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ARTYKUŁY 

Łukasz John, Artur Dłużniewski: Ochrona 
odgromowa stacjonarnych obiektów kole-
jowych. Część 1. Ochrona zewnętrzna – 
ogólne zasady projektowania 

W artykule opisano problematykę projektowania 
zewnętrznej instalacji odgromowej instalowanej na 
budynkach obiektów o przeznaczeniu kolejowym, 
w których mogą być zainstalowane urządzenia 
elektryczne i elektroniczne. Ochrona polega na 
wyposażeniu obiektu w zewnętrzną instalację od-
gromową, obejmującą również instalacje radiowe 
umieszczone na zewnątrz budynku. Komplekso-
wemu zabezpieczeniu powinny podlegać wszyst-
kie urządzenia elektroniczne zainstalowane we-
wnątrz obiektu, zarówno po stronie zasilania, jak  
i po stronie przesyłania sygnałów. Jako przykład 
wymieniono stacjonarne obiekty typu kolejowego. 
Opisano najistotniejsze źródło zaburzeń elektro-
magnetycznych w postaci wyładowań atmosfe-
rycznych oraz potencjalne zagrożenie pożarowe, 
jakie może mieć miejsce podczas wyładowania 
atmosferycznego. Przedstawiono elementy skła-
dowe zewnętrznej instalacji odgromowej oraz za-
sady jej doboru. Opisano sposób projektowania 
zewnętrznej instalacji odgromowej na tle obecnie 
obowiązujących norm przedmiotowych. Uwzględ-
niono również problematykę ochrony obiektów 
przed pożarami powstałymi w wyniku wyładowań 
atmosferycznych. 

Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, prąd uda-
rowy, źródło zaburzeń, wyładowanie piorunowe  
w obiekt, obiekt kolejowy poddany ochronie 

Włodzimierz Kruczek: Urządzenia pro-
stownikowe w podstacjach trakcyjnych 
systemu zasilania trakcyjnego prądu sta-
łego 

W artykule przedstawiono rozwój systemu zasila-
nia trakcyjnego 3 kV prądu stałego, od momentu 
uruchomienia na linii kolejowej pierwszego syste-
mu zasilania trakcyjnego prądem stałym do cza-
sów współczesnych, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na rozwój urządzeń prostownikowych. Opi-
sano urządzenia prostownikowe stosowane w 
systemach zasilania trakcyjnego prądu stałego 
oraz zasadę działania poszczególnych urządzeń 
prostownikowych. Scharakteryzowano wymagania 
wynikające z przepisów dotyczących współcze-
snych prostowników trakcyjnych, montowanych w 
podstacjach trakcyjnych zasilających linie kolejowe 
PKP PLK. Przedstawiono niektóre wyniki badań 
laboratoryjnych zespołów prostownikowych prze-

prowadzonych w Zakładzie Elektroenergetyki In-
stytutu Kolejnictwa oraz możliwości techniczno-
badawcze w zakresie badań zespołów prostowni-
kowych. 

Słowa kluczowe: trakcja prądu stałego, urządze-
nia prostownikowe, prostowniki trakcyjne 

Anna Lewczuk: Funkcjonowanie Systemu 
POL-on w procesie wprowadzania Ustawy 
2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nau-
ce 

Zintegrowany System Informacji o Nauce i Szkol-
nictwie Wyższym POL-on jest opracowany do 
celów statystycznych i może być także wykorzy-
stany do oceny działalności instytucji prowadzą-
cych działalność naukową. Funkcjonuje na pod-
stawie obowiązujących aktów prawnych. Na etapie 
wprowadzania w życie ustawy „Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce” z lipca 2018 r. zapowiadane 
są zmiany w funkcjonowaniu Systemu. Określono 
zasady wykorzystania Systemu w okresie przej-
ściowym trwającym rok od wejścia w życie tej 
ustawy, czyli do końca września 2019 r. Artykuł,  
w ogólny sposób charakteryzuje strukturę, dane 
oraz funkcjonalność Systemu POL-on. Wskazuje 
podstawy prawne i funkcjonowanie Systemu POL-
on w Instytucie Kolejnictwa oraz zadania  
do zrealizowania, które są wymagane na mocy 
postanowień Ustawy 2.0. Podkreślono specyfikę 
obecnego etapu funkcjonowania Systemu w wa-
runkach prac prowadzonych przez MNiSW nad 
wprowadzeniem rozporządzeń wykonawczych do 
Ustawy 2.0. 

Słowa kluczowe: system informacji, nauka, bada-
nia, ewaluacja 

Janusz Poliński: Krajowe Plany Wdrożenia 
TSI PRM wybranych kolei europejskich – 
koleje czeskie i słowackie 

W artykule opisano czeski i słowacki Krajowy Plan 
Wdrożenia technicznej specyfikacji interoperacyj-
ności PRM. Zbiory danych związanych z planem 
poprzedzają informacje dotyczące populacji osób 
niepełnosprawnych w obu państwach. W dalszej 
części przedstawiono istniejący stan infrastruktury 
kolei czeskich i słowackich oraz taboru przewozo-
wego wykorzystywanego w ruchu dalekobieżnym  
i lokalnym. W planie działań wskazano zakres 
przewidywanych prac nad poprawą dostępności 
stacji pasażerskich oraz taboru przewozowego. 
Odrębny rozdział dotyczy zasad finansowania prac 
związanych z poprawą dostępności transportu 
kolejowego dla osób niepełnosprawnych. 



Słowa kluczowe: transport kolejowy, dostępność, 
niepełnosprawny 

Agata Pomykała: Infrastruktura jako czyn-
nik konkurencyjności 

W artykule przedstawiono powiązania pomiędzy 
poziomem rozwoju infrastruktury a konkurencyjno-
ścią. Przedstawiono definicję infrastruktury i stan 
badań nad rolą infrastruktury w rozwoju społeczno-
gospodarczym. Wymieniono wybrane unijne in-
strumenty rozwoju oraz dokonano przeglądu 
przedmiotowej literatury. W artykule wykorzystano 
informacje zebrane podczas realizacji projektu 
własnego nr 8723/34 „Inwestycje transportowe 
jako czynnik konwergencji gospodarek UE-10” (w 
toku), mającego na celu analizę i ocenę wpływu 
zrealizowanych w latach 2004–2013 inwestycji na 
poziom konwergencji w krajach UE-10. 

Słowa kluczowe: konkurencyjność, wzrost go-
spodarczy, infrastruktura 

INFORMACJE O WYDARZENIACH 

Andrzej Zbieć: Seminarium naukowe 
„Przyczyny nierównomiernego zużywania 
się zestawów kołowych w wagonach towa-
rowych” 

W informacji opisano główne tezy seminarium 
poświęconego zagadnieniu nierównomiernego 
zużycia kół w wagonach towarowych. Zjawisko to 
jest spowodowane działaniem różnych czynników, 
takich jak rodzaj układu biegowego, twardość kół, 
geometria wagonu, niewłaściwa regulacja usprę-
żynowania (rozkład nacisków), nieprawidłowości w 
połączeniu pudło – wózek i innymi przyczynami 
wynikającymi z nieprawidłowej konserwacji wago-
nu. Wszystkie przyczyny mogą występować sa-
modzielnie lub łącznie – wzajemnie nakładając się 
lub znosząc. Jako najważniejszy powód nierów-
nomiernego zużycia kół, w podsumowaniu wska-
zano nierównoległe ustawienie zestawów koło-
wych w wózku, ponieważ nawet podczas jazdy po 
torze prostym wózek zachowuje się tak, jakby 
jechał po łuku. Skutkuje to ciągłym kontaktem 
obrzeża jednego z kół, prowadzącego zestawu 
kołowego wózka z szyną, powodując przyspieszo-
ne zużycie obrzeża. Równoczesny wpływ wymie-
nionych czynników zilustrowano przykładowym 
rysunkiem. 

Słowa kluczowe: seminarium naukowe, wagon 
towarowy, układ biegowy, zestaw kołowy, koło, 
zużycie zestawów kołowych 

 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH 

Adrian Kaźmierczak: Publikacje pracowni-
ków Laboratorium Badań Materiałów  
i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolej-
nictwa w czasopiśmie „Materials Research 
Proceedings” 

Czasopismo „Materials Research Proceedings”, 
wydawane przez „Materials Research Forum LLC” 
opublikowało w tomie 5/2018, materiały konferen-
cyjne pt. „Terotechnology, 10th Konference of 
Terotechnology, 18–19 October 2017, Kielce, Po-
land”. 

Konferencja była zorganizowana przez Politechni-
kę Świętokrzyską, Polskie Naukowo-Techniczne 
Towarzystwo Eksploatacyjne oraz Targi Kielce. W 
księdze konferencyjnej opublikowano m.in. dzie-
sięć artykułów autorstwa pracowników Laborato-
rium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji 
Instytutu Kolejnictwa. Artykuły dotyczą zagadnień 
inżynierii materiałowej i bezpieczeństwa w trans-
porcie kolejowym. W informacji przedstawiono 
streszczenia tych artykułów w języku polskim. 

Słowa kluczowe: inżynieria materiałowa, bezpie-
czeństwo konstrukcji, transport szynowy, zagroże-
nia, prace badawcze, infrastruktura kolejowa, bez-
pieczeństwo pożarowe, inżynieria bezpieczeństwa 

Agata Pomykała: Monografia „Koleje du-
żych prędkości w Polsce” 

Koleje dużych prędkości są najbardziej dynamicz-
nie rozwijającym się segmentem przewozów kole-
jowych. Ich walory sprawiają, że stanowią istotną 
alternatywę dla transportu indywidualnego oraz 
przedmiot zainteresowania rządów w krajach o 
bardzo zróżnicowanym poziomie rozwoju. W Pol-
sce, uchwałą Rady Ministrów nr 276/2008 z dnia 
19 grudnia 2008 r. został przyjęty do realizacji 
„Program budowy i uruchomienia przewozów kole-
jami dużych prędkości w Polsce”. W monografii pt. 
„Koleje dużych prędkości w Polsce”, wydanej w 
2015 r. przez Instytut Kolejnictwa pod redakcją 
naukową Mirosława Siergiejczyka, przedstawiono 
przebieg prac związanych z realizacją tego pro-
gramu oraz stan ich zaawansowania. W piętnastu 
rozdziałach opisano ideę i uzasadnienie budowy 
nowej linii dużych prędkości oraz uwarunkowania 
społeczno-gospodarcze, a także spodziewane 
efekty uruchomienia przewozów. Przedstawiono 
również aspekty techniczne w zakresie taboru  
i infrastruktury. 

Słowa kluczowe: transport, koleje dużych prędko-
ści, rozwój społeczno-gospodarczy 

 



Agata Pomykała: Publikacja artykułów  
w czasopiśmie MATEC Web of Conferen-
ces 

Przedstawiono informację o artykułach autorstwa 
pracowników Instytutu Kolejnictwa, opublikowa-
nych w 2018 r. w czasopiśmie internetowym MA-
TEC Web of Conferences. Artykuły dotyczą wyni-
ków prac badawczych, prowadzonych w ostatnim 
okresie, związanych z problematyką rozwoju trakcji 
elektrycznej w transporcie kolejowym. Są rozwi-
nięciem prezentacji przedstawionych podczas XIII 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „No-
woczesny Transport Elektryczny” MET’2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: transport kolejowy, trakcja elek-
tryczna, konferencja MET2017 

WSPOMNIENIA PRACOWNIKÓW 

Mirosław Procner: Spisane w 2018 roku 
wspomnienia z pracy w latach 1951-1994 

 

 

 

 

 

 

 

 


