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ARTYKUŁY 

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

W artykule przedstawiono trzy zadania 
wykonane w latach 2013–2015 przez Instytut 
Kolejnictwa w projekcie budowy demonstratora 
symulatora dla operatorów pojazdów szyno-
wych w ramach przedsięwzięcia pilotaŜowego 
„DEMONSTRATOR+” Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (NCBiR). W opisywanych 
zadaniach opracowano wymagania funkcjo-
nalne i formalne dla demonstratora, wymaga-
nia dotyczące importu i przetwarzania danych 
przestrzennych GIS, a takŜe załoŜenia dla 
scenariuszy, w tym: określenie profili jazdy 
oraz definicje parametrów charakteryzujących 
scenariusze szkoleniowe. 

Słowa kluczowe : lokomotywa, symulator, 
wirtualna rzeczywistość 

Stanisław Gago: Bezprzewodowe sieci 
szerokopasmowe w stanach kryzyso-
wych w Polsce. Stan zagadnienia 

W niedługim czasie dotychczas stoso-
wane sieci radiowe będą migrowały  
do szerokopasmowych sieci radiowych. Na 
forum Komisji Europejskiej juŜ trwają prace 
badawcze nad moŜliwością wykorzystania 
szerokopasmowych sieci radiowych w sytu-
acjach kryzysowych związanych z zagroŜe-
niem ludzkiego Ŝycia, a takŜe wykorzystaniem 
sektorowych sieci radiowych, które są związa-
ne z zapewnieniem dostępności energii elek-
trycznej, ropy naftowej i gazu, wody oraz pod-
stawowych usług transportowych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem transportu drogowego  
i kolejowego (ITS). 

Słowa kluczowe : sytuacje kryzysowe, misje 
krytyczne, szerokopasmowe sieci radiowe  
w transporcie (PPDR), bezprzewodowy przesył 
danych (LTE) 

Andrzej Kowalski: Instytut Kolejnictwa 
jednostk ą upowa Ŝnion ą do bada ń tech-
nicznych oraz oceny zgodno ści okre-
ślonych rodzajów budowli, urz ądzeń  
i pojazdów kolejowych 

W artykule scharakteryzowano pod-
stawy i znaczenie dla Instytutu Kolejnictwa 
uzyskania statusu jednostki upowaŜnionej, 
według art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 
2003 r. o transporcie kolejowym, do prowa-

dzenia działalności określonej w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do 
eksploatacji określonych rodzajów budowli, 
urządzeń i pojazdów kolejowych. Przedstawio-
no zarys działalności jednostki upowaŜnionej, 
polegającej na wykonywaniu badań technicz-
nych koniecznych do uzyskania świadectw 
dopuszczenia do eksploatacji typu, stwierdza-
nia zgodności z typem oraz wydawania certyfi-
katów zgodności typu i certyfikatów zgodności 
z typem dla określonych rodzajów budowli, 
urządzeń i pojazdów kolejowych. 

Słowa kluczowe : ocena zgodności, certyfika-
cja, jednostka oceniająca zgodność, ocena 
zgodności przez stronę trzecią, jednostka 
upowaŜniona 

Włodzimierz Kruczek: Środki ochrony 
przeciwpora Ŝeniowej stosowane na 
obszarach kolejowych, wymogi i bada-
nia skuteczno ści działania 

W artykule dokonano przeglądu środ-
ków ochrony przeciwporaŜeniowej dodatkowej 
urządzeń niskiego napięcia i powyŜej 1 kV, 
stosowanych na obszarach kolejowych  
i w bezpośredniej strefie oddziaływania sieci 
trakcyjnej i pantografu. Opisano zakres badań  
i wymagania wynikające z norm ochrony prze-
ciwporaŜeniowej. Przedstawiono moŜliwości 
badawcze Zakładu Elektroenergetyki Instytutu 
Kolejnictwa w zakresie sprawdzania skutecz-
ności działania zastosowanej ochrony prze-
ciwporaŜeniowej. 

Słowa kluczowe : ochrona przeciwporaŜenio-
wa, strefa sieci jezdnej i pantografu 

Jacek Kukulski: Badania tarcz hamul-
cowych do pojazdu Desiro Rosja 

Opisano badania stanowiskowe doty-
czące doboru par ciernych hamulca tarczowe-
go do pojazdu Desiro Rosja. Badania obejmo-
wały standardowe programy tribologiczne we-
dług Karty UIC 541-3 oraz sprawdzenie zgod-
ności z wymaganiami normy EN 14535-3. 
Określono średni i chwilowy współczynnik tar-
cia, zuŜycie okładzin oraz zachowanie się pary 
ciernej w ekstremalnych warunkach eksploata-
cji. Scharakteryzowano parametry homologo-
wanego przez UIC stanowiska badawczego 
Instytutu Kolejnictwa do badania par ciernych 
hamulców pojazdów szynowych. 

Słowa kluczowe : transport kolejowy, tarcza 
hamulcowa, stanowisko dynamometryczne 



Janusz Poli ński: Elementy dotykowe na 
nawierzchniach peronów – rozwi ązania  
i popełnione bł ędy 

Dostępność infrastruktury transporto-
wej dla osób niewidomych zaleŜy od zapew-
nienia warunków bezpiecznego przemieszcza-
nia się do środków przewozowych. Osobom 
niewidomym takie bezpieczeństwo zapewniają 
elementy dotykowe. W Polsce brakuje norm 
regulujących ich zastosowanie w transporcie, 
czego efektem jest róŜnorodność oznaczeń 
ostrzegających przed tym samym rodzajem 
zagroŜenia. W artykule pokazano skutki dzia-
łań, których nie poprzedziło przygotowanie 
norm (tramwaj, kolej) oraz prawidłowe podej-
ście Metra Warszawskiego. Na podstawie do-
tychczasowych prób i analizy popełnionych 
błędów opracowano procedurę działań, która 
powinna być wykorzystana tam, gdzie brakuje 
systemowych rozwiązań w zakresie stosowa-
nia elementów dotykowych dla osób niewido-
mych. 

Słowa kluczowe : peron kolejowy, peron 
tramwajowy, peron metra, strefa zagroŜenia, 
elementy dotykowe 

Jan Raczy ński, Agata Pomykała: Per-
spektywy rozwoju Łódzkiego W ęzła 
Kolejowego 

W artykule przedstawiono stan realiza-
cji przedsięwzięć związanych z restrukturyza-
cją Łódzkiego Węzła Kolejowego. Proces re-
strukturyzacji ujęto w aspekcie uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych dla Łodzi i regionu 
łódzkiego. Obecnie planowane inwestycje 
wymagały oceny powiązań gospodarczych  
w regionie oraz powiązania z innymi regionami 
Polski. Przedstawiono teŜ stan realizacji zadań 
wynikających z rozporządzenia UE 1315/2013 
o Transeuropejskiej Sieci Transportowej, gdyŜ 
przez region łódzki przebiegają oba główne na 
terenie Polski korytarze transportowe, a po-
nadto Łódź została zakwalifikowana w tym 
rozporządzeniu jako węzeł miejski TEN-T. W 
artykule przedstawiono takŜe główne kierunki 
nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w sieć 
kolejową w regionie łódzkim w perspektywie 
2030 r. 

Słowa kluczowe : systemy transportowe, infra-
struktura, multimodalność, węzeł kolejowy 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PRACACH 

Iwona Wróbel: Krajowy Plan Wdra Ŝania 
TSI INF 

Głównym celem opracowania zlecone-
go przez Ministerstwo Infrastruktury i Budow-
nictwa było wykonanie analizy i weryfikacji 
aktualnego stanu prawnego w Polsce, w za-
kresie moŜliwości wdroŜenia Technicznych 
Specyfikacji Interoperacyjności podsystemów 
„Energia” oraz „Infrastruktura w zakresie iden-
tyfikacji barier prawnych i wykazania ewentu-
alnych sprzeczności prawa krajowego  
z TSI ENE i TSI INF, a takŜe opracowanie 
wytycznych w sprawie ewentualnej konieczno-
ści dostosowania przepisów krajowych do TSI 
ENE i TSI INF. Zakres pracy był odmienny dla 
obu TSI, a harmonogram realizacji opracowa-
nia przewidywał etapowość. Niniejsza informa-
cja zawiera opis przeprowadzonych prac  
i analiz oraz przedstawia wnioski dotyczące 
podsystemu „Infrastruktura”. 

Słowa kluczowe : techniczne specyfikacje 
interoperacyjności, podsystem Infrastruktura 

INFORMACJE O WYDARZENIACH 

Patrycja Duszy ńska-Zawada: 18. Targi 
EuroLab – spektrum nauki w XXI wieku 

Przedstawiono informację na temat 18. 
Międzynarodowych Targów Analityki i Technik 
Pomiarowych. Scharakteryzowano cel targów, 
jego efekty oraz omówiono najciekawsze me-
tody i techniki badawcze przeznaczone dla 
laboratoriów. Informacja zawiera równieŜ 
omówienie wybranych referatów wygłoszonych 
w trakcie seminariów będących nierozłączną 
częścią targów.  

Słowa kluczowe : analityka, techniki pomiaro-
we, aparatura pomiarowo-kontrolna, akredyta-
cja, kryminalistyka, spektrofotometria 

Marek Sumiła: IX Polski Kongres ITS 

Przedstawiono informację o zorgani-
zowanym w Warszawie IX Polskim Kongresie 
ITS. Scharakteryzowano wystąpienia pracow-
ników Instytutu Kolejnictwa na sesji kolejowej, 
dotyczące wybranych zagadnień wdroŜenia 
usług teleinformatycznych w realiach polskich 
kolei. 

Słowa kluczowe : kongres ITS, sterownie i te-
lekomunikacja kolejowa 

 

 

 


