – technologia polegająca na sklejaniu żywicą ziaren kruszywa (tłucznia) tworzącego podsypkę kolejową, 
powodująca trwałe wzmocnienie pryzmy podsypki oraz zwiększenie jej odporności na oddziaływania dynamiczne i mechaniczne (pochodzące 
od taboru, ludzi itd.).

Zastosowanie stabilizacji podsypki żywicą:
 łuki kolejowe o małych promieniach,
 okolice tzw. „dzikich przejść”,
 strefy przejściowe obiektów inżynieryjnych,
 miejsca podrywania tłucznia przez tabor,
 wzmocnienie czynnego toru w trakcie 

prowadzenia robót w torze sąsiednim,
 ścieżki dla pracowników kolejowych.

Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transp. kolejowym
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Badania żywicy i technologii stabilizacji podsypki

Badania szczegółowe żywicy i podsypki stabilizowanej żywicą:
 badania palności – wykonane w warunkach laboratoryjnych i terenowych,
 badanie wodoprzepuszczalności – wykonane poprzez napełnianie wodą drewnianej skrzyni wypełnionej tłuczniem 

stabilizowanym żywicą, imitującej fragment pryzmy podsypki,
 badanie szczepności – wykonane jako klasyczne badanie zginania belek podsypki sklejonej żywicą,
 badanie zagęszczenia stoków podsypki – badanie referencyjne podsypki stabilizowanej żywicą i podsypki niestabilizowanej, 

przeprowadzone poprzez podawanie wody pod wysokim ciśnieniem,
 badanie zagęszczenia stoków podsypki – wykonane przy użyciu lekkiej płyty do badań dynamicznych.

Badania cykliczne (6 serii) podsypki stabilizowanej żywicą na poligonach badawczych Żmigród i PKP PLK S.A.:
 ogólna obserwacja wzrokowa,
 niwelacja toków szynowych,
 pomiar ciągły toromierzem elektronicznym TEC-1435,
 pomiar strzałek łuku,
 pomiar degradacji pryzmy podsypki na „dzikich przejściach”.
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Poligony doświadczalne w obrębie OETD Żmigród

Łuk R = 900 m w km 4,288 ÷ 4,588 toru doświadczalnego – widoczna podsypka stabilizowana żywicą tuż po aplikacji „Dzikie przejście” w km 2,955 ÷ 2,958 (seria 6)

„Dzikie przejście” w km 2,955 ÷ 2,958 (seria 6)
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Poligony doświadczalne na sieci PKP PLK S.A.

„Dzikie przejście” w km 14,2 toru nr 2 linii kolejowej nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka (strona niestabilizowana – 6 seria badań)

„Dzikie przejście” w km 14,2 toru nr 2 linii kolejowej nr 449 Warszawa Rembertów – Zielonka (strona stabilizowana – 6 seria badań)
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Tworzenie podwalin pod system Hyperloop
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Tworzenie podwalin pod system Hyperloop

Technologia hyperloop - rodzaj transportu 
wykorzystujący kapsuły pasażerskie oraz towarowe 
poruszające się w tunelu o istotnie obniżonej  
wartości ciśnienia (rzędu 1% ciśnienia 
atmosferycznego - 100 Pa, lub nawet mniej;
w części dokumentów przyjmuje się 1‰ 
ciśnienia atmosferycznego). 

Instytut Kolejnictwa od samego początku angażuje się w rozwój technologii Hyperloop, jako przyszłość w 
transporcie pasażerskim oraz towarowym. 

Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transp. kolejowym
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Tworzenie podwalin pod system Hyperloop

W ramach projektu własnego pn. „Analiza możliwości przygotowania infrastruktury badawczej dla
Hyperloop na terenie Instytuty Kolejnictwa”, zweryfikowano zasoby terenowe oraz infrastrukturę badawczą
Instytutu Kolejnictwa w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie, w celu umożliwienia
budowy toru doświadczalnego dla technologii hyperloop (kolei próżniowej). W ramach projektu m.in.:
 przeanalizowano obowiązujące przepisy prawne,
 wykonano wstępne założenia umożliwiające realizację infrastruktury badawczej na terenie Instytutu

Kolejnictwa,
 zweryfikowano warunki geologiczno-hydrologiczne w obrębie toru doświadczalnego technologii kolei

próżniowej,
 zinwentaryzowano istniejące obiekty inżynieryjne pod kątem konieczności ich przebudowy i modernizacji.

2017 r. podpisanie listów intencyjnych z firmami Hyper Poland (obecnie Nevomo) oraz Euroloop,
dotyczących podjęcia współpracy na rzecz rozwoju nowoczesnych rozwiązań transportowych opartych na
technologii kolei próżniowej.
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Tworzenie podwalin pod system Hyperloop 

W 2020 roku Instytut Kolejnictwa, wraz z 12 konsorcjantami z 8 europejskich krajów, uzyskał grant w
ramach ósmego programu ramowego Horizon2020 (w ramach inicjatywy Shift2Rail), na realizację
projektu pn.”HYPERNEX: Ignition of the European Hyperlooop ecosystem”.

Celem projektu było rozpoczęcie wspólnych badań oraz współpracy pomiędzy instytucjami badawczo-
rozwojowymi, ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorcami, umożliwiających zrównoważony rozwój
nowej technologii. W ramach projektu zostanie opracowany raport, w którym zostaną uwzględnione i
przeanalizowane najważniejsze aspekty, mogące mieć wpływ na rozwój technologii hyperloop.
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Dokumenty strategiczne dla transportu 

kolejowego

Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transp. kolejowym
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Dokumenty strategiczne: plany i programy

Przykłady projektów:

 Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku (2007),
 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich 
w transporcie kolejowym – Plan transportowy (od 2012),

 Strategia Doliny Logistycznej i Program Operacyjny w zakresie transportu (2014/15),
 Krajowe Plany Wdrażania TSI:

• Strategia wdrażania TSI OPE (2014/15),
• Krajowy Plan Wdrażania TSI INF (2016),
• Krajowy Plan Wdrażania TSI PRM (2017),

 Wstępna ocena możliwości utworzenia szybkiego połączenia kolejowego w relacji Warszawa – Budapeszt 
(2018),

 Ekspertyza dotycząca komponentu kolejowego koncepcji CPK (2018),
 Poprawa dostępności większych gmin do transportu kolejowego (2018),
 Rozwój polskiej sieci kolejowej z perspektywą do roku 2050 (2020)
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Modelowanie ruchu kolejowego
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Metody wykonywania analiz

W ramach działalności wykonywane są analizy ruchowo - eksploatacyjne dla projektów
infrastrukturalnych związanych z:

 rewitalizacją,

 modernizacją,

 budową nowych linii kolejowych.

Analizy te wykonywane są przede wszystkim na etapie opracowywania dokumentacji przedprojektowej
(studia wykonalności). Mogą one jednak również dotyczyć weryfikacji poprawności projektowania
infrastruktury oraz analiz sieciowych konstrukcji rozkładu jazdy na potrzeby przewoźników kolejowych.

Metody analiz:
1. klasyczna (SOT, wzory klasyczne),
2. modele mikrosymulacyjne wykonywane w specjalistycznym oprogramowaniu (od 2014 r.).

Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transp. kolejowym
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Wykonanie modelu mikrosymulacyjnego - etapy

1. Wprowadzenie infrastruktury dla stanu istniejącego
2. Wprowadzenie danych dotyczących taboru
3. Kalibracja modelu
4. Konstrukcja rozkładu jazdy dla stanu istniejącego
5. Budowa modeli infrastruktury dla wariantów inwestycyjnych
6. Konstrukcja rozkłady jazdy dla docelowej oferty przewozowej                                                                  

na wykresie ruchu 
7. Wykonanie symulacji deterministycznej i niedeterministycznej
8. Wykonanie analiz:
 możliwości konstrukcji rozkładu jazdy według zakładanej oferty                                                               

przewozowej,
 określenie czasów jazdy pociągów poszczególnych kategorii,
 obliczenia maksymalnej teoretycznej i praktycznej zdolności                                                                  

przepustowej oraz stopnia jej wykorzystania zgodnie z 
wytycznymi Karty UIC 406,

 odporności na zakłócenia na podstawie zakładanego rozkładu 
statystycznego opóźnień,

 wykorzystania kluczowych elementów infrastruktury

Droga kolejowa jako podstawa transportu szynowego oraz doskonalenie organizacji, ruchu i zarządzania w transp. kolejowym
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Przykłady realizowanych projektów

Analizy ruchowo-eksploatacyjne z 
wykorzystaniem modeli mikrosymulacyjnych
wykonywane są w ramach projektów:
 sieciowych – analizy dla węzłów kolejowych 

lub linii kolejowych na obszarze danego 
województwa (np. w ramach WSW 
kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w 
Małopolsce

 liniowych – modele wykonywane są dla jednej 
wybranej linii kolejowej oraz odcinków 
stycznych do tej linii (np. w ramach 
dokumentacji przedprojektowej dla linii nr 
139 lub linii nr 151)
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30

Modelowanie przewozów
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Modelowanie podróży / przewozów pasażerskich

W modelowaniu przewozów / podróży osób wykorzystuje się dwie grupy modeli:

 modele wskaźnikowe – podejście uproszczone,

 modele czteroetapowe (czterostadiowe) – podejście kompleksowe.

Model wskaźnikowy zakłada korygowanie bazowych potoków ruchu wskaźnikami związanymi m.in. z:

 zakładaną zmianą czasu podróży,

 zakładaną zmianą liczby połączeń,

 zmianą liczby ludności,

 zmianą produktu krajowego brutto (lub innego wskaźnika gospodarczego).

Wskaźniki te mogą odnosić się do

 potoków odcinkowych,

 relacyjnych (elementów macierzy źródło-cel).
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Modelowanie podróży / przewozów pasażerskich

Modele czteroetapowe (czterostadiowe)

 Etap 1: Generowanie potoku podróży

Określenie liczby podróży rozpoczynających się i kończących na danym obszarze (rejonie transportowym)

 Etap 2: Rozkład przestrzenny podróży

Określenie rozkładu odległości podróży i obliczenie macierzy źródło-cel

 Etap 3: Podział podróży na środki podróży

Określenie udziałów poszczególnych środków transportu w poszczególnych relacjach podróży

 Etap 4: Rozłożenie potoków na sieć transportową

Określenie dróg przemieszczania się po sieci transportowej – określenie potoków odcinkowych

Istotne kwestie

 Możliwe jest (wręcz pożądane) budowa modeli dla różnych motywacji podroży.

 Możliwe jest rozważanie pojedynczych podróży lub całych łańcuchów podróży.

 Budowa modelu 4-etapowego wymaga wykonania szeregu badań ankietowych i pomiarów ruchu.
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Modelowanie przewozów ładunków – model wskaźnikowy

Model ten opiera się na określeniu wskaźników prognozowanych zmian przewozów ładunków transportem kolejowym rok do roku.
Wskaźniki te można określić dla różnych segmentów przewozowych transportu kolejowego, np.:

 przewozy intermodalne, 
 przewozy całopociągowe masowe,
 przewozy wagonowe rozproszone.

Prognozowanie wskaźników zmian przewozów ładunków w oparciu o prognozę zmian PKB:

 Określenie na podstawie danych historycznych GUS funkcji elastyczności zmian przewozów poszczególnych grup ładunków łącznie
w transporcie drogowym i kolejowym w zależności od zmian PKB,

 Określenie zmian przewozów poszczególnych grup ładunków łącznie w transporcie drogowym i kolejowym jako funkcji PKB w
oparciu o prognozę zmian PKB w danym horyzoncie czasowym,

 Oszacowanie prognozowanych przewozów ładunków łącznie w transporcie drogowym i kolejowym

 Oszacowanie prognozowanych przewozów ładunków łącznie w transporcie kolejowym

 Określenie wskaźników zmian przewozów poszczególnych grup ładunków w transporcie kolejowym rok do roku

 Określenie wskaźników zmian przewozów ładunków w poszczególnych segmentów przewozowych transportu kolejowego
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Identyfikacja, analiza i wycena ryzyk przy 

zmianach technicznych i eksploatacyjnych
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Ocena ryzyka

Proces oceny ryzyka składa się z następujących faz:

 Analizy ryzyka, w ramach której dokonuje się identyfikacji zagrożeń oraz szacowania ryzyka 

z nimi związanego, czyli określenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

 Wyceny ryzyka, czyli weryfikacji ryzyka z kryteriami jego akceptowalności, na podstawie 

której klasyfikuje się poziom ryzyka jako dopuszczalny bądź niedopuszczalny.
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Zmiana eksploatacyjna – przykłady zagrożeń

Przykładem zmiany eksploatacyjnej w systemie kolejowym wymagającej przeprowadzenia oceny 
ryzyka mogą być roboty torowe prowadzane na linii kolejowej dwutorowej, powodujące konieczność 
ograniczenia ruchu kolejowego do jednego toru.
Sytuacja ta generuje wiele potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa tego ruchu. Zagrożenia te 
występują ze strony wielu podmiotów uczestniczących w tej sytuacji, np.:
 pracowników wykonujących roboty torowe (niewłaściwe ustawienie ludzi i sprzętu, niewłaściwa 

reakcja na sygnał ostrzegawczy generowany przez sygnalistów, pozostawienie sprzętu budowlanego 
na torze lub w skrajni, brak znajomości procedur lub ich lekceważenie)

 sygnalistów ostrzegających pracowników torowych przed zagrożeniami (niewłaściwe ustawienie 
sygnalistów, nieprawidłowe użycie sprzętu sygnalizującego zagrożenie, niewłaściwa reakcja na 
nadjeżdżający pojazd kolejowy, awaria sprzętu sygnalizacyjnego, awaria lub brak zasięgu środków 
łączności),

 maszynistów przejeżdżających pociągów (jazda z nadmierną prędkością w rejonie robót),
 dyżurnych ruchu (możliwe popełnienie błędu podczas jazdy pociągów po jednym torze oraz 

podczas jazdy wielu pociągów w krótkich interwałach czasowych).
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Zmiana techniczna – przykłady zagrożeń

Przykładem zmiany technicznej może być zastosowanie nowego typu taboru w warunkach 

polskich, co może generować następujące zagrożenia wynikające z:

 systemu zasilania trakcyjnego, np. niezachowanie odległości izolacyjnych (łuk elektryczny 

sieć – pantograf),

 systemu łączności stosowanego w Polsce – radio 150 MHz,

 niezapewnienia widzialności sygnalizacji przytorowej stosowanej na sieci w Polsce,

 złej współpracy z systemem RADIOSTOP, z obwodami torowymi, z licznikami osi, z 

systemem SHP, z systemem ETCS (odbiór i przetwarzanie danych przekazywanych z 

urządzeń przytorowych), z systemem ETCS (nieprawidłowa interpretacja informacji z 

sygnalizacji kabinowej).
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Symulatory pojazdów kolejowych
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Czym jest symulator pojazdu trakcyjnego?

 Symulator pojazdu trakcyjnego – urządzenie odwzorowujące z założoną dokładnością zachowanie kolejowego 
pojazdu trakcyjnego w trakcie jazdy (samodzielnie, z pociągiem/składem wagonowym), jak i w innych fazach 
(np. w czasie postoju, w stanach awarii podzespołów). Składa się z jednego lub większej liczby stanowisk 
szkoleniowych, nadzorowanych z jednego stanowiska instruktora, i działa w oparciu o system informatyczny 
symulatora. Symulator może posiadać również dodatkowe (fakultatywne) elementy wyposażenia, takie jak 
stanowisko obserwacyjne, stanowisko VR itd.

 Rodzaje symulatorów pojazdów trakcyjnych:
 kabinowe z mechanizmem ruchu (pełnozakresowe),
 kabinowe bez mechanizmu ruchu,
 pulpitowe,
 kompaktowe,
 oprogramowanie PC.
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Elementy symulatorów i możliwości zastosowania

 Istotne elementy odwzorowania w symulatorze pojazdu trakcyjnego:
 elementy fizyczne:

 kabina maszynisty i/lub pulpit maszynisty,
 podzespoły pojazdu (np. w postaci ekranu Virtual Train Mode);

 oprogramowanie:
 fizyka pojazdu (z ewentualnym wykorzystaniem siłowników) i jego usterki,
 odwzorowanie infrastruktury kolejowej i otoczenia (sceneria),
 odwzorowanie dźwięku (tabor, otoczenie),
 ruch kolejowy (scenariusz);

 Możliwości wykorzystania symulatorów pojazdów trakcyjnych:
 nauczanie elementów zawodu maszynisty w szkołach kierunkowych,
 szkolenie kandydatów na maszynistów,
 egzaminy do zawodu maszynisty,
 szkolenie okresowe maszynistów,
 postępowania powypadkowe.
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Symulatory pojazdów kolejowych – doświadczenie DP

2013 – 2015: Opracowanie na zlecenie PKP Intercity S.A. założeń dla symulatora lokomotyw EU44 i EP09, a następnie 
opracowanie SIWZ dla tego projektu oraz udział w testach odbiorowych (sprawdzeniach) symulatora.

2013 – 2016: Udział w konsorcjum (z podmiotami: QUMAK S.A. – lider, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum 
Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o. o.) realizującym projekt badawczo-rozwojowy NCBiR polegający na 
budowie demonstratora symulatora pojazdu trakcyjnego serii EN57AKM w ramach przedsięwzięcia 
DEMONSTRATOR+. 

2015 – 2016: Opracowanie koncepcji zapewnienia usług szkoleniowych dla pracowników PKP Energetyka S.A. wykonujących 
czynności maszynisty z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego.

2017 – 2018: Opracowanie na zlecenie CMGI Sp. z o.o. teoretycznego modelu ruchu pojazdów specjalnych do utrzymania sieci 
trakcyjnej na potrzeby odwzorowania tych pojazdów w systemie wizualizacji symulatora kabinowego lub 
pulpitowego bez mechanizmu ruchu spółki PKP Energetyk S.A., a także scenariuszy ćwiczeń symulacyjnych na 
potrzeby pojazdów specjalnych do utrzymania sieci trakcyjnej.

2019 – 2021: Udział w konsorcjum (ze spółką Sim Factor Sp. z o.o. jako liderem) realizującym projekt badawczo-rozwojowy 
NCBiR polegający na budowie symulacyjnego systemu szkoleniowego dla maszynistów lokomotyw 
manewrowych oraz pracowników bocznic i stacji rozrządowych zaangażowanych w procesy manewrowe, 
zwiększającego efektywność i bezpieczeństwo ich działania.

2019 – 2021: Udział jako lider w konsorcjum (ze spółką Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o. o.) realizującym na zlecenie UTK 
studium wykonalności pt. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i 
Monitorowania Maszynistów”.
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Dziękuję za uwagę
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