
STRESZCZENIA 

ARTYKUŁY 

Szymon Klemba: Wykorzystanie pasa żer-
skiego transportu kolejowego w Polsce  
i wybranych krajach Europy  

W artykule porównano wykorzystanie pasa-
żerskiego transportu kolejowego w Polsce oraz  
w innych krajach europejskich. Wykorzystano ogól-
nodostępne dane statystyczne EUROSTAT doty-
czące mierników pracy transportu kolejowego oraz 
podstawowych charakterystyk poszczególnych 
państw. Przedstawiono zakres zebranych danych, 
na podstawie których przeprowadzono analizę 
wykorzystania kolei w przewozach pasażerskich. 
Na podstawie analizy zgromadzonych danych 
statystycznych dotyczących transportu kolejowego, 
zagregowanych dla poszczególnych krajów, po-
równano podstawowe wskaźniki charakteryzujące 
pracę transportu kolejowego. Określono wskaźniki 
zapotrzebowania na transport i porównano je ze 
wskaźnikami w poszczególnych krajach. Scharak-
teryzowano również lokalne uwarunkowania przez 
określenie gęstości zaludnienia oraz gęstości sieci 
kolejowej. Podjęto próbę wskaźnikowej oceny 
warunków funkcjonowania transportu kolejowego  
w krajach europejskich na tle warunków występu-
jących w Polsce. Stwierdzono, że w porównaniu  
z wybranymi krajami Europy, wykorzystanie trans-
portu kolejowego w Polsce jest niedostateczne. 
Wskazano obszary działań, które należy podjąć  
w celu poprawy tej sytuacji oraz bariery, które mo-
gą temu przeszkodzić. 

Słowa kluczowe: transport kolejowy, transport 
pasażerski, praca przewozowa 

Jarosław Moczarski: Badania półautoma-
tycznego systemu sterowania rozrz ądza-
niem PSR-1  

W artykule opisano zagadnienie automatyzacji 
procesu rozrządzania wagonów na stacjach roz-
rządowych. Wskazano potrzebę modernizacji ist-
niejących, zautomatyzowanych systemów stero-
wania rozrządzaniem z zachowaniem wymagane-
go poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności 
pracy stacji. Opisano półautomatyczny system 
PSR-1, będący zmodyfikowaną wersją eksploato-
wanego dotychczas na stacjach rozrządowych  
i dużych stacjach manewrowych sieci zarządzanej 
przez PKP PLK S.A., automatycznego systemu 
sterowania rozrządzaniem wagonów (asr). Scha-
rakteryzowano budowę i zakres stosowania sys-
temu, a także korzyści wynikające z przyjętej struk-
tury modułowej w procesie modernizacji infrastruk-
tury zautomatyzowanych stacji rozrządowych. 

Przedstawiono zakres i wyniki badań systemu 
przeprowadzonych przez Instytut Kolejnictwa. 

Słowa kluczowe: stacje rozrządowe, systemy 
sterowania rozrządzaniem odprzęgów 

Janusz Poli ński: Podsystemy transportu 
intermodalnego. Cz ęść II – podsystem bi-
modalny 

W artykule przedstawiono różne rozwiązania 
techniczne podsystemu bimodalnego, będącego 
jednym z elementów transportu intermodalnego. 
Zaprezentowano istniejące rozwiązania techniczne, 
praktycznie wykorzystane w eksploatacji, jak rów-
nież konstrukcje, które ograniczyły się do budowy 
prototypu lub jedynie projektu koncepcyjnego. 
Opisano kierunki prac koncepcyjnych prowadzo-
nych w Polsce dotyczących tego podsystemu oraz 
scharakteryzowano jego zalety i wady. 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, podsys-
temy, terminale, wagony 

Piotr Tokaj: Zu życie par ciernych hamul-
ców w wybranych typach pojazdów szy-
nowych 

W artykule opisano badania, jakie muszą 
przejść wstawki hamulcowe kolejowych pojazdów 
szynowych wykonane z materiałów kompozyto-
wych, aby zostały dopuszczone do eksploatacji  
w ruchu krajowym i międzynarodowym zgodnie  
z przepisami UIC (Union Internationale des Che-
mins de fer). Zestawiono wyniki badań zużycia 
różnych materiałów ciernych uzyskane podczas 
prób eksploatacyjnych z uwzględnieniem zużycia 
materiału ciernego i współpracującego z nim koła 
lub tarczy hamulcowej. Ze względu na swoje wła-
ściwości oraz niezamienność z dotychczas stoso-
wanymi wstawkami żeliwnymi, szczegółowo opi-
sano zjawiska występujące podczas eksploatacji 
wstawek hamulcowych typu K (o podwyższonym 
współczynniku tarcia). 

Słowa kluczowe:  pojazdy szynowe, pary cierne, 
wstawki hamulcowe 

Iwona Wróbel: Integracja przewozów kole-
jowych słu żby publicznej w aspekcie sko-
munikowa ń poci ągów na mniejszych sta-
cjach 

Na przykładzie trzech stacji węzłowych: Dęblin, 
Szczecinek i Zbąszynek przedstawiono analizę 
skomunikowań pociągów jako elementu integracji 
przewozów pasażerskich. Przegląd danych histo-
rycznych z wcześniejszych rozkładów jazdy pocią-
gów (edycja 2014/15 oraz 2015/16) oraz obecnie 



obowiązującego rozkładu (rjp 2016/17) umożliwił 
ewaluację podstawowych parametrów takich jak: 
liczba pociągów międzywojewódzkich, liczba połą-
czeń skomunikowanych na kierunki określone  
w Planie transportowym, wartość średniego czasu 
oczekiwania i średniego czasu skomunikowania 
dla tych stacji węzłowych oraz poszczególnych 
kierunków. Przedstawienie trendów zmian, umoż-
liwiło ocenę kolejową oferty przewozowej, świad-
czonej w służbie publicznej. 

Słowa kluczowe: kolejowe przewozy pasażerskie, 
organizacja ruchu kolejowego, publiczny transport 
zbiorowy, skomunikowania pociągów, stacja wę-
złowa 

Andrzej Zbie ć: Przyczyny nierównomier-
nego zu żywania si ę zestawów kołowych  
w wagonach towarowych  

W artykule opisano przyczyny nierównomier-
nego zużycia kół zestawów kołowych  
w wagonach towarowych, spowodowane wzajem-
nym oddziaływaniem różnych czynników, takich 
jak rodzaj układu biegowego, wady materiałowe, 
geometria wagonu, niewłaściwa regulacja usprę-
żynowania (rozkład nacisków), nieprawidłowości  
w połączeniu pudło – wózek i inne, związane  
z utrzymaniem wagonów. Przyczyny te mogą mieć 
zróżnicowany wpływ na nierównomierne zużywa-
nie się kół w zestawie kołowym. Mogą występować 
samodzielnie lub łącznie, nakładając się na siebie  
i powodując w efekcie nasilenie objawów lub ich 
znoszenie się. 

Słowa kluczowe: transport, wagon towarowy, 
układ biegowy, zestaw kołowy, koło, zużycie ze-
stawów kołowych 

 

INFORMACJE O WYDARZENIACH 

Magdalena Garlikowska: Instytut Kolejnic-
twa akredytowan ą jednostk ą inspekcyjn ą  

Przedstawiono informację nt. uzyskania przez 
Ośrodek Oceny Bezpieczeństwa Instytutu Kolejnic-
twa akredytacji jako jednostki inspekcyjnej w za-
kresie oceny ryzyka. Opisano zagadnienia związa-
ne z zarządzaniem zmianami wprowadzonymi  
do systemu kolejowego, wpływającymi na bezpie-
czeństwo ruchu kolejowego. Scharakteryzowano 
wymagania, jakie powinien spełniać Instytut Kolej-
nictwa jako akredytowana jednostka inspekcyjna 
oraz zadania podejmowane w tym obszarze. 

Słowa kluczowe: akredytacja, bezpieczeństwo, 
zmiana znacząca, ocena ryzyka 

 

Iwona Wróbel: Seminaria naukowe w Insty-
tucie Kolejnictwa w II kwartale 2017 roku 

Kontynuowany od kilku lat w Instytucie Kolej-
nictwa cykl seminariów naukowych podejmuje 
tematykę związaną z transportem kolejowym. Cykl 
spotkań służy poszerzeniu wiedzy w zakresie in-
nowacyjnych rozwiązań i możliwości ich praktycz-
nego zastosowania oraz wymianie doświadczeń  
w rozwoju nowych technologii. W informacji opisa-
no zakres problematyki omawianej podczas czte-
rech seminariów w drugim kwartale 2017 roku. 
Wygłoszone w okresie kwiecień – czerwiec refera-
ty dotyczyły w szczególności elementów oferty 
przewozowej – zintegrowanych rozkładów jazdy  
i zintegrowanych systemów taryfowych, badań 
mostów kolejowych i pojazdów kolejowych oraz 
problemu hałasu w kolejnictwie. 

Słowa kluczowe:  seminarium naukowe, oferta 
przewozowa, taryfa przewozowa, rozkład jazdy 
pociągów, program badawczy, pojazd kolejowy, 
tabor kolejowy, most kolejowy, budowle inżynieryj-
ne, hałas 

Iwona Wróbel: Wspólny Bilet w transporcie 
kolejowym – konferencja z udziałem Insty-
tutu Kolejnictwa  

Przedstawiono informację nt. międzynarodo-
wej konferencji „Wspólny Bilet w transporcie kole-
jowym”, która odbyła się 15 września 2017 roku  
w Warszawie, z udziałem Instytutu Kolejnictwa. 
Omówiono zagadnienia związane z integracją 
biletową oraz przedstawiono ofertę Pakiet Podróż-
nika, stanowiącą pierwszy krok w zakresie wpro-
wadzenia systemu Wspólnego Biletu w Polsce. 

Słowa kluczowe:  oferta przewozowa, pasażer, 
konferencja międzynarodowa 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH 

Artur Rojek: Wył ączniki szybkie pr ądu stałe-
go w transporcie szynowym 

Monografia jest poświęcona budowie i zasa-
dzie działania wyłączników szybkich prądu stałego. 
Opisano różne konstrukcje wyłączników, budowę  
i zasadę działania ich podstawowych elementów, 
w tym napędów, układów wyzwalania, komór łu-
kowych i urządzeń magnetowydmuchowych. Dużą 
uwagę poświęcono parametrom wyłączników 
szybkich, w szczególności czasom własnym i łu-
kowym oraz zdolności wyłączania przez wyłączniki 
prądów krytycznych. Istotnym zagadnieniem opi-
sanym w monografii, jest koordynacja zabezpie-
czeń zwarciowych w układzie pojazd trakcyjny – 
podstacja trakcyjna. W rozdziale poświęconym tej 
problematyce przedstawiono między innymi wyniki 
badań selektywności wyłączania przy zastosowa-



niu różnych typów wyłączników szybkich. Opisano 
zagadnienia związane z występowaniem zwarć  
w obwodach prądu stałego układu zasilania trakcji 
elektrycznej, modelowanie wyłączników szybkich, 
wymagania prawne i normatywne stawiane wy-
łącznikom szybkim prądu stałego oraz podział 
wyłączników ze względu na miejsce ich zainstalo-
wania, parametry i metody wyłączania. Dwa roz-
działy poświęcono opisaniu procesu wyłączania 
prądu stałego i zjawiskom temu towarzyszącym 
oraz oddziaływaniu czynników zewnętrznych  
na łuk elektryczny oraz przepięcia łączeniowe. 
Przedstawiono również wpływ innych urządzeń  
na przebieg prądu zwarciowego oraz jego wyłą-
czania przez wyłącznik szybki. Monografię uzupeł-
nia opis i zestawienie parametrów wyłączników 
szybkich stosowanych w transporcie szynowym  
w Polsce i Europie oraz historia rozwoju wyłączni-
ków szybkich, począwszy od patentu T. Edisona, 
przez wyłączniki magnetowydmuchowe do ultra-
szybkich wyłączników wykorzystujących półprze-
wodniki oraz metodę wyłączania przeciwprądem. 

Słowa kluczowe:  wyłącznik szybki, zwarcia, na-
pięcie łuku, koordynacja zabezpieczeń, prądy kry-
tyczne, czas wyłączania 

 


