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INFORMACJE O WYDARZENIACH

Targi „EXPO 1520”, połączone z wystawą taboru kolejowe-
go, odbywają się co dwa lata, z dużym wsparciem kolei rosyj-
skich (RŻD). Teren targów jest częścią Okręgu Doświadczalnego 
w  Szczerbince pod Moskwą. Jest on poligonem badawczym 
Wszechrosyjskiego Instytutu Badań Naukowych Transportu Ko-
lejowego (WNIIŻT). Dodatkową atrakcją targów była dynamicz-
na prezentacja pojazdów eksponowanych na wystawie oraz 
pojazdów historycznych, głównie lokomotyw parowych.

Celem wydarzenia było przedstawienie kierownictwu 
władz kolejowych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw 
(WNP), Europy i Azji Środkowej, a także operatorom kolejowym 
i / rmom leasingowym, klientom kolei i przewoźnikom, najno-
wocześniejszych maszyn i urządzeń taboru kolejowego wypro-
dukowanych przez rosyjskie i zagraniczne / rmy inżynieryjne.

Jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas 
targów było wykorzystanie przez kolej technologii cyfrowej 
na przykładzie realizowanych przez Rosjan projektów: „In-
teligentna lokomotywa” i „Cyfryzacja w  lokomotywowni”. 
Bezzałogowe pociągi (prawna de/ nicja sztucznej inteligen-
cji) były głównymi tematami sesji plenarnej.

Tematem pierwszego spotkania biznesowego była „Trans-
formacja cyfrowa i  przyszłe technologie w  przemyśle kolejo-
wym”. Dla uczestników spotkania zorganizowano na okręgu 
doświadczalnym wycieczkę, testowanym przez Instytut WNIIŻT, 
pociągiem elektrycznym UG Sinara / Siemens serii ES2G, w pełni 
obsługiwanym automatycznie. Na uwagę zasługiwały również 
pojazdy trakcyjne wykorzystywane do pracy liniowej.

1. Dwuczłonowa lokomotywa elektryczna serii 2ES5S (rys. 1), 
wyprodukowana przez zakłady w Nowoczerkasku, przezna-
czona do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych na 
liniach zelektry/ kowanych prądem zmiennym 25 kV, 50 Hz, 
która na Okręgu Doświadczalnym w Szczerbince pokonała 
odległość 5000 km, ciągnąc z prędkością 120 km/h pociąg 
o masie 5400 ton (zgodnie z przepisami RŻD, każdy prototyp 
pojazdu trakcyjnego musi pokonać taką odległość na torze 
doświadczalnym). Lokomotywa ta po próbach techniczno-
ruchowych została przekazana do próbnej eksploatacji na 
linii BAM2. Obecnie produkowana jest także odmiana tej lo-
komotywy z trzema członami (3ES5S).

Rys. 1. Lokomotywa elektryczna 2ES5S eksploatowana obecnie na linii BAM [8]
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Streszczenie

Organizowane co dwa lata Targi Kolejowe „EXPO 1520” (2019), są wydarzeniem konferencyjno-wystawienniczym poświęconym 
taborowi kolejowemu, odbywającym się co dwa lata i dotyczącym taboru kolejowego na tory o szerokości 1520 mm. W 2019 roku 
Targi zorganizowano w dniach 28−31 sierpnia na terenie Okręgu Doświadczalnego w Szczerbince pod Moskwą. Zwiedzającym 
zaprezentowano między innymi testowany przez Wszechrosyjski Instytut Badań Naukowych Transportu Kolejowego (WNIIŻT) 
pociąg elektryczny UG Sinara / Siemens serii ES2G, obsługiwany automatycznie (bez udziału maszynisty). Pociągiem tym prze-
wieziono po Okręgu uczestników konferencji pt. „Transformacja cyfrowa i przyszłe technologie w przemyśle kolejowym”. Spek-
takularnym wydarzeniem był także przejazd części eksponowanych pojazdów trakcyjnych po torze Okręgu Doświadczalnego.

Słowa kluczowe: transport kolejowy, Targi Kolejowe „EXPO 1520”

1 Dr inż.; Instytut Kolejnictwa, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów; e-mail: jpolinski@ikolej.pl.
2 BAM – Bajkalsko-Amurska Magistrala, linia kolejowa w Rosji, o długości 4234 km, przechodząca przez wschodnią Syberię i rosyjski Daleki Wschód.
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2. Trzyczłonowa lokomotywa spalinowa serii 3TE25K2M, 
o największej obecnie mocy w Rosji, jest przeznaczona do 
prowadzenia na liniach niezelektry/ kowanych ciężkich 
pociągów o masie do 7100 ton z prędkością 100 km/h, 
w  trudnych warunkach klimatycznych w  temperaturze 
do −50oC (rys. 2).

Rys. 2. Trzyczłonowa lokomotywa spalinowa serii 3TE25K2M [3]

W grupie lokomotyw manewrowych na uwagę zasłu-
gują nowe rozwiązania zarówno lekkich, jak i ciężkich po-
jazdów trakcyjnych.
1. Lokomotywa spalinowa serii TEM10 jest wyposażona w dwa 

silniki (zamiast jednego), dzięki czemu zmniejsza się zużycie 
paliwa i jednocześnie wydłuża przebieg między naprawami.

2. Lokomotywa spalinowa serii TEM14M (rys. 3). Koncepcja lo-
komotywy z dwoma silnikami zakłada najbardziej efektyw-
ne wykorzystanie mocy netto, w zależności od wykonywa-
nej pracy, w celu oszczędzania paliwa i zmniejszenia szko-
dliwych emisji do atmosfery. Kabina lokomotywy zapewnia 
maszyniście komfortowe warunki pracy, a system nadzoru 
wideo rozszerza możliwości wizualnego monitorowania 
sytuacji podczas pracy. Zastosowanie w tym typie lokomo-
tywy nowoczesnych podgrzewaczy wstępnego rozruchu 
zapewnia łatwe jej uruchomienie w warunkach zimowych. 
Lokomotywa ma system automatycznego uruchamiania 
silników Diesla w zależności od obciążenia trakcyjnego.

Rys. 3. Lokomotywa spalinowa serii TEM14M [11]

3. Dwuosiowa lokomotywa hybrydowa małej mocy 
(rys. 4). W zależności od potrzeb zamawiającego, może 
być wyposażona w jeden lub dwa silniki spalinowe i ba-
terie litowo-jonowe oraz zbiornik na paliwo o  pojem-
ności 2000 litrów. Przeprowadzone badania eksploata-
cyjne pojazdu wykazały, że podczas pracy manewrowej 
ten rodzaj lokomotywy zużywa 30% paliwa mniej niż 
tradycyjna lokomotywa spalinowa tej samej mocy.

Rys. 4. Manewrowa lokomotywa hybrydowa małej mocy [1]

Oprócz pojazdów trakcyjnych przeznaczonych do prze-
wozów towarowych, na targach zaprezentowano pojazdy 

pasażerskie, w tym m.in. elektryczne zespoły trakcyjne do 
ruchu regionalnego i autobus szynowy.
1. Elektryczny zespół trakcyjny serii ES2G (Ласточка – Ja-

skółka) wyprodukowany przez Grupę Sinara / Simensa, 
ma możliwość jazdy bez maszynisty. Planuje się zasto-
sowanie tego typu rozwiązań na Linii obwodowej wo-
kół Moskwy (Moskiewski pierścień Centralny – MCK), 
gdzie przewozy podróżnych są realizowane tego typu 
elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, prowadzonymi 
przez maszynistów. W wielu rejonach Rosji kursuje już 
ponad 250 składów z maszynistami (rys. 5).

Rys. 5. Elektryczne zespoły trakcyjne ES2G eksploatowane w aglomeracji 
moskiewskiej [10]
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2. Elektryczny zespół trakcyjny serii EG2Tw (Иволга – Wil-
ga), wykorzystywany do ruchu miejskiego i  regionalne-
go, wyprodukowany przez fabrykę wagonów w Twerze 

(Тверской вагоностроительный завод). Jest to po-
ciąg zasilany prądem stałym o  napięciu 3 kV. Obecnie 
są produkowane trzy rozwiązania pociągów tej serii, tj.: 
składy 5-, 6- i 7- wagonowe. Do końca marca 2020 roku 
wyprodukowano trzy typy składów: 2 składy 5-wagono-
we, 24 składy 6-wagonowe i 15 składów 7-wagonowych. 
Wszystkie kursują na liniach wybiegających promieniście 
z węzła moskiewskiego, np. Moskwa – Podolsk (rys. 6).

Rys. 6. Elektryczny zespół trakcyjny EG2Tw [2]

3. Autobus szynowy RA-3, który w 2019 roku uzyskał certy-
/ kat, a pierwsze 32 pojazdy są już eksploatowane w dy-
rekcjach kolejowych moskiewskiej i sachalińskiej (rys. 7).

Rys. 7. Autobus szynowy serii RA-3 [3]

Oprócz interesujących rozwiązań pojazdów trakcyj-
nych, zaprezentowano także wagony pasażerskie.
1. Wagony piętrowe z fabryki w Twerze (rys. 8), powszech-

nie eksploatowane na liniach o  dużym potoku podróż-

nych, np. Moskwa – Kazań, wyposażone w  specjalnie 
przygotowaną przestrzeń dla rodzin z  małymi dziećmi. 
Wagony są produkowane w  dwóch wersjach: ulepszo-
nej z  sześćdziesięcioma miejscami siedzącymi (w tym 
wydzielone miejsce dla podróżnego niepełnosprawne-
go na wózku inwalidzkim i osoby towarzyszącej) i stan-
dardowej o dużej pojemności, ze stu dwoma miejscami 
(pięćdziesiąt miejsc na dolnym poziomie i  pięćdziesiąt 
dwa miejsca na górnym poziomie). W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i  wygody pasażerom oraz  personelowi 
obsługi technicznej, wagony są wyposażone w nowocze-
sne, sztywne urządzenia ochraniające przejście między-
wagonowe, które zapewniają redukcję hałasu i wibracji, 
a także umożliwiają przejście po płaskiej podłodze. Wa-
gon wyposażono w toalety o obiegu zamkniętym, elek-
tryczne ogrzewanie powietrza, klimatyzację, zaopatrze-
nie w wodę, nadzór wideo oraz dostęp do Internetu.

Rys. 8. Wagon piętrowy – model 61-4492 [11]

2. Wagony pasażerskie z  przedziałami – model 61-4517 
(rys. 9) z  trzydziestoma sześcioma miejscami dla po-
dróżnych, dopuszczalną prędkością 160 km/h z  prze-
widywaną trwałością eksploatacji 40 lat. Do 2025 roku 
fabryka w  Twerze ma wyprodukować 3500 wagonów 
tego typu.

Rys. 9. Korytarz wagonu (model 61-4517) [12]
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Na wystawie zaprezentowano także wagony towarowe 
różnych producentów rosyjskich. Na uwagę zasługiwały:
1. Węglarka 4-osiowa model 12-196-04 (zakładany czas 

eksploatacji 32 lata, pierwsza naprawa główna po 16 la-
tach (następne naprawy średnio co 8 lat).

2.  Węglarka 4-osiowa model 12-5206 (o przewidywanym 
czasie eksploatacji 40 lat).

3. Samowyładowczy wagon 6-osiowy model 33-5170 
(przewidywany okres eksploatacji 22 lata).

4. Wagon samowyładowczy typu hopper typu 19-3058 do 
przewozu zboża.

5. Wagon platforma model 13-5205 do przewozu naczep 
samochodowych.

6. Cysterna z wózkiem pośrednim przeznaczona do przewo-
zu produktów naftowych typu 15-9541-01 (rys. 10a, b).

Rys. 10. (a) Cysterna model 15-9541-01 [fot. OWK], (b) wózek środkowy 
cysterny [5]

7. Przegubowy wagon kryty z uchylnym dachem i podwój-
nymi drzwiami w  ścianach bocznych – model 11-2151. 
Producent Ałtajwagon (rys. 11).

Wśród wielu maszyn i urządzeń przeznaczonych do kon-

troli i utrzymania linii kolejowych na uwagę zasługiwały:
1. Maszyna KPU-1 (rys. 12) z  własnym napędem, prze-

znaczona do podbijania podkładów, korek ty ułożenia 
podkładów, wymiany podkładów oraz nasuwania toru. 
Jest to możliwe dzięki wymianie oprzyrządowania spe-
cjalnego ciągnika, który może poruszać się zarówno po 
drodze, jak i torze. Producent Tułażeldormasz.

Rys. 11. Przegubowy wagon kryty, model 11-2151: a) wspólny wózek [9], 
b) szerokie drzwi i uchylny dach [6]

Rys. 12. Uniwersalna maszyna torowa KPU-1 [9]

2. Samowyładowcze wagony do dowozu podsypki – pro-
ducent Tułażeldormasz.

3. Oczyszczarka torowa SZCZOM-2000, prędkość pracy 
0,75 km/h – producent Tułażeldormasz.
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4. Zespół trakcyjny Pionier-Integral przeznaczony do pomia-
rów parametrów linii po remoncie lub modernizacji, a tak-
że ewidencji obiektów przytorowych – producent TWEMA.

5. Pociąg do remontu nawierzchni kolejowej MR-1000 
– producent Tułażeldormasz.

6. Wagon Sprinter-Integral / rmy TWEMA do pomiarów pa-
rametrów infrastruktury kolejowej (rys.13). Wagon moż-
na włączać do składu pociągu pasażerskiego i  podczas 
jazdy z  prędkością do 140 km/h – prowadzić pomiary. 
W  skład wyposażenia diagnostycznego tego wagonu 
wchodzą się m.in.: wielokanałowy ultradźwiękowy defek-
toskop „ECHO-COMPLEX-3” wraz z systemami śledzenia, 
bezdotykowy system pomiaru parametrów geometrycz-
nych toru kolejowego „SOKOL-2”, system „REDD-2” do 
wizualnego i pomiarowego wykrywania wad w szynach, 
system szybkiego trójwymiarowego skanowania lasero-
wego „Dimension”, system do diagnozowania urządzeń 
automatyki i  telemechaniki, oprogramowanie do zarzą-
dzania „INTEGRAL”[14]. Koszty operacyjne sprawdzania 
1 km toru przy zastosowaniu tego wagonu pomiarowe-
go są 2−3 razy mniejsze w stosunku do sprawdzania za 
pomocą środków mobilnych i 4−5 razy mniejsze niż przy 
sprawdzaniu za pomocą (przyrządów obsługiwanych 
ręcznie i zdejmowanych z toru na czas przejazdu pocią-
gu). W zależności od potrzeb, wagon może być wyposa-
żony w przyrządy umożliwiające badanie skrajni budowli 
oraz diagnozowanie sieci trakcyjnej (rys. 13a).

Rys. 13. a) wagon diagnozujący skrajnię i sieć trakcyjną, b) fragment wnętrza [13]

Na Targach zaprezentowano także symulator do szko-

lenia maszynistów wyprodukowany przez fabrykę Uralskie 

Lokomotywy (rys. 14), a także symulator z technologią VR do 
szkolenia personelu naprawczego, umożliwiający badanie 
wszystkich elementów lokomotywy.

Rys. 14. Symulator dla maszynistów [15]

Na rysunku 15 przedstawiono fragment Okręgu Do-
świadczalnego, na którym znajdują  się pojazdy uczestni-
czące w specjalnie przygotowanej paradzie.

Rys. 15. Pojazdy kolejowe przygotowane do parady taboru [4]
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