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W 2021 roku Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kolej-
nictwa opublikowało pod redakcją naukową dr. inż. An-
drzeja Massela monogra� ę pt. „Rola okręgu doświadczalne-
go Instytutu Kolejnictwa w badaniach taboru i infrastruktu-
ry kolejowej”. Monogra� a jest kompendium informacji na 
temat wykorzystania toru doświadczalnego Instytutu Ko-
lejnictwa w Żmigrodzie, będącego poligonem badawczym 
techniki i technologii w transporcie szynowym, w zakresie 
infrastruktury drogi kolejowej, systemów sterowania i  za-
silania oraz taboru kolejowego. Jest efektem współpracy 

ekspertów, teoretyków i praktyków z kluczowych obszarów 
transportu szynowego, związanych z  Instytutem Kolejnic-
twa w ciągu 70 lat jego istnienia. Zespół autorski składał się 
z  pracowników Instytutu oraz członków Rady Naukowej, 
którzy reprezentowali dorobek naukowy w swoich dziedzi-
nach oraz mieli zróżnicowane doświadczenia praktyczne 
w realizacji badań przeprowadzanych od 25 lat w Ośrodku 
Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK.

Tory doświadczalne są swoistymi poligonami badaw-
czymi, wyposażonymi w specjalistyczną infrastrukturę oraz 
urządzenia diagnostyczne i  pomiarowe, gdzie w  warun-
kach rzeczywistych, panujących na liniach kolejowych, ale 
bez wzajemnego wpływu badań na realizację zadań prze-
wozowych i możliwego przy tym ryzyka zakłóceń ruchu ko-
lejowego, istnieje możliwość przeprowadzania testów i ba-
dań niezbędnych w procesie wdrażania innowacyjnych roz-
wiązań w transporcie kolejowym. Z tego względu autorzy 
monogra� i postawili następujące tezy:

badania pojazdów szynowych, a  także wszystkich ele-
mentów i podsystemów infrastrukturalnych wykonywa-
ne na rzeczywistych obiektach, są warunkiem koniecz-
nym do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa i niezawodności w transporcie kolejowym; 
tory doświadczalne, a w szczególności kolejowe okręgi 
doświadczalne zapewniają najlepsze warunki do prze-
prowadzania badań, zasadniczymi zaś zaletami badań 

Rola okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w badaniach taboru 
i infrastruktury kolejowej

Informacj  opracowa a Iwona WRÓBEL1

Streszczenie

W monogra� i zawarto charakterystykę okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie oraz jego wykorzystanie 
w badaniach nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dla transportu kolejowego. Opisano genezę infrastruktury 
badawczej oraz parametry toru, a także wyposażenie i potencjał Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolej-
nictwa na potrzeby testów infrastruktury kolejowej, taboru oraz systemów elektroenergetyki i sterowania ruchem kolejowym. 
Pokazano zagraniczną (światową i europejską) infrastrukturę torową badawczą oraz planowane inwestycje na potrzeby wpro-
wadzania innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiono możliwości badawcze toru doświadczalnego w zakresie pojazdów szy-
nowych, elementów infrastruktury kolejowej, sieci trakcyjnej, systemów i urządzeń srk oraz zakres i liczebność przeprowadzo-
nych badań w ćwierćwieczu działalności eksploatacyjnej Ośrodka. Przedstawiono również plany rozwoju potencjału badaw-
czego okręgu w Żmigrodzie na potrzeby przyszłych priorytetowych kierunków badań w transporcie kolejowym.

Słowa kluczowe: tor doświadczalny, badania taboru kolejowego, badania infrastruktury kolejowej

1 Mgr inż.; Instytut Kolejnictwa, Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów; e-mail: iwrobel@ikolej.pl.
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wykonywanych z wykorzystaniem okręgów jest bezpie-
czeństwo, możliwie najkrótszy czas ich przeprowadza-
nia, a także brak negatywnego wpływu na prowadzenie 
normalnego ruchu pociągów. 

Publikacja prezentująca działalność badawczą Ośrodka 
Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu z wykorzysta-
niem okręgu doświadczalnego składa się z 12 rozdziałów, 
które podzielono na trzy części zatytułowane kolejno:

Część I – Geneza i budowa toru doświadczalnego;
Część II – Badania taboru i infrastruktury;
Część III – Kierunki rozwoju.

Słowo wstępne napisali: dr inż. Andrzej Żurkowski, 
dr inż. Andrzej Massel oraz dr inż. Janusz Poliński.

Rozdział 1. Geneza toru doświadczalnego i przebieg 
budowy (dr inż. Marian Fijałek) przedstawia rys historycz-
ny i przesłanki uzasadniające budowę toru doświadczalne-
go oraz zakres realizacji prac i przebieg budowy, obejmu-
jący dziesięciolecie 1987−1996. Opisuje proces odbioru ro-
bót, a  także szczegółową charakterystykę obiektu przed 
jego otwarciem i przekazaniem do wstępnej eksploatacji.

Rozdział 2. Badania zderzeniowe dla ORE (mgr inż. 
Marek Czarnecki) zawiera informacje o pierwszych w Eu-
ropie badaniach zderzeniowych w skali rzeczywistej, prze-
prowadzonych w  1990 roku w  Żmigrodzie, jeszcze przed 
całkowitym ukończeniem budowy toru doświadczalnego. 
W rozdziale opisano badania wykonane w ramach progra-
mu pracy Komitetu ORE B165 (ORE – organizacja pomoc-
nicza i  badawcza Międzynarodowego Związku Kolei UIC, 
zrzeszająca przedsiębiorstwa zajmujące  się transportem 
kolejowym), stanowisko do badań oraz charakterystykę 
i wyposażenie pojazdów kolejowych.

Rozdział 3. Tory doświadczalne na świecie (dr inż. 
Andrzej Massel) charakteryzuje wybrane doświadczenia 
kolei zagranicznych w zakresie przeprowadzania badań ta-
boru przy dużych prędkościach jazdy. Zaprezentowano ist-
niejące na świecie tory doświadczalne, m.in. znajdujące się 
w  Rosji, Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz z  obszaru 
Europy (Czechy, Niemcy Rumunia, Wielka Brytania, Fran-
cja), a także planowane do budowy tory w Hiszpanii, Wło-
szech, czy Indiach. Dokonano porównania charakterystyk 
okręgów doświadczalnych i przedstawiono potrzeby w za-
kresie infrastruktury badawczej w Europie.

Rozdział 4. Charakterystyka infrastruktury badaw-
czej toru doświadczalnego w  Żmigrodzie (mgr inż. Wal-
demar Szulc) szczegółowo opisuje podwrocławski Ośrodek 
Eksploatacji, w tym układ torowy, nawierzchnię stacji i okrę-
gu, urządzenia sterowania ruchem kolejowym i elektroener-
getyki oraz inne przynależne obiekty pomocnicze, związane 
z prowadzoną działalnością badawczą. Wykazano także zakres 
prac badawczych prowadzonych w Ośrodku na potrzeby zle-
ceniodawców polskich i zagranicznych oraz roczne liczby ba-
dań zrealizowanych od początku działalności ośrodka.

Rozdział 5. Badania pojazdów szynowych (mgr inż. 
Sławomir Walczak, mgr inż. Grzegorz Wysocki, mgr inż. 

Andrzej Zbieć, dr inż. Paweł Urbańczyk, mgr inż. Krzysz-
tof Bracha, mgr inż. Witold Groll) w kompleksowy sposób 
przedstawia tematykę oraz zakres badań taboru kolejowe-
go i wybranych jego elementów. Przedstawiono teoretycz-
ne podstawy metod badawczych, stosowanych procedur 
i technik pomiarowych dotyczących bezpieczeństwa jazdy, 
oddziaływania na tor, komfortu jazdy i narażenia maszyni-
sty na drgania. W rozdziale szczegółowo opisano doświad-
czenia Instytutu Kolejnictwa w  przeprowadzaniu testów 
i pomiarów układów hamulcowych, wytrzymałości oraz od-
porności zderzeniowej, stabilności konstrukcji w  badaniu 
przepychania przez łuki odwrotne, a ostatnio także – badań 
poziomu hałasu i drgań.

Rozdział 6. Badania urządzeń sterowania ruchem 
(dr  inż. Andrzej Białoń, mgr inż. Dominik Adamski, 
mgr inż. Łukasz John, mgr inż. Łukasz Zawadka) prezen-
tuje spektrum badań umożliwiających, przy zastosowaniu 
wzorcowanej aparatury i stanowiska pomiarowego, dokona-
nie oceny spełniania określonych warunków wynikających 
ze stosownych przepisów i norm. Scharakteryzowano bada-
nia oddziaływania taboru i zakłóceń na urządzenia srk oraz 
badania kompatybilności elektromagnetycznej taboru kole-
jowego umożliwiające, na etapie homologacji pojazdów, we-
ry� kację i eliminację ewentualnych błędów konstrukcyjnych 
i montażowych, które negatywnie wpływają na pracę urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń trakcyjnych.

Rozdział 7. Badania nowych konstrukcji sieci trak-
cyjnej (dr inż. Artur Rojek) przedstawia charakterysty-
kę urządzeń trakcyjnych, będących w wyposażeniu toru 
doświadczalnego. Opisano badania osprzętu sieci jezdnej 
oraz badania dynamicznej współpracy pantografu z siecią 
jezdną wraz z przykładami uzyskanych wyników.

Rozdział 8. Badania elementów nawierzchni torów 
i rozjazdów (mgr inż. Jerzy Cejmer, mgr inż. Adam Dą-
browski, mgr inż. Krzysztof Ochociński) prezentuje po-
czątkowe zamierzenia w zakresie badań nowych rozwiązań 
technicznych dla konstrukcji nawierzchniowych. Opisuje 
także badania dotyczące trwałości elementów infrastruk-
tury drogi kolejowej, m.in. podkładów betonowych, roz-
jazdów, szyn, zamknięć nastawczych, rozmywania tłucznia 
i stabilizacji podsypki żywica wiążącą.

Rozdział 9. Priorytetowe kierunki badań w  trans-
porcie kolejowym (prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikie-
wicz) rozpoczyna diagnozę obecnego stanu, w której od-
niesiono  się do obowiązujących aktów prawnych, doku-
mentów strategicznych i  programów rządowych prezen-
tujących kierunki zmian i  działania sprzyjające rozwojowi 
transportu kolejowego. Analizą objęto stan liniowej i punk-
towej infrastruktury i  taboru kolejowego, bezpieczeństwo 
transportowe, kapitał ludzi w sektorze transportu i poziom 
nakładów B+R na transport szynowy, w  tym branżę kole-
jową. Sklasy� kowano również problemy wymagające prac 
badawczych dotyczących inżynierii lądowej i  transportu. 
Podkreślono rangę interdyscyplinarności badań nauko-
wych prowadzonych na rzecz transportu kolejowego, gdyż 
rozwój informatyki, automatyki i  telekomunikacji stwarza 
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nowe możliwości w zakresie wprowadzania innowacyjnych 
rozwiązań, aparatury, urządzeń i systemów do zapewnienia 
większego bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości eks-
ploatacyjnej.

Rozdział 10. Nowe priorytetowe kierunki badań 
–  systemy sterowania i  radiołączności (dr hab. inż. An-
drzej Toruń, prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, 
dr  inż. Stanisław Gago, dr inż. Marek Sumiła) zawie-
ra przykłady badań nad zapewnieniem interoperacyjno-
ści kolei, czyli zharmonizowania wymagań technicznych, 
istotnych dla podsystemu Sterowanie. Na szczególną uwa-
gę w zakresie wdrażania interoperacyjności, zasługuje Euro-
pejski System Sterowania Ruchem Kolejowym (ERTMS), któ-
ry ma zastąpić przeszło dwadzieścia systemów krajowych. 
W rozdziale przedstawiono możliwości badań urządzeń po-
kładowych i  przytorowych ERTMS, kierunki badań cyfro-
wej radiołączności kolejowej: system GSM-R i  radiołączno-
ści szerokopasmowej; systemy Wi-Fi i LTE (Long Term Evolu-

tion) oraz na potrzeby systemu radiokomunikacji kolejowej 
FRMCS (Future Railway Mobile Communication System).

Rozdział 11. Nowe priorytetowe kierunki badań – ta-
bor, infrastruktura i energetyka (dr inż. Andrzej Massel, 
dr inż. Artur Rojek) zawiera analizę potrzeb i wyzwań dla 
przyszłej działalności badawczej, opartą na ewolucji wyma-
gań w zakresie nowych rozwiązań i technologii oraz zapew-
nienia interoperacyjności kolejowych podsystemów struk-
turalnych i funkcjonalnych. Podano także możliwości wyko-
rzystania okręgu doświadczalnego dla przyszłych badań:

rozwoju nowoczesnego taboru (konstrukcja i  wyposa-
żenie) oraz pojazdów szynowych w kierunku doskona-
lenia technik pomiarowych,

nowych konstrukcji nawierzchni szynowych oraz in-
nowacyjnych rozwiązań jej elementów (szyny, podkła-
dy, podsypka),
zastosowania systemu zasilania prądem przemiennym 
25 kV 50 Hz dla pojazdów i  planowanej infrastruktury 
dużych prędkości w Polsce.

Rozdział 12. Zamierzenia dotyczące rozwoju infra-
struktury badawczej toru doświadczalnego (dr inż. An-
drzej Massel) zawiera opis dotychczasowych działań zwią-
zanych z rozwojem Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczal-
nego oraz planowane inwestycje w zakresie działalności na-
ukowo-badawczej Instytutu Kolejnictwa, służące perspekty-
wicznym potrzebom rynku i podmiotom sektora kolejowe-
go. Do kluczowych zamierzeń w pierwszej kolejności będą 
należeć: wyposażenie okręgu doświadczalnego w urządze-
nia systemu ETCS poziomu 2, zapewnienie zasilania wielo-
prądowego (zabudowa wielu systemów energetyki trakcyj-
nej: 25 kV 50 HZ, 15 kV 16,7 Hz, 3 kV DC, 1,5 kV DC oraz 600 
i 750 V DC), a także budowa hali dla pojazdów szynowych.

Monogra� a przedstawiająca dotychczasowe doświad-
czenia z badań prowadzonych na Okręgu Badawczym Insty-
tutu Kolejnictwa w Żmigrodzie oraz możliwości w rozwijaniu 
działalności badawczo-naukowej, uzasadniają dalsze funk-
cjonowanie Okręgu oraz przydatność dla polskiego przemy-
słu produkującego tabor i elementy infrastruktury kolejowej. 
Inwestycje w  zakresie rozbudowy infrastruktury i  zaplecza 
badawczego są warunkiem koniecznym do realizacji wszyst-
kich przedsięwzięć dotyczących rozwoju transportu kolejo-
wego w Polsce, przyczyniającym się do poprawy efektywno-
ści oraz jego pozycji konkurencyjnej na rynku europejskim.

Informację opracowano na podstawie monogra" i pt. „Rola okręgu doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w badaniach 

taboru i infrastruktury kolejowej”, pod redakcją Andrzeja Massela, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe 

Instytutu Kolejnictwa w 2021 r.


