
STRESZCZENIA 

ARTYKUŁY 

Marek Bartczak, Barbara Kabaci ńska, 
Krzysztof Olszewski: Układy nastawcze 
zwrotnicowe typu przeka źnikowego – 
wymagania i badania  

W artykule określono wymagania sta-
wiane układom nastawczym zwrotnicowym. 
Przedstawiono klasyfikację i charakterystykę 
ogólną układów stosowanych w urządzeniach 
przekaźnikowych eksploatowanych na sieci 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opisano za-
kres badań technicznych, które są konieczne 
do wydania świadectwa dopuszczenia do eks-
ploatacji nowych układów. 

Słowa kluczowe: układ nastawczy zwrotnico-
wy, napęd zwrotnicowy, urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym, przekaźnik 

Przemysław Brona, Adam D ąbrowski: 
Nowoczesny demonstrator symulatora 
dla operatorów pojazdów szynowych 
zwiększający bezpiecze ństwo i efek-
tywno ść ich działania – cz ęść II 

W artykule, będącym drugą częścią ar-
tykułu opublikowanego w zeszycie 152 czaso-
pisma „Prace Instytutu Kolejnictwa”, opisano 
realizację ostatnich dwóch zadań Instytutu 
Kolejnictwa w ramach projektu budowy de-
monstratora symulatora dla operatorów pojaz-
dów szynowych (przedsięwzięcie pilotażowe 
DEMONSTRATOR+ Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju). Ich przedmiotem było 
przedstawienie formalnego zakresu metodyki 
ćwiczeń na symulatorach pojazdów szynowych 
oraz opracowanie przykładowych scenariuszy 
szkoleniowych, które mogą być wykorzystane 
w ćwiczeniach na symulatorach. W zakończe-
niu artykułu podsumowano całokształt osią-
gnięć zespołu Instytutu Kolejnictwa w projekcie 
demonstratora oraz propozycje dalszego wy-
korzystania uzyskanych wyników. 

Słowa kluczowe: lokomotywa, symulator, 
wirtualna rzeczywistość 

Magdalena Garlikowska, Piotr Gondek: 
Sytuacja podró żnych na polskich 
dworcach kolejowych w aspekcie bez-
pieczeństwa z uwzgl ędnieniem rozwi ą-
zań dla osób niepełnosprawnych 

Każdy pasażer kwestie bezpieczeń-
stwa odczuwa subiektywnie. U jednych obawy 
budzą podejrzane osoby kręcące się w pobliżu 
dworca, u innych częste opóźnienia pociągów 
lub połączenia wieczorne i nocne. Zbadano, 
jakie są źródła obaw pasażerów korzystają-

cych z dworców kolejowych, a także kto dba o 
ich bezpieczeństwo. Opisano działania podej-
mowane w celu zmniejszenia obaw i lęków 
ludzi oraz zwiększenia bezpieczeństwa na 
dworcach w Polsce. Przedstawiono wdrożone 
rozwiązania w celu dostosowania dworców do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Słowa kluczowe: podróżny, pasażer, dworzec 
kolejowy, bezpieczeństwo, niepełnosprawny 

Michał Głowacz: Problemy i sposoby 
pomiaru geometrii sieci trakcyjnej 

W artykule opisano metodę pomiaru 
statycznej geometrii sieci trakcyjnej za pomocą 
ręcznego wózka pomiarowego. Oceniono sku-
teczność i efektywność metody pomiarowej na 
podstawie dotychczasowych doświadczeń 
praktycznych. Opisano znaczenie mierzonych 
parametrów prawidłowej eksploatacji sieci 
trakcyjnej. 

Słowa kluczowe: wózek, przyrząd pomiarowy, 
przewód jezdny, odsuw, wysokość, odległość 

Eugeniusz Skrzy ński: Odwodnienie i je-
go wpływ na stabilno ść podtorza kole-
jowego  

W artykule scharakteryzowano od-
wodnienie podtorza kolejowego na liniach za-
rządzanych przez PKP PLK S.A. Zwrócono 
uwagę na negatywne skutki niewłaściwego 
odwodnienia oraz potrzebę systematycznego 
utrzymywania urządzeń odwadniających. 

Słowa kluczowe: podtorze, odwodnienie 

Eliza Wawrzyn: Działania Instytutu Ko-
lejnictwa na rzecz realizacji celów 
Wspólnego Przedsi ęwzięcia Shift2Rail  

Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail 
jest formalnie ustanowionym partnerstwem 
publiczno-prywatnym służącym do projektowa-
nia, koordynowania i przeprowadzania działań 
związanych z badaniami naukowymi i innowa-
cjami wspierającymi podnoszenie poziomu 
usług kolejowych w Europie. Artykuł opisuje 
działania podejmowane przez Instytut Kolejnic-
twa na rzecz opracowywania innowacyjnych 
rozwiązań dla sektora kolejowego w ramach 
Shift2Rail, misje i cele Inicjatywy, jej priorytety 
związane z badaniami i innowacjami (ang. 
Research and Innovation, R&I), budżet oraz 
tematy konkursów ogłoszonych w bieżącym 
roku. 

Słowa kluczowe: Wspólne Przedsięwzięcie 
Shift2Rail, Plan Pracy 2017, konkursy dla sek-
tora kolejowego, Horyzont 2020, Programy 
Badawcze UE 



INFORMACJE O PRACACH 

Paweł Winciorek: Próby eksploatacyjne 
pojazdu szynowo-drogowego typu 
CRAB 3100E  

W informacji przedstawiono próby ek-
sploatacyjne pojazdu trakcyjnego (szynowo-
drogowego) typu CRAB 3100E przeznaczone-
go do wykonywania prac manewrowych na 
bocznicach kolejowych. Pojazd oceniono na 
podstawie dokumentacji technicznej dostar-
czonej przez zleceniodawcę, a także wyników 
badań zasadniczych wykonanych przez Insty-
tut Kolejnictwa. 

Słowa kluczowe: transport kolejowy, próby 
eksploatacyjne, pojazd szynowo-drogowy 

INFORMACJE O WYDARZENIACH 

Magdalena Garlikowska: XV Ogólno-
polska Konferencja Naukowo-
Techniczna pt.: „Nowoczesne techno-
logie i systemy zarz ądzania w transpor-
cie szynowym”  

Przedstawiono informację nt. XV 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicznej „Nowoczesne technologie i sys-
temy zarządzania w transporcie szynowym”, 
zorganizowanej w dniach 30.11–02.12.2016 r. 
w Zakopanem przez Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 
Polskiej Oddział w Krakowie, w której co roku 
biorą aktywny udział pracownicy Instytutu Ko-
lejnictwa. 

Słowa kluczowe: transport szynowy, nowo-
czesne technologie, infrastruktura kolejowa 

Izabella Grzegrzółka: V Mi ędzynarodo-
wa Konferencja Naukowa pt.: „Najnow-
sze technologie w transporcie szyno-
wym”  

Przedstawiono informację nt. V Konfe-
rencji Naukowej pt. „Najnowsze technologie w 
transporcie szynowym”, organizowanej cy-
klicznie przez Instytut Kolejnictwa i Wydział 
Transportu Politechniki Warszawskiej, połą-
czonej z obchodami jubileuszu 65-lecia istnie-
nia Instytutu Kolejnictwa. 

Słowa kluczowe: nauka, transport kolejowy, 
nowoczesne technologie, jubileusz 

Iwona Wróbel: Jubileusze w Instytucie 
Kolejnictwa i konferencje towarzysz ące  

W roku 2016 Instytut Kolejnictwa ob-
chodził dwa jubileusze. Pierwszy był związany 
z 20-leciem toru doświadczalnego w Żmigro-
dzie, natomiast drugi z 65-letnią rocznicą po-
wstania Instytutu. Przy okazji obchodów rocz-

nicowych zorganizowano konferencje tema-
tyczne, na których oprócz dotychczasowego 
dorobku Instytutu, zaprezentowano obecne 
możliwości jednostki w zakresie wykorzystania 
jedynego w Polsce Toru Doświadczalnego w 
Żmigrodzie do prowadzenia testów i procesów 
weryfikacji nowych technologii, badań nauko-
wych i prac badawczo-rozwojowych, w tym 
wdrażania wyników tych prac i nowych rozwią-
zań na rynek transportowy oraz prowadzoną 
działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i 
aprobacyjną na potrzeby podmiotów gospo-
darczych. 

Słowa kluczowe: tor doświadczalny, instytut 
badawczy, międzynarodowe konferencje na-
ukowe 

Iwona Wróbel: Seminaria naukowe w 
Instytucie Kolejnictwa w okresie: wrze-
sień – grudzie ń 2016 

Tradycją Instytutu Kolejnictwa jest or-
ganizowanie cyklicznie odbywających się se-
minariów naukowych, których tematyka doty-
czy istotnych zagadnień z obszaru problema-
tyki transportu kolejowego, poszerzeniu wiedzy 
z zakresu innowacyjnych rozwiązań i możliwo-
ści ich zastosowania oraz perspektyw rozwoju 
nowych technologii. W informacji opisano za-
gadnienia przedstawione na czterech semina-
riach, które odbyły się w drugiej połowie 2016 
roku, na których zaprezentowano łącznie 
dziewięć referatów. Przedstawiono w nich 
kwestie społeczno-gospodarcze i techniczno-
ekonomiczne związane z systemem kolei du-
żych prędkości, problematykę podkładów 
drewnianych oraz opis stanowiska i jego moż-
liwości w zakresie badań urządzeń pokłado-
wych systemu ETCS L1, w który wyposażono 
Tor Doświadczalny IK w Żmigrodzie. 

Słowa kluczowe: seminarium naukowe, koleje 
dużych prędkości, podkłady drewniane, Euro-
pejski System Zarządzania Ruchem Kolejo-
wym, Europejski System Sterowania Pocią-
giem 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH 

Andrzej Massel, Janusz Poli ński: Łódz-
ki Węzeł Kolejowy – stan obecny i per-
spektywy rozwoju  

W monografii zawarto charakterystykę 
województwa łódzkiego i opisano rolę kolei w 
procesie urbanizacji tego obszaru. Opisano 
także w ujęciu historycznym rozwój społeczno-
gospodarczy regionu łódzkiego, jak również 
zawarto rys historyczny kształtowania się 
Łódzkiego Węzła Kolejowego. Scharakteryzo-
wano istniejącą infrastrukturę węzła i planowa-
ne inwestycje. Omówiono rozwój kolejowych 



przewozów międzyregionalnych i regionalnych 
na obszarze województwa łódzkiego wraz z 
uwarunkowaniami osadniczymi, technicznymi 
organizacyjnymi multimodalności w przewo-
zach pasażerskich. Następne rozważania do-
tyczyły Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, m.in.: 
historii jej powstania, sieci połączeń, wykorzy-
stywanego taboru przewozowego, działań 
marketingowych i dotychczasowych wyników 
przewozowych. Na zakończenie scharaktery-
zowano rolę transportu szynowego w budowa-
niu kapitału terytorialnego w warszawsko-
łódzkim obszarze funkcjonalnym, a także kie-
runki rozwoju Łódzkiego Węzła Kolejowego w 
perspektywie długookresowej. 

Słowa kluczowe: węzeł kolejowy, kolej aglo-
meracyjna, węzeł multimodalny, przewozy 
aglomeracyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janusz Poli ński: Informacja pasa żerska 
na kolei  

Informacja pasażerska, niezbędna do 
zaplanowania sprawnej i najbardziej korzystnej 
podróży, jest przekazywana w formie wizualnej, 
dźwiękowej (słownej) lub dotykowej zarówno 
na stacjach pasażerskich (infrastruktura), jak i 
w taborze przewozowym (suprastruktura). 
Informacja przeznaczona dla podróżnych jest 
wspólna dla całej sieci bez względu na prze-
woźnika i rodzaj wykorzystywanego środka 
trakcyjnego. Każda informacja powinna cha-
rakteryzować się wieloma cechami, do których 
zalicza się m.in.: użyteczność, kompleksowość, 
zrozumiałość, dostępność, bezpłatność, pew-
ność i aktualność, rzetelność i jednoznaczność. 
W przekazie informacji coraz częściej stosuje 
się nowoczesne środki przekazywania infor-
macji, które nie powinny eliminować przeka-
zów tradycyjnych. 

Słowa kluczowe: informacja pasażerska, sta-
cja pasażerska, przekaz wizualny, przekaz 
dźwiękowy, przekaz dotykowy 
 

 

 

 


