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1. Wstęp

Idea szybkich podróży od dawna towarzyszy rozwojowi 
społeczeństw, będąc zarówno jego przyczyną, stymulato-
rem, jak i skutkiem. Jedną z najnowszych wizji jest system 
kolei próżniowej, który ma zapewnić transport z  prędko-
ściami do 1000−1200 km/h. Do takich kolei zalicza się pro-
jektowany system oparty na technologii Hyperloop2.

2. Międzynarodowa konferencja w Krakowie

Systemowi kolei próżniowej według technologii Hyper-
loop była poświęcona międzynarodowa, naukowo-tech-
niczna konferencja pt. „Technical, Operational and Econom-
ic Aspects of Hyperloop Technology Development” (rys. 1). 
Uczestniczyło w niej ponad 50 przedstawicieli z 20 przedsię-
biorstw i jednostek badawczo-naukowych z całego świata. 
Konferencja była zorganizowana przez Instytutu Kolejnic-
twa, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 
oraz Międzynarodowy Związek Kolei (UIC). Tematem prze-
wodnim spotkania na Politechnice Krakowskiej były per-
spektywy rozwoju systemu kolei próżniowej (Hyperloop), 
którego technologia jest oparta na rozwiązaniach łączących 
zalety dwóch rodzajów transportu, tj. kolejowego i  lotni-
czego. Docelowo, środki tego rodzaju transportu – specja-
listyczne pojazdy z ultralekkich materiałów, będą mogły po-
ruszać się z prędkością nawet do 1200 km/godz.

Rys. 1. Banner reklamowy konferencji [2]

Konferencja miała na celu:
zapoznanie  się z  możliwościami systemu te chnologii 
Hyperloop, jego technologią i wykonalnością,
promocja rozwiązań Hyperloop,
stworzenie platformy do wymiany poglądów na temat 
technologii Hyperloop.

Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Techniczne, 

eksploatacyjne i ekonomiczne aspekty rozwoju Hyperloop”
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Streszczenie

W informacji syntetycznie opisano zagadnienia przedstawione podczas międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej 
pt. Technical, Operational and Economic Aspects of Hyperloop Technology Development (Techniczne, eksploatacyjne i ekono-
miczne aspekty rozwoju technologii Hyperloop) zorganizowanej w dniu 12 września 2019 r. w Krakowie we współpracy In-
stytutu Kolejnictwa z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). 
Omówiono obecny stan badań nad nową technologią i perspektywy jej praktycznego zastosowania.
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1 Mgr inż.; Instytut Kolejnictwa, Dział Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej; e-mail: apomykala@ikolej.pl.
2 Hyperloop – innowacyjny system magnetycznej kolei próżniowej, do eksploatacji w środowisku próżniowym, z prędkością przemieszczania się pojazdu 
do 1200 km/h, wyróżniający się brakiem kontaktu pojazdu z podłożem podczas ruchu [Co to jest Hyperloop? – https://www.hyperpoland.com/pl/qa/].
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Uczestników konferencji powitał dr hab. inż. Andrzej Sza-
rata, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechni-
ki Krakowskiej (PK). Konferencja, moderowana przez dr hab. 
inż. Marka Pawlika, zastępcę dyrektora Instytutu Kolejnictwa 
ds. Interoperacyjności Kolei, była podzielona na dwie sesje. 
Przedstawiono i przedyskutowano następujące referaty:
1. „Wprowadzenie do inicjatyw Hyperloop i  stan badań” 

(Introduction to Hyperloop Initiatives and State-of-the-

Art), autorstwa Marka Guigon, dyrektora Departamen-
tu UIC ds. Przewozów Pasażerskich (The UIC Passenger 

Departament) oraz Paola de Cicco, starszego doradcy 
Komitetu UIC ds. Systemów Intercity i Dużych Prędkości 
(The Intercity and High-Speed Committee). Referat doty-
czył obecnych działań i stanu wiedzy o systemie Hyper-
loop z punktu widzenia ekspertów Komitetu Kolei Du-
żych Prędkości UIC.

2. „(R)ewolucja nowej kolei: dostosowanie istniejących kolei 
do standardu Hyperloop” (R)evolution of the New Railway: 

Adaptation of Existing Railways to the Hyperloop Standard). 
Prezentacja, którą przedstawił Przemysław Pączek, prezes 
zarządu Spółki Startup Hyper Poland, charakteryzowała 
perspektywy budowy kolei dużych prędkości nowej ge-
neracji, opartych na lewitacji magnetycznej, z docelowym 
przekształceniem jej w Polsce w kolej próżniową, z wyko-
rzystaniem obecnej infrastruktury kolejowej.

3. „Analiza zdolności przewozowej kolei próżniowych” (The 

Transport Capacity of Vacuum Rail Technology in Passen-

ger Transport) została omówiona przez dr inż. Andrzeja 
Żurkowskiego, dyrektora Instytutu Kolejnictwa (IK) oraz 
mgr. Krzysztofa Polaka i  mgr. inż. Piotra Chylińskiego 
z  Zakładu Dróg Kolejowych i  Przewozów IK. Autorzy 
prezentacji zwrócili uwagę na możliwości wykorzysta-
nia systemu Hyperloop do przewozów pasażerskich, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości obsługi pro-
jektowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

4. „Od kolei do Hyperloop” (From Railway to Hyperloop). Au-
tor referatu, dr hab. inż. Marek Pawlik, zastępca dyrektora 
Instytutu Kolejnictwa ds. Interoperacyjności Kolei (rys. 2), 
przedstawił informacje na temat problemów związanych 
z  bezpieczeństwem i  cyberbezpieczeństwem w  istnieją-
cych systemach kolejowych, a także wskazał na potencjal-
ne ryzyko związane z projektem Hyperloop oraz eksplo-
atacją innych, automatycznie sterowanych pojazdów.

5. „Prognozowanie popytu do analizy rozwoju infrastruk-
tury pociągów dużych prędkości” (Demand Forecasting 

for Analysis of the Development of High Speed Train Infra-

structure). Prezentacja, autorstwa dr hab. inż. Andrzeja 
Szaraty, prof. Politechniki Krakowskiej, dotyczyła metod 
prognozowania popytu na różne rodzaje transportu, 
w tym możliwe do wykorzystania w analizach efektyw-
ności ekonomicznej systemu Hyperloop.

6. „Wykorzystanie praktyki kolejowej w rozwoju Hyperlo-
op w zakresie wyzwań dotyczących zdolności przewo-

zowej systemu” (Capitalizing Railway Practice for Hyper-

loop Development Regarding Vehicles Spacing Challen-

ges). Referat dr hab. inż. Marka Pawlika oraz mgr inż. 
Konrada Zakrzewskiego z Zakładu Sterowania Ruchem 
i Teleinformatyki Instytutu Kolejnictwa, był poświęcony 
możliwości wykorzystania obecnych systemów stero-
wania ruchem kolejowym w technologii Hyperloop.

7. „Wyzwania infrastrukturalne dla Hyperloop” (Infrastruc-

ture Challenges for Hyperloop Technology). Autor prezen-
tacji, mgr inż. Piotr Żółtowski (Politechnika Warszawska), 
zwrócił uwagę na problemy związane z  budową infra-
struktury systemu Hyperloop oraz zasygnalizował moż-
liwości wykorzystania niektórych rozwiązań konstrukcji 
rakietowych w projektowaniu systemu kolei próżniowej.

8. „Hyperloop w  transporcie towarów” (Hyperloop for the 

Freight Transport). Autor referatu, Marek Gutt-Mostowy, 
prezes zarządu i współzałożyciel Euroloop Sp. z o.o., omó-
wił wizje i możliwości wykorzystania systemu Hyperloop 
jako alternatywnego systemu transportu towarów.

Rys. 2. Wystąpienie dr. hab. inż. Marka Pawlika nt. bezpieczeństwa 
i cyberbezpieczeństwa w systemach kolejowych [fot.: Archiwum 

Politechniki Krakowskiej]

Konferencja, z  aktywnym udziałem przedstawicieli In-
stytutu Kolejnictwa, umożliwiła zapoznanie się z wizją bu-
dowy kolei próżniowej oraz z podstawowymi problemami 
dotyczącymi projektowania kolei dużej prędkości nowej 
generacji, jaką ma być system oparty na rozwiązaniach we-
dług koncepcji Hyperloop.
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