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Streszczenie. Praca przedstawia analizę liniowych modeli odpowiedzi toru przy obciążeniach
wzdłużnych, wynikających z rozpędzania/hamowania pociągu. Przedstawiono zarówno strukturę
jednowarstwową (szyny), jak i dwuwarstwową, gdzie wyodrębniono także warstwę podkładów.
Analizę przeprowadzono przy założeniu, że – w krótkich przedziałach czasu – prędkość pociągu
nie zmienia się istotnie; dlatego rozważana jest stacjonarna odpowiedź drogi szynowej. Elementem
nowości w stosunku do poprzednich prac autorów jest wprowadzenie do modelu dynamicznego drugiej warstwy drogi szynowej, tzn. podkładów.
Słowa kluczowe: droga szynowa, hamowanie/rozpędzanie pociągu, modele analityczne toru,
przemieszczenia wzdłużne szyn i podkładów

1. Wprowadzenie
Analiza odpowiedzi dynamicznej drogi szynowej dotyczy głównie płaszczyzny
pionowej (por. np. [1,2,4]). Analiza w płaszczyźnie poziomej (w kierunku poprzecznym i wzdłużnym) dotyczy relatywnie niewielu prac, zarówno teoretycznych, jak i doświadczalnych (por. np. [5–8]). Prace na temat oddziaływań wzdłużnych, a ściślej hamowania i rozpędzania pociągu, dotyczą głównie dynamiki pojazdów i symulowanych przejazdów teoretycznych pociągów (por. np. [9]).
Niniejsza publikacja jest rozwinięciem prac [5,5a,5b]. Rozwinięcie to polega na
uwzględnieniu dwóch warstw drogi szynowej w kierunku wzdłużnym, tzn. szyn
i podkładów.
W pracy rozważany jest model drogi szynowej w kierunku wzdłużnym przy
obciążeniach wynikających z hamowania/rozpędzania pociągu. Zakłada się, że
w małym przedziale czasowym podczas hamowania/rozpędzania pociągu prędkość nie zmienia się istotnie – dlatego rozważana jest stacjonarna odpowiedź
drogi szynowej, zarówno w przypadku rozpędzania, jak i hamowania pociągu.
Siły wzdłużne wyznaczane są przez pomnożenie sił pionowych przez założony
1
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współczynnik, zwany także współczynnikiem intensywności hamowania/rozpędzania.
2. Model drogi szynowej i obciążenia
Droga szynowa modelowana jest jako zastępcza belka, spoczywająca na sprężysto-lepkim podłożu. Belka składa się z dwóch szyn, opisanych dwoma parametrami: sztywność wzdłużna EA (gdzie E – moduł Younga stali szynowej [N/m2],
A – pole powierzchni przekroju poprzecznego dwóch szyn [m2]) oraz masę jednostkową mr [kg/m], która dotyczy zarówno masy jednostkowej dwóch szyn, jak
również, ewentualnie, masy podkładów, przypadającej na jednostkę długości toru.
Podłoże szynowe opisane jest dwoma parametrami: jednostkową sztywnością
k [N/m2] oraz jednostkowym współczynnikiem tłumienia c [Ns/m2]. Parametry
te charakteryzują wzdłużne właściwości przytwierdzeń szyn do podkładów oraz
opory wzdłużne przy ruchu podkładów w podsypce.
W przypadku struktury dwuwarstwowej parametry belki pozostają bez zmian,
natomiast wydzielona warstwa podkładów ma masę jednostkową ms [kg/m], określoną na podstawie masy podkładów Ms [kg] oraz rozstawu podkładów ls [m].
W modelu dwuwarstwowym parametry przytwierdzenia i podsypki w kierunku
wzdłużnym są wyznaczane na podstawie danych doświadczalnych. Mając daną
sztywność wzdłużną i tłumienie przytwierdzenia określa się parametry jednostkowe, przypadające na jednostkę długości: kr [N/m2] oraz cr [Ns/m2]. Sztywność
wzdłużną i tłumienie, związane z ruchem podkładów w podsypce wyznacza się
również doświadczalnie. W odniesieniu do sztywności i tłumienia jednostkowego
określają to parametry: ks [N/m2] oraz cs [Ns/m2]. Parametry drogi szynowej są
stałe wzdłuż toru.
Jak już wspomniano, obciążenie wzdłużne będzie rozważane jako siły rozpędzania i hamowania pociągu w małych przedziale czasu, w którym nie zmienia się
istotnie prędkość pociągu. W pracy będzie rozważany następujący model obciążenia:
1) Siły wzdłużne na styku kół z szynami są równomiernie rozłożone na całej
długości pociągu. Założenie to, w rozwiązaniu statycznym, było zweryfikowane w pracy [5]. Wykazano, że równomierne obciążenie w stosunku do –
statycznie równoważnego - obciążenia dyskretnego poszczególnych osi nie
wprowadza istotnych błędów. Dotyczy to zwłaszcza strefy maksymalnych
wartości przemieszczeń wzdłużnych.
2) Obciążenie wzdłużne Q [N/m] zależy od obciążenia pionowego q [N/m],
a zależność tę opisuje formuła:
(1)
gdzie: μ – bezwymiarowy współczynnik (mniejszy od współczynnika tarcia ślizgowego).
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3. Droga szynowa bez tłumienia – struktura jednowarstwowa
Równanie ruchu toru bez tłumienia, przy stałej sztywności podłoża szynowego
k i obciążeniu Q, równomiernie rozłożonym na całej długości pociągu 2lt, ma postać (por. [5]):
(2a)
(2b)
gdzie:
u(x,t) – przemieszczenie wzdłużne zastępczej belki (szyn), inne oznaczenia – jak
w rozdziale poprzednim.
W ruchomym układzie współrzędnych (h=u, z=x-vt), którego środek znajduje
się w środkowym punkcie pociągu, gdzie v – prędkość pociągu, jeśli obciążenie nie
zmienia się w czasie, równania (2) można zapisać w postaci równań zwyczajnych:
(3a)
(3b)
gdzie:
(4)
Łatwo zauważyć, że równania (3a-b) mają sens, gdy prędkość pociągu v jest
mniejsza od wartości krytycznej vcr , tzn.:
(5)
Rozwiązanie ogólne równania (3a), uwzględniając całkę szczególną, można napisać w postaci:
(6a)
natomiast całka ogólna równania (3b) przyjmie postać:
(6b)
gdzie: C1, C2, D1, D2 – stałe.
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Symetryczne rozwiązanie względem punktu z = 0, biorąc pod uwagę dodatnie
wartości z, można uzyskać przyjmując następujące warunki brzegowe i warunki
ciągłości funkcji i jej pochodnych na końcu pociągu:

(7)

Dla tych warunków granicznych stacjonarne rozwiązanie problemu, dla dodatnich wartości z, przyjmie postać:
(8a)

(8b)
i rozwiązanie jest symetryczne względem punktu z = 0.
Podsumowując rozważania na temat odpowiedzi toru pod jednorodnym obciążeniem jednostkowym przy braku tłumienia, można sformułować następujące
spostrzeżenia:
1) Krytyczna prędkość dla toru obciążanego w kierunku wzdłużnym nie zależy
od sztywności podłoża szyny. Dla typowych parametrów konstrukcji nawierzchni prędkość krytyczna jest na poziomie 4000-7000 km/h (wzór (5)).
Oznacza to, że prędkość krytyczna nawierzchni w kierunku wzdłużnym jest
znacząco wyższa niż w przypadku obciążeń pionowych i poprzecznych do
osi toru. (prędkość krytyczna na poziomie 1000-1500 km/h, por. np. [1,4]).
Obliczenia pokazują, że dla typowych parametrów toru, przy prędkości do
około 500 km/h, współczynnik dynamiczny, związany ze wzrostem przemieszczeń wzdłużnych można zaniedbać i traktować odpowiedź toru jak
przy obciążeniu statycznym. Dotyczy to obciążenia równomiernie rozłożonego wzdłuż pociągu i niezmiennego podczas ruchu pociągu.
2) Stacjonarną odpowiedź toru; opisaną równaniami (8a-b) należy traktować
jako ścisłe rozwiązanie problemu. Rozwiązanie to, w przypadku obciążenia statycznego, zostało zweryfikowane numerycznie [5]. Biorąc pod uwagę spostrzeżenia, sformułowane powyżej, można stwierdzić, że rozwiązanie
to dobrze opisuje przypadki występujące obecnie w kolejnictwie (prędkości
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poniżej 300-350 km/h). Na podstawie analiz numerycznych wykazano również dobrą zgodność rozwiązania ze statycznie równoważnym obciążeniem
od układu sił skupionych [5], zwłaszcza w strefie maksymalnych przemieszczeń wzdłużnych toru.
4. Nawierzchnia jako struktura dwuwarstwowa z tłumieniem przy obciążeniu stałym
Równanie ruchu struktury dwuwarstwowej, gdy rozważamy tłumienie przytwierdzeń i podłoża podkładów, a obciążenie jednostkowe jest opisane dowolną
funkcją Q(x,t), ma postać:
(9a)
(9b)
gdzie:
ur –przemieszczenie wzdłużne szyny, a us – przemieszczenie wzdłużne podkładów, pozostałe oznaczenia – jak w rozdziale 2.
W ruchomym układzie współrzędnych (hr=ur, hs=us z=x-vt), w przypadku
stałego, niezmiennego w czasie obciążenia, równania (9a-b) można zapisać w postaci następujących równań zwyczajnych:
(10a)

(10b)
Obliczenia pokazały, że rozwiązanie układów (8), (10) dla typowych konstrukcji nawierzchni i obciążenia, jest praktycznie zerowe dla punktów odległych od
końców pociągu o więcej niż 200-250 m. Dlatego przyjmiemy, że zarówno rozwiązanie układu równań (10a-b), tzn. funkcja przemieszczeń wzdłużnych, jak i obciążenie można zapisać w postaci nieskończonego szeregu Fouriera, ale w skończonym przedziale [0,l]:
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(11)

Po zróżniczkowaniu funkcji (11), podstawieniu otrzymanych wyrażeń do równania (10) oraz po uporządkowaniu, uzyskamy następujący układ równań algebraicznych na nieznane wartości Ai, Bi,Ci, Di (dla dowolnej liczby naturalnej „i”)
oraz ur0 i us0:

(12)

Liczbę ao, jak również współczynniki ai oraz bi - dla prostokątnego rozkładu
obciążenia wzdłużnego na długości całego pociągu – można wyznaczyć ze wzorów
analitycznych z dowolnie wysoką dokładnością i dla skończonej liczby współczynników Fouriera.
5. Przykłady obliczeń
Obliczenia przeprowadzono dla następujących parametrów drogi szynowej
i obciążenia (na podstawie [3,5] oraz innych prac własnych Politechniki Krakowskiej):
1) Droga szynowa: szyny 60E1, E=2,1*1011 N/m2, A=2*7687*10-6 m2,
m=2*60 kg/m (szyny)+320 kg/0,6 m (podkłady typu PS-94) = 653,3 kg/m
(także same szyny, m=120 kg/m), sztywność wzdłużna podłoża szynowe go
k=2500 – 7520 kN/m2, jednostkowy współczynnik tłumienia podłoża
c=3511 Ns/m2;
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2) Obciążenie: pociąg EMU-250 (Pendolino), o rozstawie skrajnych
osi 2lt=185 m, 28 osi *160 kN/oś, jednostkowe obciążenie pionowe
q=24,22 kN/m, jednostkowe stałe obciążenie wzdłużne Q = μq, μ = 0,2;
Q = 4,84 kN/m;
3) Inne parametry: prędkość pociągu v – do 850 km/h; liczba współczynników
Fouriera n – do 1000.
Na rysunku 1. pokazano linie przemieszczeń wzdłużnych toru (szyn) przy
hamowaniu pociągu Pendolino w przypadku hipotezy stałej sztywności podłoża
(ko = 4500 kN/m2) oraz zmiennej sztywności – poza pociągiem 4500 kN/m2,
a pod pociągiem kp = 7520 kN/m2 (wartość tę przyjęto na podstawie nielicznych
badań doświadczalnych, które potwierdzają te hipotezę – na podstawie [5]).

Rys. 1. Rozkład przemieszczeń wzdłużnych szyn przy hamowaniu pociągu EMU-250 (Pendolino) przy
przyjęciu dwóch hipotez wpływu obciążenia pionowego na sztywność wzdłużną podłoża szynowego

W przypadku zmiennej sztywności podłoża przemieszczenia wzdłużne są znacząco mniejsze – w analizowanym przykładzie o około 40%.
Na rysunku 2 pokazano wpływ sztywności podłoża na maksymalne przemieszczenie wzdłużne szyn. Wartości k = 4500 kN/m2 odpowiada dobrze utrzymany
tor, wartości 7500 kN/m2 – bardzo dobrze utrzymany tor, natomiast wartości
3500 kN/m2 i poniżej, średnio i źle utrzymany tor. Jak widać wpływ sztywności
wzdłużnej na maksymalne przemieszczenia jest znaczący.
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Rys. 2. Wpływ sztywności wzdłużnej podłoża szynowego na maksymalne przemieszczenia pod pociągiem
EMU-250 (Pendolino)przy prędkości 250 km/h

Z punktu widzenia odporności nawierzchni na oddziaływania wzdłużne
istotne jest nieprzekroczenie wartości granicznej oporu sprężystego w przytwierdzeniu szyn do podkładów. Z analizy modelu dwuwarstwowego można wyznaczyć
przemieszczenia wzdłużne szyn i podkładów. Strefa najbardziej narażona znajduje
się tuż przed pociągiem. W tej strefie należy wyznaczyć przemieszczenia wzdłużne
szyny ur oraz podkładu us przy hamowaniu ciężkiego pociągu, a następnie porównać różnicę z graniczną wartością sprężystej odpowiedzi danego typu przytwierdzenia ulim. Jeśli zachodzi warunek:
				
ur – us <ulim
to można przyjąć, że nawierzchnia jest odporna na oddziaływania wzdłużne.
			
		
6. Podsumowanie i wnioski
W pracy przedstawiono zagadnienie odpowiedzi drogi szynowej przy obciążeniach wzdłużnych. Obciążenie wzdłużne przyjęto jako stałe, niezmienne w czasie
i równomiernie rozłożone na całej długości pociągu. Z przeprowadzonej analizy
wynikają następujące wnioski:
1. Prędkość krytyczna przy obciążeniach wzdłużnych jest wielokrotnie wyższa
od prędkości krytycznej w przypadku obciążeń pionowych i poprzecznych.
Prędkość krytyczna zależy jednie od sztywności wzdłużnej szyn i masy,
uczestniczącej w drganiach wzdłużnych toru.
2. W zastosowaniach inżynierskich, przy analizie odpowiedzi struktury dwuwarstwowej można określić odporność nawierzchni na oddziaływania
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wzdłużne poprzez określenie granicznych przemieszczeń szyny względem
podkładów.
3. Dalsze prace w tym zakresie będą ukierunkowane na badania efektu obciążeń zmiennych w czasie, analizie zmiennego rozkładu obciążenia wzdłuż
pociągu oraz zmianie prędkości w trakcie rozpędzania/hamowania pociągu,
czyli analiza stanów niestacjonarnych.
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Streszczenie. W artykule wskazano na projekty budowy w Polsce nowych linii kolejowych
dużych prędkości, które związane są z koncepcją budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
(CPK) w Baranowie pod Warszawą oraz z międzynarodowym projektem linii dużych prędkości Rail Baltica łączącej Kraje Bałtyckie z Europą Zachodnią przez Polskę. Omówiono również
genezę projektów kolei dużych prędkości w Polsce, mających swoje źródło w pierwszych pracach
studialnych z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W końcowej części artykułu zawarte są
uwagi krytyczne odnośnie aktualnych projektów polskiej polityki transportowej w zakresie kolei
dużych prędkości związanych z planami budowy CPK.. W szczególności podkreślono zasadność budowy nowej linii KDP Y, zgłaszając jednocześnie kilka istotnych zastrzeżeń, miedzy innymi co do
ograniczenia zasięgu nowej linii Y po stronie zachodniej do Pleszewa na kierunku poznańskim i do
Wieruszowa na kierunku wrocławskim, zamiast konsekwentnego wprowadzenia tej linii do centrum Poznania i Wrocławia. Ponadto w przypadku podjęcia budowy nowej linii dużych prędkości
CMK Północ zgłoszono postulat odmiennego wytrasowania jej przebiegu, ażeby linia ta nie omijała
aglomeracji toruńsko - bydgoskiej. Ponadto zgłoszono szereg uwag krytycznych do projektowanych
odcinkowo fragmentów linii dużych prędkości.
Słowa kluczowe: polityka transportowa, rozwój kolei w Polsce, Koleje Dużych Prędkości

Wprowadzenie
Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Baranowie (30 km od
centrum stolicy) jest deklarowanym projektem strategicznym rządu już od 2017 r.,
jakkolwiek w podstawowym dokumencie polityki transportowej pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” (dalej: SZRT 2030)
projekt ten został uwzględniony w 2019 r. 1 W dokumencie SZRT 2030 podkreślono, że centralne położenie Warszawy, zarówno w kraju, jak i względem całej
Europy Środkowej, stanowi uzasadnienie dla zlokalizowania w jej bezpośredniej
bliskości dużego intermodalnego centrum tranzytowego dla pasażerów i towarów
przewożonych drogą lotniczą. Warszawa ma największy obszar metropolitalny
spośród wszystkich takich obszarów w „nowych” krajach Unii Europejskiej. Z ponad 3,3 mln mieszkańców w Europie Środkowo-Wschodniej ustępuje nieznacznie
jedynie Kijowowi. Warszawa jest również najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym
1

Załącznik do Uchwały Rady Ministrów nr 105 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, Monitor Polski 2019, poz. 1054, s. 97-98.
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w całym regionie. Dodatkowym jej atutem jest bliskość aglomeracji łódzkiej, zamieszkałej przez ponad 1 mln mieszkańców, będącej miejscem specjalnej strefy
ekonomicznej, siedzibą licznych krajowych i międzynarodowych zakładów produkcyjnych. Krajowy systemem transportu kolejowego, oparty o węzeł CPK, będzie stanowił atrakcyjną alternatywę dla transportu drogowego. Aby uzyskać taki
efekt konieczne jest spełnienie wymogów infrastrukturalnych, organizacyjnych
oraz taborowych.
W celu wzmocnienia spójności kraju pożądanym standardem jest połączenie
CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski, z wyjątkiem Szczecina, w czasie do
2,5 godziny (w okresie startowym), a docelowo w czasie do 2 godzin, z prędkością
handlową podróży nie mniejszą niż 140 km/h. Ponadto system oparty o CPK
zapewni integrację w jeden organizm aglomeracyjny Warszawy i Łodzi.2 Zgodnie
z przyjętym harmonogramem, zakończenie podstawowego procesu inwestycyjnego CPK powinno nastąpić do 2027 r. Dodatkowo zakłada się, że prace w zakresie
dalszej rozbudowy kluczowego dla Polski projektu multimodalnego, jakim będzie
CPK, w tym komponent kolejowy, będą trwały do 2035 r.3 Koncepcja zakłada
koszty komponentu lotniczego w wysokości 16-19 mld zł (w oparciu o koszty
wzniesienia porównywalnych portów lotniczych na świecie), zaś koszty komponentu kolejowego bezpośrednio związanego z obsługą węzła w wysokości 8-9 mld
zł a komponentu drogowego od 1,8 mld zł do 6,9 mld zł. Łącznie realizacja podstawowych założeń budowy CPK, przy założeniu najszerszego zakresu prac, zawiera się w przedziale 30,9-34,9 mld zł.4 Oprócz inwestycji kolejowych bezpośrednio
związanych z budową CPK, budowa infrastruktury dla krajowego systemu przewozów dalekobieżnych wymagać będzie inwestycji w nowe sieci kolejowe i nowe
odcinki linii kolejowych o szacunkowej wartości 40 mld zł oraz modernizacji części
istniejących linii.5
Założenia ogólne komponentu kolei dużych prędkości
Wprawdzie deklaracja budowy CPK w obowiązującym dokumencie polskiej
polityki transportowej datuje się na wrzesień 2019 r., ale podstawowe dokumenty
odnośnie tego projektu zostały przyjęte wcześniej. W listopadzie 2017 r. Rada
Ministrów przyjęła uchwałę nr 173/2017 odnośnie budowy nowego lotniska centralnego6, natomiast w maju 2018 r. Sejm uchwalił ustawę określającą sposób
zarządzania programem budowy CPK7. W załączniku do uchwały nr 173/2017
znalazły się szerokie odniesienia do niezbędnych projektów w zakresie infrastruk2
3
4
5
6

7

Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Uchwała nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej
RM-111-163-17 – publikacja: Ministerstwo Infrastruktury - www.mi.gov.pl
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym – Dz. U. z 2018 r., poz. 1089
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tury kolejowej, związanej z obsługą nowego lotniska. Przewidziano, bowiem że po
uruchomieniu CPK w 2027 r. - termin ten, uwzględniając zaawansowanie prac
nad projektem na koniec 2020 r., wydaje się mało realny - port będzie obsługiwał
35 – 45 mln pasażerów rocznie, przy czym znacząca część pasażerów dojeżdżających i odjeżdżających z lotniska korzystać będzie z kolei, jako najbardziej preferowanego do obsługi CPK środka transportu.8 Założono również, że lokalizacja CPK
w Baranowie, dzięki której w promieniu 300 km znajdują się stolice 14 z 16 województw Polski, w tym wszystkich ośrodków metropolitalnych kraju poza Szczecinem, umożliwia skomunikowanie większości krajowych ośrodków miejskich z tym
portem w czasie do 2 godzin przy stosowaniu pociągów o prędkościach w przedziale 200-250 km.9 Dodatkowo przyjęto, że nowe odcinki linii trasowane będą
w śladach przygotowanych we wcześniejszych okresach projektów rozwoju sieci
kolejowej, takich jak projekty Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/
Wrocław (KDP Y) oraz Centralnej Magistrali Kolejowej Północ (CMK Północ)
i łączone z istniejącą siecią, przy czym założonym standardem początkowym nowo
budowanych linii powstających w śladzie wcześniejszych projektów kolei dużych
prędkości będzie ich przystosowanie do prędkości 250 km/h z parametrami geometrycznymi umożliwiającymi ewentualne późniejsze podniesienie tych prędkości
(do 300-350 km/h).10 Natomiast wszystkie pozostałe w łączniki zapewniające skomunikowanie CPK z poszczególnymi częściami Polski - na terenach o nieskomplikowanej rzeźbie terenu budowane będą w standardzie geometrycznym umożliwiającym docelowo uruchomienie przewozów z prędkościami 250 km/h lub więcej
- nawet, jeśli początkowo powstawać będą, jako odcinki jednotorowe.11
Sieć kolejowa obsługująca CPK powinna być rozwijana etapowo. Założono, iż
w pierwszej kolejności wybudowane będą odcinki niezbędne do funkcjonowania
CPK oraz poprawiające geometryczne przebiegi linii prowadzących do głównych
ośrodków i obszarów kraju. Na tym etapie sieć obsługująca CPK składać się będzie
z nowych odcinków sieci oraz odcinków istniejącej infrastruktury, które zostaną
wyremontowane lub przebudowane w stopniu pozwalającym na maksymalne wykorzystanie ich warunkowanych geometrią linii możliwości w zakresie osiąganych
prędkości, co w szczególności dotyczy Centralnej Magistrali Kolejowej, gdzie będzie się dążyć do osiągnięcia parametru prędkości maksymalnej 250 km/h. W następnym etapie - w miarę rozwoju popytu - część odcinków sieci konwencjonalnej
modernizowana będzie do prędkości konstrukcyjnej 200 km/h lub wyższej, a odcinki, których przebudowa na takie prędkości jest niemożliwa, będą dublowane
powstającymi etapowo nowymi odcinkami linii dużych prędkości, co w szczególności dotyczy tras pokrywających się z przebiegiem projektu KDP Y.12

8
9
10
11
12

Załącznik do uchwały Rady Ministrów 173/2017, s. 56.
Tamże, s. 64.
Tamże, s. 67.
Tamże.
Tamże.
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Etapy budowy linii kolejowych dużych prędkości
Projekt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z komponentami
kolejowym i drogowym, został rozłożony na trzy etapy: etap „zerowy” oraz pierwszy i drugi.
W etapie „zerowym” założono realizację inwestycji bezpośrednio związanych
z CPK, tj. budowę samego obiektu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz
niezbędne do uruchomienia przewozów fragmenty torów dróg i torów kolejowych.
Etap ten zakłada zbudowanie węzła i bezpośrednich łączników umożliwiających
szybki dojazd/wyjazd z węzła na linie kolejowe na kierunki południkowe oraz równoleżnikowe zarówno dla pociągów międzyregionalnych, regionalnych, jak i aglomeracyjnych, jak również wybudowanie nowej linii kolejowej Warszawa - CPK
- Łódź Fabryczna, po wytrasowanej już w przeszłości linii KDP Y”, z uwzględnieniem samego Baranowa.13
Efektem realizacji pierwszego etapu - zgodnie z przyjętymi założeniami miałyby on być zakończony w latach 2025 – 2027 - powinna być przebudowa krajowego systemu przewozów pasażerskich, który w założeniach powinien funkcjonować według modelu „piasta - szprychy” (ang. Hub & Spoke)14, a także włączenie
CPK do systemu transportu aglomeracyjnego Warszawy i Łodzi15 oraz uruchomienie transportu metropolitalnego wykorzystującego CPK i integrującego w jeden
układ Warszawę, Łódź i CPK z zapewnieniem maksymalnie dobrych połączeń kolejowych z innymi kluczowymi miastami. W tym etapie, oprócz modernizacji linii
konwencjonalnych do parametru 160 km/h miałaby być zakończona modernizacja
lub budowa następujących odcinków składających się na polskie Koleje Dużych
Prędkości:
• odcinek południowy lini E 65 (Centralna Magistrala Kolejowa), do prędkości 250 km/h,
• odcinek linii E 75 Warszawa-Białystok, do prędkości 200 km/h,
• nowy odcinek KDP Sieradz-Wieruszów, z prędkością maksymalną 250
km/h,
• nowy odcinek KDP Kalisz - Pleszew, z prędkością maksymalną 250 km/h,
• nowy odcinek Nakło nad Notecią - Okonek, z prędkością maksymalną 200
km/h.

13

14

15

Ostateczne parametry tej linii mają być ustalone w okresie późniejszym, ale ze wstępnych założeń wynika,
że będzie to linia z maksymalną prędkością, co najmniej 250 km/h
Ogółem, model „piasta – szprychy” w ramach komponetu kolejowego CPK przewiduje modernizację oraz
budowę nowych linii kolejowych lub ich odcinków o łącznej długości ok. 1600 km, z czego ponad 900 km
będą stanowiły linie konwecjonalne. Projekty modernizacji i budowy nowych odcinków linii konwencjonalnych, w ramach tzw. „szprych” w liczbie 12 nie są omawiane w tym artykule.
Zakłada się, że czas podróży pomiędzy CPK a centrum Warszawy będzie wynosił 15 minut, a pomiedzy
CPK i centrum Łodzi 25 minut.
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Rys 1. Izochrona dojazdu 120 minut do CPK oraz główne relacje, w tym odcinki linii kolejowych o
prędkości 200 km/h lub więcej - etap drugi
Źródło: Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej
Polskiej, załącznik 3 do uchwały Rady Ministrów 173/2017.

Kolejne nowe odcinki linii dużych prędkości mają być budowane - zgodnie
z założeniami - w etapie drugim programu, w latach 2025 - 2035. Wybudowane
nowe linie dużych prędkości oraz istniejące linie konwencjonalne zmodernizowane
do prędkości 200 km/h będą tworzyły, według twórców programu, sieć polskich
linii KDP służącą realizacji funkcji dowozowych i odwozowych względem CPK
dla większości terytorium Polski w czasie do 2 godzin, a także sieć służącą międzynarodowym powiązaniom transportowym Polski - zob. rys. 1.
Zgodnie z oznaczeniami na rysunku sieć KDP w Polsce po 2030 r. (oznaczona kolorem fioletowym), oprócz odcinków zbudowanych w etapie „zerowym”
i pierwszym, miałyby tworzyć następujące linie kolejowe lub ich odcinki:
• CMK północ: CPK - Płock – Włocławek - Grudziądz - Tczew - Gdańsk,
prędkość maksymalna 250 km/h,
• E 65 północ, odcinek Warszawa - Działdowo, prędkość maksymalna
200 km/h,
• nowe odcinki linii kolejowych dla obsługi relacji przewozowej CPK - Rzeszów: CPK - Warka, Radom - Ostrowiec Świętokrzyski oraz Stalowa Wola
- Rzeszów, prędkość maksymalna 200 km/h,
• nowy odcinek odgałęziający się od CMK, częściowo po istniejących śladzie,
Opoczno - Kielce, prędkość maksymalna 200 km/h,
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• przedłużenie zmodernizowanej do prędkości 250 km/h w pierwszym etapie
CMK na południe do aglomeracji krakowskiej, odcinek Katowice - Kraków,16
• nowy odcinek linii kolejowej Łódź - Sieradz - Kalisz, w śladzie KDP „Y”
oraz odcinek Ligota - Czernica, jako uzupełnienie wybudowanych w etapie
pierwszym odcinków nowych linii KDP (Sieradz - Wieruszów i Kalisz - Pleszew) prędkość maksymalna 250 km/h,17
• nowe transgraniczne odcinki KDP: Wałbrzych - Lubawka (kierunek Praga),
Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice (kierunek Ostrawa, Brno), Rzeszów
- Sanok (kierunek Bukareszt), prędkość maksymalna 200 km/h.
Łączna długość przewidywanych do wybudowania nowych linii kolejowych dużych prędkości w ramach projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
w perspektywie do 2035 r. wynosi 670 km.
W cytowanym dokumencie oficjalnej polityki transportowej państwa z września 2019 r. znalazło się potwierdzenie wszystkich inwestycji związanych z budową
nowych linii i odcinków KDP w formie zapisu: „Planowana modernizacja, rozbudowa i rewitalizacja sieci linii kolejowych oparta będzie w przeważającej mierze, na
realizacji inwestycji zlokalizowanych na transeuropejskiej sieci transportowej TEN
- T oraz koncepcji budowy CPK, w której ważną rolę odegra transport kolejowy”18
i dalej: „W ramach planów dalszej modernizacji polskiego systemu infrastruktury
kolejowej … opracowane zostaną dokumentacje techniczne dla realizacji nowych
odcinków linii kolejowych budowanych w standardzie linii dużych prędkości związanych z obsługą CPK, których realizacja planowana jest w latach 2020 - 2030”19
W dokumencie znalazła się też mapa przewidywanych do osiągnięcia w 2030 r.
prędkości na polskich liniach kolejowych – zob.: rys. 2, która potwierdza przebiegi wszystkich linii kolejowych dużych prędkości planowanych do budowy lub
modernizacji w ramach koncepcji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
z jednym, wyjątkiem. Chodzi o to, że linia KDP Y Warszawa - Łódź - Poznań /
16

17

18
19

Na rysunku 1, jako projekt fakultatywny (przerywana linia) oznaczono linię dużych prędkości będącą odgałęzieniem z CMK w kierunku Zakopanego i dalej przez Słowację do Budapesztu. Byłby to nowy odcinek linii kolejowej (częściowo w śladzie istniejących linii) o długości 98 km dedykowany pasażerskim
pociągom dużych prędkości prowadzący od Małopolsko - Śląskiego węzła na skrzyżowaniu przedłużonej
CMK i nowej linii Katowice - Kraków biegnący przez Wadowice, Suchą Beskidzką, Chabówkę, Nowy Targ
do Zakopanego i dalej tunelem pod Tatrami, jako element 200 kilometrowej nowej linii przez Słowację
(Liptowski Mikulasz, Zwoleń) do Budapesztu, w przypadku, gdyby ustanowiono nowy korytarz transportu
międzynarodowego Bałtyk - Morze Czarne, przez Polskę - Słowację - Węgry - Rumunię, o co Polska od
pewnego czasu zabiega, zob.: Koncepcja …, op. cit., załącznik 3.
Uzupełnienie nową linią kolejową o prędkości 250 km/h umożliwi skrócenie czasów podróży między CPK
a Szczecinem, Poznaniem, Zieloną Górą i Wrocławiem. W relacji do Poznania umożliwi ruch pociągów
ze stałą prędkością 250 km/h od CPK do Pleszewa, czyli na ponad 70% długości trasy, pozostały odcinek
linii Pleszew - Jarocin i dalej do Poznania ma być zmodernizowany do prędkości 160 km/h. W relacji do
Zielonej Góry umożliwi ruch pociągów ze stałą prędkością 250 km/h od CPK do Kalisza, czyli na ponad
45% długości trasy, pozostałe odcinki linii kolejowych do Zielonej Góry będą zmodernizowane do prędkości 160 km/h. W relacji do Wrocławia umożliwi ruch pociągów ze stałą prędkością 250 km/h od CPK do
Wieruszowa, a dalej od Ligoty do Czernicy, czyli na blisko 70% długości trasy, pozostałe odcinki zmodernizowane będą do prędkości 160 km/h, zob.: Koncepcja …, op. cit., załącznik 3.
Tamże, s. 76.
Tamże, s. 79.
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Wrocław została wytrasowana w całości, a więc do punktów końcowych w Poznaniu i Wrocławiu, co oznacza powrót - wprawdzie w sposób pośredni i tylko
w formie graficznej - do koncepcji linii KDP Y z 2008 r., jedynie z korektą jej przebiegu, podczas gdy w ramach koncepcji budowy CPK linię KDP Y ograniczono
do Wieruszowa w kierunku do Wrocławia i do Pleszewa w kierunku do Poznania.

Rys. 2. Przewidywane prędkości linii kolejowych w roku 2030, uwzględniające inwestycje do roku
2023 oraz zakresy planowanych obecnie prac przygotowawczych do perspektywy UE 2021 – 2027.
Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, op. cit. s. 78.

		
W styczniu 2020 r. został opublikowany dokument pod nazwą Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego20, gdzie szczegółowo wyspecyfikowano wszystkie nowe linie kolejowe lub ich odcinki przewidziane
20

Publikacja: www.cpk.gov.pl
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do budowy oraz odcinki linii kolejowych przewidziane do modernizacji w układzie
ciągów przewozowych, co potencjalnie odpowiada wykazowi kolejowych Inwestycji Towarzyszących, który przewidziany jest do określenia w rozporządzeniu Rady
Ministrów na podstawie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
Dla realizacji projektu budowy CPK Skarb Państwa na mocy przywoływanej
ustawy z 10 maja 2018 r. utworzył spółkę celową pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (spółka CPK). Zadaniem spółki jest przygotowanie i realizacja programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego
budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacja i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych,
autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. W odniesieniu do tzw. komponentu kolejowego w styczniu 2019 r. uzgodniono z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., że:21
• spółka CPK odpowiadać będzie za budowę nowych linii kolejowych w ramach projektu,
• spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odpowiadać będzie za modernizację
istniejących linii kolejowych, którymi zarządza.
Ze względów pragmatycznych uwzględniono wyjątki od powyższej zasady
w myśl, których PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odpowiadać będzie również
za budowę nowych odcinków w ramach projektów obecnie przygotowywanych
oraz o niewielkiej długości, stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci.22 Podział
na zadania realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółkę CPK
w odniesieniu do kolejowych Inwestycji Towarzyszących całemu projektowi budowy CPK przedstawia rys. 3.
W kontekście analizy planów kolei dużych prędkości w ramach projektu CPK
należy rozpatrywać również planowane inwestycje związane z projektem Rail Baltica, ponieważ odcinki polskich linii kolejowych włączonych do tego projektu są
jednocześnie zaliczone do głównych relacji kolejowych CPK. Projekt budowy nowej linii kolejowej normalnotorowej łączącej Tallin, Rygę, Kowno, przez Białystok
i Warszawę z Berlinem zrodził się, jako inicjatywa Krajów Bałtyckich w 2008 r.,
będąca uzupełnieniem planowanego wówczas połączenia drogowego tych krajów
z Europą Zachodnią Via Baltica. W 2013 r. projekt wszedł w skład nowego korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN - T Morze Północne - Morze
Bałtyckie. Obecnie projekt Rail Baltica jest uznawany, jako jeden z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Kraje Bałtyckie nadały również wysoki
priorytet budowie nowej linii kolejowej przyjmując, że docelowo będzie to linia
KDP normalnotorowa dwutorowa, o ruchu mieszanym z prędkością maksymalną
249 km/h. W październiku 2014 r. utworzono spółkę RB Rail, która, należąc
w równych częściach do kolei litewskich, łotewskich i estońskich, jest odpowiedzialna za realizację inwestycji. Spółka ta w październiku 2015 r. oddała do użytku

21
22

Źródło: Strategiczne Studium …, op. cit., s. 33.
Tamże.
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pierwszy odcinek normalnotorowy Rail Baltica, od granicy z Polską do Kowna,
o długości 123 km.

Rys. 3. Kolejowe Liniowe Inwestycje Towarzyszące na tle sieci TEN – T z podziałem na zadania realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółkę CPK
Źródło: Strategiczne Studium …,op. cit., s. 33.

W początkowej fazie projektu Rail Baltica strona polska deklarowała, że
w skład projektu Rail Baltica będą wchodzić:
• odcinek linii E 75 Warszawa - Białystok,
• odcinek linii nr 38 Białystok - Ełk,23
• odcinki linii nr 41, 39 i 51 Ełk - Olecko - Suwałki - Trakiszki - granica państwa.
Deklarowano również, że pierwszy z wymienionych odcinków będzie dostosowany po modernizacji do prędkości maksymalnej 160 km/h z możliwością
jej podwyższenia do 200 km/h, oraz że odcinek z Białegostoku do Ełku będzie
miał dobudowany drugi tor i znacząco podwyższoną prędkość maksymalną do
160 km/h. Natomiast odcinek od Ełku do granicy polsko - litewskiej oprócz dobudowy drugiego toru zostanie zelektryfikowany z tym, że podniesienie na nim
23

Początkowo rozważano przebieg Rail Balica dalszymi odcinkami E 75 Bałystok - Sokółka - Suwałki, ale w
wyniku konsultacji społecznych ostatecznie odstąpino od tego wariantu.
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prędkości maksymalnej do 160 km/h będzie wymagało wytyczenia w dużej części
nowego przebiegu, uwzględniającego łącznicę omijającą Olecko.
Wydaje się, że deklaracje w zakresie parametrów modernizacji polskich odcinków Rail Baltica, zwłaszcza w okresie po oddaniu pierwszego odcinka tej linii granica z Polską - Kowno oraz deklaracji rządu litewskiego, że przystąpi po 2021 r.
do budowy odcinka uzupełniającego Kowno - Wilno, normalnotorowego, z prędkością maksymalną 249 km/h, okazały się z punktu widzenia Komisji Europejskiej
niewystarczające. Przypuszczalnie wskutek nacisków Komisji, która silnie popiera
projekt Rail Baltica24 w końcu 2019 r. pojawiły się nowe deklaracje, że dla odcinka
Białystok - Ełk trwa obecnie opracowanie dokumentacji projektowej do zakładanej prędkości maksymalnej 200 km/h, natomiast dla odcinka Ełk - Suwałki - granica państwa trwa analiza uzupełniającego studium wykonalności do prędkości
maksymalnej w trzech wariantach, tj. 160 km/h, 200 km/h i 250 km/h, przy czym
na obu odcinkach planuje się zakończenie robót w latach 2023 - 2027.25 Gdyby,
zatem te plany zostały zrealizowane, to na mapie kolejowej Polski pojawiłyby się
nowe odcinki KDP, czyli zmodernizowany do prędkości 200 km/h odcinek Białystok - Ełk wraz z obwodnicą Białegostoku oraz praktycznie zbudowany od nowa
odcinek Ełk - Trakiszki - granica państwa.
Geneza projektów budowy polskich KDP
Wprawdzie w pierwszych latach okresu transformacji gospodarczej nie istniały
ku temu warunki, ale nie ulega wątpliwości, że na obecnym etapie rozwoju gospodarczego Polska powinna rozpocząć budowę własnej sieci linii kolejowych dużych
prędkości, za czym przemawiają argumenty o charakterze ogólno-cywilizacyjnym,
gospodarczym i transportowym, ale także argumenty związane z ograniczaniem
kosztów zewnętrznych transportu, takie jak między innymi: ograniczanie wypadkowości w transporcie i jej negatywnych skutków, ograniczanie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery - w szczególności CO2 - czy ograniczanie hałasu transportowego. Szersze omawianie tej argumentacji wymagałoby odrębnego opracowania, podobnie jak kontrargumentacja, co do twierdzenia, że Polski nie stać na
budowę kolei dużych prędkości. Nie ulega też wątpliwości, że wiele środowisk naukowych, kolejowych i gospodarczych popiera ideę budowy polskich KDP, a sam
autor zalicza siebie również do tej grupy. Co więcej, autor uważa, iż zawieszenie
głównych prac przygotowawczych do realizacji projektu budowy nowej linii KDP
Y ogłoszone w grudniu 2011 r. było poważnym błędem rządzącej wówczas Plat24

25

Konsekwencja Komisji w sprawie forsowania projektu Rail Balcica nie jest jednak pełna. Należy zauważyć,
iż elementem składowym tego projektu jest również połączenie Poznań - Berlin, w skład którego wchodzi
odcinek trans-graniczny po stronie niemieckiej, tj. odcinek granica z Polską - Berlin. Zgodnie z zalożeniami
całego projektu, odcinek ten powinien być zmodernizowany lub zbudowany do standardu dużych prędkości,
ale strona niemiecka dotyczczas nie zgłosiła zamiaru realizacji tej inwestycji.
Projekty strategiczne dla Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S .A., referat zarządu spółki na konferencję
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”- NOVKOL 2019, Zakopane,
4 - 6 grudnia 2019 r.
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formy Obywatelskiej, a sama decyzja miała charakter koniunkturalno - woluntarystyczny.
Kreśląc dalej uwagi krytyczne odnośnie komponentu kolei dużych prędkości
w ramach projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego autor, nie będąc
specjalistą w zakresie transportu lotniczego, pozostawia na boku szereg argumentów krytycznych negujących w ogóle zasadność lub podkreślających nierealność
budowy CPK według aktualnych planów rządowych. Jest to, bowiem zagadnienie
złożone, ale mające również ściśle polityczne konotacje. O idei budowy centralnego lotniska w okolicach Warszawy dyskutuje się w Polsce od lat, wskazując różne
lokalizacje oraz podkreślając konieczność połączenia tegoż lotniska z nowoczesną
siecią kolejową i drogową.
Układ polskiej sieci kolejowej ma charakter krzyżowy, a główne potoki pasażerskie koncentrują się w osi północ - południe oraz wschód - zachód, przechodząc
do i z lub tranzytem przez Warszawę. To właśnie z tego powodu budowniczowie
linii CMK już na etapie projektowania uwzględnili parametry umożliwiające jej
dostosowanie w przyszłości do prędkości 200 – 250 km/h (zastosowano odpowiednio duże promienie łuków – 4000 m oraz odpowiednio dużą odległość pomiędzy
osiami torów - 4,5 m) i w dalszej przyszłości przewidywali przedłużenie tej linii
z Warszawy, po wschodniej stronie Wisły, przez Wyszogród, Płock i Brodnicę do
Gdańska, z odgałęzieniem do Olsztyna. Dla tego projektu przyjęła się środowiskowa nazwa Północna CMK. Również koncepcja budowy linii kolejowej dużych
prędkości w okładzie wschód-zachód jest dyskutowana w Polsce od wielu lat. Po
rozpoczęciu transformacji, pierwsze prace nad programem polskich KDP rozpoczęto już w latach 1990-199126 i już wówczas planowano, że w latach 2010 - 2030
zostaną wybudowane dwie nowe linie kolejowe dużych prędkości, a mianowicie:27
• w korytarzu wschód - zachód: linia E 20 bis: zachodnia granica Polski Poznań - Łódź - Warszawa - wschodnia granica Polski, o długości 660 km,
przystosowana do prędkości 300 km/h, tylko dla ruchu pasażerskiego,
• w korytarzu północ - południe: północna CMK Warszawa (Korytów na
CMK) - Płock - Gdańsk; o długości 371 km, przystosowana do prędkości
300 km/h, tylko dla ruchu pasażerskiego.
Do pierwszego z wymienionych projektów nawiązywała uchwała nr 276/2008
Rady Ministrów z 19 grudnia 2008 r. zawierająca w załączniku „Program budowy
i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce”28 (projekt KDP
Y), z tym, że koncepcję E 20 bis z lat dziewięćdziesiątych zmodyfikowano poprzez
ograniczenie jej przebiegu na wschód do Warszawy (zamiast do Terespola) i na
zachód do Poznania (zamiast do Rzepina) oraz włączenie Wrocławia i centrum
Łodzi. Dodać też należy, że planowany przebieg KDP Y a także CMK Północ rząd
26

27

28

Zob.: R. Sikora, Kierunkowy program rozwoju linii kolejowych dużych prędkości w Polsce, Przegląd Kolejowy 1995, nr 2.
Szerzej program jest omówiony w: J. Engelhardt, Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji
gospodarki, tom I, Kolej w polityce transportowej państwa, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa
2008, s. 130 – 148.
Publikacja: www.mi.gov.pl
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potwierdził w grudniu 2011 r., już po zawieszeniu prac nad projektem KDP Y,
w formie uchwały Rady Ministrów przyjmującej dokument pod nazwą Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030).29
Pewną osobliwością obydwu projektów jest fakt, że w przeciwieństwie do innych koncepcji budowy w Polsce nowych linii kolejowych, zostawiły one trwały
ślad i zaczyn koncepcyjny na późniejsze lata, ponieważ stały się one i nadal pozostają najczęściej rozważanymi w środowisku fachowym projektami budowy linii
kolejowych dużych prędkości. Należy też zauważyć, że wskazane pierwsze projekty polskich KDP nie uwzględniały jeszcze lokalizacji centralnego lotniska w okolicach Warszawy, ponieważ projekty takiego lotniska wówczas w ogóle nie istniały.
Stąd można wyciągnąć, uprawniony - jak się wydaje - wniosek, że niezależnie od
tego, czy, kiedy oraz w jakiej lokalizacji powstanie w okolicach Warszawy centralny port lotniczy budowa nowych linii kolejowych dużych prędkości w układzie
przestrzennym wschód – zachód oraz północ – południe jest na obecnym etapie
zagospodarowania przestrzennego oraz rozwoju społeczno - gospodarczego Polski
szczególnie zasadna.
Uwagi krytyczne w związku z projektami budowy linii kolejowych dużych prędkości w ramach aktualnej koncepcji CPK
Istotnym problemem pozostaje zakres, przebiegi przestrzenne i sekwencja
działań w ramach przyjętego na obecnym etapie programu budowy linii dużych
prędkości w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Program ten,
obejmując 670 km nowych linii KDP oraz potencjalnie dwa odcinki Rail Baltica
(Białystok - Ełk i Ełk - Suwałki - granica z Litwą) ma charakter bardzo ambitny i można mieć poważne wątpliwości, czy w ciągu następnych 15 lat licząc od
2020 r. do 2035 r. będzie zrealizowany. Zdaniem autora jest to program, co najmniej do roku 2050 i to pod warunkiem, że podjęte będą zdecydowane działania
kolejnych rządów, a Polska będzie na tyle rozwiniętym gospodarczo krajem, że
sfinansuje wszystkie planowane inwestycje. Ponadto program ten wymaga wielu
poważnych korekt, o czym świadczyć mogą, przeprowadzone konsultacje społeczne i olbrzymia liczba zgłoszonych uwag.
Z wielką aprobatą autor przyjmuje powrót rządu do koncepcji budowy nowej
linii KDP Y, co może być obarczone elementem subiektywizmu.30 Niektóre elementy w omówionej wcześniej wersji tego projektu związanej z budową CPK nie
wydają się jednak poprawne. Po pierwsze, decyzja o parametrze prędkościowym
250 km/h zamiast 350 km/h. Różnica w wydatkach inwestycyjnych przy budowie
nowej linii dużych prędkości pomiędzy obu parametrami jest znikoma, podobnie
jak różnica przy zakupie taboru z tymi parametrami. Stąd odejście od pierwotnie
29
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Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – Monitor Polski 2012, poz. 252.
W latach 2008 - 2010 autor pełnił w Ministerstwie Infrastruktury funkcję przewodniczącego Miedzyresortowego Zespołu do Spraw Kolei Dużych Prędkości.
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zakładanego dla linii Y parametru 350 km/h, przy i tak relatywnie wysokich wydatkach inwestycyjnych nie wydaje się uzasadnione. Po drugie, zakładana etapowość budowy nowej linii Y, tj. w pierwszej kolejności odcinek Warszawa - CPK
- Łódź, co należy uznać za naturalne, ale następnie dwa odcinki, będące odnogami
w kierunku Poznania, czyli Kalisz - Pleszew i do Wrocławia Sieradz - Wieruszów
i dodatkowo odcinek Ligota - Czernica na tym kierunku, będą miały charakter
odcinków wybudowanych niejako w środkowej części całych połączeń Warszawy
i CPK z Poznaniem i Wrocławiem. Oznaczać to będzie w przyszłości rozproszenie
frontów inwestycyjnych. W tej sprawie powinny wypowiedzieć się gremia eksperckie i rozstrzygnąć, czy lepiej jest budować nową linię od jej środkowego odcinka,
czy też lepiej zaczynać od dwóch jej końców. Po trzecie, trudne do zaakceptowania
jest ograniczenie zasięgu nowej linii KDP Y po stronie zachodniej do Pleszewa
na kierunku poznańskim i do Wieruszowa na kierunku wrocławskim, zamiast
konsekwentnie wprowadzić linię Y do centrum Poznania i Wrocławia, jak zresztą
wskazuje na to mapa zamieszczona w dokumencie SZTR 2030 (zob. rys. 2). Po
czwarte, dyskusyjne jest miejsce rozgałęzienia nowej linii już w Sieradzu zamiast,
jak planowano wcześniej w Nowych Skalmierzycach położonych pomiędzy Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim. Powoduje to bezwzględne podporządkowanie nowej linii obsłudze CPK, ale z drugiej strony eliminuje nie tylko atrakcyjne
połączenie linią dużych prędkości Wrocławia z Poznaniem i dalej do Bydgoszczy
i Trójmiasta, lecz również połączenie Wrocławia ze Szczecinem z wykorzystaniem
KDP a także Poznania z Opolem, Katowicami i Krakowem. Wydaje się, że na wariancie „sieradzkim” rozgałęzienia tej linii zaważyło nazbyt monocentryczne spojrzenie autorów koncepcji CPK na układ przestrzenny nowej linii. Ponadto należy
podkreślić sprzeczność skorygowanego wariantu przebiegu geograficznego linii
KDP Y zarówno z przyjętą Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
z 2011 r. oraz w szczególności sprzeczność jej przebiegu z siecią TEN-T. W latach
2008 - 2011 Polska aktywnie uczestnicząc w pracach Komisji Europejskiej nad
rewizją sieci TEN-T, przyjęła określone zobowiązania, wynikające z projektowanych rozporządzeń unijnych. W grudniu 2013 r. Parlament Europejski uchwalił
nowe rozporządzenia 1315/201331 i 1316/201332, dotyczące Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Polska, nie deklarując wprawdzie konkretnych terminów
realizacji nowych inwestycji, zgłosiła do sieci kompleksowej TEN-T, jako projekty
na dalszą perspektywę czasową pięć następujących odcinków KDP:
• Warszawa - Łódź - Kalisz 230 km, prędkość maksymalna 360 km/h,
• Kalisz - Wrocław 100 km, prędkość maksymalna 360 km/h,
• Kalisz - Poznań 120 km, prędkość maksymalna 360 km/h,
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję
nr 661/2010/UE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013, L 348/1.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2013, L 348/129.
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• Poznań - granica z Niemcami (do Berlina) 120 km, prędkość maksymalna
350 km/h,
• Wrocław - granica z Republika Czeską (do Pragi) 150 km, prędkość maksymalna 250 km/h – 350 km/h.
Zmieniony przebieg przestrzenny linii Y w ramach projektu budowy CPK nie
jest zgodny mapami polskiej sieci kompleksowej i bazowej, które stanowią załącznik I do rozporządzenia 1315/2013.
Wydaje się, że w drugiej kolejności powinna powstawać nowa linia KDP, którą jest projekt CMK Północ. Planowany w ramach koncepcji Centralnego Portu
Komunikacyjnego jej przebieg to: CPK - Płock - Włocławek - Tczew - Grudziądz
- Gdańsk. W tym przypadku poważną wątpliwość budzi wynikające z map opublikowanych w ramach projektu CPK i Strategii Rozwoju Transportu do 2030 r.
całkowite ominięcie przez tą linię aglomeracji toruńsko-bydgoskiej a także,
podobnie jak w przypadku linii KDP Y, decyzja o parametrze prędkościowym
250 km/h zamiast 350 km/h. Planowany przebieg tej linii jest również niezgodny
z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z 2011 r. Zdaniem autora
CMK Północ powinna pełnić nie tylko funkcję dowozowo - odwozową względem
CPK, lecz również funkcję integrującą Trójmiasto z południem oraz południowo-zachodnią częścią Polski. Z tego powodu bardziej przekonującą jest koncepcja jej
przeprowadzenia w taki sposób, w jaki zaprezentowano to w opracowaniu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z 2010 r. przygotowanym przy znaczącym wsparciu
merytorycznym Instytutu Kolejnictwa, zawierającym kierunkowe wytyczne dla
rozwoju polskiej sieci KDP do 2040 r.33 - zob.: rys. 4. Jak podkreślono w przywołanym opracowaniu linia ta miałaby kluczowe znaczenie dla osiągnięcia spójności
kraju i zapewniłaby połączenie komunikacyjnie Pomorza Gdańskiego oraz Kujaw
z centralną Polską i poprzez linie Y i CMK z głównymi aglomeracjami południowej Polski przy czasie przejazdu do 3 godzin.34
Na odcinku północnym przebiegałaby od Gdańska zasadniczo wzdłuż autostrady A1, a następnie rozgałęziałaby się w kierunku Bydgoszczy i dalej do Poznania.35 Druga gałąź przebiegałaby na wschód od Torunia ze stacją Toruń KDP i dalej do Włocławka, Płocka i węzła Grodzisk Mazowiecki będącego skrzyżowaniem
linii Y, CMK i AMBER36, a następnie linią Y do Warszawy. Pomiędzy Bydgoszczą
i Toruniem powstałaby linia o parametrach linii dużej prędkości, która umożliwiłaby także uruchomienie relacji pociągów w pętli z Gdańska poprzez Bydgoszcz
i Toruń i dalej do Warszawy i Łodzi. We Włocławku linia AMBER byłaby połączona z istniejącą linią Toruń - Kutno w celu umożliwienia połączenia z Łodzią.
Linia Włocławek - Kutno poddana byłaby modernizacji do prędkości 200 km/h,
a pomiędzy Kutnem i Łodzią wybudowana byłaby nowa linii o parametrach dużej

33 Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, opracowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa, październik 2010, s. 17.
34 Tamże, s. 20.
35 Tamże, s. 21.
36 Wstepna, robocza nazwa nowej CMK Północ przyjęta w cytowanym opracowaniu.
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prędkości. Od Łodzi możliwe byłoby połączenie z linią CMK (do Krakowa i Katowic) poprzez linię Łódź - Opoczno.37

Rys. 4. Główne korytarze dla budowy linii dużych prędkości.
Źródło: Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce, opracowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa, październik 2010, s. 17.

Pozostałe odcinki polskich KDP przewidziane do budowy w ramach projektu CPK można podzielić na trzy grupy, a mianowicie odcinki nowe, wcześniej
wskazywane w różnych pracach koncepcyjnych, odcinki nowe, które dotychczas
nigdy nie pojawiały się w jakichkolwiek opracowaniach eksperckich czy nawet
dyskusjach w środowiskach transportowych oraz odcinki trans-graniczne zarówno
wcześniej wskazywane jak i nigdy nierozpatrywane.
Do grupy odcinków KDP, które wcześniej wskazywano w różnych pracach
koncepcyjnych można zaliczyć odcinek linii E 30 Katowice - Kraków oraz odcinek Opoczno - Kielce. Ten pierwszy jest obecnie modernizowany do prędkości
160 km/h i być może kiedyś zapadnie decyzja o jego modernizacji do parametru
200 km/h, jakkolwiek należy podkreślić szczególne trudności modernizacyjne tegoż odcinka w związku z przejściem przez konurbację śląską. Natomiast odcinek
37
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Opoczno - Kielce będzie zasadny i możliwy do wybudowania częściowo po śladzie
linii 25, o ile wybudowana będzie nowa linia łącząca linię Y z CMK.
Do grupy odcinków KDP całkowicie nowych i koncepcyjnie nierozważanych, związanych z projektem CPK można zaliczyć odcinek Nakło nad Notecią
- Okonek oraz trzy odcinki do obsługi relacji przewozowej CPK - Rzeszów (CPK
- Warka, Radom - Ostrowiec Świętokrzyski, Stalowa Wola - Rzeszów). Ogólnie
można stwierdzić, że wymagają one dalszych prac studialnych i nie są to inwestycje pierwszej kolejności, w szczególności pożądane byłoby opracowanie naukowo-eksperckie, co do zasadności idei „odcinkowości” przy budowie nowych linii
kolejowych dużych prędkości. Wypada jednak zauważyć, że nowe linie dużych
prędkości mają społeczno-ekonomiczne uzasadnienie wówczas, gdy w określonych
relacjach przewozowych występują znaczące potoki pasażerskie. Nowy skrót KDP
Nakło na Notecią - Okonek miałby służyć obsłudze połączenia CPK z Koszalinem
i Kołobrzegiem. Niewątpliwie interesujące byłoby zapoznanie się z opracowaniem
pokazującym, jakie potoki pasażerskie będą w przyszłości obciążały relację CPK
- Koszalin/Kołobrzeg. Jest wielce prawdopodobne, że nawet w ramach wakacyjnego szczytu urlopowego nie będą to zbyt duże potoki, zważywszy również i to, że
wybrzeże koszalińsko-kołobrzeskie jest szczególnie preferowane, jako miejsce wypoczynku przez mieszkańców południa Polski oraz Wielkopolski, a w mniejszym
stopniu przez mieszkańców aglomeracji warszawskiej oraz wschodniej Polski. Odnośnie nowych odcinków KDP do obsługi połączenia CPK - Rzeszów można zadać
twórcom tej koncepcji retoryczne pytanie: jeżeli mamy budować nowe połączenie
KDP z centralnego lotniska do stolicy Podkarpacia, to dlaczego Lubelszczyzna
jest pominięta w tym planowaniu. W tym kontekście wydaje się, że należałoby
ponownie sięgnąć do cytowanego już opracowania PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z 2010 r., w którym zamiast przedłużenia linii Y w kierunku wschodnim do
Terespola, jak było w wczesnej koncepcji linii E 20 bis, zaplanowano nową Linię
Wschodnią KDP Warszawa - Lublin - Rzeszów, potencjalnie w dalszej przyszłości
z odgałęzieniem do Lwowa – zob.: rys. 4. Linia ta miałaby kluczowe znaczenie dla
integracji „ściany wschodniej” z centrum kraju i regionami Polski zachodniej.38
Do odcinków trans-granicznych KDP od wielu lat rozpatrywanych można
zaliczyć odcinek Wałbrzych - Lubawka (kierunek Praga) i odcinek Czechowice
Dziedzice - Zebrzydowice (Ostrawa, Brno). Ze zrozumiałych względów twórcy
koncepcji CPK pominęli wskazany wcześniej odcinek trans-graniczny Poznań granica z Niemcami (do Berlina). Natomiast całkowicie nowy projekt to odcinek
Rzeszów - Sanok (kierunek Bukareszt), jakkolwiek wydaje się, że jest to projekt
na bardzo daleką przyszłość. Ogólnie biorąc przy projektach wszystkich odcinków
trans-granicznych, które na ogół generują znikomy ruch kolejowy, elementem
niezbędnym zawsze pozostanie uprzednie wybudowanie wewnętrznych linii KDP
oraz dwustronna koordynacja inwestycji z krajami ościennymi.
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga dotycząca polskich projektów odcinków
KDP na linii Rail Baltica. Projekt ten ma bowiem charakter wyjątkowy i jest bar38
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dziej „polityczny” niż wszelkie inne projekty realizowane pod auspicjami Komisji
Europejskiej. Ze względu na niewielki potencjał ludnościowy Litwy i w ogóle Krajów Bałtyckich, a także relatywnie niewielkie obroty handlowe tych krajów z Polską na bieżąco i w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, trudno będzie
znaleźć uzasadnienie ekonomiczne dla budowy polskich odcinków KDP Białystok
- Ełk oraz Ełk - Suwałki - granica państwa. Można natomiast ze zrozumieniem odnieść się do zabiegów Komisji o nadanie tym odcinkom parametrów odpowiednio
200 km/h i 250 km/h. Pomijając rozważania nad trudnościami środowiskowymi
przeprowadzenia modernizacji pierwszego z wymienionych odcinków, ale w szczególności z wytrasowaniem nowego przebiegu odcinka Ełk - Suwałki - granica
państwa „środkiem Mazur”, Komisja Europejska powinna zapewnić Polsce pełne
finansowanie tych inwestycji.
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Streszczenie. Inwestycje infrastrukturalne w systemie kolejowym muszą spełniać określone
wymagania europejskie lub krajowe. Wymagania dla składników interoperacyjności zawarte zostały w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności, natomiast wymagania dla wyrobów krajowych określono w Liście Prezesa UTK. Artykuł opisuje przebieg procesu oceny zgodności wyrobów
i inwestycji liniowych. W kolejnych rozdziałach zawarto opis relacji wykonawca – inwestor, wykonawca – jednostka oceniająca, wykonawca – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.2
Słowa kluczowe: kolejowe inwestycje liniowe, ocena zgodności wyrobów i inwestycji liniowych, interoperacyjność, TSI, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

I. Informacje ogólne o ocenie zgodności podsystemów interoperacyjność a ocena zgodności
Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2016/797 interoperacyjność oznacza zdolność
systemu kolei do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów.
Niniejsza dyrektywa określa warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby osiągnąć
interoperacyjność w obrębie systemu kolei Unii Europejskiej w sposób zgodny
z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa systemu kolei UE, a także aby zdefiniować
optymalny poziom harmonizacji technicznej, umożliwić ułatwianie, doskonalenie
i rozwój usług transportu kolejowego w Unii i w relacjach z państwami trzecimi
oraz przyczynić się do urzeczywistnienia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego i stopniowego tworzenia rynku wewnętrznego. Interoperacyjność wdrażana
jest poprzez harmonizację przepisów technicznych i eksploatacyjnych w różnych
państwach członkowskich.
Inwestycja liniowa podlega ocenie w podziale na podsystemy: Infrastruktura,
Energia, Sterowanie – urządzenia przytorowe (podsystemy instalacji stałych). Cały
system kolei, a więc i każdy podsystem, spełniać musi wymagania zasadnicze:
1) bezpieczeństwo;
2) niezawodność i dostępność;
1
2
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3) zdrowie;
4) ochrona środowiska naturalnego;
5) zgodność techniczna;
6) dostępność (dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się).
Aby dokonać oceny zgodności podsystemu, wykonawca modernizacji musi
zwrócić się do wybranej przez siebie jednostki notyfikowanej w celu podpisania
umowy na przeprowadzenie oceny podsystemu.
Wnioskodawca odpowiada za zebranie dokumentacji technicznej, do której zaliczają się:
1) dokumenty określające cechy charakterystyczne podsystemu, w szczególności: ogólne i szczegółowe rysunki wykonawcze, schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania, opisy systemów przetwarzania
danych i automatyki o stopniu szczegółowości wystarczającym do udokumentowania przeprowadzonej weryfikacji WE podsystemu, instrukcje obsługi i utrzymania;
2) wykaz składników interoperacyjności zawartych w podsystemie;
3) kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składników
interoperacyjności oraz kopie protokołów z przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną testów i badań na podstawie specyfikacji europejskich;
4) pośrednie certyfikaty weryfikacji WE podsystemu i pośrednie deklaracje
weryfikacji WE podsystemu, o ile zostały wydane;
5) certyfikat weryfikacji WE podsystemu wraz z dołączonymi zapisami obliczeniowymi oraz sprawozdaniami z przeprowadzonych wizyt i audytów;
6) inne certyfikaty weryfikacji wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami;
7) raport w sprawie oceny bezpieczeństwa (jeżeli zmiana w rozumieniu Rozporządzenia 402/2013 została oceniona jako znacząca);
8) opis części podsystemu, dla której nie stosuje się TSI, wraz ze świadectwami
i deklaracjami zgodności z typem, w przypadku gdy w skład podsystemu
wchodzą budowle i urządzenia.
Warto zwrócić uwagę, że Rozporządzenie 250/2019 (które weszło w życie 31
października 2020 r.) zmienia zakres obowiązywania rozporządzenia w sprawie interoperacyjności, wprowadza nowe wzory certyfikatów, deklaracji weryfikacji WE
czy deklaracji dla składnika interoperacyjności oraz nowy wzór pośredniego potwierdzenia – nie będzie pośredniego certyfikatu weryfikacji WE oraz pośredniej
deklaracji weryfikacji.
Zadania notyfikowanej jednostki odpowiedzialnej za weryfikację WE podsystemu rozpoczynają się na etapie projektu i dotyczą całego okresu budowy, poprzez
etap akceptacji, aż do dopuszczenia podsystemu do eksploatacji. Obejmują one
również, zgodnie z odpowiednią TSI, weryfikację płaszczyzn współdziałania danego podsystemu z systemem, do którego zostaje on włączony. Weryfikacja WE
obejmuje więc ocenę interfejsów/współdziałania wyrobów, które same już podlegały ocenie zgodności. Powyższe oznacza, że podsystem musi spełniać wymagania
zasadnicze w momencie włączenia go do eksploatacji.
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Ocena zgodności wyrobów (składników, urządzeń i budowli etc.) odbywa się
w momencie wprowadzenia ich do obrotu.
Ponadto ocena zgodności podsystemu musi uwzględniać bezpieczną integrację, którą zapewnia się przy zastosowaniu wspólnej metody oceny bezpieczeństwa
w zakresie wyceny i oceny ryzyka, opisanej w Rozporządzeniu 402/2013.
Procedura oceny podsystemu kończy się wydaniem przez jednostkę notyfikowaną certyfikatu weryfikacji WE podsystemu.
Na podstawie tego certyfikatu producent podsystemu sporządza deklarację
weryfikacji WE podsystemu, w której oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że dany podsystem został poddany stosownym procedurom weryfikacji i że
spełnia on wymogi odpowiednich przepisów unijnych oraz odpowiednich przepisów krajowych.
a. Procedura krajowa – potwierdzanie za zgodność z typem
W przypadku deklaracji zgodności z typem, jeżeli zgodności nie potwierdza
producent bądź jego upoważniony przedstawiciel, do deklaracji musi być załączony certyfikat zgodności typu. Ponadto rodzaj urządzenia, którego dotyczy dana
deklaracja, musi być zgodny z Rozporządzeniem 720. Deklaracja może dotyczyć
serii urządzeń lub budowli.
Wystawiający może wskazać wiele świadectw dopuszczenia do eksploatacji
typu, jeżeli rodzaj wyrobu powstał w wyniku integracji rodzajów wyrobów, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów same stanowiły przedmiot
świadectwa. Dobrą praktyką jest również wskazanie w deklaracji zgodności z konkretnymi specyfikacjami. Pamiętać też należy o podstawowych zasadach potwierdzania za zgodność z typem.
Potwierdzać za zgodność z typem jako producent może jedynie ten, kto jest
wskazany jako producent w świadectwie lub jego upoważniony przedstawiciel (a
nie podmiot, który uzyskał świadectwo). Producent lub upoważniony przedstawiciel potwierdza za zgodność z typem w oparciu o wybrane moduły z Rozporządzenia 768/2008.
Potwierdzenie za zgodność z typem przez podmiot zamawiający, wykonawcę
modernizacji, importera, inwestora, dysponenta, zarządcę, użytkownika bocznicy
albo przewoźnika kolejowego polega na wystawieniu deklaracji zgodności z typem
wyłącznie po uzyskaniu certyfikatu zgodności z typem od jednostki oceniającej
zgodność, o której mowa w art. 22g ustawy o transporcie kolejowym.
Warto podkreślić, iż obowiązek wystawienia deklaracji zgodności z typem dotyczy wyrobów wprowadzonych do obrotu po 31 maja 2014 r. Co więcej, deklaracja zgodności z typem po 31 maja 2014 r. może być wydana jedynie na typ budowli/urządzenia zgodny z typem określonym w rozdziale 3 Rozporządzenia 720.
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przed 31 maja 2014 r.
pozostają w mocy. Jednak w przypadku, gdy przedmiot świadectwa nie pokrywa
się z wykazem typów określonym w rozdziale 3 Rozporządzenia 720, świadectwo
takie może stanowić podstawę do sporządzenia deklaracji zgodności z typem tyl-
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ko dla tych typów wyrobów (z rozdziału 3 Rozporządzenia 720), których zgodność została zweryfikowana w zakresie badań technicznych realizowanych przez
jednostkę upoważnioną (w ramach postępowania o wydanie świadectwa). Prezes
UTK opublikował stanowisko, które szczegółowo omawia poruszoną kwestię3.
b. Zastosowanie wyrobów staroużytecznych
Staroużyteczne wyroby kolejowe, które są zdatne do ponownego użytku, można stosować w podsystemie pod warunkiem, że będzie on zgodny z wymaganiami
zasadniczymi. Wykorzystanie wyrobu staroużytecznego powinno być każdorazowo poprzedzone oceną ryzyka w ramach podsystemu. Podmiot przeprowadzający
tę ocenę i decydujący o wykorzystaniu wyrobów staroużytecznych ponosi odpowiedzialność za stwierdzenie ich przydatności do stosowania. Odpowiedzialność
za spełnienie wymagań zasadniczych przez podsystem z zastosowanymi wyrobami
staroużytecznymi ponosi podmiot wystawiający deklarację weryfikacji WE podsystemu. Dla staroużytecznych wyrobów, co do zasady nie jest wymagane wystawienie deklaracji zgodności z typem ani deklaracji zgodności lub przydatności do
stosowania. Fakt zastosowania wyrobów staroużytecznych powinien być odnotowany w dokumentacji z przebiegu weryfikacji podsystemu.
Ze względu na dodatkowe zagrożenia, które wiążą się ze stosowaniem wyrobów staroużytecznych ważne szczególnie w tym zakresie jest staranne zarządzanie
ryzykiem. Przy czym zarządzać ryzykiem zagrożeń poprzez stosowanie/wdrażanie
środków kontroli ryzyka (utrzymywanie ryzyka na poziomie dopuszczalnym) należy niezależnie od tego, czy zmiana jest znacząca w rozumieniu Rozporządzenia
402/2013, czy nie. Zagrożenia związane ze stosowaniem wyrobów staroużytecznych powinny być wskazane w rejestrach zagrożeń (RZ), w tym w RZ zarządcy
infrastruktury wraz ze środkami kontroli ryzyka (np. przeprowadzenie oględzin i/
lub badań nieniszczących). Rejestry zagrożeń, w tym RZ zarządcy infrastruktury,
powinien wskazywać, czy środki te stosować powinien zarządca infrastruktury, czy
wykonawca.
Wykonawca powinien uzyskać od zamawiającego (zarządcy infrastruktury)
informacje o środkach kontroli ryzyka, które powinien wdrażać w związku z zastosowaniem wyrobów staroużytecznych celem zachowania bezpiecznej integracji
zmiany wprowadzanej do systemu kolejowego z istniejącym systemem kolejowym.
Jeżeli wykorzystanie wyrobów staroużytecznych jest decyzją wykonawcy, to
powinien on zidentyfikować zagrożenia i zarządzać nimi (bezpieczna integracja
w ramach zmiany wprowadzanej do systemu kolejowego i samej zmiany z systemem kolejowym) oraz przekazać informację o tym zarządcy infrastruktury w celu
uzupełnienia jego RZ, niezależnie od RZ prowadzonego przez wykonawcę4.

3
4

https://www.utk.gov.pl/download/1/35923/26042017DZTIStanowiskoPrezesaUTK.pdf
https://utk.gov.pl/download/1/50735/Stanowiskowswyrobowstarouzytecznych.pdf
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c. Certyfikat WE weryfikacji podsystemu (Rozporządzenie 250/2019)
Rozporządzenie 250/2019 wprowadziło również nowy wzór certyfikatu weryfikacji WE podsystemu. W przypadku sporządzania nowego certyfikatu przez
jednostkę notyfikowaną przedmiotem oceny dla podsystemu będzie jego szczegółowy opis, tj. nazwa zadania inwestycyjnego, a także wskazanie linii z dokładnym
kilometrażem.
Część dotycząca zastosowania warunków lub ograniczeń stosowania musi jasno
i szczegółowo opisywać, z czego one wynikają.
Ponadto warunki i ograniczenia stosowania:
1) nie mogą zastępować oceny zgodności (określać warunki i ograniczenia
można jedynie, gdy ocena jest zakończona);
2) muszą wynikać z oceny zgodności;
3) są niezbędne dla zapewnienia zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
4) muszą być sformułowane poprzez wskazanie jak należy lub jak nie należy
eksploatować podsystemu;
5) powinny być proponowane przez producenta, a jednostka oceniającą zgodność powinna jedynie weryfikować ich adekwatność.
Podkreślenia wymaga to, że wyłączenia z oceny są niedopuszczalne.
d. Wytyczne Prezesa UTK z 15 marca 2019 r. dla jednostek notyfikowanych
Jednostka notyfikowana sporządzając dokumentację weryfikacji WE powinna
zadbać o to, aby była ona na tyle szczegółowa, żeby móc bez wątpliwości ustalić,
które dowody świadczą o spełnieniu jakich wymagań. Dokumentacja ta powinna
również odzwierciedlać wymagania określone dla danego modułu zgodnie z decyzją 2010/713/UE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny
zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/57/WE (oraz przepisami krajowymi np. § 7 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności). Ponadto dowody wskazywane przez jednostkę notyfikowaną powinny być adekwatne dla potwierdzenia spełnienia wymagań
określonych w TSI (za przykład może posłużyć tutaj pochopne powoływanie się na
instrukcje wewnętrzne zarządcy infrastruktury, jako dowód spełnienia wymagań,
gdyż nie oznacza to jeszcze, że instrukcja została faktycznie zastosowana w danej inwestycji w sposób prawidłowy). Co więcej, jednostka notyfikowana powinna
również:
- sporządzić szczegółowy raport z oględzin w terenie, wskazujący, jakie
sprawdzenia zostały dokonane i z jakim wynikiem i obrazujący oraz jakie
weryfikacje zostały wykonane na poszczególnych etapach oceny;
- dokonywać weryfikacji w zleconym zakresie i w jasny sposób wskazywać
w dokumentacji punkty niepodlegające ocenie;
- stosować te moduły oceny zgodności w zakresie oceny wymagań krajowych
danego podsystemu, które dla tego podsystemu wynikają z TSI;
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- komunikować się z wykonawcą pisemnie (robocze ustalenia powinny być
protokołowane, zwłaszcza kwestie dotyczące zakresu weryfikacji).
Warto w tym miejscu podkreślić, że dokumentacja dotycząca utrzymania podsystemu powinna odnosić się do warunków określonych w poszczególnych TSI
(rozdział 4.5 poszczególnych TSI).
Z kolei dokumentacja z przebiegu weryfikacji WE powinna opisywać nie tylko
wynik oceny, ale i jej przebieg (uzasadnienie dlaczego wynik jest pozytywny lub
negatywny).
Ponadto jednostka notyfikowana w momencie sporządzania certyfikatu weryfikacji WE powinna mieć na względzie treść § 10 rozporządzenia ws. interoperacyjności, a także unikać zawierania w nim zbędnych informacji. Ograniczenia
i warunki użytkowania wskazanie w certyfikacie muszą wynikać z przebiegu oceny
i dotyczyć warunków eksploatacyjnych, których określenie jest niezbędne do spełnienia zasadniczych wymagań (RFU-001), a ocena składników interoperacyjności
nieobjętych deklaracją WE zgodności musi być opisana w dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE.
Jednocześnie należy wskazać, że struktura dokumentacji weryfikacji WE powinna być zgodna z rekomendacją Prezesa UTK, która będzie zawarta w przewodniku dla wnioskodawców o zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji.
II. Etap przed rozpoczęciem prac, ze szczególnym uwzględnieniem relacji wykonawca – inwestor
Ogólny opis przedmiotu zamówienia zostanie omówiony na podstawie następującej inwestycji: Realizacja zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Ostrowy – Toruń Główny – etap IV w ramach zadania
inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno – Toruń Główny” prowadzona będzie w systemie „projekt i budowa”. Roboty budowlane wykonywane będą na wybranych odcinkach dwutorowej linii kolejowej nr 18, od km
11,300 do km 109,052 wraz z urządzeniami sterowania i zasilania trakcyjnego.
Zostaną wskazane tutaj dobre i niepożądane praktyki zastosowane przez Zamawiającego.
a. Dobre praktyki
Zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia „budowle i urządzenia mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu,
wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodności z typem. Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia i budowle były dopuszczone do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych.
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Wykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów - elementów podsystemów, zaliczanych do składników interoperacyjności, które posiadają stosowne
certyfikaty WE zgodności lub przydatności do stosowania, wydane przez jednostkę notyfikowaną i dla których wydana została deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania. W przypadku konieczności zastosowania składnika interoperacyjności, który nie posiada certyfikatu WE zgodności lub przydatności do
stosowania wydanego przez jednostkę notyfikowaną i/lub dla którego nie została
wydana deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania, Wykonawca
jest zobowiązany zlecić jednostce notyfikowanej ocenę zgodności lub przydatności
do stosowania dla tego składnika interoperacyjności. Na podstawie uzyskanego
certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika interoperacyjności Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania.
Wykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej jednostce certyfikującej ocenę zgodności podsystemu „Infrastruktura” oraz „Sterowanie – urządzenia
przytorowe” w części objętej zakresem zamówienia, na każdym etapie (projektu,
budowy i końcowych prób podsystemu) zgodnie z zapisami ustawy o transporcie kolejowym. W wyniku przeprowadzonej przez jednostkę notyfikowaną oceny
zgodności i uzyskanych odpowiednich certyfikatów weryfikacji WE podsystemu,
Wykonawca ma obowiązek wystawienia odpowiednich deklaracji weryfikacji WE
podsystemu wystawionych na czas nieokreślony.
Wykonawca jest zobowiązany podjąć współpracę z jednostką notyfikowaną na
samym początku procesu projektowania oraz poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostką notyfikowaną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Dokładny zakres weryfikacji, wynikający z zakresu robót w podsystemie, zostanie ustalony między Wykonawcą a jednostką notyfikowaną zaraz po podjęciu
współpracy między ww. i będzie podlegał akceptacji Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zidentyfikowania przez jednostkę notyfikowaną braków lub niezgodności w ramach prowadzonego procesu weryfikacji WE, oraz o wszelkich
ograniczeniach i wyłączeniach w procesie certyfikacji podsystemów.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla ww. podsystemów odpowiednie deklaracje weryfikacji WE wystawione na czas nieokreślony oraz całość dokumentacji przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE
wydanymi przez jednostkę notyfikowaną.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces weryfikacji zgodności składników interoperacyjności oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostały sporządzone co najmniej w języku
polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w kilku językach dokumentem nadrzędnym jest dokument sporządzony w języku polskim.
Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty muszą umożliwić uzyskanie zgody
na oddanie podsystemu do eksploatacji na czas nieokreślony, wydanej przez właściwy organ administracji państwowej.
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W przypadku otrzymania przez Zamawiającego decyzji Prezesa UTK o konieczności uzyskania zezwolenia/zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać takie zezwolenie(-a)
na czas nieokreślony w imieniu Zamawiającego.
Przed dokonaniem odbioru końcowego robót Wykonawca opracuje plan
utrzymania oraz uzgodni go z Zamawiającym (w tym reprezentowanym przez
właściwy IZ).
Dokument ma dotyczyć urządzeń:
1) systemu srk;
2) telekomunikacji kolejowej.
Plan utrzymania dla ww. urządzeń będzie obejmować obowiązki Wykonawcy,
świadczone przez cały okres gwarancji jakości robót i realizujące czynności w zakresie wymaganym przez prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta lub dostawcy.
Dodatkowo, dla urządzeń wskazanych w ww. pkt plan utrzymania powinien być zgodny w szczególności z wymaganiami Zasad Utrzymania wskazanymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie
technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie”
systemu kolei w Unii Europejskiej (z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „TSI
Sterowanie” oraz zawierać parametry jakościowe dla zabudowanych urządzeń.
Wykonawca powinien założyć, co najmniej: średni czas między usterkami MTBF
(Mean Time Between Failure) ≥ 13 500 h.
Wymaganie wskazane w ust. 3, tj. dotyczy wyłącznie urządzeń, których oddanie do eksploatacji u Zamawiającego następuje w oparciu o:
1) świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa
UTK na podstawie art. 22f. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (z późniejszymi zmianami) lub
2) deklaracje WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności
systemu kolei określonymi w TSI oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 25t Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z późniejszymi zmianami);
3) dopuszczenia wydane przez Zamawiającego w trybie procedury SMS PW017 „Dopuszczanie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych
do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.”.
b. Warunki umowne – praktyki niepożądane
O ile w przedmiocie zamówienia zapisy dotyczące wymagań związanych z certyfikacją podsystemu strukturalnego zostały sporządzone w sposób zrozumiały,
o tyle te zawarte w warunkach umownych są miejscami nieprecyzyjne. Za przykład mogą posłużyć choćby następujące zapisy:
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„[...]Wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę celem przedłożenia ich we właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej lub
nadzoru budowlanego, zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, Wykonawca będzie zobowiązany
przedkładać Zamawiającemu”.
„Próby dotyczące wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane niezbędne do
realizacji przedmiotowej Umowy (urządzenia, materiały) i wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom zgodnie z wymaganiami”.
„Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane do wykonania robót budowlanych, dostarczenia lub usunięcia wyrobów
budowlanych (urządzeń, materiałów) dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie potrzeby uzyska wymagane pełnomocnictwa”.
„Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę wyroby budowlane (materiały,
urządzenia) muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom Zamawiającego oraz
wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz podlegać akceptacji Zamawiającego.”
Zabudowane budowle i urządzenia (wyroby budowlane), dla których taki wymóg został postawiony zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym muszą posiadać
odpowiednio świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego lub świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane
przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (do 2003 r. Główny Inspektorat
Kolejnictwa).
Podkreślenia wymaga, iż Prezes UTK nie jest organem administracji państwowej działającym na podstawie ustawy Prawo budowlane, w związku z czym zapisy
umowne, w których Zamawiający posługuje się pojęciem wyrobów budowlanych
w kontekście znaczenia jako wyroby kolejowe, należy uznać za niefortunne. Warto
bowiem wspomnieć, iż oba rodzaje tych wyrobów nie są wyrobami w pełni tożsamymi i pojęć tych nie powinno się używać wymiennie.
Niezmiernie istotnym jest fakt, iż odpowiedzialność za zgodność podsystemu
z zasadniczymi wymaganiami ponosi wystawca deklaracji weryfikacji WE podsystemu – w przypadku inwestycji zlecanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
jest to ich wykonawca. Wykonawca (producent podsystemu) jest również odpowiedzialny za całość procedury oceny zgodności.
Jak już wspomniano powyżej, posługując się przykładami z zapisu Programu
Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), Zamawiający bardzo precyzyjnie określił w nim
obowiązki wykonawcy wynikające z ustawy o transporcie kolejowym, inaczej niż
w Warunkach Umowy (WU).
Warto również podkreślić, iż 31 października 2020 r. weszły w życie bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej, które modyfikują/uzupełniają obowiązki wynikające z PFU oraz WU.
Ponadto po 30 października 2020 r. deklarację weryfikacji WE podsystemu
należy wystawić zgodnie z Rozporządzeniem 250/2019.
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III. Etap realizacji, ze szczególnym uwzględnianiem relacji wykonawca
– jednostka notyfikowana
Ustawa o transporcie kolejowym nakłada obowiązek poinformowaniu Prezesa
UTK o podpisaniu umowy na weryfikację WE podsystemu5. Obecnie obowiązki
producenta podsystemu związane z oceną zgodności podsystemów polegają na:
1. Poinformowaniu Prezesa UTK o zakresie prac w razie odnowienia (art. 25k
ust. 3 ustawy); w tym celu można skorzystać z aplikacji „Kolejowe e-Bezpieczeństwo”6.
2. Zwróceniu się o wydanie decyzji o konieczności uzyskania nowego zezwolenia w razie modernizacji podsystemu (art. 25k ust. 2 w zw. z ust. 4 ustawy),
w której Prezes UTK określa „stopień zastosowania TSI”.
Należy wskazać, iż Dyrektywa 2008/57 nie różnicuje obowiązków w zależności od tego, czy inwestycja jest odnowieniem czy modernizacją. W związku z tym
przeprowadzenie weryfikacji WE jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy inwestycja jest odnowieniem, czy modernizacją. Przeprowadzenie weryfikacji WE
jest też obowiązkowe niezależnie od tego, czy Prezes UTK stwierdził konieczność
uzyskania zezwolenia, czy nie.
a. Ustalenie, czy konieczne jest zezwolenie – zmiany projektowane w tzw.
„dużym wdrożeniu”
Stosownie do nowego brzmienia art. 25k ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym w przypadkach odnowienia lub modernizacji podsystemów, o których mowa
w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, podmiot zamawiający, producent lub ich upoważniony przedstawiciel przekazuje Prezesowi UTK dokumentację opisującą projekt
wraz z oceną znaczenia wprowadzanej zmiany i dokumentacją z procesu zarządzania ryzykiem realizowanego zgodnie z Rozporządzeniem 2018/762.
Następnie w ciągu miesiąca od wpływu wspomnianej dokumentacji Prezes
UTK może zażądać odpowiednich informacji uzupełniających, wyznaczając termin nie dłuższy niż miesiąc do ich przedłożenia. Jeżeli Prezes UTK nie zażądał
informacji uzupełniających w terminie miesiąca od wpływu dokumentacji, dokumentację tę uznaje się za kompletną.
Prezes UTK, w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia stwierdzenia
kompletności dokumentacji lub od dnia upływu terminu na przedłożenie odpowiednich informacji uzupełniających, może z urzędu nakazać, w drodze decyzji,
uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu po odnowieniu lub modernizacji, jeżeli:
1) przewidziane prace mogą negatywnie oddziaływać na ogólny poziom bezpieczeństwa danego podsystemu;
5

6

Na stronie UTK zamieszczono odpowiedni formularz: https://utk.gov.pl/pl/wolnytekst/13214,Wszczetaprocedura-weryfikacji-WE-podsystemu.html
Informacje na temat aplikacji na stornie UTK: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/16245,Nowefunkcjonalnosci-w-Kolejowym-e-Bezpieczenstwie.html
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2) wymagają tego odpowiednie TSI;
3) wymagają tego krajowe plany wdrażania odnośnej TSI; lub
4) zmienione są wartości parametrów, na podstawie których udzielono zezwolenia.
Zgodnie z przepisami przejściowymi „dużego wdrożenia” określonymi w art.
3 ust. 12 projektowanej zmiany ustawy do postępowań w sprawie ustalenia, czy
w związku z planowanym zakresem prac niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego po modernizacji, prowadzonych na podstawie art. 25k ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
b. Zmiany w ramach wdrożenia IV pakietu kolejowego – tzw. „małe wdrożenie”
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jednostka notyfikowana sprawdzała zgodność zarówno z TSI, jak i z krajowymi przepisami technicznymi (Listą
Prezesa UTK).
Natomiast po wejściu w życie „małego wdrożenia” podmiotem odpowiedzialnym za sprawdzenie na zgodność z TSI są nadal jednostki notyfikowane, z kolei
podmiotem odpowiedzialnym za sprawdzenie na zgodność z krajowymi przepisami technicznymi jednostki wyznaczone.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż „małe wdrożenie” nie przewiduje żadnych
zmian w przypadku jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania
badań technicznych koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu.
Co więcej, te jednostki notyfikowane, które po 30 października 2020 r. nie
uzyskały notyfikacji na zgodność z Dyrektywą 2016/797 nie mogą prowadzić ocen
zgodności. W takim przypadku nie mogą one wykonywać ocen ani na zgodność
z TSI, ani na zgodność z krajowymi przepisami technicznymi.
Zgodnie z przepisami przejściowymi „małego wdrożenia” określonymi w art.
2, do dnia wyznaczenia przez Prezesa UTK podmiotu do wykonywania zadań
jednostki wyznaczonej do przeprowadzania oceny zgodności podsystemów na
zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami
normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei i wystawiania certyfikatu
weryfikacji podsystemu są uprawnione podmioty, o których mowa w art. 23b ust.
1a ustawy zmienianej w art. 1 i jednostki notyfikowane na podstawie art. 25i ust.
1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
Ponadto, stosownie do art. 3 projektowanej ustawy, do oceny zgodności podsystemów na zgodność z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi
i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, rozpoczętej
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i niezakończonej przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
Dla projektów dotyczących podsystemów instalacji stałych będących w toku
w dniu wejścia ustawy w życie, przepisy przejściowe oznaczają, że ocena krajowych przepisów technicznych może być ukończona przez jednostkę notyfikowaną.
W takim przypadku jednostka po 30 października 2020 r. powinna wydać certyfikat zgodny z Rozporządzeniem 250/2019 obejmujący zarówno kwestie przepisów
krajowych jak i TSI (§ 6 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności o pośrednim
certyfikacie dla „części krajowej” podsystemu nie będzie miał już zastosowania).
Dla projektów dotyczących podsystemów instalacji stałych, rozpoczynanych po
dniu wejścia ustawy w życie, przepisy przejściowe oznaczają, że ocenę krajowych
przepisów technicznych mogą wykonywać jednostki notyfikowane przez Prezesa
UTK lub jednostki wyznaczone.
c. Niezależność jednostki notyfikowanej
Niezależność jednostki notyfikowanej oznacza:
1) poszanowanie uprawnień jednostki notyfikowanej w procesie oceny;
2) niewpływanie na ocenę (na wynik oceny);
3) brak doradztwa ze strony jednostki notyfikowanej co do tego jak spełnić
wymagania, (rolą jednostki jest zero-jedynkowe stwierdzenie, czy wymagania są spełnione).
Niezależność jednostki notyfikowanej nie powinna prowadzić po stronie wykonawcy do braku zainteresowania dokumentacją przez nią wytwarzaną i nadzoru
nad jakością pracy jednostki.
Praca jednostki pozwala wystawić deklarację WE weryfikacji podsystemu
i wziąć odpowiedzialność za zgodność podsystemu z wymaganiami zasadniczymi.
Uprawnienia jednostki zostały określone w treści § 7 rozporządzenia w sprawie
interoperacyjności. Na jego podstawie Wnioskodawca musi zapewnic jednostce
notyfikowanej dostęp do:
1) placów budowy, warsztatów produkcyjnych, przestrzeni składowania oraz
w stosownych przypadkach do urządzeń produkcyjnych lub testujących
oraz do wszelkich innych pomieszczeń, jakie jednostka notyfikowana uzna
za konieczne do wykonania swych zadań;
2) dokumentów koniecznych do przeprowadzenia monitorowania, w szczególności harmonogramów budowy lub modernizacji podsystemu oraz do
dokumentacji technicznej dotyczącej danego podsystemu.
Ponadto jednostka notyfikowana może:
1) zażądać swej obecności na poszczególnych etapach budowy podsystemu;
2) złożyć niezapowiedzianą wizytę na placu budowy lub w warsztacie produkcyjnym, podczas której może przeprowadzić pełny albo częściowy audyt,
oraz dostarczyć podmiotom odpowiedzialnym za wdrożenie podsystemu
lub składnika interoperacyjności sprawozdanie z wizyty oraz – w przypadku
przeprowadzenia audytu – sprawozdanie z audytu;
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3) monitorować podsystem, w którym zamontowano składnik interoperacyjności, aby ocenić – jeżeli wymaga tego właściwa TSI – jego przydatność do
stosowania w systemie kolei.
Jednostka notyfikowana w ramach oceny podsystemu powinna ocenić następujące etapy inwestycji:
1) projektowania;
2) budowy;
3) prób końcowych.
Przejście do kolejnego etapu realizacji uwarunkowane jest kompletnością oceny
poprzedniego etapu.
Kompletność oceny etapu projektowania i budowy może być wykazana pośrednim potwierdzeniem weryfikacji WE podsystemu (do 30 października 2020 r.
pośrednim certyfikatem).
Kompletność oceny etapu projektowania i budowy może być też wykazana innymi, właściwymi dowodami z przebiegu weryfikacji WE, np. raportami jednostki
notyfikowanej.
Pośrednie potwierdzenie powinno być wydawane tylko jeżeli wszystkie sprawdzenia na danym etapie zostały dokonane – błędem jest wystawienie pośredniego
potwierdzenia dla projektu budowlanego.
IV. Etap uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem relacji wykonawca – UTK
Prezes UTK ocenia dokumentację z przebiegu weryfikacji WE pod kątem:
1) trafności – czy dokumentacja w jasny sposób obrazuje powiązanie wyników
z przebiegiem oceny, zebranymi dowodami;
2) kompletności – czy dokumentacja wykazuje dokonanie oceny w całym wymaganym zakresie (w zakresie projektu);
3) spójności – brak sprzeczności między dokumentami.
Najczęstsze błędy znajdujące się w dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE:
1) różny kilometraż inwestycji w poszczególnych dokumentach;
2) niejasny związek między dowodami a wnioskami z oceny w dokumentach
z przebiegu weryfikacji WE;
3) brak planu utrzymania bądź brak jego zgodności z TSI;
4) niepotrzebne lub niewłaściwe zapisy w certyfikatach WE weryfikacji;
5) brak dokumentacji z audytów, wizji lokalnych, udziału jednostki notyfikowanej w próbach końcowych podsystemu;
6) brak dokumentacji projektowej i wykonawczej, która stanowiła podstawę
oceny przez jednostki;
7) brak deklaracji zgodności z typem dla wyrobów wymienionych w wykazie
urządzeń i budowli;
8) brak deklaracji wynikającej art. 16 Rozporządzenia 402/2013;
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9) wskazywanie wielu podmiotów jako producenta podsystemu w certyfikatach i deklaracjach.
a. Ocena znaczenia zmiany wykonana przez Wykonawcę
Zarządca infrastruktury zamawiający prace powinien przekazać Wykonawcy
rejestr zagrożeń, szczególnie obejmujący te zagrożenia, którymi zarządzać powinien Wykonawca. Obowiązek ten jest niezależny od oceny znaczenia zmiany.
Ponadto Wykonawca powinien prowadzić własny rejestr zagrożeń, na podstawie rejestru przekazanego przez zarządcę infrastruktury.
Rejestr zagrożeń Wykonawca powinien przekazać zarządcy infrastruktury
w celu aktualizacji jego rejestru infrastruktury. Jest to istotne w szczególności
odnośnie zagrożeń, którymi powinien zarządzać zarządca infrastruktury (przede
wszystkim zagrożenia dotyczące eksploatacji, które wynikają z konstrukcji podsystemu).
b. Deklaracja weryfikacji WE podsystemu co do niezmienionej części podsystemu
Rozporządzenie 250/2019 zawiera również wzory deklaracji weryfikacji WE
podsystemu, a także wzór deklaracji weryfikacji WE dla podsystemu początkowo
dopuszczonego do eksploatacji bez deklaracji weryfikacji WE (zawiera następujący
zapis: „część niezmieniona podsystemu, do którego odnosi się deklaracja została
oddana do eksploatacji w systemie kolei i była utrzymywana w projektowanym
stanie eksploatacyjnym od dnia oddania do eksploatacji do dnia sporządzenia deklaracji weryfikacji WE”).
Zarządzanie oceną niezmienionej części podsystemu powinno być odpowiedzialnością zarządcy infrastruktury, jako podmiotu zobowiązanego do utrzymania
infrastruktury w stanie zapewniającym spełnienie wymagań zasadniczych.
Deklarację składać będzie jednak Wykonawca, który powinien zadbać o to,
aby móc to zrobić z pełną odpowiedzialnością. Ponadto deklaracja weryfikacji WE
obejmuje cały cykl życia podsystemu, a odpowiedzialność wystawcy deklaracji
pozostaje aktualna, o ile podsystem utrzymywany jest we właściwy sposób, tj.
utrzymanie zapewnia, że podsystem spełnia wymagania zasadnicze. Dlatego też
odpowiedni plan utrzymania jest niezwykle istotny.
Prezes UTK oczekuje, że w tym zakresie:
1) ocena będzie oparta na dowodach;
2) zostanie właściwie udokumentowana;
3) pożądane jest również zaangażowanie niezależnej jednostki oceniającej
zgodność.
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c. „Duże wdrożenie” – zmiany w art. 25e ustawy o transporcie kolejowym
Obecne brzmienie art. 25e ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym to: „Do
wniosku, o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu
strukturalnego załącza się:
1) deklarację weryfikacji WE podsystemu;
2) certyfikat weryfikacji WE podsystemu;
3) dokumentację przebiegu weryfikacji WE podsystemu;
4) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji urządzeń lub budowli ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt
2, wchodzących w skład podsystemu”.
Ustawa zmieniająca przewiduje dokonanie następujących zmian w treści art.
25 e ust. 3 pkt 2 i 3:
„2) dokumenty potwierdzające zgodność tych podsystemów z systemem, do
którego są włączane, stwierdzoną w oparciu o odpowiednie TSI, przepisy
krajowe i krajowy rejestr infrastruktury (RINF);
3) dokumenty potwierdzające bezpieczną integracją tych podsystemów,
stwierdzoną w oparciu o odpowiednie TSI, przepisy krajowe, krajowy
rejestr infrastruktury (RINF), a także wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM).”
W tym miejscu należy wskazać, że:
- dokumentacja dotycząca urządzeń i budowli powinna być załączona do
dokumentacji technicznej załączanej do deklaracji WE weryfikacji zgodnie
z § 5 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności;
- dokumentacja, o której mowa w pkt 2 i 3 powyżej, to dokumentacja załączana do deklaracji WE weryfikacji podsystemu.
Ponadto ustawa zmieniająca przewiduje dodanie:
- ust. 4b, zgodnie z którym Prezes UTK wydaje zezwolenie na dopuszczenie
do eksploatacji podsystemu strukturalnego, o którym mowa w art. 25a ust.
2 pkt 1 lit. a-c, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania
kompletnego wniosku (dotychczas obowiązywały terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego);
- ust. 10, zgodnie z którym Prezes UTK wydaje niewiążące opinie w celu
określenia sposobów wykazania spełnienia wymagań zawartych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań
dotyczących interoperacyjności systemu kolei, co można określić „akceptowalnym sposobem spełnienia wymagań krajowych”.
Zmieniony zostanie również ust. 1b, z którego usunięty zostanie zapis dotyczący eksploatacji podsystemu na zasadach określonych w SMS przez 9 miesięcy.
A także dodany zostanie „ust. 2a. Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji
podsystemu strukturalnego, o którym mowa w art. 25a ust. 2 pkt 1 lit. a-c, wydaje się według stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie
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tego zezwolenia.”, co oznacza, że zmiany TSI nie wpływają na tok postępowania
administracyjnego.
Ustawa zmieniająca w art. 3 ust. 13 zawiera również przepisy przejściowe, stosownie do których: „Do postępowań w sprawie wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „infrastruktura”, „sterowanie –
urządzenia przytorowe” lub „energia”, wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”
Podkreślenia wymaga również to, iż bezpośrednio stosowane będą przepisy
prawa Unii Europejskiej (tj. Rozporządzenie 250/2019) obowiązujące po 30 października 2020 r., pomimo krajowych przepisów przejściowych.
Co więcej, stosownie do art. 11 ustawy zmieniającej zarządcy infrastruktury
mogą eksploatować podsystemy strukturalne Infrastruktura, Sterowanie – urządzenia przytorowe lub Energia bez zezwolenia, o którym mowa w art. 25e ust. 1
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli:
1) podsystemy te nie podlegały modernizacji lub odnowieniu przed wejściem
w życie niniejszej ustawy;
2) podlegały odnowieniu przed wejściem w życie niniejszej ustawy, ale objęte
zostały deklaracją weryfikacji WE podsystemu lub pośrednią deklaracją weryfikacji WE podsystemu wystawioną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (dotyczy tylko pośrednich deklaracji kończących ocenę);
3) podlegały modernizacji przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ale
Prezes UTK wydał decyzję o braku obowiązku uzyskania zezwolenia na
dopuszczenie do eksploatacji podsystemu po modernizacji.
V. Przewodnik dla wnioskodawców
Zgodnie z Dyrektywą 2016/797 przygotowany zostanie również przewodnik
dla wnioskodawców, w którym zawarte zostaną opisy i wyjaśnienia wymogów dotyczących zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu, a także wykaz
wymaganych dokumentów.
UTK opublikuje projekt przewodnika do konsultacji w drugiej połowie listopada. Projekt zostanie poddany konsultacjom z podmiotami realizującymi swoje
działania na rynku kolejowym.
Przewodnik będzie obejmował:
1) wymogi warunkujące uzyskanie zezwolenia;
2) wymagane dokumenty;
3) wzór wniosku;
4) wzór zezwolenia;
5) wymagania formalne wniosku;
6) rekomendowaną strukturę dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE;
7) dobre praktyki, stanowiska Prezesa UTK dotyczące oceny zgodności;
8) listy kontrolne stosowane przez UTK do oceny wniosków.
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Opublikowany po przeprowadzeniu konsultacji przewodnik będzie kompendium wiedzy na temat nowych reguł obowiązujących po wejściu w życie IV pakietu kolejowego dla wszystkich podmiotów związanych z inwestycjami kolejowymi.
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Streszczenie. Zagadnienia związane z cyfrowym odwzorowaniem struktur i organizacji
funkcjonujących w rzeczywistym świecie są tematyką poruszaną przez wielu badaczy zajmujących
się połączeniem badań naukowych i ich praktycznych zastosowań. Koncepcją spinającą te prace
jest cyfrowy bliźniak. Koncepcja ta obejmuje zarówno aspekty statyczne jak i dynamiczne. Wydaje
się być również idealna dla badań systemów transportu kolejowego, gdzie statyczne odwzorowanie
obejmuje infrastrukturę kolejową, natomiast dynamiczne dotyczy ruchu kolejowego i jazdy poszczególnych pociągów. Takie ujęcie transportu kolejowego nie jest widoczne jeszcze w literaturze, a więc
jest obszarem, który należy zbadać. Cyfrowy bliźniak systemu kolei to bardzo szerokie zagadnienia, dlatego też autor w niniejszym artykule zajmie się jego istotną częścią, jaką stanowi cyfrowe
odwzorowanie ERTMS\ETCS.
Słowa kluczowe: cyfrowy bliźniak, ERTMS\ETCS, cyfryzacja srk

1. Wprowadzenie
Zagadnienia związane z cyfrowym odwzorowaniem struktur i organizacji funkcjonujących w rzeczywistym świecie są tematyką poruszaną przez wielu badaczy
zajmujących się połączeniem badań naukowych i ich praktycznych zastosowań.
Koncepcją spinającą te prace jest cyfrowy bliźniak (ang. Digital Twin DT). Cieszy
się ona obecnie dużym zainteresowaniem w badaniach i wśród praktyków [21].
Jednym ze szczególnych powodów są liczne obszary zastosowań DT [18], co jest
szczególnie widoczne w ich szerokiej gamie dziedzin zastosowania, takich jak: produkcja [8], logistyka [4] lub inteligentne miasto [9]. Koncepcja ta obejmuje odwzorowanie zarówno aspektów statycznych jak i dynamicznych. Wydaje się być
ona idealna również dla systemów transportu kolejowego, gdzie statyczne odwzorowanie obejmuje infrastrukturę kolejową [5,10], natomiast dynamiczne dotyczy
ruchu kolejowego i jazd poszczególnych pociągów [6,7]. Takie ujęcie transportu
kolejowego nie jest widoczne jeszcze w literaturze, a więc jest obszarem, który
należy zbadać. Cyfrowy bliźniak systemu kolei to bardzo szerokie zagadnienia,
dlatego też autor w niniejszym artykule zajmie się jego istotną częścią jaką stanowi
cyfrowe odwzorowanie ERTMS\ETCS [89].
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2. Definicja
Koncepcja Cyfrowego Bliźniaka nie ma jeszcze ukształtowanej definicji. Ciekawe przeglądy propozycji pojawiły się w [20].
„Cyfrowy bliźniak” to zintegrowana wielofizyczna, wielopłaszczyznowa, probabilistyczna symulacja rzeczywistego pojazdu lub systemu, który wykorzystuje najlepsze dostępne modele fizyczne, aktualizacje czujników, historię floty itp. w celu
odzwierciedlenia życia odpowiadającego mu bliźniaka z realnego świata. Cyfrowy
bliźniak jest ultrarealistyczny [...] integruje dane z czujników [...] historię obsługi
technicznej oraz wszystkie dostępne dane historyczne i dane dotyczące systemu”
pisze w odniesieniu do floty pojazdów Glaessgen i Starge w [1].
„Cyfrowy bliźniak [...] to zbiór wirtualnych konstrukcji informacyjnych, które
w pełni opisują potencjalny lub rzeczywisty fizycznie wytworzony produkt od poziomu mikroatomu do poziomu makrogeometrycznego. [...] Opisuje on [...] stany
operacyjne pozyskane z rzeczywistych danych z czujników, bieżących, przeszłych,
rzeczywistych i przewidywanych w przyszłości. [...] do różnych celów”. Pisze Grieves i Vickers w [2].
„Koncepcja Cyfrowego bliźniaka [...] zawiera trzy główne części: a) produkty
fizyczne w przestrzeni rzeczywistej, b) produkty wirtualne w przestrzeni wirtualnej, oraz c) [dwukierunkowe] połączenia danych i informacji, które łączą produkty
wirtualne i rzeczywiste.” Definiuje Grieves w [3].
„Cyfrowy bliźniak składa się z trzech części: produktu fizycznego, produktu
wirtualnego i połączonych danych, które łączą produkt fizyczny i wirtualny. [...]
streszczono następujące cechy Cyfrowego bliźniaka: odbicie w czasie rzeczywistym. [...] przestrzeń wirtualna [...] może zachować ultra wysoką synchronizację
i wierność przestrzeni fizycznej. [...]” pisze Tao w [14].
3. Właściwości cyfrowego bliźniaka
Koncepcja Cyfrowego Bliźniaka jest na tyle ciekawa i perspektywiczna, że doczekała się badań nad jej taksonomią (usystematyzowaniem cech określających
właściwości), których wyniki przedstawiono w [20]. Autorzy zdefiniowali 8 właściwości, które można uznać za parametry klasyfikacji cyfrowych bliźniaków. Identyfikacja tych cech była oparta na analizie artykułów poświęconych temu tematowi. W pierwszym podejściu wybrano 579 artykułów, następnie stosując określone
zasady filtrowania pozostawiono 233 pozycje jako reprezentatywną grupę. Zidentyfikowane charakterystyczne właściwości to:
- łącza danych,
- przeznaczenie,
- elementy koncepcyjne,
- dokładność modelu,
- interfejs,
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- synchronizacja,
- dane wejściowe,
- czas utworzenia.
Jak nietrudno zauważyć nazwy właściwości w niektórych przypadkach są bardzo ogólne. Dlatego też wymagają opisu.
Właściwość łącza danych charakteryzuje w jaki sposób komunikacja pomiędzy cyfrowym bliźniakiem a jego rzeczywistym odpowiednikiem jest realizowana.
Są dwie możliwości: jest to jednokierunkowe łącze danych lub łącze dwukierunkowe. Pierwsze z nich zakłada, iż przepływ danych odbywa się od obiektu fizycznego
do wirtualnego. Natomiast w przypadku dwukierunkowego łącza danych oprócz
danych otrzymywanych przez cyfrowego bliźniaka z rzeczywistego obiektu dane
są przesyłane również do tego obiektu, czyli cyfrowy bliźniak oddziałuje na obiekt
fizyczny, a rezultacie może np. zastępować jego części.
Właściwość przeznaczenie opisuje w jaki sposób cyfrowy bliźniak postępuje
z danymi otrzymanymi od swojego rzeczywistego odpowiednika. Pierwszą wartością dla tej właściwości jest przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych może
być realizowane w celu prognozowania lub optymalizacji rzeczywistych procesów. Drugą możliwości jest transfer danych z jednego punktu odwzorowywanego
systemu do innego punktu tego systemu przy wykorzystaniu łączy danych. Taki
mechanizm pozwala na wzbogacenie możliwości rzeczywistego systemu. Ostatnią
wartością tej właściwości jest repozytorium danych. W tym przypadku wirtualny
bliźniak stanowi archiwum opisujące istnienie rzeczywistego systemu, jego zrealizowane procesy i zmiany w infrastrukturze.
Kolejna właściwość elementy koncepcyjne, który opisuje trwałość powiązania
pomiędzy systemem rzeczywistym i jego wirtualnym odwzorowaniem. Mówi się
o powiązaniu bezpośrednim jeden do jednego oraz odwzorowaniu niezależnym.
W pierwszym przypadku jest to odwzorowanie ściśle dokładne jeden do jednego,
jedno jest częścią drugiego, a w drugim przypadku wirtualne odwzorowanie może
osobnym bytem względem części systemu rzeczywistego lub wirtualnych odwzorowanie może być kilka różnych.
Następna właściwość to dokładność odwzorowania w cyfrowym bliźniaku
właściwości rzeczywistego systemu. Wartością tej właściwości może być identyczność, co oznacza, że cyfrowy bliźniak jest dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości i opisuje każdy szczegół (na określonym poziomie szczegółowości). Drugą
wartością jest częściowa dokładność, która oznacza, że cyfrowy bliźniak skupia się
tylko na najważniejszych elementach rzeczywistego obiektu.
Kolejną właściwością jest interfejs, która opisuje zdolność do przesyłania danych po tym jak zostaną przetworzone. Rozróżniane są tu wartość interfejs maszyna-człowiek oraz maszyna-maszyna. W pierwszym przypadku cyfrowy bliźniak
udostępnia przetworzone dane człowiekowi np. jako obraz wirtualnej rzeczywistości, w drugim przypadku jest to interfejs do kolejnej maszyny, którą może być
kolejny cyfrowy bliźniak.
Synchronizacja jest kolejną właściwością określną dla cyfrowego bliźniaka.
Możliwe są to dwie wartości: synchronizacja obecna, kiedy dane są cały czas wy-
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mieniane pomiędzy systemem rzeczywistym i jego obrazem oraz brak synchronizacji, kiedy taka wymiana danych nie funkcjonuje. W pierwszym przypadku
wyróżnia się czasami synchronizację w czasie rzeczywistym, czyli na bieżąco.
Właściwość dane wejściowe określa postać danych jakie przesyłane są przez
łącza danych. Rozróżnia się tutaj takie wartości jak dane surowe i dane przetworzone. W pierwszym przypadku oznacza to transmisję wszystkich danych czytanych z rzeczywistego systemu bez optymalizacji jakości. Druga wartość oznacza
wstępne przetworzenie danych lub ich wybiórczy transfer.
Ostatnią właściwością jest czas utworzenia. W tym przypadku również mamy
dwie wartości. Pierwsza z nich to „fizyczna część”, co oznacza, że dla układu system fizyczny bliźniak, pierwsza była część fizyczna. Druga wartość, to cyfrowa
cześć, co oznacza, że dla tego układu pierwsze powstało cyfrowe odwzorowanie.
Właściwość może przyjmować jeszcze trzecią wartość – „równocześnie”, co oznacza, że obydwie części są tworzone w tym samym czasie.
Podsumowanie tej taksonomii w kompaktowy sposób pokazane jest w tabeli
1. Obok nazwy właściwości i możliwych wartości w trzeciej kolumnie znajduje się
informacja, czy poszczególne wartości wykluczają się (wyłączność wzajemna), czy
właściwość może być wielowartościowa (brak wyłączności)
Tabela 1. Właściwości bliźniaka cyfrowego [20]
Właściwość
Łącze danych
Przeznaczenie
Element koncepcyjne
Dokładność
odwzorowania
Interfejs
Synchronizacja
Dane wejściowe
Czas utworzenia

Wartości
Jednokierunkowe, dwukierunkowe
Przetwarzanie, Transmisja, Repozytorium
Fizycznie niezależne, Fizycznie połączone
Identyczne, częściowe

Wyłączność
Wzajemna
Brak
Wzajemna
Wzajemna

Maszyna-maszyna, Maszyna-człowiek
Obecna, brak
Dane surowe, dane przetworzone
Fizyczna część pierwsza, cyfrowa część pierwsza,
Równoległy rozwój

Brak
Wzajemna
Brak
Wzajemna

4. Struktura cyfrowego bliźniaka systemu srk
Cyfrowy bliźniak jest wirtualnym odwzorowaniem systemu rzeczywistego.
Systemy sterowania ruchem kolejowym realizowane są w różnych technologiach:
komputerowej, przekaźnikowej, elektromechanicznej oraz mechanicznej. Każda
odmiana może być przedmiotem odwzorowania i nie wyklucza się budowania cyfrowych bliźniaków również dla starszych technologii. Wtedy jednak odwzorowania wymaga więcej elementów wraz z ich właściwościami. Ekstremalnym przykładem są na pewno urządzenia mechaniczne. Budowa ich dokładnego cyfrowego
bliźniaka wymagałaby wyposażenia rzeczywistego systemu w szereg dodatkowych
urządzeń pomiarowych. Jednak pamiętając o właściwości dokładność odwzoro-
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wania, można przyjąć, że w przypadku takiej technologii wykonania urządzeń,
odwzorowujemy tylko istotne właściwości rzeczywistego systemu.
Technologią, która w naturalny sposób jest najbardziej podatna na cyfrowe
odwzorowanie, to oczywiście technologia komputerowa. Systemy srk wykonane w tej technologii bez żadnych dodatkowych rozwiązań zbierają bardzo dużo
informacji o swoim funkcjonowaniu. Konfiguracja ich konkretnych instalacji
(aplikacji) ma również postać danych komputerowych (np. tekstowych plików
konfiguracyjnych, baz danych). Zaprojektowanie łączy cyfrowych pomiędzy systemem rzeczywistym i cyfrowym bliźniakiem nie jest w tym przypadku trudne
do realizacji.
Zbudowanie cyfrowego bliźniaka dla podsystemu sterowanie występującego
na określonym obszarze sieci kolejowej, zrealizowanego w tej technologii, jest
możliwe do realizacji.
Jednak odwzorowanie samego systemu srk może być niewystarczające i potrzebne jest również odwzorowanie jego otoczenia. Otoczeniem będziemy nazywać wszystkie elementy, które wpływają na system srk i na które system srk
oddziałuje. Do otoczenia systemu srk należą:
- infrastruktura układu torowego obszaru,
- pojazdy szynowe, pociągi poruszające się w obszarze,
- rozkład jazdy dla pociągów poruszających się w obszarze.
Dla cyfrowego bliźniaka systemu srk niezbędny jest:
- cyfrowy projekt srk [19] składający się z:
o struktury urządzeń – plan schematyczny,
o zasad realizacji funkcji zabezpieczenia ruchu kolejowego – tablica zależności,
o opisu powiązań pomiędzy urządzeniami – schematy połączeń analogowych, struktury sieci transmisyjnych,
- cyfrowa dokumentacja techniczno ruchowa opisująca właściwości
urządzeń,
- cyfrowy regulamin techniczny obszaru opisujący zasady prowadzenia ruchu kolejowego.
Analizując postawione dotychczas tezy można stwierdzić, że najlepszym kandydatem na dopracowanie zasad budowy cyfrowego bliźniaka systemu srk jest
system ERTMS\ETCS. Przemawia za tym:
- komputerowa/informatyczna technologia realizacji,
- istniejąca specyfikacja w postaci TSI oraz odpowiednich subsetów,
- praktyczna potrzeba cyfrowego odwzorowania związana z prowadzonymi
wdrożeniami na polskiej sieci kolejowej w celu spójnego badania instalacji
systemu na poszczególnych liniach.
- istotny udział symulacji komputerowej w metodyce projektowania systemu.
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5. Zastosowania cyfrowego bliźniaka srk
Zastosowania cyfrowego bliźniaka systemu srk są bardzo zróżnicowane. Znajduje on zastosowanie we wszystkich etapach cyklu życia:
- koncepcji,
- projektowania,
- implementacji,
- weryfikacji,
- odbiorach,
- certyfikacji,
- utrzymaniu,
- wprowadzaniu zmian,
- wycofaniu z eksploatacji.
Bardzo praktycznymi przykładami testów[12], które mogą by przeprowadzone w ramach certyfikacji WE podsystemu Sterowanie są:
- laboratoryjne testy dynamiczne,
- testy IOP,
- test kompatybilności ESC,
Inne przykłady zastosowań to:
- badanie scenariuszy operacyjnych,
- weryfikacja projektów podsystemów,
- weryfikacja pracy urządzeń,
- weryfikacja zasad organizacyjno-ruchowych,
- diagnostyka,
- rozwiązywanie konfliktów ruchowych,
- monitorowanie elementów procesu,
- weryfikacja opisu infrastruktury.
W dalszej części artykułu zostanie opisana koncepcja cyfrowego odwzorowania
systemu ERTMS\ETCS w dwóch wariantach:
- cyfrowy bliźniak projektu ERTMS\ETCS dla określonego obszaru nadzoru,
- cyfrowy bliźniak certyfikowanego systemu ERTMS\ETCS.
Te etapy w cyklu życia systemu ERTMS\ETCS są bardzo dynamiczne. Składają
się z wielu interakcji. Wymagają wielu operacji na danych. Dane są gromadzone,
weryfikowane, budowane są relacje spójności, a w kolejnych krokach badane jest
zachowanie rzeczywistego systemu. W czasie doświadczeń badawczych, czy też
testów potwierdzających zgodność zbierane są dane opisujące przebieg procesów.
Następnie dla tych danych wykonywane są algorytmy testujące określone właściwości.
Wspomniane dwie koncepcje zostaną przedstawione w świetle właściwości cyfrowego bliźniaka opisanych w pkt. 3.
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6. Cyfrowy bliźniak projektu ERTMS\ETCS dla określonego obszaru
nadzoru
Cyfrowy bliźniak projektu ERTMS\ETCS dla określonego obszaru nadzoru
(DT_ETCS_AREA_DESG) jest odwzorowaniem cyfrowym, którego celem jest
przygotowanie koncepcji i projektu wykonawczego dla instalacji systemu ERTMS\
ETCS na określonym obszarze sieci kolejowej. Takie instalacje realizowane są aktualnie w dużej mierze dla odcinków linii kolejowych np. odcinek linii kolejowej
Kozłów-Starzyny (33 km) ETCS L1 Baseline 2 wydanie 2.3.0d [15] czy Poznań-Wągrowiec (51 km) ETCS L1 LS Baseline 3 wydanie 3.3.0.[16].
Projekt systemu ERTMS\ETCS zawiera dwie główne części:
- projekt budowlany zwierający opis granic obszaru ETCS, rozmieszczenia
balis, LEU oraz lokalizację RBC [17],
- projekt wykonawczy opisujący funkcje poszczególnych elementów sytemu,
ich konfigurację informacyjną tzn. telegramy wysyłane w określonych lokalizacjach oraz realizowane zasady organizacyjno-ruchowe.
Projekt ma charakter statyczny. Fizycznie są to arkusze dokumentacji projektowej zapisane w postaci plików narzędzia informatycznego służącego do projektowania systemu ERTMS\ETCS.
DT_ETCS_AREA_DESG posiada więcej elementów. Jest to model infrastruktury torowej, model warstwy podstawowej urządzeń srk, model pociągów poruszających się w tym systemie oraz model rozkładu jazdy, który jest realizowany
w zadanym obszarze.
DT_ETCS_AREA_DESG realizuje funkcje weryfikacji kompletności i poprawności projektu.
Właściwości cyfrowego bliźniaka projektu ERTMS\ETCS dla określonego obszaru według opisanej taksometrii mają następujące wartości:
- łącze danych - komunikacja pomiędzy DT_ETCS_AREA_DESG a projektem odbywa się w obydwie strony, a więc łącze danych jest dwukierunkowe.
DT wczytuje na bieżąco dane wprowadzane do projektu przez projektanta.
Po przetworzeniu danych DT przestała do plików projektu uwagi dotyczące
poszczególnych części projektu;
- przeznaczenie - DT_ETCS_AREA_DESG służy do weryfikacji kompletności i poprawności projektu. Sprawdza projekt pod względem zadanych reguł
przy pomocy algorytmów badających relacje pomiędzy elementami projektu i symulacji jazd pociągów według określonych scenariuszy operacyjnych.
Przeznaczenie DT ma charakter przetwarzania danych;
- elementy koncepcyjne - DT_ETCS_AREA_DESG jest odwzorowaniem
odseparowanym;
- dokładność odwzorowania - DT_ETCS_AREA_DESG zawiera wszystkie
elementy rzeczywistego projektu, odwzorowanie jest identyczne;
- interfejs – interfejs DT_ETCS_AREA_DESG ma charakter maszyna-maszyna. W wyniku przetworzenia danych przesyłane są informacje do systemu opisujące proces weryfikacji;
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- synchronizacja – synchronizacja danych występuje, jednak jest ona wykonywana na żądanie, nie jest inicjowana automatycznie;
- dane wejściowe – dane przesyłane są do DT_ETCS_AREA_DESG w postaci opisów o określonym formacie. Z założeniem jakiej postaci jest wierne odzwierciedlenie zawartości informacyjnej rzeczywistego projektu. Pomimo,
że nie są przesyłane do bliźniaka fizyczne pliki stanowiące projekt, można
przyjąć, że dane wejściowe mają charakter nie przetworzony.
- czas utworzenia – w proponowanym rozwiązaniu DT_ETCS_AREA_DESG
jest tworzony równolegle do rzeczywistego projektu. Jednak widać tu możliwość innego wariantu kiedy DT jest tworzony jako pierwszy i na jego
podstawie automatycznie generowany jest projekt. Takie podejście będzie
przedmiotem przyszłych badań.
7. Cyfrowy bliźniak certyfikowanego systemu ERTMS\ETCS
Cyfrowy bliźniak systemu ERTMS\ETCS, który jest przedmiotem certyfikacji (DT_ETCS_AREA_CERT) ma postać cyfrowego odwzorowania rzeczywistego
systemu, który został zainstalowany i jest oceniany na zgodność z wymaganiami
zasadniczymi według procedur zdefiniowanych w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności dla podsystemu sterowanie [11]. Ocena ta jest przeprowadzana
między innymi w oparciu o testy, do których należą:
- testy dynamiczne systemu ERTMS\ETCS,
- testy IOP,
- testy ESC kompatybilności część pokładowej i przytorowej.
Zakres rzeczywisty systemu, którego odwzorowaniem jest DT_ETCS_AREA_
CERT obejmuje:
- infrastrukturę torową w zakresie parametrów mających wpływ na działanie
ERTMS\ETCS,
- system srk warstwy podstawowej w zakresie oddziaływania na pojazd i komunikacji z ERTMS\ETCS,
- system ERTMS\ETCS będący przedmiotem oceny,
- pojazd ETCS, który porusza się po obszarze testowym, którego urządzenia
pokładowe współpracują z urządzeniami przytorowymi będącymi przedmiotem oceny.
Cyfrowy bliźniak posiada dokładnie te same elementy w postaci cyfrowej. Elementy i ich struktura odwzorowana jest w postaci danych, natomiast jazdy testowe w postaci symulacji.
Właściwości DT_ETCS_AREA_CERT według opisanej taksometrii mają następujące wartości:
- łącze danych – komunikacja pomiędzy cyfrowym bliźniakiem i rzeczywistym systemem jest jednokierunkowa. Dane są przesyłane tylko do cyfrowego bliźniaka.
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- przeznaczenie – cyfrowy bliźniak występuje jako środowisko do analizy danych otrzymywanych w czasie jazd testowych rzeczywistym pociągiem, jak
również jako środowisko symulacyjne. W tym drugim przypadku korzystając z konfiguracji obszaru testowego, jazdy pociągu ETCS są symulowane
i powstaje zapis danych testowych, które następnie są przedmiotem oceny.
Przeznaczenie DT ma charakter przetwarzania danych;
- elementy koncepcyjne – DT_ETCS_AREA_CERT jest odwzorowaniem,
które jest osobnym bytem, odseparowanym;
- dokładność odwzorowania – DT_ETCS_AREA_CERT jest dokładnym odwzorowaniem ocenianego systemu ERTMS\ETCS, natomiast inne elementy
odwzorowywane są w zakresie niezbędnym do wykonania oceny. Jest to
odwzorowanie częściowe. Ze względu na kluczową funkcjonalność ERTMS\
ETCS, cyfrowy bliźniak powinien mieć zaimplementowane bardzo dokładne modele pojazdu ETCS;
- interfejs – DT_ETCS_AREA_CERT pracuje w trybie interfejsu maszyna
człowiek. Odwzorowanie cyfrowe rzeczywistego procesu, jak również symulowane procesy przez bliźniaka, czyli wszystkie przetworzone dane są dostępne dla użytkowników zainteresowanych wynikami testów, po uprzednim uzyskaniu dostępu;
- synchronizacja – DT_ETCS_AREA_CERT jest na bieżąco synchronizowany z rzeczywistym systemem. Wyniki wszystkich procesów przesyłane są
na bieżąco i są składowane w bliźniaku. Oczywiście wyniki symulacji przeprowadzanych w samym bliźniaku również są składowane i dostępne dla
weryfikacji i przeglądu;
- dane wejściowe – DT_ETCS_AREA_CERT pobiera już wstępnie przetworzone dane. Jest to zakres, który jest niezbędny do przeprowadzenia testów
weryfikacyjnych;
- czas utworzenia – DT_ETCS_AREA_CERT jest odwzorowaniem tworzonym po utworzeniu systemu rzeczywistego. Testy, które są celem zastosowania bliźniaka są wykonywane w końcowej fazie obioru systemu i w ostatnim etapie certyfikacji.
8. Podsumowanie
Presja na kolejową infrastrukturę transportową stale rośnie, co jest wzmacniane
przez nowe konkurencyjne oferty mobilności, takie jak Uber. Koleje mogą w przyszłości pozostać atrakcyjną częścią łańcucha transportowego, jednak niezbędne jest
zwiększenie jej efektywności i elastyczności. Jedna z dróg widzie poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań cyfrowych. Kolejowe przedsiębiorstwa transportowe
korzystają z digitalizacji aby poszerzyć swoją ofertę i uczynić ją elastyczną i dostosowana do potrzeb. Projekty w Londynie, Norwegii i Niemczech pokazują, że
cyfryzacja jest odpowiednią metodą [13].
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Cyfrowy bliźniak jako wirtualne odwzorowanie systemu ERMS\ETCS jest
bardzo obiecująca koncepcją. Jego zastosowanie dla tego systemu jest ciekawym
wyzwaniem naukowym i praktyczną potrzebą wynikającą z trwających procesów
wdrażania prowadzonych w całej Europie. W artykule przedstawiono koncepcję
cyfrowego bliźniaka w dwóch zastosowaniach. Tematyka ta będzie przedmiotem
dalszych badań autora.
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Streszczenie. Współczesny transport kolejowy napotyka na nowe wyzwania związane
z rosnącymi wymogami bezpieczeństwa. Te stają się konieczne z powodu spodziewanego rozwoju
skutkującego wysokimi prędkościami pociągów i częstotliwością połączeń, razem z trudnościami
w planowaniu nowych linii umiejscowionych w rejonach o warunkach geotechnicznie wymagających. Utrzymanie istniejących trakcji staje się równie ważne ponieważ ich intensywne użytkowanie
prowadzi do szybszej degradacji i zmniejszonej efektywności. Rozważając stan infrastruktury będącej w użyciu jeszcze kilka lat temu, można zauważyć, że poszukiwanie nowych metod analizy
tworzonych układów jest obecnie nawet bardziej istotne. Poza problemami związanymi z wytrzymałością i zużyciem, należy zwracać uwagę na dynamiczne właściwości konstrukcji, głównie ze
względu na ich rosnące znaczenie w odniesieniu do wpływu nieliniowych i stochastycznych charakterystyk. Nowe materiały używane w konstrukcjach drogi kolejowej mają bardzo często nieliniowe
właściwości fizyczne, w sposób oczywisty potwierdzone i zbadane laboratoryjnie. Jednak ich wpływ
na odpowiedź dynamiczną układów transportowych pozostaje dotychczas niewystarczająco zbadany. Obecny artykuł opisuje podejście do analitycznego modelowania dynamiki drogi kolejowej oparte
na układach „wielobelkowych” posiadających nieliniowe właściwości. Wstępne wyniki obliczeniowe
pokazujące dynamikę układu powiązaną z ruchomym obciążeniem złożonym z sił zmieniających
się z różnymi częstotliwościami mogą być uważane za oryginalny wkład prezentowany w artykule.
Słowa kluczowe: dynamika nieliniowa, modelowanie drogi szynowej, rozwiązanie pół-analityczne, metody hybrydowe

1. Introduction
Although the modelling of rail track is an extremely difficult process, some
features of structure can be analysed by using relatively simple models, depending on assumptions made at the beginning of study [1]. This kind of approach
is based on heuristic philosophy, which along with hybrid computational methods
makes it a rarely used, although relatively known tool. However, new discoveries
both in engineering and pure sciences give new possibilities for developments and
practical applications in the analysis of considered models and description of their
desired characteristics. The main goal recognized as a key problem in the analysis
1
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of the rail track dynamic response is directed towards modelling of vertical vibrations generated “at the source” [2]. This means that other sources, like e.g. a noise
or environmental vibrations are omitted. Such an approach is a consequence of
a necessity to reduce mechanical vibrations generated by interaction in the vehicle-structure system in order to protect environment and to increase a passengers’
safety.
Moving load problems form a very wide subject of mechanics. One can find
a huge library of published papers including important results giving essential
contribution to the field. Therefore making a brief literature review seems impossible. Even though new results still appear giving opportunity to extend carried
out studies and find more reliable characteristics or new phenomena associated
with modern structures and increased velocities. One of the most interesting ideas
is that one based on beam-foundation systems, including multi-beam structures,
with special emphasis on double-beam models. These models should be extended
by inclusion of nonlinear and stochastic properties associated with vertical imperfections in rails rolling surface or foundation stiffness [2-4].
There are several approaches to modelling the rail track vertical vibrations.
These are based on numerical, semi-numerical, semi-analytical or analytical methods. This paper focuses on semi-analytical approach supported by tools based
on developments type of hybrid (heuristically developed) [1,5,6]. In the case of
nonlinear systems such an approach allows to obtain new results helping in an
implementation process of innovative design solutions, e.g. fastening systems or
under sleeper pads.
2. Modelling
Different simplified analytical models are considered for modelling vertical vibrations of rail track. The simplest one is described by an Euler-Bernoulli equation
of motion for a beam resting on elastic or viscoelastic foundation [2]:
(1)
where
EI [N/m2] – bending stiffness of rail steel;
m [kg/m] – rail unit mass;
k [N/m2] – linear foundation stiffness;
c [Ns/m2] – foundation viscous damping;
[N/m] – force generated by moving train;
w [m] – beam deflection;
x [m] – space variable along a beam;
t [s] – time variable.
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This equation can be enriched with an assumption of nonlinear foundation
stiffness [N/m4] [6]:
(2)
The load generated by train can be modelled either as a series of moving loads
or a series of moving masses. Models using masses are difficult to solve due to appearing inertial properties and therefore their solutions are published relatively
rarely. In the case of loads, one should pay attention to their distribution density. One considers point loads, rectangular representations, or loads distributed
on some interval with density described by using continuous functions, such as
e.g. sine, Gauss or cosine square functions. It is proven that using these different
representations of distribution does not lead to significant differences in shape
and numerical results for vibration generation, at least in the case of linear track
properties (Eq. 1) [2]. In the case of nonlinear foundation stiffness (Eq. 2), such
an analysis is still unsolved issue, however usually a concentrated load is used for
its relatively good applicability to known analytical approaches. However, the results are usually far from realistic values, mainly due to limited number of loads
considered. Whereas in the linear model single separated loads can be analysed
and then the entire solution can be obtained by the superposition method, in the
nonlinear model the whole train should be analysed for a proper representation of
the track dynamics. Therefore appropriate methods of solution for such complex
models are still sought and sufficiently exact results are relatively rare. In order
to avoid significant errors generated during computational procedures, one must
omit numerical approximations in each possible way. Applying cosine square function (Eq. 3) representing each of loads generated by train axles allows avoiding
unnecessary additional estimation, leading by that to a more precise solution with
appropriate class of continuity [6]:
(3a)
(3b)
A series of loads represented by equations (3a-b), designed to model the whole
train or even its part (i.e. a few axles) makes the system so complicated that another approximations must be applied for obtaining solution. One of such methods
is a hybrid approach based on wavelet approximation combined with Adomian’s decomposition allowing to deal with nonlinear factors [1,5-11]. Solution for
a beam resting on a viscoelastic nonlinear foundation, based on a one-layer system,
with parameters taken from real rail structures, is validated for a wide range of
different factors, including the train speed [6].
This heuristically developed hybrid method was also validated for two-layer
model, in which the first layer (E-B beam) describes rails and the second layer (E-B
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beam with zero bending) represents sleepers (u and w are indexes used for upper
and lower beams, respectively) [3,4]:
(4a)
(4b)
The results for this model are verified in linear case () and in the case of beam-foundation system resting on nonlinear foundation.
Adding two nonlinear factors (in foundation stiffness and in the layer between
beams) makes the system difficult to solve due to several approximations combined within computational process. The analytical approximations used to obtain
the estimated solution allow it to be called semi-analytical. A use of heuristically
supported hybrid methods leading to semi-analytical solutions allows solving the
system with several nonlinearities, under assumptions of appropriate errors control and increased order of approximations. The higher order of approximation
needs a significantly longer time of computations. Another effort must be made
then in order to improve the developed computational technique.
Before direct application of the proposed system to railway structures, one
must carefully check all properties of theoretical mechanical model used as a base
for building the two-layer nonlinear track representation. For this purpose, a double-beam model resting on viscoelastic foundation is solved and checked, especially in the case of a load consisting of several forces varying with constant but
different frequencies [12,13]:
(5a)

(5b)
The system was solved and discussed so far for a series of forces varying harmonically with similar frequencies and moving with constant velocities but only
for a number of forces limited to 3. Some additional configurations were shown (a
load with a middle force possessing lower frequency compared to two others) by
way of example to present computational capabilities of the developed technique
[12,13].
How the nonlinear properties of layers and the mentioned configuration of
forces (including their number and the distance between them) influence the solution, remains an open problem. In this paper, new examples are given for different
configurations of loads acting on upper beam. These studies makes closer an eva-
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luation of the range of applicability of the developed model, in terms of its stability
and the solution convergence. This analysis is necessary for appropriate solution
possible to apply to railway problems, making the model a reliable representation
of railway track dynamics under assumption of considering their nonlinear properties.
3. Examples and discussion
The system of parameters used for computational experiments in this paper is
chosen for being a continuation of previously applied characteristics. The analysis
of being consequently extended model is carried out with keeping relatively similar numerical values of coefficients important for its dynamic behaviour investigation. This is due to the fact that keeping all characteristics close to previously studied allows to control even small changes arising from applied modifications and
additional assumptions made in each next stage of complexity enrichment process.
Thus, in examples given below a set of 3 forces is considered with an assumption of different frequencies of harmonical variations for each of them. Additionally, two different distances between separated forces are applied. The chosen
configuration aims at recognition of nonlinear effects accumulation confirmed
previously for simpler one-layer and double-beam models in the case of a set of
identical forces moving along a linear system resting on nonlinear foundation. The
following system of parameters is used in computational examples [12-14]:

Fig.1. Vertical vibrations in the case of 3 forces moving at the distance of 4 m between them, with
frequencies 2 Hz, 4 Hz and 10 Hz starting from the front of the load (linear – dashed, nonlinear – solid): (a) upper layer; (b) lower layer.
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Fig.2. Vertical vibrations in the case of 3 forces moving at the distance of 15 m between them, with
frequencies 2 Hz, 4 Hz and 10 Hz starting from the front of the load (linear – dashed, nonlinear – solid): (a) upper layer; (b) lower layer.

Figures 1 and 2 show vertical vibrations of the considered double-beam system in the case of 3 forces moving at the constant distance between them, with
frequencies 2 Hz, 4 Hz and 10 Hz starting from the front of the load. One can
see that the considered nonlinearity influences stronger the lower beam, although
the vibration amplitude of this beam is lower, which corresponds to diminished
maximal response of sleepers due to the energy absorption of the fastening system.
Figure 1 shows that the direct effect of the middle force is practically invisible
when the distance to other forces remains relatively small (comp. Fig. 2). It can
be observed that overall character of the nonlinear response (in terms of nonlinear
vibrations intensity) does not differ significantly when the distance between forces decreases, besides the maximal response of the lower beam becoming slightly
stronger (comp. Figs. 1b and 2b). On the other hand, one can suppose that the
frequency of separated forces has an important meaning for the double-beam reaction. This aspect, however, is left for future work. Further analysis should be carried out taking into account other systems of parameters, with special emphasis on
frequency, load velocity and distance between moving forces.
Conclusions
Another step towards the nonlinear double-beam system analysis has been
done by taking into account a load consisting of separated forces varying with
different frequencies. The model is solved analytically and some computational
examples are prepared based on previously validated hybrid semi-analytical approach. After a deep analysis of the system behaviour, the developed procedure can
be used in a direct analysis of railway track.
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Streszczenie. Obecnie obszar kolejowy unowocześniając swoje możliwości w coraz większym
stopniu do realizacji swoich celów wdraża rozwiązania informatyczne, które także w obecnych czasach nieustannie ulegają unowocześnieniu. Należy zaznaczyć, iż ciągłe unowocześniania się informatyki odbywa się szybciej, niż w dowolnie innym wybranym obszarze i jest najszybsze w dziejach.
Zastosowanie informatyki daje przedsiębiorstwom kolejowym przez to nowe, dużo lepsze możliwości, ale także ze względu na brak wcześniejszych doświadczeń stawia ogromne wyzwania. Dlatego
też oprócz odgraniczania się do samego zarządzania technologiami IT bardzo istotnym obszarem
w działalności przedsiębiorstwa jest nadzór nad technologiami informatycznymi, Nadzór pozwala
uzyskać pewność, że właściwie oceniono potrzeby obszaru kolejowego w celu ustalenia zrównoważonych, uzgodnionych celów przedsiębiorstwa, które mają zostać osiągnięte w ramach zarządzania
obszarem IT. Główne cele nadzoru nad obszarem IT to: realizacja korzyści, optymalizacja ryzyka,
optymalizacja zasobów. Niniejszy artykuł w oparciu o metodykę audytu informatycznego COBIT 5
nakreśla na co należy zwrócić uwagę przy ustanawianiu nadzoru nad technologiami IT w przedsiębiorstwie kolejowym.
Słowa kluczowe: nadzór nad technologiami informatycznymi, COBIT, zarządzanie ryzykami IT w przedsiębiorstwie kolejowym, IT Governance

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest nakreślenie zasad współpracy w przedsiębiorstwie kolejowym pomiędzy obszarami IT a kolejowym - odpowiedzialnym za
obszar związany z funkcjonowaniem transportu kolejowego, utrzymaniem infrastruktury itp. Niemniej jednak opisane dalej zasady mogą zostać także wykorzystane jako drogowskaz w innych obszarach np. księgowości, kadrach itp. Jednakże
w artykule położono większy nacisk na działalność kolejową ze względu na jej
znacznie odmienną specyfikę w stosunku do obszarów bardziej biurowych. Przez
działalność kolejową należy rozumieć prace związane z planowaniem ruchu kolejowego, jego realizacją, kierowaniem, sterowaniem i prowadzeniem ruchu pociągów,
utrzymaniem bezpieczeństwa szlaków kolejowych oraz wszelkie inne związane
z koleją.
Na wstępie należy jasno zaznaczyć, iż autor niniejszego artykułu nie jest kolejarzem a informatykiem, a właściwie już certyfikowanym audytorem informatycznych CISA (Certified Information Systems Auditor). Jednakże, mówiąc ogólnie głównym zadaniem audytora informatycznego jest ciągłe zapewnianie, aby
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potrzeby interesariuszy, w tym przypadku obszaru kolejowego, były możliwe jak
najlepiej realizowane w obszarze IT. Niniejszy artykuł powstał w oparciu o audyty
informatyczne realizowane w obszarach kolejowych, a przy ich okazji uzyskanych
opinii od kolejarzy na temat wspomagania realizacji ich działań przez obszar IT,
a dodatkowo przez udział autora w konferencjach poświęconych wykorzystaniu IT
na kolei. W każdym z tych przypadków jasno było widać jakie jest obecnie duże
znaczenie obszaru IT dla funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego. Oznacza
to nakreślenie właściwych zasad nadzoru w ramach przedsiębiorstwa kolejowego
nad wykorzystywanymi technologiami IT, tj. IT Governance.
Artykułu tego nie należy więc traktować jako pracy dotyczącej jakichś aspektów związanych czysto z kolejnictwem, a wyłącznie wskazówek jak w przedsiębiorstwie kolejowym powinno się ułożyć zasady współpracy z obszarem IT.
Wskazówek przekazywanych przez informatyka mającego nieco doświadczenia
w kontaktach z kolejarzami, co jest zresztą zrozumiałe, gdyż w ten sposób można
próbować nakreślić jak należy układać relacje z obszarem IT, aby uzyskać z jego
posiadania jak najwięcej pożytku. Nie chodzi tutaj o narzucanie punku widzenia
IT na obszar kolejowy, wręcz odwrotnie - jak obszar kolejowy może informować
o swoich potrzebach obszar IT i nakreślać pewne kierunki działania, niezbędne dla
jego rozwoju.
2. Kolej a IT
Do podstawowej działalności przedsiębiorstwa kolejowego w zależności od jego
charakteru może należeć zarządzanie infrastrukturą kolejową, prowadzenie ruchu
pociągów, sterowanie ruchem, prowadzenie przewozów pasażerskich lub towarowych itp. Należy dodać, że podstawowe priorytety to bezpieczeństwo i punktualność ruchu. Należy także pamiętać, iż każde przedsiębiorstwo kolejowe tak
jak inne, musi realizować swoje zadania w twardej rzeczywistości gospodarczej,
tj. zarobić na swoje utrzymanie. Wymaga to prowadzenia jak największych i najszybszych przewozów, co stanowi niemałe wyzwanie dla wspomnianej wcześniej
punktualności i bezpieczeństwa ze względu na wymagania do coraz większej szybkości i wydajności szlaków kolejowych. Coraz częściej mówi się o kolejach dużych
prędkości. Generalnie pociągi poruszają się coraz szybciej, więc stare metody prowadzenia ruchu okazują się niewystarczające i są wykorzystywane w coraz mniejszym stopniu. Do tego celu wykorzystuje się w coraz większym stopniu informatykę. Obecne nowoczesne pojazdy kolejowe posiadają na wyposażeniu serwerownie,
które muszą współpracować z innymi systemami IT wykorzystywanymi w kolejnictwie. Wprowadza się coraz więcej nowoczesnych rozwiązań, do których należą
m.in. ERTMS, ETCS, GSM-R i wiele innych. Wykorzystanie informatyki w kolejnictwie niesie wiele pożytecznych aspektów, ale także stwarza nowe problemy.
Z jednej strony zwiększa się prędkość i przepustowość dróg kolejowych, ale z drugiej strony, w przypadku wadliwego zadziałania systemów IT mogą powstać duże
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opóźnienia lub może dojść do poważnych wypadków. Z obserwacji audytowych
autora wynika, iż bardzo ważnym elementem unikania problemów, a jednocześnie
czynnikiem coraz lepszej jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa kolejowego jest
sprawowanie właściwego nadzoru nad technologiami informatycznymi, tj. IT Governance. Dalsza część artykułu stara się dać praktyczną odpowiedź na pytanie jak
w najbardziej optymalny sposób cel ten może zostać osiągnięty w przedsiębiorstwie kolejowym.
3. Metodyka audytu informatycznego COBIT
W latach 60 ubiegłego wieku następowało coraz większe wykorzystanie informatyki w wielu gałęziach gospodarki. Jednocześnie pojawiło się sporo problemów
natury organizacyjnej, technicznej, a także różnego rodzaju nadużyć. W związku
z tym pojawiły się oddolne inicjatywy zmierzające do próby rozwiązania problemów, z którymi biznes nie miał jeszcze do czynienia oraz znalezienia jakichś środków zaradczych. Inicjatywy te skupiały różne grupy zawodowe, głównie: audytorów finansowych i operacyjnych, informatyków, osoby z kierownictwa. Jedna
z tych grup, która rozpoczęła działalność w 1967 r., a w 1969 r. sformalizowała
swoją działalność jako Stowarzyszenie Audytorów EDP (EDP Auditors Association). W roku 1994 stowarzyszenie przekształciło się w Stowarzyszenie Audytu
systemów informatycznych i kontroli (Information Systems Audit and Control
Association ISACA). Obecnie ISACA działa w ponad 80 krajach i jest najważniejszą organizacją zrzeszającą audytorów informatycznych. Organizacja ISACA przyznaje dla osób zajmujących się audytem informatycznym certyfikat CISA (Certified Information System Auditor) uznawany także w Polsce, m.in. w Ustawie
o finansach publicznych oraz Ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
jako warunek umożliwiający nabycie uprawnień do przeprowadzania audytów informatycznych.
Od 1996 roku, po ciągłym zbieraniu doświadczeń związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych, a także coraz większym zastosowaniu informatyki w masowej obsłudze gospodarki, firm, ludności itp. ISACA wydaje metodykę
audytu obszaru IT - COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). COBIT stanowi zbiór dobrych praktyk i wskazówek z zakresu zarządzania procesami IT. Od 2012 roku wydano jego już piąte wydanie, w oparciu o które
zostały zaczerpnięte wskazówki do nakreślenia zasad IT Governance w przedsiębiorstwach kolejowych, zwarte w niemniejszym artykule.
Jednakże przed opisaniem tych zasad, aby je lepiej zrozumieć, należy nieco
wgłębić się w COBIT. Przede wszystkim oparty on jest o wiele dziesięcioleci doświadczeń w obszarach związanych z wykorzystywaniem technologii informatycznych niezależnie od położenia geograficznego i różnych zastosowań. Nie próbuje więc on dostosować rzeczywistości do własnych wyobrażeń, ale daje zalecenia
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w jaki sposób należy dostosować się do rzeczywistości aby uniknąć błędów, które
zostały popełnione już wcześniej przez innych.
COBIT oparty jest o pięć podstawowych zasad:
Zasada 1: Spełnienie potrzeb interesariuszy - istotą działania przedsiębiorstw
jest tworzenie wartości dla interesariuszy poprzez zachowanie równowagi pomiędzy realizacją korzyści, optymalizacją ryzyka i wykorzystaniem zasobów. COBIT
uwzględnia wszystkie wymagane procesy oraz inne czynniki umożliwiające, które
wspierają tworzenie wartości biznesowej dzięki wykorzystaniu IT. W przypadku
przedsiębiorstw kolejowych główną potrzebą jest realizacja ich celów statutowych
związanych z ruchem kolejowym.
Zasada 2: Uwzględnienie wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa nadzór nad technologiami informatycznymi w przedsiębiorstwie jest częścią ładu
korporacyjnego:
• Obejmuje wszystkie funkcje i procesy realizowane w przedsiębiorstwie, nie
tylko funkcje IT, ale traktuje informacje i związane z nimi technologie jako
aktywa wymagające uwzględnienia - podobnie jak wszelkie inne zasoby.
• Wszystkie czynniki umożliwiające, dotyczące nadzoru nad systemami informatycznymi i zarządzania nimi są ogólnofirmowe i mają charakter kompleksowy, tj. obejmują wszystkich i wszystko — wewnątrz przedsiębiorstwa
i poza nim — co jest istotne dla nadzoru nad zasobami informacyjnymi
w przedsiębiorstwie i powiązanymi systemami IT oraz zarządzania nimi.
Zasada ta oznacza, że nadzór nad procesami związanymi z obszarem kolejowym i wspierającymi je procesami z obszaru IT nie może być rozdzielony.
Zasada 3: Stosowanie jednej zintegrowanej metodyki - istnieje wiele standardów i dobrych praktyk związanych z IT, obejmujących wytyczne dotyczące poszczególnych zbiorów działań IT. Na poziomie ogólnym COBIT jest spójny z innymi stosownymi standardami i metodykami. W związku z tym może on stanowić
nadrzędną strukturę nadzoru nad technologiami informatycznymi w przedsiębiorstwie i zarządzania nimi.
Zasada 4: Wdrożenie podejścia całościowego - skuteczny nadzór nad technologiami informatycznymi oraz wydajne zarządzanie nimi w przedsiębiorstwie wymagają przyjęcia całościowego podejścia uwzględniającego wiele wzajemnie oddziałujących na siebie komponentów. COBIT definiuje zbiór czynników umożliwiających, które wspierają wdrożenie kompleksowego systemu nadzoru i zarządzania
dla technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Czynnik umożliwiający to
pojęcie bardzo szerokie - obejmuje wszystko, co może ułatwić osiągnięcie celów
przedsiębiorstwa: W metodyce COBIT zdefiniowano siedem kategorii czynników
umożliwiających:
• zasady, polityki i metodyki;
• procesy;
• struktury organizacyjne;
• kultura, etyka i zachowanie;
• informacja;
• usługi, infrastruktura i aplikacje;
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• ludzie, umiejętności i kompetencje.
Zasada 5: Oddzielenie nadzoru od zarządzania - należy wyraźnie rozróżnić
nadzór i zarządzanie. Każda z tych dziedzin obejmuje działania o odmiennym
charakterze, wymaga różnych struktur organizacyjnych i służy innym celom. To
kluczowe rozróżnienie nadzoru i zarządzania ujęto w następujący sposób, poprzez
określenie ich celów funkcjonowania:
• Nadzór pozwala uzyskać pewność, że oceniono potrzeby, warunki i opcje interesariuszy w celu ustalenia zrównoważonych, uzgodnionych celów przedsiębiorstwa, które mają zostać osiągnięte. Polega on również na ukierunkowaniu działań poprzez nadanie priorytetów i podejmowanie decyzji, a także
na monitorowaniu sprawności i zgodności w odniesieniu do uzgodnionego
kierunku i szczegółowych celów.
• Zarządzanie polega na planowaniu, budowaniu, realizacji i monitorowaniu
działań w sposób spójny z kierunkiem wskazanym przez nadzór IT, aby
osiągnąć cele przedsiębiorstwa.
Należy to rozumieć, że zadaniem nadzoru nad technologiami informatycznymi
jest ukierunkowanie działań obszaru IT w stronę jak najlepszego wsparcia działalności obszaru kolejowego, a nie wskazywanie działań zarządczych związanych
z realizacją tego wsparcia – IT i kolej to są jednak nieco inne światy wymagające
innych funkcji i procesów zarządczych. Nie należy także mylić nadzoru nad technologiami IT z nadzorem nad całym przedsiębiorstwem kolejowym, a w szczególności przypisywanie ściśle tego zadania do Rady Nadzorczej. W tym przypadku jest to przede wszystkim główne zadanie obszaru kolejowego oraz organów
zarządzających przedsiębiorstwa kolejowego. Niemniej jednak nie istnieją żadne
przeciwskazania, aby nadzór ten był sprawowany w części lub przy udziale Rady
Nadzorczej.
4. COBIT – nadzór nad technologiami informatycznymi
Istotą funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych jest realizacja zadań związanych z ruchem kolejowym. Oznacza to, że dla każdego przedsiębiorstwa - jednym
z celów w zakresie nadzoru jest tworzenie wartości w zakresie ruchu kolejowego.
Może to być wartość związana z kierowaniem ruchu pociągów, prowadzeniem ruchu pasażerskiego, towarowego itp. Tworzenie wartości oznacza osiąganie korzyści
w sposób maksymalnie oszczędny pod względem wykorzystania zasobów i umożliwiający optymalizację ryzyka. (rys. 1). Korzyści mogą przybierać wiele różnych
postaci, np. mają charakter finansowy, zaś dla innych podmiotów są nimi usługi
publiczne, tj. właśnie prowadzenie ruchu kolejowego.
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Rys. 1. Realizacja zadań przedsiębiorstwa w zakresie nadzoru

Sprawowanie nadzoru nad technologiami IT powinno zmierzać w kierunku
realizacji celów przedsiębiorstwa kolejowego. Jasno więc musi być określone:
1) Czy przedsiębiorstwo kolejowe uzyskuje jakieś korzyści ze stosowania technologii informatycznych. Może to być poprawa efektywności wykorzystania
linii kolejowych, taboru kolejowego, poprawa punktualności itp.
2) Jak stosowanie technologii informatycznych wpływa na zagrożenia funkcjonowania obszaru kolejowego. Może to być np. system zarządzania bezpieczeństwem (SMS), pogorszenie punktualności, pogorszenie efektywności
wykorzystania taboru itp. Jest to istotne szczególnie, iż to ryzyka informatyczne mają często bardzo duży wpływ na ryzyka związane z funkcjonowaniem kolei, a nie odwrotnie. Mogą one prowadzić do poważnych wypadków
lub utrudnień w ruchu.
3) Czy obszar IT posiada zasoby umożliwiające realizacje 2 poprzednich celów
nadzoru. Także jest ważne, czy optymalizacja zasobów IT umożliwia optymalizację zasobów w obszarze kolejowym, a przez to poważną redukcję wydatków. Należy zaznaczyć, iż wydatki na IT w przypadku przedsiębiorstw
kolejowych są znacznie niższe na zasoby związane z ruchem kolejowym np.
pojazdów czy dróg kolejowych. Wprowadzanie nowoczesności w ruchu kolejowym wymaga znacznego unowocześniania obszaru IT, a tym samym
kierowaniu do niego coraz to nowych i kosztownych zasobów np.: systemy,
sprzęt, wykwalikowany personel itp.
Cele nadzoru osiągane są w ramach realizacji kaskady celów (rys. 2). Najistotniejsze są cele interesariuszy, tu często potrzeby państwa w zakresie realizacji ruchu
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kolejowego, wyznaczenie celów dla przedsiębiorstwa kolejowego, celów związanych z IT w zakresie realizacji potrzeb kolejowych, a ostatecznie celów czynników umożliwiających. Cele zawiązane z IT mogą stanowić np. stworzenie nowych
funkcjonalności systemów kierowania ruchem kolejowym, informacji pasażerskiej
itp.

Rys. 2. Kaskada celów

Sprawowanie nadzoru nad technologiami IT odbywa się poprzez wyznaczenie
zakresu nadzoru oraz funkcjonowanie czynników umożliwiających nadzór (rys. 3).
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Rys. 3. Sprawowanie nadzoru nad technologiami IT

Relacje nadzoru w stosunku do interesariuszy i zarządzania zostały ukazane na
rys. 4.

Rys. 4. Relacje nadzoru w stosunku do interesariuszy i zarządzania

Głównym czynnikiem umożliwiającym sprawowanie nadzoru nad technologiami IT są właściwie określone i realizowane procesy nadzorcze. COBIT definiuje
dobre praktyki w zakresie procesów związanych z IT dla 37 procesów, z czego 5
związanych z nadzorem, a 32 z zarządzaniem. W dalszej kolejności w artykule
zostaną opisane praktyki dla procesów dotyczących nadzoru. Są to:
1) Zapewnienie utrzymania nadzoru nad technologiami IT.
2) Zapewnienie realizacji korzyści.
3) Zapewnienie optymalizacji ryzyka.
4) Zapewnienie optymalizacji zasobów.
5) Zapewnienie przejrzystości dotyczącej interesariuszy.
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Należy zaznaczyć, że wszystkie wymienione powyżej procesy są ciągłe. Tak
samo jak nieustannie rozwija się technika kolejowa i nieustannie są doskonalone
procesy związane z jej utrzymaniem i eksploatacją, tak samo muszą być traktowane procesy nadzoru nad technologiami IT. Cały czas przecież istotnym jest, aby
osiągać z IT korzyści oraz generować jak najmniejsze ryzyka. Dlatego też należy
zauważyć, że naprawdę nadzór nad technologiami IT zawsze w jakimś stopniu jest
obecny, różny jest tylko stopień dojrzałości. Początkowo jest on realizowany nieformalnie i doraźnie, ale wraz z rozwojem przybiera ona bardziej dojrzały charakter.
Dlatego należy pamiętać, że nigdy nie startuje się od samego początku i należy
w ramach poprawiania nadzoru uwzględniać dotychczasowe doświadczenia.
Każdy z ww. procesów nadzorczych składa się z trzech etapów wykonywanych
cyklicznie:
1) Ocena.
2) Realizacja.
3) Monitorowanie.
Prowadzenie cyklu ma za zadanie zapewnić, że nadzór nad IT będzie wykonywany w sposób optymalny, dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa kolejowego.
5. Zapewnienie utrzymania nadzoru nad technologiami IT
Najważniejsze aby nadzór nad technologiami IT był w przedsiębiorstwie kolejowym ustanowiony, gdyż tylko w tym przypadku możliwe jest efektywne wsparcie obszaru kolejowego ze strony IT, należy wiele uwagi i troski włożyć w jego
właściwe ustanowienie i umiejscowienie. Celem tego procesu jest więc ocena potrzeb w zakresie nadzoru nad technologiami IT w przedsiębiorstwie kolejowym,
a następnie ustanowienie jego w wymaganym zakresie. Nadzór ten powinien być
realizowany poprzez jasno określone struktury organizacyjne przy jasno określonych zadaniach, obowiązkach i odpowiedzialnościach. Powinny zostać zidentyfikowane pryncypia, praktyki i wynikające z nich procesy niezbędne do osiągnięcia
misji, celów i planów przedsiębiorstwa.
Ustanowienie nadzoru z kolei umożliwia strukturom IT w przyszłości dopasowanie swojej strategii do strategii przedsiębiorstwa, zwiększenie zaangażowania
najwyższego kierownictwa w obszarze IT, a najważniejsze - dostarczanie usług informatycznych wspierających działalność kolejową zgodnie z zapotrzebowaniem.
1) Ocena
Na tym etapie należy zrozumieć własne potrzeby i zadania, które należy realizować w zakresie nadzoru nad technologiami IT. W tym celu należy zidentyfikować wszelkie istotne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na funkcjonowanie obszaru kolejowego. W przypadku kolei bardzo istotne jest otoczenie
prawne oraz inne uregulowania związane z ruchem kolejowym. Należą do nich np.
Ustawa o transporcie kolejowym i inne powiązane uregulowania, Ustawa o cyberbezpieczeństwie – nakłada obowiązki na zarządcę infrastruktury i przewoźników,
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System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS, dodatkowo olbrzymia liczba innych
uregulowań, norm, standardów itp., nierzadko bezpośrednio niezwiązanymi z obszarem kolejowym np. ochrona danych osobowych itp.
W dalszej kolejności należy ocenić rolę IT w realizacji działalności przedsiębiorstwa kolejowego, a także w przypadku spełnienia wymogów zidentyfikowanych
powyżej. Należy ocenić także niekorzystny wpływ w jaki sposób IT może wpływać
na działalność przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia różnych problemów.
Poprzednie oceny dają możliwość oszacowania, czy obecnie sprawowany nadzór nad technologiami IT dostosowany jest do działalności przedsiębiorstwa kolejowego i czy jest on właściwie praktykowany w przedsiębiorstwie, tj. czy nadzór
nad IT wynika z nadzoru nad całym obszarem kolejowym. Można więc właściwie
określić wymagane pryncypia i kierunki zmian, które komórki, w jakim zakresie i z jakimi uprawnieniami będą prowadziły nadzór. Należy nie zapominać, że
w przypadku przedsiębiorstwa kolejowego należy głęboko rozważyć, które części
obszaru kolejowego powinny brać udział w sprawowaniu nadzoru nad IT. Błędem
jest przypisywanie tego zadania wyłącznie do części przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za kadry, finanse, marketing, public relations, itp. W tym przypadku
środowisko IT będzie miało bardzo utrudnione uruchomienie działań zarządczych
do realizacji potrzeb w obszarze kolejowym.
2) Realizacja
Przeanalizowanie potrzeb w zakresie nadzoru nad IT umożliwia ocenę, czy nadzór realizowany jest obecnie w wymaganym zakresie, czy jest dostosowany potrzeb
przedsiębiorstwa kolejowego, a w dalszej kolejności przeprowadzenie niezbędnych
zmian i właściwą realizację IT Governance.
Rozwiązania mogą być różne. Czasami może wystarczyć sprawowanie nadzoru bezpośrednio przez Zarząd, jednakże najczęściej stosowanym jest powoływanie
wewnątrzorganizacyjnego ciała, np. typu Rada informatyzacji. Prace rady mogą
być wspomagane przez konsultantów, specjalistów zewnętrznych itp. W przypadku zarządcy infrastruktury istotne role powinny pełnić komórki odpowiedzialne
za bezpieczeństwo, prowadzenie lub sterowanie ruchem kolejowym. W przypadku przewoźników komórki odpowiadające za planowanie przewozów, utrzymanie
taboru itp.
3) Monitorowanie
Wraz z rozwojem kolejnictwa i innych czynników zmieniają się także uwarunkowania i wynikające z nich potrzeby. Należy dodać, że tak samo zmieniają się
możliwości IT oraz rośnie zakres i możliwości jego stosowania. Nowoczesne drogi
kolejowe oraz kursujące po nich pojazdy kolejowe są w coraz większym stopniu
wyposażane w najnowsze rozwiązania informatyczne. Obszar kolejowy i IT stają
przed coraz to trudniejszymi wyzwaniami. Nigdy nie ma gwarancji, że nadzór
nad technologiami IT jest sprawowany optymalnie lub nie może być sprawowany
lepiej. Należy więc monitorować jego efektywność.
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Głównym kryterium monitorowania jest ciągła i okresowa ocena funkcjonowania nadzoru. Czy decyzje nie są podejmowane zbyt późno, czy są podejmowane
właściwie, czy obszar IT właściwie realizuje potrzeby przedsiębiorstwa, czy dostaje
jasne wymagania, które mogą zostać zrealizowane. Najważniejszym kryterium jest
dobra ocena przez obszar kolejowy. Dobrą praktyką jest przeprowadzanie niezależnych ocen IT Governance, szczególnie audytów.
6. Zapewnienie realizacji korzyści
Bez uzyskiwania realnych korzyści z technologii informatycznych nie ma sensu
ich stosowania. Przy czym nie są istotne korzyści wynikające z samego faktu posiadania IT, że stosujemy, np. tak jak inni nowocześniejsze rozwiązania, ale te ściśle
związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa kolejowego, realizowania jego misji
i celów, oraz uzyskiwania korzyści biznesowych.
Dlatego też należy zabezpieczyć uzyskiwanie korzyści dla obszaru kolejowego
z realizowanych inicjatyw IT, świadczonych usług i z posiadanych zasobów IT.
Z powodu specyfiki obszaru kolejowego nie tylko istotne są korzyści finansowe,
tutaj także ważna jest relacja korzyści dla obszaru kolejowego w stosunku do kosztów funkcjonowania IT. Im wyższa tym lepiej.
1) Ocena
W tym celu należy zrozumieć jakie są obecne i przyszłe potrzeby obszaru kolejowego, co stanowi o ich wartości oraz jakie w związku z tym są ich wymagania.
Może to być bezpieczeństwo, punktualność, zwiększona przepustowość szlaków
poprzez lepsze kierowanie i sterowanie ruchem pociągów, a w następstwie większe
wpływy finansowe.
W tym przypadku obszar IT może mieć też swoją rolę aktywną czyli identyfikować nowe możliwości technologii informatycznych, a tym samym polepszać
istniejące lub kreować nowe obszary działalności.
Bardzo ważna jest ocena jak obszar IT wspiera plany i strategie działalności
przedsiębiorstwa. Czy wprost strategia IT wynika ze strategii przedsiębiorstwa
i czy daje określone korzyści.
2) Realizacja
Należy wprowadzić właściwe zasady i praktyki nadzorcze nad technologiami
IT ukierunkowujące działalność IT na wsparcie w realizacji oczekiwanych korzyści
dla przedsiębiorstwa kolejowego.
W tym celu należy ocenić istniejące zasady prowadzenia wszelkich inwestycji
i projektów IT oraz świadczenia usług IT. W ramach nadzoru musi być określona konieczność uzyskiwania określonych korzyści. Przed uruchomieniem wszelkich
działań obszar kolejowy powinien je szacować. W ramach nadzoru należy oceniać
uzyskane wyniki. Nadzór musi także ukierunkowywać IT na działania innowacyjne.
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3) Monitorowanie
Uzyskiwanie korzyści z funkcjonowania IT monitoruje się poprzez określenie
stosownych miar, wskaźników, celów, benchmarków oraz ich analizowanie w wymaganych interwałach czasowych. Muszą one odnosić się do zakładanych korzyści
i realizacji celów pozwalających na ich uzyskanie.
W przypadku IT będzie to osiąganie określonych celów pozwalających na spełnienie wymagań obszaru kolejowego w następstwie czego uzyskiwane będą oczekiwane korzyści np. lepsza gospodarka pojazdami kolejowymi, bezpieczeństwo
SMS itp. Monitorować należy parametry wyłącznie ściśle związane z realizacją
korzyści biznesowych. Błędem jest posługiwanie się bezpośrednio miarami informatycznymi bez odniesienia do korzyści dla przedsiębiorstwa kolejowego np. nie
zakupiliśmy 10 nowych serwerów, ale w jaki sposób usprawniło się np. kierowanie
ruchem pociągów. Inaczej prowadzi to do niewłaściwej oceny.
Wszelkie zauważone niekorzystne odchylenia powinny prowadzić do adekwatnych działań naprawczych.
7. Zapewnienie optymalizacji ryzyka
W przypadku ruchu kolejowego nadrzędne jest jego bezpieczeństwo. Dodatkowo bardzo istotnym elementem jest bezpieczeństwo prowadzenia różnorodnych
kolejowych działań operacyjnych, oraz ryzyka powiązane z osiągnięciem zakładanych celów. W przypadku wsparcia przez technologie oraz procesy IT, mogą one
samym swoim udziałem spowodować zwiększenie ryzyk powiązanych z realizacją
celów kolejowych w coraz to poważniejszym stopniu. Dlatego też jednym z najbardziej kluczowych celów nadzoru nad technologiami IT jest to że ryzyko związane z wykorzystaniem IT nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych granic
dla ryzyk kolejowych. Ponadto negatywne wpływy ryzyk IT na realizacje celów
powinny być znane i zarządzane, a wszelkie potencjalne skutki zminimalizowane
do stanu akceptowalnego.
Cel nadzoru nad technologiami IT w tym przypadku zapewnienia minimalizacji ryzyka zostanie osiągnięty jeżeli:
• progi ryzyk zostały zdefiniowane oraz powiązane ryzyka IT są znane,
• przedsiębiorstwo kolejowe zarządza ryzykami IT skutecznie i efektywnie,
• ryzyka IT nie przekraczają ustalonych progów i wpływ ryzyk IT na działalność przedsiębiorstwa kolejowego został zidentyfikowany i jest zarządzany.
1) Ocena
Należy ocenić efekty ryzyk IT na działalność przedsiębiorstwa kolejowego.
Obecnie przy bardzo dużym wsparciu funkcjonowania kolei przez technologie
IT niewątpliwie wpływ ten jest ogromny. W przypadku wielu gałęzi gospodarki
możliwe są duże straty finansowe, a tutaj dodatkowo może skończyć się np. dłuższymi przestojami pasażerskimi lub poważnymi wypadkami kolejowymi. Ważne
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jest określenie dopuszczalnego poziomu tych ryzyk. Np. w przypadku transportu
pasażerskiego zgodnie z Ustawą o cyberbezpieczeństwie jest przerwanie świadczenia usługi na 2 godziny lub uszkodzenie systemów informacyjnych kluczowych
dla sterowania i funkcjonowania pojazdu szynowego. Potrzeby szacuje się nie tylko
w oparciu o wymagania ustawowe, ale także własne dla przedsiębiorstwa kolejowego.
Ostateczne niezbędne jest oszacowanie dopuszczalnych poziomów ryzyk oraz
określenie na nie wpływu technologii IT. W dalszej kolejności należy określić jakie czynniki ryzyka przyczyniają się do ich powstania. Ostatecznie można zidentyfikować jakie obszary działalności przedsiębiorstwa należy objąć zarządzaniem
ryzyk IT oraz jakie w tym kierunku powinny zostać wdrożone właściwe działania.
Ostatecznie można ocenić obecnie funkcjonujące zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie kolejowym.
2) Realizacja
W dalszej kolejności powinno nastąpić, jeżeli to niezbędne, wdrożenie lub
usprawnienie procesu zarządzania ryzykami IT w przedsiębiorstwie kolejowym.
Należy pamiętać, iż zarządzanie ryzykami IT musi być zintegrowane z procesami wspieranymi przez technologie IT. Niemożliwe jest np. zarządzanie ryzykiem
przewozów bez powiązania z systemami IT wspierającymi ten proces. Powinny
zostać zaimplementowane odpowiednie mechanizmy komunikacyjne, odpowiedzi
na zmiany ryzyk, eskalacji działań. Należy także zdefiniować odpowiednie cele
kluczowe oraz metryki dla procesu zarządzania ryzykiem.
3) Monitorowanie
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie kolejowym powinno być nieustannie monitorowanie. Jest to wymóg związany przede wszystkim z bardzo szybko
postępującą informatyzacją oraz ciągłym monitoringiem sytuacji na szlakach kolejowych. Należy jeszcze wspomnieć o planowanych inwestycjach, np. w koleje duże
prędkości. W tej sytuacji nadzór nad zapewnieniem optymalizacji ryzyka powinien
zmierzać do udoskonalania procesu zarządzania ryzykami IT. W celu sprawowania
właściwego nadzoru należy: monitorować obszar zarządzania ryzykiem IT w stosunku do przyjętych dopuszczalnych poziomów ryzyk, realizację celów kluczowych i wartości zdefiniowanych metryk. Bardzo ważne jest zaangażowanie obszaru kolejowego, gdyż jak wspomniano wcześniej skutki w maksymalnym stopniu
mogą dotknąć właśnie ten obszar.
8. Zapewnienie optymalizacji zasobów
Obszar IT w celu wspierania pracy obszaru kolejowego i innych musi posiadać
niezbędne zasoby i zdolności do realizacji procesów IT wspierających procesy kolejowe. Do zasobów tych należy kadra informatyczna, sprzęt, oprogramowanie,
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licencje itp. Celem nadzoru jest zapewnienie, aby zasoby te były dostępne w ilości
optymalnej do stawianych zadań. W przypadku przedsiębiorstw kolejowych powszechnym zjawiskiem jest to, że koszty funkcjonowania IT stanowią z reguły
bardzo niewielką częścią kosztów funkcjonowania obszaru kolejowego. Ponadto
ciągły rozwój technologii IT umożliwia coraz lepszą i wydajniejszą pracę obszaru
kolejowego, a także optymalizację zasobów i kosztów jego działalności, co też niewątpliwie należy uwzględnić.
Cel nadzoru zostanie osiągnięty gdy:
• potrzeby przedsiębiorstwa kolejowego na niezbędne zasoby IT są zaspokojone w sposób optymalny,
• zasoby te są przydzielone w sposób najlepiej zaspokajający te potrzeby
z uwzględnieniem ograniczeń kosztowych,
• optymalne wykorzystywanie zasobów odbywa się w całym ich cyklu życia.
1) Ocena
Jest to ważny etap w którym nadzór powinien nieustannie sprawdzać i oceniać bieżące i przyszłe zapotrzebowanie na zasoby IT, opcje zaspokajania potrzeb,
przydział i zarządzanie nimi, aby zaspokoić je jak najkorzystniej z punktu widzenia
przedsiębiorstwa kolejowego. Błędy popełnione na tym etapie mogą w znacznym
stopniu wpływać na zaspakajanie bieżących i przyszłych potrzeb na wspieranie
przez IT działalności kolejowej oraz jakość tego wsparcia.
Najlepszą praktykę w tym zakresie stanowi:
• rozważanie opcji nabywania zasobów IT w oparciu o strategię przedsiębiorstwa, jego bieżące i przyszłe potrzeby; strategia IT powinna wynikać ze
strategii przedsiębiorstwa,
• nakreślenie pryncypiów, którymi należy kierować się przy przydziale i zarządzaniu nimi,
• krytyczna ocena i aprobata planu nabywania zasobów oraz możliwych strategii realizacji tego planu,
• oszacowanie wymagań związanych z zarządzaniem zasobami IT w stosunku
do zarządzania finansowego i zasobami ludzkimi,
• zdefiniowanie w razie konieczności wynikających z rozwojem środowiska IT
nowych pryncypiów zarządzania i kontroli środowiska IT.
2) Realizacja
Na tym etapie należy wdrożyć pryncypia, nadzorować realizację strategii:
• zakomunikować i nadzorować strategie zarządzania zasobami, ustalone
pryncypia i plan nabywania zasobów,
• przypisać stosowne odpowiedniości,
• zdefiniować cele kluczowe, miary i metryki w stosunku do zarządzania zasobami,
• określić pryncypia pieczy nad zasobami,
• dopasować zarządzanie zasobami do zarządzania finansowego i HR.
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3) Monitorowanie
Ten etap nie tylko polega na monitorowaniu postępów realizacji w stosunku
do środowiska IT, jest także niezmiernie ważny ze względu na fakt, iż planowane
potrzeby obszaru kolejowego mogą także ulegać zmianie, na co należy zwrócić
uwagę z wyprzedzeniem. Dobrą praktykę stanowi tutaj monitorowanie:
• zgodności przydziału zasobów w stosunku do potrzeb przedsiębiorstwa
i przyjętych priorytetów, uwzględniając uzgodnione kluczowe cele i metryki,
• realizację strategii przedsiębiorstwa i wynikającą z niej strategie IT, czy potrzeby przedsiębiorstwa zostaną zaspokojone,
• funkcjonowanie zasobów IT w stosunku do zakładanych celów, analizowanie przyczyn odchyleń i przebieg podjętych akcji naprawczych.
9. Zapewnienie przejrzystości dotyczącej interesariuszy
Nawet najlepsze zarządzanie obszarem IT może nie dawać większych korzyści
dla interesariuszy, jeżeli aspekt wzajemnej komunikacji, a zwłaszcza możliwości
zrozumienia działań podejmowanych przez IT w interesie interesariuszy jest niewystarczający. Problem ten dla obszaru kolejowego jest bardzo istotny. Biorąc pod
uwagę potencjalne korzyści oraz fakt, że obecnie bez wykorzystania informatyki
w kolejnictwie trzeba by się było cofnąć do poprzedniej epoki, należy jasno wskazać że obszar IT nie stanowi w stosunku do obszaru kolejowego jednostki usługowej, ale jest pełnoprawnym partnerem w zapewnieniu przewozów kolejowych.
Dlatego też bardzo istotne jest zapewnienie przejrzystości dla interesariuszy,
polegające na tym, że komunikacja z nimi jest podejmowana w sposób efektywny,
skuteczny i w wymaganym przedziale czasowym. Zasady komunikacji (informowanie, raportowanie itp.) są ustanowione w sposób ułatwiający poprawę efektów
wsparcia działań IT dla obszaru kolejowego, identyfikację obszarów wymagających poprawy i zapewnienia, że cele IT będą zbieżne ze strategią działania obszaru
kolejowego.
Można uznać, że cele są osiągnięte jeżeli komunikacja ta jest: zgodna z potrzebami obszaru kolejowego, odbywa się w wymaganym czasie, jest poprawna i kompletna, jest efektywna i dobrze oceniana przez obszar kolejowy. W przeciwnym
wypadku istnieje ryzyko zajścia wielu zdarzeń niepożądanych w obszarze kolejowym np. zagrożenie bezpieczeństwa, punktualności, efektywnego wykorzystania
taboru i innych zasobów.
1) Ocena
Należy nieustannie szacować obecne i przyszłe potrzeby komunikacji i raportowania włączając w to obligatoryjne wymogi prawne i wymogi dla interesariuszy
zewnętrznych. Przykładowo może to być raportowanie w przypadku wystąpienia
incydentu opisanego w Ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ra-
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portowanie wewnątrz przedsiębiorstwa kolejowego o przestojach systemów kierowania ruchem itp. Należy określić pryncypia włączając w to kanały i formaty
komunikacji, a także właściwe procedury akceptacji.
2) Realizacja
Realizacja komunikacji i raportowania powinna funkcjonować w oparciu o właściwe mechanizmy kontrolne. W przypadku niewydolności działań konieczne jest
ustanowienie odpowiednich mechanizmów eskalowania problemów.
3) Monitorowanie
Przy monitorowaniu komunikacji należy oceniać funkcjonowanie mechanizmów zapewniających osiągnięcie zakładanych celów. Należy zwrócić uwagę, że
funkcjonowanie komunikacji należy zawsze monitorować w ramach procesów,
z którymi jest związana, zwłaszcza jeżeli jest ściśle powiązana bezpośrednio z działaniami kolejowymi.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę porównawczą oprogramowania BIM
(programów Revit Architecture i ArchiCAD) w kontekście zastosowania w projektowaniu systemów srk, z odniesieniem do programu AutoCAD. Wskazano na możliwości oraz ograniczenia
związane z wprowadzeniem technologii BIM w projektowaniu systemów kolejowych w Polsce.
W celu dokonania weryfikacji i sformułowania praktycznych wniosków z porównania narzędzi
wykonano model mijanki wraz z urządzeniami srk (sygnalizatorami, napędami zwrotnicowymi,
czujnikami koła). Opisano strukturę obiektów i tworzonych na ich bazie modeli w każdym z analizowanych programów. Do analizy porównawczej wybrano kryteria istotne w projektowaniu,
ze szczególnym uwzględnieniem projektowania systemów kolejowych. Każde z kryteriów poddano weryfikacji i oceniono. Analiza wykazała przewagę technologii BIM nad technologią CAD
w większości aspektów. Zwrócono jednak uwagę na działania, jakie należy dopiero podjąć w celu
faktycznego wdrożenia BIM w projektowaniu systemów kolejowych w Polsce.
Słowa kluczowe: system srk, projektowanie, BIM, cyfryzacja

1. Wprowadzenie
W artykule przedstawiona została analiza porównawcza oprogramowania technologii wielowymiarowego modelowania informacji o obiekcie BIM (ang. Building
Information Modeling) w projektowaniu systemów sterowania ruchem kolejowym
(srk). BIM jako cyfrowy opis infrastruktury stanowi część cyfrowego projektu srk.
Podjęto decyzję, że wybór najlepszego oprogramowania będzie możliwy po wykonaniu modeli przykładowych fragmentów układu torowego stacji wraz z urządzeniami srk. Wstępnie przeanalizowano kilka różnych programów dostępnych
na rynku, ale do szczegółowych analiz i weryfikacji poprzez modelowanie wybrano
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dwa: Revit Architecture i ArchiCAD, jako stosunkowo łatwo dostępne i popularne
w środowisku projektantów innych branż.
Podczas modelowania zweryfikowano praktycznie najważniejsze funkcje wybranych narzędzi BIM. Następnie, na podstawie zdefiniowanych kryteriów, każdy
program został oceniony. Celem podjętych prac nie było stworzenie kompletnego
projektu systemu srk, a jedynie przedstawienie wybranych funkcji oprogramowania BIM, ich praktyczna weryfikacja i ocena pod względem użyteczności dla
projektantów branży srk.
2. Oprogramowanie stosowane w projektowaniu systemów srk
Obecnie najpowszechniej wykorzystywanymi narzędziami wspomagającymi
projektanta branży srk w Polsce są systemy komputerowego wspomagania projektowania typu CAD (ang. Computer Aided Design). W zależności od używanej wersji programu oraz celu zastosowania konkretnego narzędzia, zakres wspomagania
można klasyfikować na różnych poziomach. Jednym z głównych zadań narzędzi
typu CAD jest przygotowanie graficznej reprezentacji tworzonego obiektu, a co
za tym idzie – wsparcie w utworzeniu profesjonalnej dokumentacji projektowej.
Współcześnie programy wspomagające projektowanie systemów srk można
podzielić na trzy grupy:
– uniwersalne oprogramowanie CAD (np. AutoCAD, MicroStation) – rozszerzone o skrypty, podprogramy, bloki dynamiczne, bloki opisane atrybutami, podprogramy pozyskiwania danych z atrybutów,
– dedykowane oprogramowanie CAD (np. SEE Electrical, PC Schematic)
– złożone pakiety programów wspomagających prace projektowe i automatyzujące wiele czynności, podstawowa wada jaką posiadają to wysoka
specjalizacja w zakresie niezupełnie odpowiadającym projektantom srk (np.
programy branży elektrycznej),
– oprogramowanie autorskie – tworzone w niektórych biurach projektowych, najczęściej działające na zasadzie łączenia danych tekstowych z grafiką wektorową lub rastrową oraz generowania rysunków na podstawie arkuszy kalkulacyjnych [19].
Systemy wspomagające projektowanie pozwalają najczęściej na rysowanie przy
pomocy prostych elementów graficznych (prymitywów), posługiwanie się blokami oraz podstawowe operacje na warstwach. Modele urządzeń i systemów srk
przygotowywane są głównie jako dwuwymiarowe. Niestety całość danych zapisana zostaje jedynie w postaci graficznej uzupełnionej tekstem wprost na arkuszu
projektowym [20]. Dwuwymiarowy schemat jest jedynym nośnikiem informacji
o projektowanym elemencie systemu, a przecież jego pojemność informacyjna jest
mocno ograniczona. Powiązanie z bazą danych z dodatkowymi informacjami jest
mocno ograniczone, a najczęściej w ogóle nie występuje.
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Wzrastające wymagania i konkurencja na rynku wymuszają na biurach projektowych wdrażanie dalszych rozwiązań przyspieszających prace i obniżających koszty,
przy zachowaniu wysokiej jakości i poprawności dokumentacji. Jedną z głównych
tendencji w projektowaniu jest automatyzacja projektowania. Poziom zaawansowania narzędzi wspomagających prace projektanta ciągle wzrasta, a dążenie do dalszej
automatyzacji jest procesem naturalnym w kontekście permanentnego doskonalenia
i rozwoju oraz konieczności przyspieszania prac projektowych [4].
3. Przejście do cyfrowego projektu srk
W tradycyjnym ujęciu (CAD bez BIM) dokumentacja projektowania jest tekstowo-graficznym zapisem (odwzorowaniem) modelu obiektu, który projektant
stworzył (wyobraził) w swoim umyśle. Tylko to, co zostało przeniesione do dokumentacji mogło podlegać ocenie, chociaż obraz całości mógł być nieco inny i nieznany w pełni nikomu, poza, rzecz jasna, projektantem. W przypadku technologii
BIM ideałem byłoby budowanie modelu nie w umyśle projektanta, ale w postaci cyfrowej w przestrzeni wirtualnej w pamięci komputera. Wcześniej nie było
to możliwe ze względu na ograniczenia technologiczne. Docelowo rozwiązałoby
szereg problemów związanych z dowolnością interpretacji zapisów projektu na
wszystkich etapach projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektu.
Oczekiwania względem systemów projektujących wykraczają obecnie poza
ramy samego kreślenia schematów. Dążeniem projektantów i firm branży srk jest
integrowanie usług projektowania, wytwarzania, testowania i eksploatacji systemów. Dane raz wprowadzone do bazy danych powinny, w sposób naturalny i docelowo zautomatyzowany, być przenoszone w całym cyklu życia systemu poprzez
etapy: inwentaryzacji, projektowania, przygotowania aplikacji, zamówień, produkcji, testów i eksploatacji. Zasadniczo w całym cyklu życia systemu przenoszone
są te same informacje, a dokumentacja projektowa może być jedynie pośrednim
produktem ich przetwarzania, a nie celem całego procesu projektowania. W tym
sensie projektowanie stanowi tylko jeden z etapów przetwarzania tej samej informacji. Do realizacji tego celu dotychczas stosowane programy CAD mogą okazać
się niewystarczające.
BIM stanowi metodę odmienną od dotychczas stosowanych, ponieważ zakłada projektowanie poprzez modelowanie – modelowanie staje się samo w sobie
metodą projektowania, a nie tylko środkiem pomocniczym (np. do weryfikacji
projektu). BIM to nie tylko cyfrowa reprezentacja danego obiektu i wszystkich
jego elementów, ale platforma przetwarzania i zarządzania danymi w całym cyklu
życia obiektu [16], [21]. BIM stanowi główny komponent cyfrowego projektu
srk, który obejmowałby również aspekty poza infrastrukturalne i umożliwiał objęcie również aspektów związanych z dynamiczną warstwą systemów kolejowych
(symulacje działania systemu, testowanie aplikacji itd.)
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Wdrażanie technologii BIM w projektowaniu oraz w zarządzaniu infrastrukturą kolejową napotyka na problemy związane z zarządzaniem obiektami liniowymi oraz ich przynależnością do sektora publicznego. Sektor publiczny niechętnie
wprowadza innowacyjne, kosztowne przedsięwzięcia, których efekty nie są zauważalne w krótkim czasie. BIM jest technologią, która niesie za sobą długofalowe korzyści, niestety bez standardów oraz odgórnych ram techniczno-organizacyjnych
wdrożenie metodyki BIM jako uniwersalnej platformy modelowania infrastruktury kolejowej nie będzie możliwe [6].
Wdrożenie BIM zależy głównie od zaangażowania głównego zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i wprowadzenia odpowiednich standardów, które powinny być dopasowane do standardów międzybranżowych na
poziomie krajowym (np. wydanych już w tym zakresie norm [12,13]), a także
międzynarodowym [2,8,9,10]. Podjęte w tym kierunku działania (np. [11]) należy
zintensyfikować by przynajmniej dorównać w rozwojowi BIM w budownictwie
kubaturowym oraz projektowaniu infrastruktury technicznej i instalacji [18].
4. Modelowanie systemu sterowania ruchem kolejowym w różnych programach BIM
Do analizy porównawczej wybrane zostały dwa popularne programy BIM stosowane w projektowaniu obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej: Revit Architecture oraz ArchiCAD. Jako referencyjne wybrano popularne oprogramowanie AutoCAD.
W celu praktycznej weryfikacji możliwości programów w każdym z nich zaprojektowana została niewielka stacja – mijanka. Na schemacie poglądowym (rys. 1)
wyróżniono poszczególne elementy układu torowego oraz urządzenia srk, które
zostały narysowane i wstawione do modelu. Model obejmuje swym zasięgiem odcinek linii kolejowej o długości ponad 3,5 km. Wszystkie elementy modelu zostały
odwzorowane w skali.
Przyjęto poziom szczegółowości graficznej modelu LOGD4 (szczegółowy). Na tym
poziomie obiekt reprezentuje złożony model 3D, wystarczający do kosztorysowania,
z dokładnymi wymiarami; w modelu można wyróżnić poszczególne elementy [5].
Spośród elementów infrastruktury torowej do projektowania wybrane zostały odcinki torowe i rozjazdy. Tor kolejowych składa się z odcinków torowych, które z kolei
zostały zbudowane z podkładów wraz z przytwierdzeniami sprężystymi oraz szyn.
Zastosowano zarówno odcinki proste jak i łuki. W skład każdego rozjazdu weszły
podrozjazdnice wraz z przytwierdzeniami sprężystymi, szyny, opornice, kierownice
oraz dziób.
Spośród elementów infrastruktury srk do projektowania wybrane zostały: semafory wjazdowe (pięciokomorowe), semafory wyjazdowe (trzykomorowe), napędy
zwrotnicowe, czujniki koła. Na szlakach stycznych przyjęto półsamoczynne blokady
liniowe.
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Strukturę ogólną modelu mijanki w każdym z programów przedstawiono na
(rys. 2).

Rys. 1. Schemat układu torowego modelowanej mijanki wraz z urządzeniami srk
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Struktura ogólna modelu mijanki w poszczególnych programach:
a) Revit Architecture, b) ArchiCAD, c) AutoCAD
Źródło: opracowanie własne

Program Revit Architecture daje możliwość modelowania złożonych obiektów składających się z obiektów tworzących określone typy – rodziny (rys. 3).
Urządzenia mogą być tworzone na bazie standardowych rodzin stosowanych
w branżach architektoniczno-budowlanych (słupów, tralek, profili). Są to zazwyczaj elementy 3D, w tym profile tworzone z obiektów 2D (np. szyny). Rodzinę
w programie Revit Architecture można porównać do bloku w programie AutoCAD, a przyporządkowaną do niej kategorię – do warstwy.
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Zbudowanie nowych modeli w programie ArchiCAD wymaga utworzenia
elementów biblioteki zewnętrznej nazywanych obiektami GDL (rys. 4). Obiekty
te nawiązują do rodzin w Revit Architecture oraz bloków w AutoCAD. Każdy
obiekt GDL może zawierać symbol elementu, kilka wariantów, które są definiowane przez zestaw parametrów oraz skrypt 3D, w którym zawarty jest opis
złożonej geometrii obiektu [12].
Podsumowując analizę możliwości tworzenia zespolonych modułów rysunku
(rodzin, obiektów GDL oraz bloków) odpowiednio w programach Revit Architecture, ArchiCAD oraz AutoCAD stwierdzono ograniczoną dostępność gotowych modułów z dziedziny infrastruktury kolejowej (a w szczególności urządzeń
srk). Utrudnia to tworzenie modeli (projektów) obiektów kolejowych szybko
i efektywnie, ponieważ przed zbudowaniem modelu należy najpierw utworzyć
nowe rodziny, obiekty GDL oraz bloki.
Dopiero kolejne projekty podobnych obiektów, wykorzystujące już utworzone moduły, będą mogły być wykonywane znacznie szybciej i efektywniej,
z ewentualnym uzupełnieniem bazy modułów (rodzin, obiektów GDL, bloków)
w zależności od potrzeb.
Rysunek 5 przedstawia gotowy trójwymiarowy model mijanki wykonany
w programie Revit Architecture poprzez złożenie z przygotowanych wcześniej
modułów.

Rys. 3. Typy obiektów tworzące mijankę w programie Revit Architecture
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 4. Struktura modelu semafora w programie ArchiCAD
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Model mijanki – widok ogólny w programie Revit Architecture
Źródło: opracowanie własne

5. Synteza analizy porównawczej
W celu dokonania analizy porównawczej sformułowane zostały kryteria oceny,
które wynikają z potrzeb projektantów branży srk oraz możliwości oprogramowania. Część kryteriów jest charakterystyczna i specyficzna tylko dla branży srk
(np. dostępność elementów srk w bibliotekach, możliwość weryfikacji widoczności
semaforów na wizualizacji 3D, możliwość generowania planu schematycznego).
Inne stanowią kryteria oceny komfortu pracy w poszczególnych programach (np.
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rozwiązywanie kolizji międzybranżowych, zapis i udostępnianie danych w uniwersalnych formatach typu IFC, itp.).
Sformułowane kryteria zostały poddane ocenie w skali od 0 do 5 punktów:
0 – kryterium nie może zostać spełnione (np. brak jakichkolwiek funkcji),
1 – kryterium spełnione w minimalnym zakresie (np. pojedyncza funkcja),
2 – kryterium spełnione w niewielkim stopniu (np. kilka pojedynczych funkcji),
3 – kryterium spełnione w ograniczonym zakresie (np. około połowa funkcji),
4 – kryterium spełnione w stopniu wystarczającym (np. większość funkcji),
5 – kryterium spełnione całkowicie (np. wszystkie funkcje w danym zakresie).
Kryteria wraz z ocenami przedstawiono w tabeli 1.

Kryteria ogólne
Czasochłonność tworzenia nowych obiektów
Tworzenie nowych elementów infrastruktury z istniejących obiektów
Łatwość wprowadzania danych o obiektach
Szybkość odczytu danych z modelu
Dostępność funkcji służących do rysowania
Możliwość przypisania elementu do innej rodzinny niż ta w której został stworzony
Program intuicyjny dla osoby pracującej do tej pory w programie AutoCAD
Przyjazny interfejs
Dodawanie tekstu w modelu
Eksportowanie, importowanie i łączenie danych w różnych formatach
Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji
Możliwość współpracy wielobranżowej
Łatwość w dodawaniu nowych elementów do modelu
Importowanie i eksportowanie arkuszy 2D z programu AutoCAD
Możliwość zapisu i udostępniania danych rezultatów swojej pracy w uniwersalnych
15
formatach (np. IFC)
Kryteria istotne dla srk
16 Dostępność elementów branży srk w bibliotekach
17 Łatwość modelowania odcinków torów w modelu
18 Możliwość sprawdzenia widoczności semaforów z punktu widzenia maszynisty
19 Możliwość weryfikacji wysokości obiektów srk takich jak semafory
Możliwość wykrycia ewentualnych kolizji urządzeń srk lub nieprawidłowego
20
dopasowania do układu torowego
Możliwość łatwej wymiany typu danego urządzenia (np. napędu zwrotnicowego) na
21
innych jednocześnie w całym modelu
22 Możliwość wygenerowania planu schematycznego w 2D
Podsumowanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Źródło: opracowanie własne

AutoCAD

Kryterium

ArchiCAD

Lp.

Revit Architecture

Tabela 1. Kryteria oceny oprogramowania wraz z ocenami poszczególnych programów
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Na podstawie analizy nie można stwierdzić, który z programów do modelowania jest zdecydowanie bardziej funkcjonalny i lepiej sprawdzi się podczas
modelowania infrastruktury kolejowej, w tym urządzeń srk. Niewielka przewaga programu Revit Architecture mieści się w granicach tolerancji, jaka wynika z samej metody analizy i subiektywnej oceny. Program AutoCAD zdobył
ponad 30% mniej punktów od pozostałych dwóch programów. Nie posiada
pewnych istotnych funkcji typowych dla oprogramowania BIM.
Programy Revit Architecture i ArchiCAD działają na podobnych zasadach,
opartych o tworzenie modeli zbudowanych z obiektów parametrycznych, co
w dużym stopniu ułatwia modelowanie (modelowanie jest w znacznej mierze
definiowaniem parametrów już istniejących modułów, a nie rysowaniem i kopiowaniem fragmentów rysunku).
Program Revit Architecture daje większe możliwości w kwestiach związanych z wprowadzaniem danych i ich szybkim odczytem z modelu. Revit Architecture przeważa również, zdaniem autorów, na polu interfejsu: jego przejrzystości i ergonomii pracy. Po części wynika to z faktu, że autorzy na co dzień
pracują w programie AutoCAD, tego samego producenta co programu Revit
Architecture – stąd podobieństwo interfejsu. Można jednak wskazać na wiele
elementów interfejsu programu Revit Architecture, które są obiektywnie bardziej przyjazne, lepiej rozmieszczone i opisane względem programu ArchiCAD.
Program ArchiCAD lepiej sprawdza się w modyfikacjach istniejących już
elementów i łączenia ich w grupy w celu zbudowania złożonych obiektów, np.
odcinków torów czy urządzeń srk. Istotną zaletą programu ArchiCAD wydaje
się łatwy eksport, import oraz łączenie danych w różnych formatach.
Ważną kwestią, którą udało się zbadać jest możliwość współpracy programów Revit Architecture oraz ArchiCAD przy pomocy formatów IFC (rys. 6).
Nie jest do doskonały sposób wymiany danych (ze względu na stratność bazy
danych modelu podczas konwersji). Jednak ze względu na zróżnicowanie formatów plików generowanych w poszczególnych programach IFC okazuje się
w tym momencie najlepszym sposobem współpracy projektantów w różnego
rodzaju programach w technologii BIM, nie tylko tych poddanych analizie
przez autorów.
W odniesieniu do kryteriów charakterystycznych i specyficznych dla sterowania ruchem kolejowym każdy z programów działa podobnie, żaden nie jest jednoznacznie lepszy. Programy posiadają bardzo podobne funkcje, które pozwalają
w pewnym stopniu na zaspokojenie potrzeb branży srk w zakresie modelowania
podstawowej infrastruktury systemu. Na przykład modelowanie odcinków torowych w każdym z nich jest łatwe i nie wymaga dużych nakładów pracy. Jednocześnie żaden z nich nie zapewnia bibliotek zawierających elementy srk takie jak
sygnalizatory, napędy zwrotnicowe i czujniki koła.
Ponadto każdy program zapewnia możliwość sprawdzenia widoczności semaforów z punktu widzenia maszynisty, jak również możliwość weryfikacji wysokości
obiektów takich jak semafory. Programy BIM posiadają funkcje służące do wykrywania kolizji urządzeń srk lub nieprawidłowego ich dopasowania do układu
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torowego, lecz funkcje te wymagają jeszcze pewnych udoskonaleń. Możliwa jest
również wymiana typu danego urządzenia np. napędu zwrotnicowego na inny
jednocześnie w całym modelu.

Rys. 6. Przykłady badanych aspektów modelowania:
a) wymiana danych w IFC (model semafora), b) raportowanie kolizji międzybranżowych
Źródło: opracowanie własne

Próby wygenerowania planu schematycznego lub innego planu 2D w oczekiwany przez autorów i zgodny z przepisami sposób niestety nie powiodły się – w tym
obszarze należy wprowadzić dodatkowe funkcje. Warto zwrócić jednak uwagę na
to, że oba programy BIM spełniają choćby w minimalnym stopniu prawie wszystkie kryteria, czego niestety nie da się powiedzieć o programie AutoCAD.
6. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza wykazała, że badane narzędzia do projektowania należy wzbogacić o dodatkowe funkcje pozwalające na:
– automatyczne generowanie planów schematycznych spełniających wymogi zawarte w instrukcjach kolejowych na podstawie modelu BIM,
– automatyczne generowanie planów kontroli niezajętości i planów kablowych na podstawie modelu BIM,
– automatyczne generowanie schematów elektrycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym np. semaforów, napędów zwrotnicowych, czujników koła,
– automatyczną weryfikację poprawnej lokalizacji urządzeń względem
siebie oraz innych elementów infrastruktury i skrajni budowli zgodnie
z przepisami,
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– powiązanie ustawienia kamery na wysokości kabiny maszynisty w lokomotywie z automatycznym raportowaniem widoczności ciągłej sygnalizatorów
przytorowych,
– automatyczne wymiarowanie dowolnie wybranych elementów, rozszerzone
o natychmiastową weryfikację i korektę wymiarów zgodnie z przepisami.
Warto również zauważyć, że przeprowadzona analiza opierała się na elementach o stosunkowo niewielkim stopniu szczegółowości LOGD4 [5]. Dlatego kierunkiem dalszych prac powinno stać się modelowanie pojedynczych urządzeń na
wyższych poziomach szczegółowości w taki sposób, aby zawierały elementy elektroniczne oraz elektryczne odzwierciedlające rzeczywistą strukturę urządzeń i ich
powiązań.
Kolejnym krokiem powinien być też rozwój oprogramowania BIM i cyfryzacji
projektowania srk w kierunku uwzględnienia funkcji i zależności, oprócz rozbudowanej warstwy budowlanej i infrastrukturalnej. Cyfrowy projekt srk stanie się
platformą odwzorowania zarówno warstwy statycznej oraz dynamicznej systemu,
w tym umożliwi symulację ruchu pociągów po modelowanym układzie torowym
oraz symulację działania systemu srk na podstawie generowanych automatycznie
z modelu danych aplikacyjnych.
Należy podkreślić, że sama technologia BIM nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z sektorem zarządzania projektami systemów kolejowych bez
odpowiedniej organizacji pracy i wielu nietechnicznych działań przygotowawczych
[1], w szczególności dostosowania do specyfiki branży [7]. Wprowadzenie BIM do
budownictwa kolejowego będzie wymagało również uwzględnienia go w przepisach, zarówno krajowych ogólnobudowlanych [14,15,17], jak i instrukcjach i wytycznych zarządców infrastruktury [3], które w ogóle nie uwzględniają cyfrowej
postaci projektu systemu srk.
Zastosowanie technologii BIM w budownictwie staje się coraz bardziej powszechne i jest kwestią czasu, kiedy także branża srk stanie się obszarem działalności tej technologii. Zadaniem na najbliższe lata jest jak najlepsze przygotowanie
się na ten moment.
Bibliografia
[1] Abdelmajid E., Mounir B., Hassan M., Railway Information Modeling
– A Review of Railway Project Managment Integrating BIM [w:] International Journal of RAILWAY, Vol. 12, nr No. 1 March. 2019, s. 10-17.
[2] Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the
European Public Sector, EU BIM Task Group, UE, 2017.
[3] Ie-4 (WTB-E10). Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2017.
[4] Kochan A., Wontorski P., Automatyzacja procesu projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym [w:] Zeszyty Naukowo-Techniczne

Wontorski P., Dzierżak M., Kochan A.

102

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]

[19]
[20]

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, vol.
II, nr 3(110) 2016, s. 111-122.
Kochan A., Wontorski P., Poziomy szczegółowości modelu (LOD) w projektowaniu infrastruktury sterowania ruchem kolejowym w technologii
BIM, 2019.
Łaguna P., Metodyka BIM dla infrastruktury kolejowej, październik 2019.
Nuttens , et al., Using BIM models for the design of large rail infrastructure projects: key factors for a succesful implemantation, J. Sus. Dev.
Plann. Vol. 13, No.1 (2018), 73-83.
PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the
capital/delivery phase of construction projects using building information
modelling.
PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling.
PAS 1192-5:2015 Specification for security-minded building information
modelling, digital built environments and smart asset management.
Pilotaż BIM – PKP PLK S.A., dostęp na: www.bimblog.pl/2019/05/pilotaz-bim-pkp-plk-s-a/, data dostępu: 01.2020.
PN-EN ISO 19650-1:2019, Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM)
-- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku -- Część 1: Koncepcje i zasady.
PN-EN ISO 19650-2:2019, Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM)
-- Zarządzanie informacji o budynku--Część 2: Realizacja projektu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego, Dz.U.2012 oz.462.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm..
Tomana A., BIM: innowacyjna technologia w budownictwie: podstawy,
standardy, narzędzia, PWB Media Zdziebłowski, Kraków 2016.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
Wontorska K., Analiza porównawcza narzędzi projektowania CAD i BIM
na przykładzie rozwiązań instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019.
Wontorski P., Metoda automatyzacji projektowania infrastruktury komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym, rozprawa doktorska,
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019.
Wontorski P., Kochan A., Elektroniczny system obiegu dokumentacji
projektowej urządzeń srk - wybrane zagadnienia [w:] Zeszyty Naukowo-

OPROGRAMOWANIE BIM W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM...

103

-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, vol. II, nr 2 (116) 2018, s. 143-156.
[21] Wontorski P., Kochan A., Możliwości wdrożenia modelowania informacji
o obiekcie (BIM) w projektowaniu urządzeń srk [w:] Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, nr 118 2017, s. 351-362.

Nr 2(121)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2020

STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW
Włodzimierz Czyczuła, Piotr Kozioł

DYNAMIC RESPONSE OF RAIL TRACK AS TWO LAYER
STRUCTURE IN LONGITUDINAL DIRECTION
Summary. The paper presents an analysis of linear models for track response
under longitudinal loads due to a braking/accelerating of a train. The one-layer
(for rails only) and two-layer (for rails and sleepers) structures are considered. Analysis is carried out under assumption that – in a sufficiently short period of time
– the train speed does not change significantly. Therefore a stationary response of
rail track is considered. The main novelty of this paper is an introduction of a second layer (i.e. sleepers) in the developed previously more simplified model.
Keywords: rail track, braking/accelerating of train, analytical track models,
rail and sleepers longitudinal displacements
Juliusz Engelhardt

THE HIGH-SPEED RAIL COMPONENT IN THE CPK
2017-2020 CONSTRUCTION CONCEPT
Summary. The article indicates projects for the construction of new high-speed railway lines in Poland, which are related to the concept of building the Central
Communication Port (CPK) in Baranów near Warsaw and the international project of the Rail Baltica high-speed line connecting the Baltic States with Western
Europe via Poland. The genesis of high-speed rail projects in Poland, having their
source in the first studies from the nineties of the last century, was also discussed.
The final part of the article contains critical comments on the current projects of
Polish transport policy in the field of high-speed rail related to the plans for the
construction of the CPK. In particular, the legitimacy of the construction of the
new HSR Y line was emphasized, while at the same time several important reservations, including the limitation of the range of the new Y line on the west side
to Pleszew in the Poznań direction and to Wieruszów in the Wrocław direction,
instead of the consistent introduction of this line to the center of Poznań and
Wrocław was raised. Moreover, in the case of starting the construction of a new
high-speed line CMK Północ, a postulate was made to route its route differently,
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so that the line would not bypass the Toruń-Bydgoszcz agglomeration. Additionally, a number of critical remarks were made to the sections of high-speed lines
designed in sections.
Keywords: transport policy. development of railways in Poland. High Speed
Railways
Ignacy Góra, Jan Siudecki

PRACTICAL ASPECTS OF CONFORMITY ASSESSMENT
OF RAIL INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
Summary. Infrastructure investments in the railway system must meet certain
European or national requirements. The requirements for interoperability constituents are included in the Technical Specifications for Interoperability, while the
requirements for domestic products are set out in the Register of the President
of the Office of Rail Transport. This article describes the process of conformity
assessment of products and infrastructure investments. The following chapters
show this process as separate sets of interactions between contractor and investor,
contractor and evaluation unit, contractor and the President of the Office of Rail
Transport.
Keywords: infrastructure investments, compliance, interoperability, requirements
Andrzej Kochan

DIGITAL TWINS OF THE RAILWAY CONTROLCOMMAND AND SIGNALING SYSTEM
Summary. Issues related to the digital representation of structures and organizations functioning in the real world are the subject of many researchers dealing
with the combination of scientific research and its practical applications. The concept linking these works is the digital twins. This concept covers both static and
dynamic aspects. The concept also seems to be ideal for rail transport systems,
where static mapping covers rail infrastructure, while dynamic mapping covers
rail traffic and driving of individual trains. Such an approach to rail transport is
not yet visible in the literature and it is therefore an area to be studied. The digital
twins of the railroad system are very broad issues, therefore the author in this article will deal with its important part which is the railway control-command and
signaling control subsystem.
Keywords: digital twins, ERTMS\ETCS, CCS digitization
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Piotr Kozioł, Rafał Pilecki

CONTINUOUS NONLINEAR DOUBLE-BEAM SYSTEM
AS A RELIABLE MODEL OF RAILWAY TRACK DYNAMICS
Summary. Recent rail transportation meets new challenges associated with increasing safety requirements. These become a strong necessity due to expected development resulting in high speeds of trains and frequency of connections, along
with difficulties in planning and construction of new lines placed in demanding
geotechnical conditions. Maintenance of existing tracks becomes equally important as their more intensive use leads to faster degradation and decreased efficiency. Seeking new methods of analysis for newly developed systems is even more
important compared to study the infrastructure being operational yet a few years
ago. Besides the issues of strength and wear, one should pay attention to the dynamic properties of structures, mainly due to their increasing importance in terms
of stochastic and nonlinear features influence. New materials used in rail track
structures have very often nonlinear physical characteristics which are obviously
confirmed and determined in laboratory conditions. However their effects on the
dynamic response of transportation systems remain insufficiently unexplored so
far. This paper describes an idea of rail track dynamics analytical modelling based
on multibeam systems possessing nonlinear stiffness. Preliminary computational
examples of the system dynamics arising from a load consisting of forces with varying frequencies can be recognized as a novelty of presented study.
Keywords: nonlinear dynamics, rail track modelling, semi-analytical solution,
hybrid methods
Ryszard Miłosz

IT GOVERNANCE IN RAILWAY COMPANY
Summary. Currently, the railway area, by modernizing its capabilities, implements IT solutions that are constantly being modernized nowadays. It is worth
noting that the continuous modernization of IT is faster than in any other selected
area and is the fastest in history. The use of IT provides railway companies with
new, much better opportunities, but also due to the lack of previous experience it
poses great challenges. Therefore, apart from delimiting itself to the management
of IT technologies, the supervision of IT technologies is a very important area in
the company’s operations. The main goals of IT supervision are: benefit realization, risk optimization, resource optimization. This article, based on the COBIT
5 IT audit methodology, outlines what should be considered when establishing
supervision over IT technologies in a railway company.
Keywords: supervision over IT technologies, COBIT, IT risks management in
railway company, IT Governance
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BIM SOFTWARE IN THE DESIGN OF RAILWAY
SIGNALLING - COMPARATIVE ANALYSIS
Summary. The article presents a comparative analysis of BIM software (Revit
Architecture and ArchiCAD) in the context of its application in the design of
signalling systems, with reference to AutoCAD. The possibilities and limitations
related to the introduction of BIM technology in the design of railway systems
in Poland were indicated. In order to verify and formulate practical conclusions
from the comparison of tools, a passing model was made together with signalling
devices (signals, point machines, wheel sensors). The structure of the objects and
the models based on them in each of the analysed programs were described. Criteria important in design were selected for the comparative analysis, with particular emphasis on the design of railway systems. Each of the criteria was verified
and assessed. The analysis showed the advantage of BIM technology over CAD
technology in most aspects. However, attention was drawn to the actions that
still need to be taken in order to actually implement BIM in the design of railway
systems in Poland.
Keywords: signalling, design, BIM, digitization

REFERATY I PREZENTACJE
WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI

Nr 2(121)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2020

NOWE FUNKCJONALNOŚCI W SYSTEMACH
STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM –
AUTOMATYCZNE NASTAWIANIE PRZEBIEGÓW
POCIĄGOWYCH Z WYKORZYSTANIEM
ROZKŁADU JAZDY (ANP RJ)
Marek Białek
mgr inż. Biuro Automatyki i Telekomunikacji Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa, marek.bialek@plk-sa.pl, tel. +48 22 473 2050

Streszczenie. W referacie scharakteryzowano obecnie stosowane w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązania techniczne wspomagające pracę dyżurnego ruchu przy układaniu dróg
przebiegu dla jazd pociągowych. Przybliżono także nowe funkcjonalności w systemach sterowania
ruchem kolejowym – Automatyczne Nastawianie Przebiegów z użyciem Rozkładu Jazdy pociągów
(ANP RJ). Omówiono aktualny stan prac nad wprowadzeniem ANP RJ.
Słowa kluczowe: kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym, srk, Automatyczne Nastawianie Przebiegów, ANP, ANP RJ

1. Aktualnie stosowane w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązania techniczne wspomagające pracę dyżurnego ruchu przy układaniu
dróg przebiegu dla jazd pociągowych

Rys. 1. Okręgi nastawcze w poszczególnych rodzajach stacyjnych urządzeń srk na dzień 31.12.2019 r.
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Obecnie prowadzenie ruchu kolejowego przez dyżurnych ruchu jest realizowane na stanowiskach wyposażonych w różne rodzaje stacyjnych urządzeń srk na
łącznie 2 829 okręgach nastawczych, które sterują nastawianiem 45 284 zwrotnic
przeliczeniowych i 46 839 sygnalizatorów (wg stanu na dz. 31.12.2019 r.
Zakres dostępnych funkcjonalności wykorzystywanych na stanowiskach dyżurnych ruchu, w szczególności ich wpływ na ergonomię i wydajność pracy dyżurnego ruchu, wynika m.in. z rodzaju eksploatowanych urządzeń srk. Zróżnicowanie
typów danego rodzaju urządzeń srk również może mieć wpływ na komfort pracy.
Urządzenia srk starszych rodzajów, w szczególności mechaniczne (kluczowe lub
scentralizowane) są stosowane na posterunkach (okręgach nastawczych) o niższym
natężeniu ruchu pociągów.
Zastosowanie urządzeń przekaźnikowo-komputerowych oraz komputerowych
usprawnia pracę na posterunkach o większym natężeniu pociągów oraz pozwala
na zdalne sterowanie innymi okręgami nastawczymi, m.in. z uwagi na wykorzystanie techniki komputerowej do zobrazowania ruchu pociągów i pulpitu sterującego w postaci komputera przemysłowego, monitorów LCD, klawiatury, myszy
optycznej. Wg stanu na dz. 31.12.2019 r. funkcjonuje na sieci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. łącznie 37 Centrów Sterowania LCS, 4 LCS z systemem srk dla linii
o małym natężeniu ruchem oraz 31 odcinków zdalnego sterowania.
Najbardziej rozpowszechnionym na polskiej sieci kolejowej sposobem wspomagania pracy dyżurnych ruchu przy nastawianiu przebiegów pociągowych jest
funkcja samoczynności semaforów stacyjnych, stosowana od wielu lat również
w tradycyjnych urządzeniach przekaźnikowych, niewyposażonych w pulpity komputerowe. Jest ona stosowana dla przebiegów po torach głównych zasadniczych
i polega na automatycznym ponownym wyświetlaniu sygnałów zezwalających
na semaforach obsługiwanych po przejeździe pociągu (bez zwalniania przebiegu)
lub na powtórnym nastawianiu przebiegu po jego zwolnieniu. W ostatnim czasie funkcjonalność ta w niektórych projektach jest zastępowana automatycznym
nastawianiem przebiegów, która zapewnia większą elastyczność w prowadzeniu
ruchu.
2. Funkcjonalności systemu ANP oraz ANP RJ
Automatyczne nastawianie przebiegów pociągowych (ANP, ang. ARS – Automatic Route Setting) jest funkcjonalnością zapewniającą nastawienie przebiegu
w chwili, kiedy pociąg zbliża się do semafora początkowego danego przebiegu, bez
ingerencji personelu obsługi. Celem stosowania ANP jest:
a) poprawa płynności ruchu kolejowego,
b) optymalizacja wykorzystania zdolności przepustowej linii kolejowych,
c) poprawa punktualności,
d) wzrost efektywności pracy personelu obsługującego ruch kolejowy.
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Wyższy stopień automatyzacji procesów kierowania i sterowania ruchem pozwala wyeliminować rutynowe, często powtarzalne zadania. Dzięki temu personel
obsługi zyskuje więcej czasu na rozwiązywanie konfliktów ruchowych i może lepiej
skoncentrować się na właściwym postępowaniu w sytuacjach awaryjnych. Jest to
szczególnie istotne w przypadku okręgów zdalnego prowadzenia ruchu obejmujących dużą liczbę posterunków lub charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu.
W zależności od potrzeb i możliwości technicznych, można stosować mniej lub
bardziej zaawansowane systemy ANP. Rozwiązania te można podzielić na dwie
grupy:
a) nierozróżniające numerów pociągów,
b) rozróżniające numery pociągów (i wykorzystujące dane o pociągach oraz ich
rozkładzie jazdy).
Najprostsze rozwiązania ANP, niewykorzystujące numerów pociągów ani innych danych rozkładowych, mogą być stosowane na liniach metra lub kolejach
miejskich/aglomeracyjnych, charakteryzujących się wysoką powtarzalnością sytuacji ruchowych, wynikającą z jednorodnego charakteru ruchu i stosunkowo mało
rozbudowanych układów torowych. Takie rozwiązanie przewiduje się zastosować
na stacji Warszawa Śródmieście w ramach modernizacji podmiejskiej linii średnicowej. Z kolei w przypadku niewielkich posterunków ruchu, ANP może być też
stosowane jako alternatywa dla samoczynności semaforów stacyjnych – wówczas
automatycznym nastawianiem objęty jest wybrany przebieg spod danego semafora (np. jazda na wprost po torach głównych zasadniczych). Bardziej zaawansowane
rozwiązania ANP wykorzystują zarówno informacje o aktualnej sytuacji ruchowej,
jak również o pociągach i infrastrukturze.
Zagadnienie automatycznego nastawiania przebiegów zostało ujęte w dwóch
instrukcjach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 oraz w Wytycznych Technicznych budowy urządzeń sterowania
ruchem kolejowym Ie-4 (WTB-E10). Obecne zapisy ww. instrukcji odnoszą się jedynie do podstawowych funkcjonalności ANP. Rozważane jest wprowadzenie rozwiązań ANP wykorzystujących rozkład jazdy pociągów (zwanych dalej ANP RJ),
co wiąże się z określeniem wymagań funkcjonalnych i technicznych w znacznie
większym zakresie. Konieczne będzie również uzupełnienie Wytycznych w zakresie zobrazowania, wprowadzania poleceń oraz rejestracji zdarzeń dla komputerowych stanowisk obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-104 o elementy związane z obsługą ANP RJ.
Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Ie-4, ANP ma przesyłać polecenia nastawienia wybranego przebiegu do systemu zależnościowego nie później niż w momencie zajęcia przez pociąg określonego odcinka kontroli niezajętości. Odcinek
ten ma być dobrany tak, aby zapewnić wyświetlenie sygnału zezwalającego na
semaforze (lub przekazanie zezwolenia na jazdę dla pociągów jadących pod nadzorem systemu ERTMS/ETCS) odpowiednio wcześnie i nie powodować nieuzasadnionego zmniejszenia prędkości pociągów względem prędkości rozkładowej.
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Przewiduje się również, że ANP będzie umożliwiać nastawienie przebiegu alternatywnego (tj. przebiegu, który umożliwia jazdę w tym samym kierunku co
przebieg zasadniczy, lecz jego droga jazdy różni się od drogi jazdy przebiegu zasadniczego i nie gwarantuje najdogodniejszych warunków ruchowych) w przypadku,
gdy nie będzie możliwości nastawienia wybranego przebiegu. Brak możliwości
nastawienia, zarówno przebiegu zasadniczego, jak i przebiegów alternatywnych
powinien zostać zasygnalizowany pracownikowi obsługi.
W toku dotychczasowych realizowanych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
prac zdefiniowano ramy funkcjonalności ANP RJ, w obrębie których proponowane jest ich pilotażowe wdrożenie. Zakłada się, że ANP RJ będzie stanowić funkcję
warstwy nadrzędnej systemu srk lub moduł współpracujący z warstwą nadrzędną
systemu srk i będzie stosowane na stanowiskach obsługi wyposażonych w komputerowe pulpity nastawcze (KPN) współpracujące z systemem przekazywania
informacji o pociągu (PIP).
W oparciu o dotychczasowe prace założono, że podstawową funkcją ANP RJ
będzie funkcja automatycznego nastawiania przebiegów pociągowych według założonego planu przebiegów w ramach ustalonego rozkładu jazdy pociągów, z możliwością wyboru przebiegów alternatywnych w razie wystąpienia konfliktów ruchowych, wynikających z zaistniałych w trakcie realizacji rozkładu jazdy odchyleń
(np. opóźnień). Oprócz podstawowej funkcji nastawiania przebiegów, ANP RJ ma
również umożliwiać zastosowanie dodatkowych funkcji usprawniających prowadzenie ruchu, np. skracanie czasu niezbędnego na krzyżowanie pociągów bądź
skracanie czasu następstwa przy wyprawianiu kolejnych pociągów na szlak.
3. Niezbędne dane z systemów zewnętrznych konieczne do przekazania
do systemu z funkcją ANP
Zdefiniowano wykaz podstawowych parametrów niezbędnych do przekazania
z systemów zewnętrznych do systemu z ANP RJ celem realizacji funkcji nastawienia przebiegu/-ów dla konkretnego pociągu.
Wykaz ten obejmuje dane stałe (przypisanych do posterunku ruchu z zaimplementowaną funkcją ANP RJ) oraz zmienne (dane przypisane do konkretnych
pociągów uruchamianych w ramach danego rozkładu jazdy pociągów oraz dane
o doraźnych ograniczeniach eksploatacyjnych).
Platformą aplikacyjną dla danych dynamicznych ma być SEPE2. Dane zmienne dla każdego pociągu będą wygenerowane z przygotowanego specjalnie na potrzeby pilotażu uszczegółowionego rozkładu jazdy, tj. zawierającego trasowanie
pociągów po torach stacyjnych na podstawie danych stałych o posterunkach ruchu
wraz z informacjami o pociągu pozwalającymi systemowi ANP RJ wybór przebiegów wariantowych lub alternatywnych w przypadku wystąpienia konfliktu ruchowego. Docelowo dane stałe będą pozyskiwane z systemu POS.
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4. Ocena aktualnego stanu prac nad ANP RJ i dalsze działania
W wyniku dotychczasowych prac nad ANP RJ, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, został opracowany roboczy dokument pn. „Wytyczne dla automatycznego
nastawiania przebiegów z wykorzystaniem rozkładu jazdy (ANP RJ)”, który stanowi zestandaryzowanie wymagań funkcjonalnych na takim poziomie ogólności,
aby możliwa była ich realizacja w konkretnych zadaniach pilotażowych w sposób
dostosowany do rozwiązań technicznych posiadanych obecnie przez producentów.
Z drugiej strony takie wymagania pozwalają zweryfikować prawidłowość wdrożenia funkcjonalności ANP i ANP RJ w wybranych lokalizacjach pilotażowych.
Dla przeprowadzenia pilotażu niezbędny jest odpowiedni dobór odcinka zdalnego prowadzenia ruchu, na którym sprawdzane funkcjonalności ANP RJ pozwolą ocenić osiągnięte efekty w postaci poprawy jakości ruchu kolejowego oraz
wyższej efektywności (wydajności) pracy personelu obsługującego ruch kolejowy.
Kryteria takie spełniają posterunki wyposażone w urządzenia komputerowe (komputerowe pulpity nastawcze), które umożliwiają zdalne sterowanie jednocześnie
dla kilku sąsiednich posterunków, lub pojedyncze posterunki o dużym natężeniu
ruchu, dla których ruch prowadzonych jest z co najmniej 2 stanowisk obsługi (dyżurnych ruchu dysponujących/ wykonawczych/odcinkowych).
Ponadto istotne jest również prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich
i towarowych, z których część rozpoczyna lub kończy bieg na tym posterunku. Powyższe można osiągnąć w trakcie pilotażu odpowiednio symulując ruch pociągów
(na symulatorach stanowisk obsługi) przy posterunkach posiadających co najmniej
2 tory główne zasadnicze (linia dwutorowa) i co najmniej 1 tor główny dodatkowy.
W listopadzie 2020 r. ogłoszono dialog techniczny pn.: „Pilotażowe wdrożenie
funkcjonalności Automatycznego Nastawiania Przebiegów z użyciem Rozkładu
Jazdy pociągów na wybranych posterunkach ruchu na sieci PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.”.
Celem dialogu jest:
1. Pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla pilotażowego wdrożenia
funkcjonalności ANP RJ.
2. Skonfrontowanie potrzeb PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców, tj. producentów
i dostawców komputerowych i komputerowo-przekaźnikowych urządzeń
sterowania ruchem kolejowym.
3. Określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych
ofert.
4. Zdefiniowanie i zgromadzenie najlepszych praktyk związanych z realizacją
ww. zamówienia.
Oczekiwaniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec uczestników dialogu
będzie, w szczególności:
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1) ocena wymagań zawartych w projekcie dokumentu „Wytyczne dla automatycznego nastawiania przebiegów z wykorzystaniem rozkładu jazdy
(ANP RJ)”,
2) przedstawienie metodyki wyceny prac wdrożeniowych dla wybranej przez
uczestnika lokalizacji pilotażu i zakresu prac wdrożeniowych,
3) przedstawienie ryzyk występujących po stronie producenta urządzeń i ich
oceny dla implementacji w urządzeniach srk zmian w zakresie nowych
funkcjonalności ANP RJ.
Do dialogu technicznego zgłosiło się i zostało dopuszczonych 5 podmiotów.
Planowany termin zakończenia dialogu to 31.12.2020 r.
Pozyskane w trakcie dialogu informacje są niezbędne do rozpoczęcia planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla „Pilotażowego
wdrożenia funkcjonalności Automatycznego Nastawiania Przebiegów z użyciem
Rozkładu Jazdy pociągów na wybranych posterunkach ruchu na sieci PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.”.
Po zrealizowaniu ww. zamówienia, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceni
efektywność wdrożonych funkcjonalności ANP RJ, z których wybrane funkcjonalności będą stanowić standard dla wymagań funkcjonalnych i technicznych dla
przyszłych zamówień obejmujących zaprojektowanie i budowę komputerowych
i komputerowo-przekaźnikowych urządzeń srk.
Docelowo zamiarem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zwiększenie ergonomii i wydajności pracy służby ruchu (dyżurni ruchu i dyspozytorzy ruchu) poprzez
odciążenie ich pracy przez wykorzystanie na ich stanowiskach pracy funkcjonalności ANP RJ oraz poprawa płynności ruchu pociągów.
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Nowe funkcjonalności w systemach sterowania ruchem
kolejowym
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA
W TRANSPORCIE SZYNOWYM – NOVKOL 2020
02 GRUDNIA 2020

ERTMS/ETCS

2

Białek M.
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Stan wdrożenia ERTMS/ETCS na sieci kolejowej PLK
grudzień 2020

ETCS L2 na E 65
Eksploatacja wstępna
od 1 grudnia 2020 r.

ETCS L2 na E 65
Eksploatacja regularna
w rozkładzie jazdy
2020/2021

ETCS L2 na E 30
Rekonfiguracja systemu
na odcinku Legnica –
Bielawa Dolna

ETCS na CMK

Zakończone:

Upgrade do
poziomu 2

█ poziom 2
█ poziom 1
█ poziom 1 LS

W budowie:
█ poziom 2

3

LOKALNE CENTRA STEROWANIA

4
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Lokalne Centra Sterowania na sieci PKP PLK S.A.

Gdańsk Osowa

Gdynia Gł.
Gdańsk Port Płn.
Tczew

Gdańsk Gł.

Miastko

Malbork
Kwidzyn
Iława

Kalisz Pomorski

Szczytno
Działdowo

Wągrowiec

Lipno
Ciechanów

Rzepin

Poznań
Zbąszyń

Kostrzyn

Poznań II
Opalenica

Konin

Krosno
Odrzańskie

Małkinia

Nasielsk

Tłuszcz

WGT

Kutno

Mińsk Maz.
Pilawa

Wrocław
Muchobór

Terespol
Łuków

Łódź
Widzew

Lubartów

Dęblin

Oleśnica

Drzewica

Lublin

Niedrzwica
Szastarka

Opole

Opole
Zach.

LCS-y w eksploatacji
LCS-y w eksploatacji dedykowane dla linii mało obciążonych
LCS-y w budowie

Jaworzno
Szczakowa

Kraków
Mydlniki Tarnów

Żywiec

Tuchów

Kolbuszowa

Rzeszów

Linie kolejowe w ramach sieci kompleksowej TEN-T
Pozostałe linie kolejowe

5

AUTOMATYCZNE NASTAWIANIE
PRZEBIEGÓW

6

ZASTOSOWANIE

Na posterunkach
kontrolowanych przez
komputerowe systemy
nadrzędne współpracujące
z systemem pip
(przekazywania informacji
o pociągu), a zwłaszcza na
odcinkach zdalnego
prowadzenia ruchu

CEL

Odciążenie dyżurnego
ruchu od wykonywania
powtarzalnych czynności
związanych z
prowadzeniem ruchu
pociągów, pozwalające mu
na skoncentrowanie się
na zdarzeniach
i czynnościach szczególnie
wymagających jego uwagi

(w skrócie anp; ang. automatic route setting, niem. Zuglenkung)

Podniesienie
efektywności pracy
dyżurnego ruchu,
co w pośredni
sposób przyczyni
się do podniesienia
punktualności
i bezpieczeństwa
oraz poprawy
płynności ruchu

EFEKTY

AUTOMATYCZNE NASTAWIANIE PRZEBIEGÓW

Automatyczne nastawianie przebiegów

7
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• nastawianie przebiegu dokładnie wtedy, gdy pociąg zbliża się do posterunku lub jest
przewidywany jego odjazd,
• nastawianie przebiegu zasadniczego lub przebiegów alternatywnych, w zależności od
aktualnej sytuacji ruchowej,
• realizację innych przebiegów pociągowych lub manewrowych bez konieczności
wyłączania funkcji automatyzacji nastawiania,
• możliwość automatyzacji czynności nastawczych również w przypadku wystąpienia
ograniczeń eksploatacyjnych (typowe przypadki zamknięcia toru stacyjnego lub
szlakowego).

Zastosowanie ANP umożliwi:

Istnieje potrzeba wdrożenia rozwiązań uwzględniających specyfikę
układów torowych i technologii pracy posterunków.

Jedyną dotychczasową metodą wspomagania pracy dyżurnego
ruchu w zakresie nastawiania przebiegów jest samoczynność
działania sygnalizatorów stacyjnych – tylko po torach głównych
zasadniczych.

Automatyczne nastawianie przebiegów (ANP)

8
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ANP z
wykorzystaniem
danych z
rozkładu jazdy
(ANP RJ)

ANP bez
wykorzystania
danych z
rozkładu jazdy

• Szerokie zastosowanie również na posterunkach o złożonych
układach torowych i dużych obszarach zdalnego prowadzenia
ruchu.
• Potrzeba precyzyjnego opisania parametrów infrastruktury i
poszczególnych pociągów.
• Konieczność identyfikacji konfliktów ruchowych i ich
rozwiązania przed wydaniem polecenia nastawienia przebiegu
do urządzeń srk.

• Zastosowanie na posterunkach o prostych układach torowych i
dużej powtarzalności sytuacji ruchowych.
• Rozwiązanie polegające na nastawianiu jednego, z góry
określonego przebiegu – alternatywa dla samoczynności
semaforów stacyjnych.
• Rozwiązanie uwzględniające przebiegi alternatywne – do
zastosowania na liniach kolei miejskiej lub aglomeracyjnej
charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu.
• Możliwość dostosowania do ewentualnych utrudnień
eksploatacyjnych zgodnie z przyjętymi scenariuszami
operacyjnymi.

Poziomy zawansowania ANP

9
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Planowane wdrożenie

W ramach modernizacji podmiejskiej linii średnicowej przewiduje się
zastosowanie ANP na stacji Warszawa Śródmieście
(obecnie przystanek osobowy)

Założenia:
 system nie będzie wykorzystywał danych z rozkładu jazdy,
 działanie systemu ma zapewniać płynny ruch pociągów przy
rozkładowej częstotliwości co 2,5 min. w jednym kierunku
(obecnie pociągi kursują co ok. 4 min. w jednym kierunku),
 możliwe będzie nastawienie przebiegu zasadniczego (po torach
głównych zasadniczych) lub alternatywnego (po torach
głównych dodatkowych) w przypadku zajętości toru głównego
zasadniczego, przede wszystkim w godzinach szczytu,
 ewentualna automatyzacja prowadzenia ruchu również w
przypadku wystąpienia ograniczeń eksploatacyjnych – możliwe
różne scenariusze operacyjne.
10

Automatyczne nastawianie przebiegów z rozkładu jazdy (ANPRJ)

Kd

rozkład jazdy
(SEPE II)

ANPRJ
(funkcja systemu
nadrzędnego lub
oddzielny moduł
współpracujący)

pip

system
nadrzędny

ETCS

Elektroniczny
dziennik ruchu

system
zależnościowy

Przykładowy sposób powiązania systemu ANPRJ z innymi systemami
(linia ciągła oznacza wymagane powiązania)

11

Stan ANP RJ w obszarze sterowania (załączone – kolor żółty)
Stan ANP RJ dla poszczególnych semaforów (załączone – żółta strzałka, nastawiony przebieg dla pociągu
123444 – zielony grot)
Pociąg objęty ANP RJ – zielona ramka
Planowane nastawienie przebiegu przez system ANP RJ dla pociągu 123456 – zielone kropkowanie na
drodze jazdy

Interfejs dyżurnego ruchu: przykład proponowanego zobrazowanie na pulpicie nastawczym

12

Automatyczne nastawianie przebiegów z rozkładu jazdy (ANP RJ)
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Białek M.

NOWE FUNKCJONALNOŚCI W SYSTEMACH STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM...

125

Informacje o inicjatywie ANP RJ

Przeprowadzono cykl wstępnych spotkań z firmami
dostarczającymi urządzenia srk w celu wymiany
doświadczeń.

Opracowano wstępną wersję założeń działania
automatycznego nastawiania przebiegów z rozkładu jazdy
w postaci zbioru wymagań funkcjonalnych i technicznych.

Wszczęto dialog techniczny pn. „Pilotażowe wdrożenie
funkcjonalności Automatycznego Nastawiania Przebiegów
z użyciem Rozkładu Jazdy pociągów na wybranych
posterunkach ruchu na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.”
13

Przedmiot dialogu technicznego

Cele:
 pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia
planowanego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego dla pilotażowego wdrożenia funkcjonalności ANP
RJ,
 skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich
realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców, tj.
producentów i dostawców komputerowych i komputerowoprzekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 określenie czynników wpływających na jakość oraz
szacunkową wartość zamówień,
 zdefiniowanie i zgromadzenie najlepszych praktyk związanych z
realizacją ww. zamówienia.
14
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Przedmiot dialogu technicznego

Główne oczekiwania Zamawiającego wobec uczestników dialogu:

 ocena wymagań zawartych w projekcie dokumentu „Wytyczne
dla automatycznego nastawiania przebiegów z wykorzystaniem
rozkładu jazdy (ANP RJ)”,
 przedstawienie metodyki wyceny i zakresu prac
wdrożeniowych dla wybranej lokalizacji pilotażu i zakresu prac
wdrożeniowych,
 przedstawienie ryzyk występujących po stronie producenta
urządzeń i ich oceny dla implementacji w urządzeniach srk
zmian w zakresie nowych funkcjonalności ANP RJ.

15

Dalsze działania w zakresie ANP RJ

Rozpoczęcie pilotażowego wdrożenia funkcjonalności ANP RJ na
wybranych posterunkach ruchu na sieci PKP PLK S.A.
- ustalenie docelowej liczby i lokalizacji (poligonów), na których
wdrażane będą pilotażowo funkcjonalności ANP RJ,
- zawarcie umów na przeprowadzenie pilotażu dla poszczególnych
poligonów.

17
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NOWE SPECYFIKACJE PODBIJANIA
- obowiązkowe rejestratory i kontrolowanie obsługi

Nr 2(121)
ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
2020

•

•

•

•

2

Przygotowywanie zakupów i modernizacji
podbijarek oraz PROGRAM-CMK-V200plus
stały się iskrą, która uruchomiła intensywne
prace nad specyfikacjami maszyn nowych,
specyfikacjami modernizacji oraz specyfikacjami
robót – co w skrócie określono mianem
nowych specyfikacji podbijania.

Podbicia torów i rozjazdów są typową operacją występującą w ramach utrzymania, remontów i inwestycji. Roczne wykonanie oraz przyszłe
potrzeby podbijania przekraczają potencjał Grupy PKP PLK S.A. i są szacowane na 10-13 tys. maszyno-kilometrów torów oraz 8-12 tys.
maszyno-jednostek rozjazdowych.
POTENCJAŁ PODBIJANIA W GRUPIE PKP PLK S.A. Ponad 30 podbijarek torowych i prawie 40 rozjazdowych jest wynikiem rozwoju
mechanizacji w latach 80-tych oraz zakupu flotowego z lat 90 kiedy to pozyskano 10 podbijarek szlakowych i podobną ilość rozjazdowych.
Wobec rozpowszechniania ciężkich rozjazdów na podrozjazdnicach betonowych aż 27 podbijarek PLM/PR wypada z nowej klasyfikacji i powinna
być zastępowana nowoczesnymi maszynami .
AKTUALNE PROGRAMY ZAKUPOWE spółek Grupy PKP PLK S.A. są w dużej mierze zorientowane na pozyskanie nowoczesnych podbijarek
rozjazdowych oraz szlakowych. W świetle badań Biura Dróg Kolejowych absolutny nacisk musi być kładziony w przyszłych zakupach na jakość
podbijania, rejestrowanie parametrów podbijania, a dopiero w trzeciej kolejności na wydajność, która i tak musi być skorelowana z innymi
maszynami i operacjami technologicznym.

WPROWADZENIE
Podbijanie oraz zamówienia podbijarek i ich modyfikacji

130
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•

•

•

ABSOLUTNYM PRIORYTETEM PRAC NAD SPECYFIKACJAMI JEST
IDENTYFIKACJA CECH WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ PODBICIA.
W przypadku podbić nie da się post factum określić czy prawidłowa była
częstotliwość wibracji, zużycie płytek podbijaków, zagłębienie pod podkład czy też
czas zwierania.
W związku z tym podjęto różne działania, a w szczególności:
– dla inspektorów i przedstawicieli zamawiającego są przygotowywane wyciągi z
dokumentacji podbijarek określające cechy takie, jak zużycie płytek łap
podbijających (po prawej wyciąg z dokumentu ILK5 opracowanego w oparciu o
współpracę z producentem),
– nowe specyfikacje dla podbijarek będą wymagały rejestracji całej gamy
parametrów pracy podbijarki warunkujących odbiory, a w tym rejestrowanie
czasu zwierania, zagłębienia podbijaków, częstotliwości wibracji, wydajności,
– wielkość podnoszenia toru tak kluczowa dla trwałości podbić, już obecnie może
być archiwizowana za sprawą wózków geodezyjnych rozpowszechnionych w
pomiarach przed podbijarkami,
– należy przypomnieć, że Id114 od 2006 roku wymagało starannej oceny cech
podbijarek oraz starannego projektowania wszystkich niwelet roboczych dla ich
pracy. Obecnie zatem dojdą „jedynie” wymogi rejestracji tych procesów,
– wobec istotnego wpływu na jakość podbicia sposobu przygotowania toru,
przewiduje się także nowość w postaci obowiązkowej foto-rejestracji
poklatkowej toru przed podbijarką. Już obecnie w niektórych krajach stosuje się
rejestrację stanu podkładów dla udowodnienia ich uszkodzeń.

JAKOŚĆ I REJESTRACJA
a dopiero potem wydajność

3
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•

•

•

wadliwości niektórych zmodernizowanych przed laty tras,
negatywnych doświadczeń procesów reklamacyjnych z IR,
sprawdzeń wyrywkowo wybranych robót,
typowych nieprawidłowości obsługi podbijarek,
konsultacji z diagnostami i zespołami pomiarowymi,
oględzin materiałów filmowych,
konsultacji
z
producentami
co
do
dostępnych
funkcjonalności,
innych źródeł wiedzy technicznej.

Rejestratory podbicia uznano za najważniejsze
do
wdrożenia
narzędzie
kontroli
robót
zanikowych polegających na podbijaniu torów i
podbijaniu rozjazdów.
Oprócz wymagań przewiduje się objęcie
deklarowanych przy ofertowaniu rejestratorów
listami kontrolnymi weryfikowanymi w terenie
przed
pierwszym
zastosowaniem
danej
podbijarki.

–

–
–
–
–
–
–
–

REJESTRATORY PODBICIA zostały rozpoznane
niezwykle starannie w efekcie identyfikacji:

REJETRATORY PODBICIA
– przykład opracowywanej listy kontrolnej

4
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NOWE SPECYFIKACJE PODBIJAREK zmierzają do identyfikacji wszelkich ważnych dla jakości robót cech w sposób
parametryczny.
Specyfikacje pokazują dzięki walidacji m.in. słabości maszyn generacji 07 oraz korzyści modernizacji według różnych
systemów – bloków określających standardy funkcjonalne, przynależnych do wiodących producentów maszyn.

5

Poniżej przykład wadliwości podbijarek PLM i PR generacji 07, co potwierdza zasadność stopniowego ich wycofywania z
eksploatacji.

•

•

PRZYKŁADY WALIDACJI CECH
– widoczny problem generacji 07 w rozjazdach
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Aby temu zapobiec nowe specyfikacje będą żądać rejestratora wibracji podbijaków, a producenci są w trakcie przygotowywania odpowiedniego
rozwiązania doposażeniowego na sezon robót 2021, bowiem akurat ten parametr dotychczas nie był przedmiotem rejestracji w podbijarkach
6
zagranicznych za wyjątkiem podbijarek z siłownikami pulsacyjnymi System 7 Group Gmbh, które częstotliwość wibracji rejestrują bezpośrednio.

W efekcie dokonanego rozpoznania wykryto nadzwyczaj łatwą możliwość zaniżania obrotów silnika głównego, co wyklucza uzyskanie naukowo
wypracowanych i uznanych na całym świecie częstotliwości wibracji podbijaków, a tym samym czyni podbijanie kompletnie niewiarygodnym.

Należy dodać, że kryterium 2100 [obr/min] zadziała, o ile nie występują straty w układzie hydraulicznym. Mogą one powstać np. z powodu
nieszczelności, które także klasyfikować należy jako niesprawność podbijarki. Z uwagi na tak ważną rolę dla trwałości podbicia, podbijarka nie
ma prawa mieć przeciekających węży, głowic ani obudów elementów hydrauliki siłowej.

Dla sprawdzenia w warunkach budowy, wystarczy zatem wejść do kabiny podbijarki i odczytać wskazanie obrotomierza silnika pojazdu.
Obroty silnika spalinowego pojazdu kolejowego jakim jest podbijarka mają bowiem w tych systemach bezpośrednie przełożenie na pompę
hydrauliczną i z tej pompy w stosunku 1:1 są one przekazywane na silnik wału agregatu podbijającego.

W najbardziej rozpowszechnionych podbijarkach Plasser&Theurer oraz w starszych typu ZNTK Stargard - operator uzyskuje częstotliwość 35Hz
wibracji łap poprzez uprzednie ustawienie na stałe obrotów silnika głównego na poziomie 2100 obr/min!

Podczas zwierania podsypki pod podkładami, łapy podbijające powinny wibrować z częstotliwością 35 Hz ruchem liniowym. Zapewnia to
optymalne przemieszczanie ziaren tłucznia. Większe częstotliwości przy zwieraniu linowym powodują zjawisko płynięcia podsypki, a mniejsze
wywołują rozluźnianie łożyska podkładu. Zagęszczanie podsypki podbijaniem jest realizowane bowiem w istocie poprzez nagarnianie oraz
wibracyjne przemieszczanie ziaren tłucznia we wszelkie wolne przestrzenie w strefie łożyska podkładu.

PRZYKŁAD JEDNEGO PARAMETRU - 35Hz
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O ile nie zostanie zastosowana
podbijarka z siłownikami pulsacyjnymi i
rejestracją zagęszczenia – realizacja
tego postanowienia normy wymaga
korelacji
szeregu
dowodów
z
rejestratorów podbicia i pomiarów!

Jednym z elementów tej normy jest
sprawdzenie pustek pod podkładami
(voids) tytułem oceny jakości wszystkich
procesów podbijania – pkt. 4.6.5!

Równolegle
z
pracami
nad
specyfikacjami maszyn przygotowywane
jest wdrożenie normy na odbiory robót
nawierzchniowych

RÓWNOLEGŁE WDRAŻANIE NORMY ODBIOROWEJ PN-EN 13231

7
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8

Obok programów zakupu i modernizacji uruchomiono konsultacje z wiodącymi producentami podbijarek, sprzętu pomiarowego,
a także przeprowadzano ćwiczenia terenowe, wizytacje na budowach, sesje pomiarowe, projektowe itp.
Celem prac jest rozpoznanie obecnych praktyk i zainstalowanie racjonalnych mechanizmów zmierzających w ogólności do
świadomego projektowania każdego podbijania – także w ramach utrzymania.
Kilkukrotnie stwierdzono na przykład, że zlecenie na podbicie w ramach utrzymania powinno obejmować także przekazanie
wykonawcy wykresów z drezyny pomiarowej, aby zidentyfikował miejsca zasługujące na szczególnie staranne podbicie.
Tym bardziej, że w ramach odrębnego programu Centrum Diagnostyki pozyskuje nowe narzędzia oceny geometrii toru
wykorzystujące parametry zawarte w normie PN-EN13848, a w tym dotąd niemierzone – długie nierówności (D2).

WARSZTATY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
– problemy podbić utrzymaniowych

136
Frączek R.

Następnym krokiem są modernizacje modułów wykonawczych oraz doposażanie
podbijarek w systemy rejestracji procesu podbijania a także w systemy rejestracji jakości
geometrycznej, aczkolwiek tę można uzyskać kierując grupę pomiarową za podbijarkę.

W obu jednostkach pierwsze inwestycje były ukierunkowane na usprawnienie systemu
przygotowywania namiarów dla podbijarek poprzez zakupy geodezyjnych wózków
tachimetrycznych, a ostatnio także inercyjnych wraz z wsparciem logistycznym dla
zespołów pomiarowych (pojazdy użytkowe).

Zakład Napraw Infrastruktury powstały z przejętego PNI jest obecnie w fazie
modernizacji podbijarek z lat 90.

Od 2018 roku realizowany jest kontrakt na dostawę 3 wysokowydajnych podbijarek dla
Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie.

PKP PLK S.A. posiada dwie jednostki organizacyjne wyposażone w
podbijarki:
• Zakład Maszyn Torowych w Krakowie,
• Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie.

PODBIJARKI W PKP PLK S.A. – WSZCZĘTE INWESTYCJE

9

Nowe specyfikacje podbijania - obowiązkowe rejestratory...
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Odrębne także nowe wymagania diagnostyczne są skorelowanym ze specyfikacjami podbijania programem w ramach
systemowych modernizacji branży torowej PKP PLK S.A.
W szczególności odzwierciedla to wielo-progowość oceny jakości geometrycznej.
Są to w istocie nowe zasady zarządzania jakością geometryczną toru. Przewidują one m.in. racjonalizację zasad stosowania
podbijarek w utrzymaniu w sposób bardziej efektywny niż dotychczas w oparciu o zniesławione usterki klasy C.
Problem w tym, jaka będzie jakość początkowa budowania, która w nowym podejściu wpisuje się w proces oceny
diagnostycznej.

WIELOPROGOWOŚĆ WYMAGAŃ – jakość początkowa
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Należy ufać, że wykonawcy zawczasu podejmą głęboką refleksję nad dotychczasowymi praktykami i odpowiednio
przygotują swe maszyny, załogi, zespoły pomiarowe i technologów do wyzwań jakie postawią nowe specyfikacje
podbijania.

Najnowocześniejsze rejestratory inercyjno-nawigacyjne, które poradzą sobie nawet z nierównościami D2 wg PNEN13848/PN-EN13231 będą niebawem na wyposażeniu zakontraktowanych podbijarek dla Zakładu Maszyn
Torowych. Zakład Napraw Infrastruktury w Warszawie szybko nadrabia zaległości doposażeniowe i jako pierwszy
uzyska sprzęt pomiarowy i rejestrujący także parametry podbicia.

Normy te prezentują nowoczesne i spójne podejście do diagnostyki, robót i odbiorów, przy czym nowe regulacje
krajowe stanowią ogromne wyzwanie, bo muszą uwzględniać dotychczasowe praktyki a jednocześnie wychodzić w
przyszłość, by nie stały się wkrótce archaiczne.

Jest to kolejny element modernizacji całego systemu budowy i utrzymania dróg kolejowych w obszarze zarządzania
geometrią toru jazdy po uruchomieniu zakupów nowych pojazdów pomiarowych i doposażeniu istniejących w
funkcjonalności oparte o postanowienia polskich - europejskich norm (PN-EN).

Nowe specyfikacje podbijania wchodzą sukcesywnie do wymagań zakupowych, a niebawem ich elementy będą
wymagane w ramach robót.

PODSUMOWANIE

11

Nowe specyfikacje podbijania - obowiązkowe rejestratory...
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Dziękuję za uwagę
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„BADANA, ROZWIJANA, INNOWACYJNA KOLEJ”
– CZYLI BRIK W ENERGETYCE PKP
POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Andrzej Kazimierski
mgr inż., Biuro Energetyki Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, e-mail:
andrzej.kazimierski@plk-sa.pl, tel. +48 224732070

Streszczenie. W artykule przedstawiono trzy projekty badawczo-rozwojowe realizowane
w ramach programu „BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”, których koordynatorem jest Biuro Energetyki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Omówione i scharakteryzowane
zostały główne nurty działań w podjętych projektach, przedstawiono krótko aktualny stan wykonanych prac oraz zakres dalszych działań wraz z planowanymi do osiągnięcia efektami. Wymienione
zostały także inne realizowane projekty.
Słowa kluczowe: BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej, energetyka,
innowacje

„BRIK - Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej” to program realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., będący odpowiedzią na potrzebę innowacyjnego rozwoju sektora transportu kolejowego. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost
konkurencyjności oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych usprawniających funkcjonowanie i zapewnienie ciągłego rozwoju branży.
Zakres merytoryczny programu skupia się na kilku obszarach tematycznych:
digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności
infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne i ingerencję osób trzecich oraz
usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.
W pierwszym konkursie ogłoszonym pod koniec 2017 roku złożonych zostało łącznie 30 projektów wpisujących się w nakreśloną tematykę. Ostatecznie do
dofinansowania rekomendowano 10 nowatorskich projektów, które zostaną zrealizowane do 2023 roku. Na wsparcie przedsięwzięć przeznaczono łącznie kwotę
ponad 35 mln zł.
Koordynacja projektów została przypisana do poszczególnych Biur PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zgodnie z odpowiadającym zakresem merytorycznym. Biuro Energetyki prowadzi 3 z nich , które zostaną omówione w kolejnych
punktach.
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1. „Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą
oświetleniową na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.”
Realizacja projektu rozpoczęła się podpisaniem umowy nr 60/010/0012/18/Z/O
w dniu 01.10.2018 r. z Konsorcjum w składzie: Instytut Kolejnictwa z siedzibą
w Warszawie (Lider), SILED Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Konsorcjant),
Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych Arex Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (Konsorcjant), ABZ Consulting Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjant).
Do chwili obecnej zrealizowano 15 zadań (spośród 22 planowanych w projekcie). Główne nurty działań obejmowały:
· Inwentaryzację opraw oświetlenia zewnętrznego na terenie wszystkich
Zakładów Linii Kolejowych zarządzanych przez Spółkę. Przeprowadzono
kilkanaście spotkań koordynacyjnych, na których omówiono zakres prac
obejmujący oświetlenie niewpisane w programy modernizacji KPK, zasady
współpracy przy realizacji inwentaryzacji obiektów oświetlenia zewnętrznego na terenie zarządzanym przez dany IZ. W chwili obecnej zakończono
etap inwentaryzacji ponad 110 tys. opraw oświetlenia zewnętrznego.
· Standaryzację w zakresie sterowania oświetleniem, obejmującą przegląd
obecnego stanu techniki oraz wskazanie najnowszych technologii pozwalających na opracowanie otwartych standardów sterowania oświetleniem.
Opracowanie wybranych modeli opraw w technologii LED i urządzeń komunikacji z oprawami.
· Założenia demonstratora w zakresie opracowania i testów symulatorów
funkcjonalności i systemu informatycznego przygotowujące do zabudowy
na wybranym obiekcie kolejowym. Przegląd najnowszych technologii telekomunikacyjnych do sterowania oświetleniem.
Prace w 2020 roku były realizowane w zakresie:
– Stworzenia projektów wdrożeniowych instalacji oświetleniowych z użyciem
modelowych urządzeń, implementujące założenia standardu w realnych warunkach użytkowych;
– Prototypów urządzeń i systemu informatycznego;
– Rozpoczęcie poligonu eksploatacji nadzorowanej zgodnie z procedurą SMS-PW-17, pozwalające zabudować demonstrator systemu i jego elementy
m.in. wytypowane oprawy oświetleniowe, elementy sterujące.
Prace w latach 2021 i 2022 będą obejmowały:
– Opracowanie otwartych standardów budowy systemu sterowania oświetleniem – otwarte standardy sterowania są obecnie niespotykane na rynku,
każdy z producentów posiada/proponuje dedykowane rozwiązanie. Standardy będą definiować elementy systemu i ich funkcjonalność, opisywać
metody i protokoły wymiany informacji, złącza (interfejsy) urządzeń. Przewiduje się użycie, zarówno komunikacji przewodowej jak i bezprzewodowej.
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W systemie będą mogły być używane nowoczesne oprawy wielu producentów, wyposażone w odpowiednie ujednolicone interfejsy;
– Badania eksploatacyjne demonstratora wraz z jego elementami towarzyszącymi; proces uzyskania dopuszczeń zgodnie z procedurą SMS-PW-17.
Efektem projektu będą opracowane wytyczne projektowania i budowy innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz inwentaryzacja zakończona audytem
energetycznym dla około 110 000 sztuk opraw oświetleniowych, pozwalająca na
zaprojektowanie/przeprojektowanie instalacji oświetleniowych zgodnie z najnowszymi dostępnymi na rynku technologiami.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakończeniu projektu jest planowane na dzień 31.03.2022 r.
2. „Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania”
Realizacja projektu rozpoczęła się podpisaniem umowy nr 60/010/0006/19/Z/O
w dniu 14.05.2019 r. z Konsorcjum w składzie: Instytut Metalurgii i Inżynierii
Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) z siedzibą w Krakowie, Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki
(AWL) z siedzibą we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska (PWr). Projekt składa
się z 9 zadań (kamieni milowych), podzielonych na 13 etapów i planowane zakończenie realizacji przewidziane jest na 31.10.2021 r.
Do chwili obecnej zrealizowano 8 etapów, co przekłada się na zakończenie 4
zadań. W ramach tych działań dokonano przeglądu ekranów akustycznych zabudowanych na terenach zarządzanych przez Spółkę. Na tej podstawie do dalszej
analizy zostały włączone ekrany betonowe z warstwą pochłaniającą z keramzytobetonu i zrębkobetonu oraz ekrany metalowe (PCV z kasetami aluminiowymi
i PCV z wypełnieniem z wełny mineralnej). Równolegle prowadzone były pomiary
w warunkach laboratoryjnych (izolacyjności akustycznej i współczynnika odbicia
dźwięku) na wskazanych typach ekranów.
W ramach innego działania prowadzone były badania materiałowe i technologiczne prowadzące do próby wykonania submodułu PV do zabudowy na ekranie
akustycznym. Dokonano także wyznaczenia zakresu obciążenia ekranu akustycznego, który gwarantował będzie zachowanie bezpieczeństwa konstrukcji. Kluczowym efektem tego zadania było opracowanie modelowej technologii wytwarzania
submodułów, nakreślenie ścieżki procesu integracji z podłożem elastycznym oraz
wytworzenie serii submodułów PV przeznaczonych do testów laboratoryjnych.
Reasumując, dotychczasowe działania prowadzone są wyłącznie w warunkach
laboratoryjnych i skupiają się na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań technologicznych - w pierwszej kolejności poszczególnych elementów, następnie w ich sca-
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leniu jako dążeniu do budowy całego prototypu (całej instalacji). Realizacja projektu w chwili obecnej przebiega zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.
W dalszym toku realizacji planowane są następujące działania:
– Weryfikacja wyników modelowania, oparta na pomiarach prototypów
w warunkach laboratoryjnych.
– Opracowanie schematów stosowania paneli fotowoltaicznych na wybranych
typach ekranów akustycznych.
– Wykonanie prototypu inteligentnego systemu monitorowania.
– Wytypowanie optymalnej struktury oraz schematów rozmieszczenia paneli
fotowoltaicznych na ekranach akustycznych, zapewniającej niepogorszenie
ich izolacyjności akustycznej.
– Wykonanie prototypu modułu PV na podłożu elastycznym do zabudowania
na ekranie akustycznym rzeczywistych rozmiarów. Wytypowanie optymalnej technologii wytwarzania modułu PV na podłożu elastycznym zabudowy
na ekranie akustycznym w warunkach rzeczywistych.
Finalnym efektem projektu będzie opracowanie nowego produktu w postaci
modułu fotowoltaicznego na podłożu elastycznym wraz z systemem monitoringu,
zabezpieczeniami antykradzieżowymi oraz powłoką zapobiegającą nadmiernym
zabrudzeniom. Wykonawca, na mocy umowy przekaże PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. niezbędne wytyczne/licencje do budowy analogicznych instalacji.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakończenie projektu planowane jest na dzień 31.10.2021 r.
3. Opracowanie i wdrożenie elementów systemu antykradzieżowego sieci jezdnej w transporcie szynowym
Sieć trakcyjna jest urządzeniem liniowym obejmującym bardzo duży obszar,
dlatego zwykłymi środkami bardzo trudno monitorować jej bezpieczeństwo przed
osobami trzecimi, których celem jest pozyskanie metali kolorowych, koniecznych
ze względu na parametry elektryczne, przy równoczesnej dewastacji infrastruktury
kolejowej. Takie działania skutkują trudnościami w prowadzeniu ruchu pociągów,
a nawet czasową lub całkowitą przerwą w ruchu. Walka z tym procederem jest
niezmiernie trudna, ponieważ m. in. nie istnieją skuteczne prawne ograniczenia
handlu metalami kolorowymi.
Problem kradzieży elementów sieci trakcyjnej jest bardzo uciążliwy i jako taki
ma dwa podstawowe wymiary – ekonomiczny i wizerunkowy. Wymiar wizerunkowy jest szczególnie ważny z poziomu ostatecznego klienta kolei czyli pasażera
lub dostawcy towarów. Kradzież już niewielkiego odcinka sieci trakcyjnej sprawia,
że linia kolejowa, po której regularnie kursują pociągi traci swoją funkcjonalność.
Wymiar ekonomiczny natomiast jest istotny dla zarządcy dewastowanej infrastruktury. Na naprawę takich dewastacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. muszą
rocznie wydawać kilkadziesiąt milionów złotych (samej sieci trakcyjnej kilka mi-
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lionów), które mogłyby zostać przeznaczone na modernizacje kolejnych odcinków
linii kolejowych.
Tematyce tej poświęcony jest projekt pn.: „Opracowanie i wdrożenie elementów systemu antykradzieżowego sieci jezdnej w transporcie szynowym”, w ramach
którego planowane jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji monitorującej sieć
trakcyjną na kilkudziesięciokilometrowym odcinku. System ten z założenia ma
kontrolować takie parametry jak:
– Naprężenie w przewodach sieci jezdnej.
– Naprężenie w linach nośnych.
– Zaniki/obecność właściwego napięcia w sieci trakcyjnej.
– Inne parametry, które mogą być pomocne przy identyfikowaniu działań
niepożądanych przez osoby trzecie.
Projekt zakłada zbudowanie systemu komunikacji i powiadamiania o zauważonych nieprawidłowościach. Działanie systemu oparte będzie o specjalnie wypracowaną logikę, tak aby powodował on niewielką liczbę fałszywych alarmów, lub
aby w ogóle tej wady był pozbawiony. Wadliwe działanie systemu komunikacji
i powiadamiania w pewien sposób zmniejsza skuteczność omawianego rozwiązania
poprzez ignorowanie generowanych ostrzeżeń. Opracowane rozwiązanie w wersji
opcjonalnej zapewni możliwość obserwacji sieci trakcyjnej systemem kamer termowizyjnych zapewniających widzialność również w nocy, kiedy zazwyczaj dokonywane są kradzieże.
Realizacja założeń niniejszego projektu pozwoli, za pomocą nowoczesnych
technologii, na podjęcie próby skutecznej walki z plagą kradzieży, która niejednokrotnie ma zorganizowany charakter. Często proceder ten staje się popularny ze
względu na łatwość handlu metalami kolorowymi i ich stosunkowo wysoką cenę.
Rozległość obszaru występowania surowca na terenie Spółki sprawia, że jest on
trudny do ochrony w pełnym zakresie.
Efektem końcowym projektu będzie wybudowanie prototypowej instalacji i jej
próbna eksploatacja, która pozwoli uzyskać informacje z zakresu:
– kosztów budowy w przeliczeniu na 1 km sieci trakcyjnej,
– kosztów eksploatacji (takich jak: utrzymanie, konserwacje, nadzory, przeglądy), pozwalających utrzymać prototypowe urządzenie w ciągłej sprawności w przeliczeniu na 1 km sieci trakcyjnej.
Pozyskanie tych danych i porównanie z kosztami utrudnień w prowadzeniu
ruchu pociągów podczas występowania kradzieży pozwoli na podjęcie strategicznych decyzji w zakresie opłacalności budowy i eksploatacji opracowanego systemu,
zakresu stosowania, jak również umożliwi wyznaczenie zasad i warunków określających kiedy urządzenie należy stosować, a kiedy jego stosowanie jest nieuzasadnione ekonomicznie.
Przewidywane jest także wdrożenie opracowanego systemu w lokalnych centrach obsługi ruchu kolejowego oraz siedzibach Komend Straży Ochrony Kolei.
Takie umiejscowienie systemu umożliwi szybsze podejmowanie decyzji o skierowaniu patroli we wskazane przez system miejsce, w celu złapania sprawców kradzieży
i dewastacji lub minimalizacji ich zakresu.
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Realizacja projektu przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zakończeniu projektu jest planowane na dzień 30.04.2022 r.
4. Inne realizowane projekty
Sieci trakcyjne dla V=250 km/h w świetle wymagań TSI Energia
Trwa projekt symulacyjnego dopasowania sieci 2C-1202C-3 oraz YC150-2CS150 do wykazania pełnej zgodności z TSI dla prędkości 250 km/h. Obecnie
potwierdzona jest poprawna współpraca dynamiczna sieci trakcyjnej 2C-1202C-3
dla jednego pantografu dla prędkości 250 km/h.
DSAP – Detekcja Stanów Awaryjnych Pantografów
Planowany do wdrożenia system DSAP – Detekcja Stanów Awaryjnych Pantografów będzie miał za zadanie wykryć przejeżdżający pojazd i dokonać pomiarów aktywnych pantografów. W przypadku wykrycia uszkodzenia, Zarządca infrastruktury otrzyma dokładny raport z dokumentacją fotograficzną w wysokiej
rozdzielczości wraz z modelem 3D. W raporcie zawarty będzie numer pojazdu
przewoźnika oraz data i godzina zdarzenia. Raporty będą przekazywane bezobsługowo przez system DSAP do zainteresowanych stron w przypadkach, kiedy
stan techniczny pantografu będzie budził zastrzeżenia. Wdrożenie systemu wynika z chęci podjęcia działań prewencyjnych z uwagi na wzrastającą liczbę uszkodzeń
zależnych od pantografów / pojazdów trakcyjnych.

„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2020”
Webinarium, 02 grudnia 2020 r.

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”
– czyli BRIK w energetyce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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 Biuro Energetyki koordynuje 3 projekty.

 Rekomendowano do dofinansowania 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ok. 35 mln zł.

 Wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania równą ok. 58 mln zł.

 Dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 Realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

najważniejsze informacje o programie:

– czyli BRIK w energetyce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”
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Informacją o ruchu pociągów.

Informacją o obecności ludzi.

Włączenie pełnego oświetlenia obiektu w przypadku odebrania sygnału
o obecności pasażerów.



w interfejs DALI w zakresie MAX (domyślnie 100%) i MIN (domyślnie 25%).
Uwzględnienie aktualnego wykonania rozkład jazdy pociągów.

Sterowanie intensywnością świecenia lamp wyposażonych



Założeniem projektu jest zbudowanie systemu informatycznego umożliwiającego
sterowanie oświetleniem zewnętrznym uwarunkowanego:

„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową
na sieci zarządzanej przez PLK S.A.”

Jak dobrze zarządzać oświetleniem?

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”

3
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Opracowanie otwartych standardów budowy systemu sterowania oświetleniem – definiujących elementy systemu i ich
funkcjonalność, opisujących metody i protokoły wymiany informacji, złącza (interfejsy) urządzeń. Przewiduje się użycie
zarówno komunikacji przewodowej jak i bezprzewodowej. Opracowanie modeli urządzeń, elementów docelowego systemu
na bazie standardów powstałych we wcześniejszym etapie – w trakcie realizacji.

Stworzenie projektów wdrożeniowych instalacji oświetleniowych z użyciem modelowych urządzeń, implementujące założenia
standardu w realnych warunkach użytkowych - w trakcie realizacji.

Powstanie prototypowanej instalacji demonstracyjnej, potwierdzającej założenia standardu i skuteczność całej idei projektu –
w trakcie realizacji.

2.

3.

4.

Efektem projektu będą opracowane wytyczne projektowania i budowy innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą
oświetleniową̨ na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakończenie projektu jest planowane na 31.03.2022 r.

Wykonanie inwentaryzacji, zakończonej audytem energetycznym dla około 110 000 szt. opraw oświetleniowych –
inwentaryzacja została zrealizowana.

1.

Realizacja projektu jest realizowana w podziale na etapy:

„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK S.A.”

Jak dobrze zarządzać oświetleniem?

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”

4
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Sekcjonowanie obwodów oświetleniowych - umożliwienie sterowania tylko potrzebnych obszarów, lampy w jednej sekcji mogą być
podłączone do różnych magistral DALI lub różnych kanałów radiowych.

Sterowanie cyfrowe - regulowania intensywnością świecenia lamp (interfejs DALI).

Sterowanie zasilaniem - załączania i wyłączania oświetlenia (sterowanie „nocne”).

Jak dobrze zarządzać oświetleniem?
„Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową na sieci zarządzanej przez PLK S.A.”

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”

5
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Oczekiwanym rezultatem prac badawczorozwojowych będzie stworzenie nowego,
nieistniejącego na rynku produktu – modułu
fotowoltaicznego przeznaczonego do zabudowy na
podłożu elastycznym wraz z powłoką
samoczyszczącą przy zachowaniu wymaganego
poziomu ochrony przed hałasem
i optymalizacji wykorzystania wytworzonej energii.

Rys. Schemat funkcjonalny systemu,
Źródło: Raporty sporządzone w ramach projektu

„Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane
z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania”

Ekrany akustyczne - przestrzeń niezagospodarowana?

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”
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Wskazane zostały już propozycje
lokalizacji, ostateczne miejsce
badań testowych zostanie określone
bliżej terminu realizacji.

W ostatnim miesiącu trwania
projektu (X 2021 r.) planowane jest
przeprowadzenie poligonu
badawczego na terenie IZ Wrocław.

Źródło: Raporty sporządzone w ramach projektu

„Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane
z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania”

Ekrany akustyczne - przestrzeń niezagospodarowana?

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”

7

„BADANA, ROZWIJANA, INNOWACYJNA KOLEJ” – CZYLI BRIK W ENERGETYCE PKP...
153

Realizacja założeń niniejszego projektu pozwoli na podjęcie próby nowoczesnej walki z plagą kradzieży, która niejednokrotnie ma
zorganizowany charakter.

Opracowane rozwiązanie w wersji opcjonalnej zapewni możliwość
obserwacji sieci trakcyjnej systemem kamer termowizyjnych
(widzialność również w nocy, kiedy zazwyczaj dokonywane są
kradzieże).

Działanie systemu oparte będzie o specjalnie wypracowaną logikę
tak, aby powodował on niewielką liczbę fałszywych alarmów lub aby
w ogóle tej wady był pozbawiony.

Założeniem projektu jest zbudowanie systemu ochrony, komunikacji
i powiadamiania o zauważonych nieprawidłowościach.

„Opracowanie i wdrożenie elementów systemu antykradzieżowego sieci
jezdnej w transporcie szynowym"

Jak ustrzec się przed kradzieżą sieci trakcyjnej ?

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”

8
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Potwierdzono poprawną współpracę dynamiczną sieci trakcyjnej 2C1202C-3 dla jednego pantografu dla prędkości 250 km/h.
Trwa projekt symulacyjnego dopasowania sieci 2C-1202C-3 oraz
YC150-2CS150 do wykazania pełnej zgodności z TSI dla prędkości
250 km/h.

•

•

Sieci trakcyjne dla V=250 km/h w świetle wymagań TSI
Energia



DSAP – Detekcja Stanów Awaryjnych Pantografów
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Gr. I - uszkodzenia zależne od sieci trakcyjnej
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9

Planowany do wdrożenia system będzie miał za zadanie wykryć przejeżdżający pojazd
i dokonać pomiarów aktywnych pantografów. W przypadku wykrycia uszkodzenia,
Zarządca infrastruktury otrzyma dokładny raport z dokumentacją fotograficzną w wysokiej
rozdzielczości wraz z modelem 3D. W raporcie zawarty będzie numer pojazdu przewoźnika
oraz data i godzina zdarzenia. Raporty będą przekazywane bezobsługowo przez system
DSAP do zainteresowanych stron w przypadkach, kiedy stan techniczny pantografu będzie
budził zastrzeżenia.



liczba uszkodzeo [szt.]

Inne realizowane projekty

„Badana, Rozwijana, Innowacyjna Kolej”
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ien@plk-sa.pl
T. + 48 22 47 320 70
F. + 48 22 47 330 50

Dziękuję za uwagę

10
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2 grudnia 2020 r.
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Nowy system kolejowy
Nowa organizacja ruchu,
nowe połączenia kolejowe
(także koleje dużych
prędkości), nowy tabor
kolejowy

Węzeł komunikacyjny

Główny lotniskowy dla
Europy środkowowschodniej oraz
przesiadkowa stacja
kolejowa dla Polski

Niespotykane warunki
dla infrastruktury
mieszkaniowej, biznesowej,
badawczo-rozwojowej
i rekreacyjnej otaczającej
lotnisko

Aerotropolis

CPK – łącznośd, infrastruktura, program modernizacji i rozwój

2

Stymulator wzrostu
gospodarczego,
zrównoważonego
rozwoju i innowacji,
także współpracy
z partnerami naukowymi

Koło zamachowe
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Wszystkie wartości w ujęciu rocznym

Centralny Port
Komunikacyjny
w liczbach

2040+

2027+

4-5

650k+

4

100

Faza docelowa

4-5

400k+

2

45

Faza otwarcia

gwiazdek w rankingu SKYTRAX

operacji lotniczych

drogi startowe

milionów pasażerów

gwiazdek w rankingu SKYTRAX

operacji lotniczych

drogi startowe

millionów pasażerów

3
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›

Nowa dzielnica mieszkaniowa (nowe miasto)

Usprawnienia dla społeczności lokalnych

›

›

zapewnienie strategii regionalnej

współpraca z samorządami

›

›

CPK jako bodziec rozwoju:

Strefy ekonomiczne logistyki / cargo

Kluczowe priorytety inwestycyjne:

›

›

Aerotropolis są planowane i rozwijane zgodnie ze zintegrowanym
podejściem - jako strefy rozwoju biznesu, oferujące również
wysoką jakośd życia i ochronę wartości przyrodniczych i
kulturowych

›

Airport City

Wysoko skomunikowany region w Europie Środkowo-Wschodniej
› Port Lotniczy Solidarnośd
› Koleje Dużych Prędkości
› drogi: A1 + A2 + AOW

›

›

Obszar rozwoju gospodarczego, który ma powstad w regionie CPK

›

Aerotropolis

DROGI STARTOWE
INFRASTRUKTURA
NAWIGACYJNA
GENERAL AVIATION
DROGA KOŁOWANIA
PŁYTA POSTOJOWA
HANGARY

CENTRA

HOTELE

BIURA

AUTOBUSOWE

PARKINGI

WYPOCZYNEK
I REKREACJA

MIESZKALNICTWO

5

BRANŻA
ROZRYWKOWA

SPECJALNA
STREFA
WYPOŻYCZALNIE
EKONOMICZNA
NOWY OBSZAR
SAMOCHODÓW
MIEJSKI
SPORT
USŁUGI
REKREACJA

CARGO
SERWIS
PALIWOWY

BRANŻA
LOTNICZA

OPIEKA
MEDYCZNA

OBSZAR
BIZNESOWY

OBSZAR
PRZEMYSŁOWY

GOSPODARKA
ZORIENTOWANA
NA LOTNISKO

PRZEMYSŁ

CARGO

LOGISTYKA

KONFEREN
PASAŻEROWIE
CYJNE
HANDEL
RESTAURACJE
STACJA
PARKING
KOLEJOWA
STACJA KOLEJOWA
HYPERLOOP
PRZYSTANKI

TERMINAL

LOTNISKO
AIRSIDE LANDSIDE

OBSZAR
TERMINALA

OTOCZENIE
LOTNISKA

REGION
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CPK stymulatorem wzrostu
gospodarczego
i zrównoważonego
rozwoju

CPK wpisuje się w cele strategii Transeuropejskiej Sieci Transportowej

5 Częśd europejskiej strategii TEN-T

Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych poza dużymi miastami

4 Rozwój zrównoważonego transportu i jednolity rozwój kraju

Obszary słabo zaludnione i peryferyjne z małą dostępnością transportową

3 Zmniejszenie wykluczenia transportowego

Ulepszone połączenia kolejowe i drogowe między dużymi i średnimi miastami

2 Łącznośd kolejowa

Pełna integracja przyszłego portu lotniczego z infrastrukturą transportową
(Koleje Dużych Prędkości, sied lokalnych autostrad i dróg ekspresowych)

1 CPK: intermodalny węzeł transportowy

6
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Rozpoczęcie procesu
wykupu gruntów

Przyjęcie przez Radę
Ministrów Programu
Inwestycyjnego CPK. Etap I /
zapewnienie finansowania
projektu do 2023 r.

Wybór Doradcy
Strategicznego, Master
Plannera oraz Integratora

2020/2021

Kontynuacja projektowania,
planowania i realizacja
inwestycji kolejowych,
modernizacje infrastruktury
na terenie kraju

2020

Konsultacje społeczne
Planu Lokalizacji
Kolejowych (SSL)

KAMIENIE MILOWE CPK

Rozpoczęcie prac
budowlanych CPK

2023

7

Planowana inauguracja
pierwszego etapu lotniska
oraz gotowośd
linii Warszawa-Łódź

2027
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CPK jako koło
zamachowe dla
gospodarki po COVID

› Eliminując brakujące połączenia i wąskie gardła oraz wprowadzając pełną
integrację z głównym dworcem przesiadkowym dla Polski, CPK pomoże
Polsce osiągnąd właściwą równowagę między podróżami lotniczymi,
kolejowymi i drogowymi – właściwą równowagę z punktu widzenia
podróżnego i ochrony środowiska.

› Duże inwestycje publiczne i rozwój infrastruktury (np. Nowy Ład F. D.
Roosevelta po Wielkim Kryzysie) są sprawdzonym sposobem wyjścia z
kryzysu. CPK pomoże ożywid gospodarkę w dobie globalnego
spowolnienia.

› Duże inwestycje lotniskowe i kolejowe zapewniają tysiące miejsc pracy w
trakcie budowy (szacunki oparte na podobnych projektach: 20-30 tysięcy
nowych miejsc pracy w trakcie budowy), a łącznie przewiduje się
utworzenie ok. 290 000 miejsc pracy.

› CPK to długoterminowa inwestycja z potencjałem do stymulowania
gospodarki.

› Pomimo pandemii COVID-19 trwają przygotowania do CPK. Po
ustąpieniu obecnych ograniczeo kraje, które konsekwentnie inwestują w
kluczowe sektory gospodarki, takie jak transport i logistyka, powrócą do
wzrostu.

8
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System kolejowy

› System obecnie na etapie planowania,
obejmującego prace przygotowawcze
i analityczne prowadzone wewnętrznie przez
spółkę CPK. Rozpoczęcie budowy pierwszych
odcinków planowane jest na 2023 rok.
9

Prędkośd konstrukcyjna pociągów ≤350 km/h
Prędkośd eksploatacyjna pociągów 160-250 km/h
Elektryfikacja 25kV AC lub 3kV DC
Stacje pasażerskie co 25-100 km
Możliwy ruch towarowy i regionalny na
wybranych odcinkach

› System kolejowy oparty na planie pajęczyny,
z 10 głównymi korytarzami promieniującymi
z CPK

›
›
›
›
›

› 1789 kilometrów nowych torów dla kolei dużych
prędkości (2020-2035)

166
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30 zadao inwestycyjnych

10
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CEF

ETAP I – 12 projektów kolejowych (powierzenie)

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

11

Budowa linii kolejowej nr 170 na odc. Chybie - Jastrzębie
Zdrój - Godów - Granica Paostwa (CEF)
Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia –
CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie Węzła
kolejowego CPK
Budowa Węzła kolejowego CPK
Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi wraz z włączeniem w
linię nr 14
Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny
Budowa linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny –
Kępno
Budowa linii kolejowej nr 86 na odc. Kępno – Czernica
Wrocławska
Budowa linii kolejowej nr 86 na odc. Czernica Wrocławska –
Wrocław Główny
Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka – Łomża
Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odc. Żarów Świdnica – Wałbrzych – granica paostwa
Budowa linii kolejowych nr 54 i 56 na odc. Trawniki –
Krasnystaw Miasto i Wólka Orłowska – Zamośd
Budowa linii kolejowych nr 58 i 632 na odc. Łętownia –
Rzeszów

Pełnomocnik ds. CPK powierzył Spółce zadania związanie z
przygotowaniem i realizacją następujących projektów:

168
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170

Możliwe kategorie
ruchu pociągów

Prędkośd maksymalna = 160 km/h
Obsługa wszystkich stacji i przystanków
na trasie
Możliwośd i warunki prowadzenia ruchu
uzależnione od odcinka linii kolejowej

›
›

›

Regio

Towarowe

Prędkośd maksymalna = 160 km/h
Obsługa miast i większych miejscowości
na terenie województwa

›
›

Prędkośd maksymalna = 250 km/h
Większa liczba postojów – obsługa
również miast powiatowych

›
›

InterRegio

RegioExpress

Prędkośd maksymalna = 250 km/h
Mała liczba postojów – obsługa
największych miast i aglomeracji

›
›

InterCity

14
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Pasażerski Model
Transportowy
opracowany
przez CPK

Rok 2040

Nowa infrastruktura kolejowa pozwoli zapewnid bardzo dobrą dostępnośd nowego lotniska.
Nawet do 40% osób z niego korzystających będzie dojeżdżad koleją.

Odcinek Warszawa – CPK: blisko 65 tysięcy pasażerów dziennie.
To więcej, niż obecnie przemieszcza się autostradą A2 na zachód od Warszawy.

Rok 2017

15
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Projekt współpracy z SNCF pod auspicjami Komisji Europejskiej (DG Reform)

Budowa Kolei Dużych Prędkości w Polsce
– tworzenie zdolności instytucjonalnej

16
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Podstawowe dane
dotyczące projektu

Obszar 1: Zwiększenie zdolności administracyjnej w zakresie
wdrażania i zarządzania systemem KDP w aspekcie
organizacyjnym, legislacyjnym i instytucjonalnym.
Obszar 2: Stworzenie katalogu/repozytorium rekomendacji
technicznych, niezbędnych do budowy kolei dużych prędkości
w Polsce.
Beneficjent:
Ministerstwo
Infrastruktury/Centralny
Port
Komunikacyjny Sp. z o.o.
Beneficjenci pośredni: PKP Intercity, UTK, IK, etc.
Fundator grantu: DG REFORM - Dyrekcja Generalna Komisji
Europejskiej, Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych.
Grantobiorca: koleje francuskie SNCF (Société nationale des
chemins de fer français).

 Przyznana kwota finansowania: 550 000 €.

•

•
•

•

 Zaangażowane podmioty:

•

•

• Celem projektu jest wsparcie polskich instytucji i podmiotów
odpowiedzialnych za realizację KDP w ramach Programu CPK
w zbudowaniu zdolności do stworzenia i zarządzania systemem
kolei dużych prędkości w Polsce, w następujących zakresach:

 Cel projektu i oczekiwane rezultaty:

17
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Luty 2020
Spotkanie
inauguracyjne

Marzec 2020
Przyznanie
finansowania
SRSP dla
Programu w
wysokości
550 000 €

Oś czasu projektu

Maj 2020
Przesłanie
zaproszenia
DG Reform do
SNCF

26.06.2020
Złożenie
wniosku SNCF
do DG Reform

Akceptacja
wniosku
grantowego

Start prac

2022
Raport
koocowy
zawierający
rekomendacje
standardów
technicznych

18
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Tematy warsztatów z obszaru 1

6. Planowanie systemu kolei dużych prędkości we
Francji – potoki pasażerskie, rodzaje usług,
rozkłady jazdy

5. Koleje dużych prędkości we Francji – aspekty
przewozów towarowych i pasażerskich

4. Analiza kosztów i korzyści, dekonsolidacja źródeł
finansowania

3. Finansowanie projektu

2. Uwarunkowania specyficzne (ocena sytuacji
socjo-ekonomicznej, aspekty zapytao publicznych,
ekspertyzy środowiskowe, założenia rozkładowe)

1. Całościowe zarządzanie projektem (project
management, procesy decyzyjne, zagadnienia z
obszaru governance)
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Tematy warsztatów z obszaru 2

20

Ułożenie toru w planie i profilu
Podtorze
Systemy odwodnienia
Plan schematyczny układu torowego i
urządzeo SRK
5. Tunele i wykopy
6. Mosty i wiadukty
7. Droga kolejowa/tor kolejowy
8. Energetyka trakcyjna i zasilanie
9. Systemy łączności
10.Systemy sterowania ruchem (ERTMS)
11.Bezpieczeostwo
12.Utrzymanie
13.Interoperacyjnośd i współpraca z taborem
14.Wpływ na otoczenie inwestycji – studia
środowiskowe, hałas, infrastruktura
drogowa

1.
2.
3.
4.

Centralny Port Komunikacyjny - element rozwoju systemu transportu...
177

Wołowiec A.

21

178

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
02-305 Warszawa | Aleje Jerozolimskie 134

Dziękuję!

Centralny Port Komunikacyjny - element rozwoju systemu transportu...
179

Nr 2(121)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2020

EFEKTYWNE METODY WZMACNIANIA
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Streszczenie. Referat stanowi résumé prezentacji wygłoszonej na konferencji NOVKOL
2020, w której przybliżono nowoczesne i efektywne metody wzmacniania przepustów infrastruktury kolejowej.
Słowa kluczowe: przepust, wzmacnianie przepustów

Konstrukcje przepustów były budowane od czasu, gdy zaczęły powstawać
pierwsze linie kolejowe i drogi kołowe. Budowane były w różnym okresie i z różnych materiałów, dlatego też mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą różnorodnością konstrukcyjną tych obiektów. Ich forma architektoniczna jest również bardzo
urozmaicona. Wiele z tych obiektów to obiekty zabytkowe, często o wyjątkowej
wartości historycznej, technicznej i architektonicznej (mimo, że czasami ich walory
nie są do końca należycie doceniane).
Mający miejsce obecnie intensywny rozwój infrastruktury transportowej w naszym kraju, a także rozwój nowych technologii i materiałów, spowodował wprowadzenie do powszechnej praktyki inżynierskiej w ostatnich latach przepustów
nowego typu. Ich nowoczesność polega głównie na nowych rozwiązaniach materiałowych rur osłonowych (zarówno o przekroju kołowym, jak również innych
kształtach) oraz współpracy z gruntem w przenoszeniu obciążeń eksploatacyjnych.
Jest to ściśle związane z obecną budową nowych i modernizacją istniejących linii
kolejowych.
Należy jednak brać pod uwagę, że w ciągu obecnie eksploatowanych linii kolejowych w naszym kraju znajduje się kilkadziesiąt tysięcy przedmiotowych obiektów inżynierskich. Ich stan techniczny niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia. W opinii autora referatu stan ten wynika z faktu niedoceniania tych obiektów z uwagi na ich małe gabaryty w porównaniu do mostów. Coraz powszechniej
znane jest w środowisku inżynierskim powiedzenie autora sprzed kilkudziesięciu
już lat, że „przepusty to mniejsi, a przez to słabsi bracia mostów”. Należy jednak
zwrócić uwagę, że obiekty te pełnią takie same funkcje, a ich znaczenie w liniowej
infrastrukturze komunikacyjnej jest tak samo ważne [1].
Z powyższego wynika, że z uwagi na wspomniany zły lub niezadowalający stan
techniczny wielu przepustów i rosnące natężenie ruchu kolejowego oraz obciążenia
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eksploatacyjne, istnieje duża potrzeba ich wzmacniania i przebudowy. Ponadto
niejednokrotnie projekty kolejowe dotyczą poszerzania istniejących nasypów kolejowych i jednocześnie dostosowania ich do obowiązujących normatywów, a co
za tym idzie, często wiążą się z koniecznością wydłużania istniejących przepustów
znajdujących się w ciągu tych modernizowanych linii.
Obecnie dopracowano się wielu nowych technologii wzmacniania przepustów
z użyciem nowoczesnych materiałów. Technologie te zapewniają zarówno trwałość konstrukcji wzmacnianej, jak również jej funkcjonalność użytkową. Polegają
głównie na przywróceniu pierwotnej nośności lub jej zwiększeniu w zależności od
potrzeb konstrukcyjnych. Technologie te przyczyniają się zarówno do przedłużenia
trwałości eksploatacyjnej jak również poprawy walorów estetycznych i architektonicznych.
Autor referatu zajmuje się ta tematyką od kilkudziesięciu lat, tak w zakresie
badań materiałowych, wdrażaniem technologii, a także wykonywaniem właściwych projektów technicznych uwzględniających opisywane metody renowacji.
Systemy tych prac obejmują zarówno wykorzystywanie dodatkowych struktur
nośnych w postaci rur konstrukcyjnych lub rękawów kompozytowych, jak również
stosowanie materiałów wysoko modyfikowanych z zakresu chemii budowlanej [2].
Poniżej zestawiono obecnie najczęściej stosowane metody wzmacniania konstrukcji przepustów:
• metoda Reliningu (tzw. metoda „rura – w rurę”),
• nowoczesne kompozytowe rękawy wzmacniające – systemy z grupy CIPP,
• stosowanie nowoczesnej chemii budowlanej,
• metody mieszane z użyciem w/w wcześniej metod i innych technologii, np.
kotew chemicznych.
Do najczęściej wykorzystywanych nowoczesnych technologii wzmacniania omawianych konstrukcji należy metoda reliningu, czyli stosowanie
dodatkowych konstrukcji nośnych. Idea omawianej metody polega zasadniczo
na wprowadzaniu do wnętrza istniejącego, wzmacnianego przepustu, dodatkowej konstrukcji nośnej o przekroju kołowym lub innym, a następnie wypełnieniu
przestrzeni pomiędzy obiektem a konstrukcją wzmacniającą dodatkowym materiałem [3]. W wyniku stosowania tej technologii powstaje konstrukcja „quasi”
zespolona składająca się z obiektu wzmacnianego, materiału wypełniającego oraz
konstrukcji wzmacniającej. Ważne jest przy tym odpowiednie przeliczenie światła
obiektu tak, aby „nowy” przepust spełniał zakładane parametry użytkowe [4].
Metoda ta, charakteryzuje się tym, że umożliwia wzmocnienie przepustów bez konieczności rozbierania istniejącego obiektu oraz wstrzymania ruchu kolejowego
(przy uwzględnieniu stanu technicznego istniejącej konstrukcji). Jeżeli jest taka
konieczność, zawsze istnieje możliwość powiększenia światła poprzez dobudowanie równoległego dodatkowego przepustu, ale już o mniejszym świetle (w tym np.
metodą bezwykopową HDD).
Do najnowszych metod wzmacniania przepustów komunikacyjnych należy zaliczyć technologię wykorzystującą utwardzane rękawy kompozytowe.
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Technologia ta określana mianem CIPP (Cured In Place Pipe) polega na
umieszczeniu bez ingerencji w strukturę zewnętrzną konstrukcji przepustu, specjalistycznej wykładziny dopasowanej do kształtu przewodu w postaci rękawa
nasączonego żywicą z tworzyw polimerowych, a następnie na jego utwardzeniu
tak, aby spełniał wymagane parametry wytrzymałościowe dla danego obiektu [5].
W wyniku procesu utwardzania rękaw w pełni uszczelnia uszkodzony przewód,
pokrywa rysy oraz pęknięcia. Według badań przeprowadzonych przez specjalistów, w tym autora, utwardzony rękaw zaczyna również tworzyć samodzielny
ustrój nośny w postaci elementu konstrukcyjnego, dla którego istniejący obiekt
stanowi formę „szalunku traconego”, umożliwiającego jedynie montaż rękawów.
Należy stwierdzić, że dzięki wytrzymałości uzyskanej w wyniku innowacyjnego
procesu utwardzania, rękaw może pełnić samodzielny nośny element konstrukcyjny współpracujący z istniejącą zasypką, która ulega przesklepianiu – w tym
również w wyniku procesów reologicznych. Nowa konstrukcja wykonana jest wtedy na trasie istniejącego, wzmacnianego obiektu, którego nie trzeba poddawać
rozbiórce, a istniejący obiekt stanowi formę szalunku traconego, umożliwiającego
jedynie montaż rękawa. Następnie, co pokazuje praktyka, tak wzmacniany obiekt
pracuje całościowo, jako zintegrowana konstrukcja zespolona (współpracująca powłoka z otaczającym ośrodkiem).
Przy obliczaniu konstrukcji wzmacniających (np. w metodzie reliningu),
w przeciwieństwie do obiektów nowobudowanych, należy również brać pod uwagę – szczególnie przy zbieraniu obciążeń stałych – że istniejąca konstrukcja stanowi
dodatkowe obciążenie w początkowej fazie eksploatacji przepustu komunikacyjnego. W późniejszej fazie eksploatacji, istniejący obiekt współpracując z konstrukcją
poprzez jej stopniową degradację w czasie, tworzy w efekcie quasi-homogeniczny ośrodek gruntowy współpracujący z konstrukcją podatną. W tym przypadku
istnieje pewna trudność w prawidłowym doborze metod obliczeniowych. Zasadniczym problemem napotkanym przy projektowaniu konstrukcji zagłębionych
w tak „skomplikowanym” ośrodku jest wyznaczenie wielkości oraz rozkładu obciążeń działających na ich powierzchnię zewnętrzną. W dużej mierze trudności te
wynikają z losowego i reologicznego charakteru czynników mających wpływ na
pracę konstrukcji.
Używane obecnie metody obliczeniowe (głównie metody tradycyjne) różnią się
od siebie, co może być przyczyną częstego przewymiarowania i utrudnia możliwość weryfikowania wyników. Faktem jest, że ośrodek gruntowy nie stanowi tylko
obciążenia budowli, ale także stanowi element przenoszący obciążenia. Efektem
współpracy konstrukcji z gruntem jest poprawa rozkładu obciążeń, a co za tym
idzie obciążenie jest równomiernie rozłożone wokół przekroju, wynikiem czego
momenty zginające mają mniejszą wartość [6], [7]. Badania takie w skali naturalnej przeprowadził również autor na wielu konstrukcjach, które potwierdziły
w pełni to zjawisko.
Podsumowując, przy doborze metod wzmocnienia przepustu bardzo istotna jest jej trwałość. Dobór metody powinien być opracowany z uwzględnieniem
zarówno inżynierii trwałości, jak również z zachowaniem zasad zrównoważonego
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rozwoju [8]. Ponadto, nie bez znaczenia jest konieczność i przy tych technologiach
również możliwość zapewnienia z powodzeniem ciągłości ruchu kolejowego, bądź
też jego ograniczenie w minimalnym zakresie, co znacznie zmniejsza ponoszone
koszty społeczne przy tego typu inwestycjach.
Więcej informacji dotyczących tematyki związanej z efektywnymi metodami wzmacniania przepustów Infrastruktury kolejowej znajdą Państwo
w mojej prezentacji konferencyjnej.
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WPROWADZENIE

OBIEKT INŻYNIERSKI
POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE
WYMAGANIA:
• SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKÓW.
• BYĆ BEZPIECZNY.

• BYĆ TRWAŁY.
• BYĆ PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA.

WPROWADZENIE

MAJĄCY MIEJSCE OBECNIE INTENSYWNY

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ W NASZYM KRAJU,

A TAKŻE ROZWÓJ NOWYCH
MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII, SPOWODOWAŁ
WPROWADZENIE DO PRAKTYKI
INŻYNIERSKIEJ W OSTATNICH LATACH,
PRZEPUSTÓW O NOWOCZESNEJ
KONSTRUKCJI.
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WPROWADZENIE

NALEŻY JEDNAK BRAĆ POD UWAGĘ,
ŻE STAN TECHNICZNY

WIELU OBECNIE EKSPLOATOWANYCH
OBIEKTÓW NIEJEDNOKROTNIE

POZOSTAWIA WIELE DO ŻYCZENIA.

TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW

TRWAŁOŚĆ TYCH OBIEKTÓW JEST
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANA Z:
• TYPEM ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNEGO
• RODZAJEM ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW
• JAKOŚCIĄ WYKONAWSTWA

• CZYNNIKAMI EKSPLOATACYJNYMI
I ŚRODOWISKOWYMI
• JAKOŚCIĄ PRAC UTRZYMANIOWYCH
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TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW

USZKODZENIA, UBYTKI SPOIN,

RYSY I SPĘKANIA, OSIADANIA FUNDAMENTÓW
ORAZ USZKODZENIA SKARP,

NIECHYBNIE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO
INTENSYWNEJ DEGRADACJI TYCH OBIEKTÓW.

TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW

Uszkodzenia i awarie
na etapie wykonawstwa.

Ubytki spoin oraz cegieł.

Osiadania konstrukcji fundamentów.
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TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW

Pęknięcia, odspojenia i rysy zasadniczych
elementów konstrukcyjnych.

Ubytki, wymywanie i deformacje skarp.

Czynniki środowiskowe – powodzie,
ekstremalne wahania temperatur itp.

TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW

W PRZYPADKU GRUNTOWO-POWŁOKOWYCH

KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW
I PRZEJŚĆ DLA ZWIERZĄT WYKONANYCH

ZE STALOWYCH BLACH FALISTYCH
WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ TECHNICZNY

PROBLEM PRAWIDŁOWEGO ODWADNIANIA
TYCH KONSTRUKCJI.
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PRZYKŁAD WPŁYWU NIEWŁAŚCIWEGO ODWADNIANIA
KONSTRUKCJI GRUNTOWO-POWŁOKOWYCH
PRZEPUSTÓW ZE STALOWYCH BLACH FALISTYCH
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protection period (durability) of combined Duplex system,
protection period (durability) of Zink coating,
protection period (durability) of paint coating.

SZn -

SCoat -

SD = 1,2 ÷ 2,5 (SZn + SCoat)

SD -

where:

RÓWNANIEM:

SUMA OKRESU OCHRONY OBU POWŁOK ZGODNIE Z PODANYM

TRWAŁOŚĆ TAKIEGO SYSTEMU JEST ZWYKLE WIĘKSZA NIŻ

MALARSKĄ.

CZYLI POKRYCIE POWŁOKI CYNKOWEJ DODATKOWĄ POWŁOKĄ

Z BLACH FALISTYCH MOŻNA ZASTOSOWAĆ SYSTEM DUPLEX,

DLA PODNIESIENIA TRWAŁOŚCI KONSTRUKCJI PODATNYCH

TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW
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TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW

DLA PODNIESIENIA TRWAŁOŚCI
STOSUJE SIĘ RÓWNIEŻ WDROŻONE W OSTATNIM
CZASIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
BAZUJĄCE NA
WYKORZYSTANIU TWORZYW SZTUCZNYCH.

PRZYKŁAD PRZEPUSTU
ŻELBETOWEGO
Z WYKŁADZINĄ
WYKONANĄ Z PE

TECHNOLOGIE I METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW

OBECNIE DOPRACOWANO SIĘ WIELU
NOWYCH TECHNOLOGII WZMACNIANIA

PRZEPUSTÓW Z UŻYCIEM NOWOCZESNYCH
MATERIAŁÓW.

Z ZAKRESU CHEMII BUDOWLANEJ.

WYSOKO MODYFIKOWANYCH

JAK RÓWNIEŻ STOSOWANIE MATERIAŁÓW

RĘKAWÓW KOMPOZYTOWYCH),

(W POSTACI RUR KONSTRUKCYJNYCH LUB

DODATKOWYCH STRUKTUR NOŚNYCH

OBEJMUJĄ ZARÓWNO WYKORZYSTYWANIE

SYSTEMY TYCH PRAC,

TECHNOLOGIE I METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW
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(renowacja przepustu wykonana wg projektu technicznego autora)

PRZYKŁAD RENOWACJI OBIEKTU
Z WYKORZYSTANIEM WZMACNIAJĄCEJ KONSTRUKCJI
ZE STALOWYCH BLACH FALISTYCH
TYPU BOXCULVERT
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(renowacja przepustu wykonana wg projektu technicznego autora)

PRZYKŁAD WZMOCNIENIA PRZEPUSTU DROGOWEGO
Z WYKORZYSTANIEM
DODATKOWEGO ZBROJENIA WZMACNIAJĄCEGO

TECHNOLOGIE I METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW
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WIDOK ZREALIZOWANEGO
PRZEDŁUŻENIA OBIEKTU KOLEJOWEGO
Z WYKORZYSTANIEM ŻELBETOWYCH PREFABRYKATÓW
O PRZEKROJU SKRZYNKOWYM

TECHNOLOGIE I METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
WZMOCNIENIA
GEOTEKSTYLIAMI
PRZEPUSTU
O MAŁYM NAZIOMIE

TECHNOLOGIE I METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW

200
Wysokowski A.

Ze zbrojeniem geotekstyliami

PRZYKŁAD WPŁYWU ZASTOSOWANIA JEDNEJ WARSTWY
ZBROJENIA GEOSYNTETYKAMI
NA NOŚNOŚĆ PRZEPUSTU TYPU BOXCULVERT
NA PODSTAWIE BADAŃ AUTORA W SKALI NATURALNEJ

Bez zastosowania zbrojenia

TECHNOLOGIE I METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW

EFEKTYWNE METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
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Zalecenia wykonano z udziałem autora.

TECHNOLOGIE I METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW
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Wysokowski A.

Zalecenia wykonano z udziałem autora.

TECHNOLOGIE I METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW

EFEKTYWNE METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
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Wysokowski A.
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METODY OBLICZENIOWE WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW

PRZY DOBORZE METOD OBLICZENIOWYCH
NALEŻY MIEĆ NA UWADZE FAKT,

ŻE W OBECNYM STANIE WIEDZY TECHNICZNEJ
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA PRZEPUSTU

MOŻE BYĆ TRAKTOWANA,
JAKO ELEMENT ZASYPKI WSPÓŁPRACUJĄCEJ

Z NOWĄ KONSTRUKCJĄ WZMACNIAJĄCĄ.

METODY OBLICZENIOWE WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ
OBIEKTU, A OŚRODKIEM GRUNTOWYM
PRZYCZYNIA SIĘ
DO OPTYMALIZACJI PRZENOSZENIA
OBCIĄŻEŃ EKSPLOATACYJNYCH.

EFEKTYWNE METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

WNIOSKI

WNIOSKI

ODPOWIEDNI DOBÓR TECHNOLOGII
WZMOCNIENIA, LUB RENOWACJI
PRZY OBECNYM STANIE WIEDZY TECHNICZNEJ

POZWALA NA UZYSKANIE ZAKŁADANEJ
TRWAŁOŚCI OBIEKTU
PRZY ZMINIMALIZOWANIU NAKŁADÓW
MATERIAŁOWYCH I EKONOMICZNYCH.
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Wysokowski A.
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WNIOSKI

DOBÓR METODY
POWINIEN BYĆ OPRACOWANY
Z UWZGLĘDNIENIEM ZARÓWNO
INŻYNIERII TRWAŁOŚCI,
JAK RÓWNIEŻ Z ZACHOWANIEM
ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

WNIOSKI

ZASTOSOWANIE OPTYMALNYCH,
ZRÓWNOWAŻONYCH
ROZWIĄZAŃ INŻYNIERSKICH
DO REMONTÓW I RENOWACJI
KONSTRUKCJI PRZEPUSTÓW

PRZYNOSI KORZYŚĆ ZARÓWNO
DLA UŻYTKOWNIKÓW CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH,

JAK I ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

EFEKTYWNE METODY WZMACNIANIA PRZEPUSTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

WNIOSKI

AUTOR STWIERDZA, ŻE PRZY OBECNYM:
• STANIE WIEDZY I METODACH OBLICZEŃ
• NOWOCZESNYCH MATERIAŁACH, TECHNOLOGIACH

I SPRZĘCIE TECHNICZNYM
WIELE EKSPLOATOWANYCH DZISIAJ

W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM KONSTRUKCJI
PRZEPUSTÓW MOŻNA Z POWODZENIEM REWITALIZOWAĆ
LUB WZMOCNIĆ TYM SAMYM ZNACZNIE
PRZEDŁUŻYĆ ICH OKRES EKSPLOATACJI
NAWET PRZY ZWIĘKSZONYCH OBCIĄŻENIACH.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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PREZENTACJE
CYFROWA KOLEJ
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Cyfrowy bliźniak systemu sterowania ruchem kolejowym
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CYFROWY OPIS INFRASTRUKTURY,
POWIĄZANIE Z METODYKĄ BIM
dr inż. Paweł Wontorski

Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geneza tematu pracy
Definicje
Zakres cyfryzacji
Proces projektowania
Projekt / dokumentacja projektowa
Wymiana informacji
Uwarunkowania formalno-prawne
Podsumowanie
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2020
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Niski poziom integracji międzybranżowej

Metodyka BIM a specyfika systemu kolei

Rozwój technologii informatycznych

Niska efektywność wielokrotnego przepisywania danych
między etapami życia systemu kolei

Niska użyteczność formy papierowej dokumentacji

Cyfryzacja w innych obszarach działalności gospodarczej
i cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

1. Geneza tematu pracy

226
Wontorski P.

Opis sposobu realizacji
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Model infrastruktury

Projekt infrastruktury

b) projekt infrastruktury – odwzorowanie infrastruktury + opis sposobu realizacji
– odpowiedź na pytanie CO ZROBIĆ? oraz JAK ZROBIĆ?

a) model infrastruktury – odwzorowanie infrastruktury
– odpowiedź na pytanie CO ZROBIĆ?

– opis infrastruktury opracowany według ustalonego systemu pojęć, symboli,
norm i zasad wiedzy technicznej, wraz z zapisem sposobu wykonania
(przeprowadzenia robót budowlanych / instalacyjnych) i eksploatacji, zamknięty
w formie zbioru danych zapisanych w pamięci komputera.

Cyfrowy projekt infrastruktury

2. Definicje

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
227

Cyfrowy projekt systemu srk
obejmuje: model systemu srk
i opis sposobu realizacji tego
projektu.

Kontrolę spójności
i autentyczności zbioru danych
zapewnia podpis cyfrowy.
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Dokumentacja projektowa
generowana automatycznie
i stanowi jedną z wielu możliwych
postaci danych wyjściowych.

Cyfrowy projekt opisuje strukturę
systemu srk, jego parametry
i zależności między elementami oraz
procesy w tej strukturze.

– opis systemu srk opracowany według ustalonego systemu pojęć, symboli,
norm i zasad wiedzy technicznej, wraz z zapisem sposobu wykonania
i eksploatacji tego systemu, zamknięty w formie zbioru danych zapisanych
w pamięci komputera.

Cyfrowy projekt systemu srk

2. Definicje
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•

•

Cześć dynamiczną (behawioralną) – opisującą procesy w infrastrukturze

•

•
•
•
•
•

zapis zależności (tablica zależności)
zapis wskazań sygnalizatorów
opis i symulacja stanów systemu srk
opis i symulacja jazd pociągów
scenariusze testowe

Dynamiczny (behawioralny)
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odwzorowanie urządzeń zewnętrznych
i kabli (plan schematyczny, plany
kablowe, PZT, schematy elektryczne)
odwzorowanie urządzeń wewnętrznych
(szafy i stojaki, schematy elektryczne)

Statyczny (strukturalny)

Model systemu srk

Część statyczną (strukturalną) – opisującą infrastrukturę

•

Model systemu srk można więc podzielić na dwie części:

2. Definicje

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
229
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2. Definicje
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energia

sterowanie

SYSTEM KOLEI

Cyfrowy
projekt

tabor

Wymiana
informacji
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infrastruktura

Projekt /
dokumentacja
projektowa

3. Zakres cyfryzacji

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
231

w postaci modelu w pamięci
komputera
tworzenie modelu

zależnie od potrzeb
podpis cyfrowy

w umyśle projektanta
tworzenie rysunków
w postaci dokumentacji
arkusze, np. drukowane
podpis odręczny
CAD, edytory 2D
papierowa (dokumentacja)

koncepcja

projektowanie

zapis informacji

dokumentacja

autoryzacja

narzędzia

zatwierdzana
postać
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Źródło: Opracowanie własne

elektroniczna (model)

BIM, narzędzia symulacyjne

w pamięci komputera w postaci
zbioru danych

cyfrowy projekt

„tradycyjny” projekt

Porównanie projektu tradycyjnego i cyfrowego

3. Zakres cyfryzacji
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Aktualizacja modelu
– „cyfrowy bliźniak”
(AIM) i zasad eksploatacji

Instalacja systemu
/ budowa obiektu
/ modernizacja

Wygenerowanie danych
aplikacyjnych

Modelowanie – „cyfrowy
bliźniak” (PIM*)
i projektowanie

Eksploatacja systemu
/ obiektu

Wygenerowanie danych
do produkcji i eksploatacji

Dane wejściowe
do projektowania
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Źródło: Opracowanie własne

*PIM (ang. Project Information Model)
Projektowy model informacyjny
AIM (ang. Asset Information Model)
Eksploatacyjny model informacyjny

Wygenerowanie
dokumentacji projektowej

Zamówienie projektu

4. Proces projektowania

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
233

Zakończenie modelowania
i projektowania

Źródło: Opracowanie własne
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*PIM (ang. Project
Information Model)
Projektowy model
informacyjny

Uzgodnienia z Zamawiającym
i międzybranżowe

Korekty
i aktualizacja
modelu i projektu

Modelowanie - budowa modelu „cyfrowego bliźniaka” (cz. dynamiczna)

Projektowanie – uzupełnienie
modelu o sposób realizacji

Modelowanie - budowa modelu „cyfrowego bliźniaka” (cz. statyczna)

Określenie struktury
i procesów w modelu

Modelowanie – „cyfrowy bliźniak” (PIM*) i projektowanie

4. Proces projektowania
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Źródło: Opracowanie własne
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• Rysunki stanowią złożenie
prostych elementów graficznych
wektorowych, ale nie obiektów

Stopień 1 – projekty narysowane
przy pomocy różnego rodzaju
edytorów graficznych:

Stopień 0 – skany formy papierowej
do postaci rastrowej

Stopnie jakości projektu elektronicznego (e-projektu):

5. Projekt / dokumentacja projektowa

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
235

•
•
•
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Źródło: Dzierżak Magdalena, Analiza porównawcza
oprogramowania BIM w kontekście zastosowania w projektowaniu
systemów sterowania ruchem kolejowym (praca mgr)

Rysunki zbudowane z obiektów, grafika wektorowa, model parametryczny
Dokumentacja nie jest źródłem danych, tylko ich odwzorowaniem
Możliwość wygenerowania różnych form wizualizacji i eksportu danych.

Stopień 2 – postać zgodna z BIM (ang. Building Information Modeling):
bim-projekt srk

Stopnie jakości projektu elektronicznego (e-projektu):

5. Projekt / dokumentacja projektowa
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Źródło: Kochan A., Wontorski P., Poziomy szczegółowości modelu (LOD) w projektowaniu
infrastruktury sterowania ruchem kolejowym w technologii BIM, 2019.
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Modelowanie: od rysunku 2D do modelu 3D

5. Projekt / dokumentacja projektowa

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
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grafika
wektorowa

wektoryzacja

obraz
rastrowy

model
obiektowy
parametryczny

parametryzacja

model
obiektowy

agregacja

Źródło: Opracowanie własne

aplikacja
instalacja
eksploatacja

IFC
railML
inne…

dokumentacja
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wersja
papierowa

skanowanie

Cyfryzacja dokumentacji – przepływ danych

5. Projekt / dokumentacja projektowa

238
Wontorski P.

Źródło: https://www.ecmweb.com/construction/minnesotaelectrical-contractor-closes-files-bankruptcy-without-warning

Źródło: https://www.autodesk.co.uk/solutions/bim/hub
/bim-for-rail-transit-more-than-3d-visualizationz
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Źródło: https://group.skanska.com/aboutus/building-information-modeling-bim/

Źródło: https://www.baezeni.com/galery
/enineer/#lg=1&slide=32

Obieg informacji w cyklu życia projektu - idea

6. Wymiana informacji

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
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Internet

Jednostki wykonawcze:
wprowadzenie danych
aplikacyjnych, montaż urządzeń
i instalacja w terenie

Terminale
wykonawców

(połączenia VPN)

Terminale
automatyków

Źródło: Wontorski P., Kochan A., Elektroniczny system obiegu
dokumentacji projektowej urządzeo srk - wybrane zagadnienia, 2018

Centralny serwer danych
(główny i zapasowy)
po przekazaniu
dokumentacji
powykonawczej
do Zamawiającego

Centralny
komputer
zarządzania
dostępem

Zarządca
infrastruktury:
Centrala
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Roboczy serwer danych
(główny i zapasowy)
przed przekazaniem
dokumentacji
powykonawczej
do Zamawiającego

Stanowisko
projektanta

Jednostka
projektowa

Zarządca infrastruktury:
sekcja eksploatacji,
posterunki ruchu

Obieg informacji w cyklu życia projektu - propozycja

6. Wymiana informacji

240
Wontorski P.



Źródło: Huahui LAI, Xueyuan DENG, INTEROPERABILITY ANALYSIS OF IFCBASED DATA EXCHANGE BETWEEN HETEROGENEOUS BIM SOFTWARE

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2020 – NOVKOL 2020, 2 grudnia 2020

otwarta, wspólna platforma wymiany danych
w metodyce BIM, związanych z procesem
inwestycyjnym w oparciu o format IFC
i rozwiązania pokrewne.

OpenBIM

6. Wymiana informacji

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
241

•



Źródło: Opracowanie
własne
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Zgodny z ISO/PAS 16739.

IFC (ang. Industry Foundation Classes)
– neutralna i otwarta specyfikacja
formatu plików oparty o model danych
opracowany przez BuildingSMART

Eksport danych: IFC

6. Wymiana informacji
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srk

rozkład jazdy



Źródło: https://ars.elscdn.com/content/image/1-s2.0S0306437914001835-fx1.jpg
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railML

tabor

infrastruktura

railML (ang. Railway Markup Language)
– otwarty standard opracowywany
od 2002 roku w celu ujednolicenia
struktur danych wymienianych między
interfejsami systemów kolejowych

Eksport danych: railML

6. Wymiana informacji

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
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•
•



Źródło: IRS 30100
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wydany: IRS 30100
zgodny z railML

standard opisu infrastruktury kolejowej
oparty na teorii grafów, opracowany
pod patronatem UIC

Eksport danych: railTopoModel (RTM)

6. Wymiana informacji
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Źródło: RailTopoModel Railway Network Description A conceptual model to describe a railway network
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Wymiana informacji obecnie

6. Wymiana informacji

Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM
245

Źródło: RailTopoModel Railway Network Description A conceptual model to describe a railway network
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Wymiana informacji w oparciu o railML i RTM

6. Wymiana informacji
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Cyfrowy opis infrastruktury, powiązanie z metodyką BIM

7. Uwarunkowania formalno-prawne
Propozycje zmian
w Prawie Budowlanym, Prawie Zamówień Publicznych
i aktach wykonawczych do wyżej wymienionych
•

wprowadzenie przepisów dotyczących zapisu dokumentacji projektowej
w formie dokumentacji elektronicznej jako formie obowiązującej i wiążącej,
z formą papierową jako wtórną i niekonieczną do spełnienia formalnych
wymagań stawianych tej dokumentacji w postępowaniu przetargowych
i procesie inwestycyjnym,

•

wprowadzenie przepisów opisujących sposób autoryzacji dokumentacji
przy pomocy podpisu cyfrowego,

•

wprowadzenie pojęć związanych z metodyką BIM,
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7. Uwarunkowania formalno-prawne
Propozycje zmian
w standardach, wytycznych i instrukcjach Zarządców Infrastruktury
•

wprowadzenie (np. do Ie-4) pojęć związanych z metodyką BIM,

•

modyfikacja wytycznych i instrukcji zarządców infrastruktury (np. Ie-4)
w celu możliwości praktycznego wprowadzenia oprogramowania BIM
do projektowania, budowy i eksploatacji obiektów kolejowych (np. na potrzeby
eksploatacji, weryfikacji widoczności, koordynacji międzybranżowej itd.),

•

stworzenie dokumentu (w randze instrukcji kolejowej, a docelowo być może
rozporządzenia) definiującego standardy opisu obiektów kolejowych,
w tym urządzeń i systemów srk w metodyce BIM
W tworzeniu dokumentu można oprzeć się na już opracowanych normach
PN-EN ISO 19650-1:2019 [24] oraz PN-EN ISO 19650-2: 2019 [25]
oraz projekcie standardu metodyki BIM: BIM Standard PL z 2020 roku.
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Uwarunkowania formalno-prawne

•

•

konieczny rozwój cyfrowego projektu w warstwie dynamicznej

konieczny rozwój oprogramowania na potrzeby srk

•

•
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Cyfryzacja dokumentacji i budowa cyfrowej centralnej bazy danych
o infrastrukturze kolejowej

może być skuteczna w warstwie statycznej

•

Metodyka BIM

Wymiana informacji

•

•

Projekt / dokumentacja projektowa

•

Projekt (model) systemu srk statyczny i dynamiczny

Proces projektowania

•

Kompleksowe podejście do cyfryzacji:

•

•

8. Podsumowanie
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[1] Abdelmajid E., Mounir B., Hassan M., Railway Information Modeling – A Review of Railway Project Managment Integrating BIM [w:] International Journal of
RAILWAY, Vol. 12, nr No. 1 March. 2019, s. 10-17.
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PROFESOR

HENRYK BAŁUCH
WSPOMNIENIE

W dniu 8 marca 2020 roku, w wieku 87 lat w odszedł na zawsze Profesor Henryk Bałuch - wybitny naukowiec, uzdolniony inżynier, wspaniały
wychowawca kadr technicznych kolejnictwa.
Profesor Henryk Bałuch urodził się we Lwowie 24 maja 1932 roku.
Podczas wojny Jego ojciec za działalność patriotyczną został stracony przez
okupantów niemieckich. Henryk w bardzo młodym wieku, wraz ze swoją matką, musieli zmienić miejsce zamieszkania i zadbać o przeżycie. To
doświadczenie wpłynęło na kształtowanie Jego charakteru oraz życiowej
zaradności. Po wojnie w latach 1946-1949 uczęszczał do szkoły zawodowej w Przemyślu, kończąc ją z dyplomem czeladnika ślusarstwa i tokarstwa. W latach 1949-1952 uczył się w technikum Budowlano-Drogowym
w Oleśnicy, gdzie zdobył dyplom technika dróg i mostów kolejowych. Od
1 lipca 1952 roku rozpoczął służbę przygotowawczą w PKP, złożył egzaminy na toromistrza, a następnie referendarza kp. Pełnił szereg obowiązków w jednostkach liniowych służby drogowej w obrębie DOKP Kraków.
W latach 1954-1957 odbył studia inżynierskie na Wydziale Komunikacji
Politechniki Warszawskiej, a w latach 1959-1962 studia magisterskie na
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Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, zakończone
dyplomem magistra inżyniera ze specjalnością drogi kolejowe.
W dniu 16 maja 1963 roku został przeniesiony służbowo do Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejowej w Warszawie i odtąd
całą dalszą swoją twórczą działalność związał na stałe z tym ośrodkiem naukowym, który z czasem zmieniał swe nazwy: COBiRTK, CNTK, Instytut
Kolejnictwa, zajmując się problematyką budowy i utrzymania dróg kolejowych. Do ostatnich chwil swego życia, mimo załamania zdrowotnego,
pracował nad rozwiązywaniem tych złożonych zagadnień i dużo pisał na te
tematy. Środowisko techniczne dróg kolejowych żyło w głębokim przekonaniu o tym, że łączy je z Profesorem wspólny cel. Tym jednoczącym nas
celem było osiągnięcie jak najszybciej poprawy kondycji dróg kolejowych
w Polsce wraz z rozwojem ich konstrukcji i systemów utrzymania. Udział
Profesora w tym procesie był wielkim, nieocenionym wsparciem środowiska technicznego dróg kolejowych i umocnieniem jego pozycji, o czym nie
powinny zapominać następne pokolenia.
Od zarania swej pracy zawodowej był starannym obserwatorem procesów eksploatacyjnych kolei, poszukującym brakujących dobrych rozwiązań. Z tej potrzeby wyrosła Jego systematyczna praca nad swoją wiedzą.
W toku tej pracy uzyskał na Politechnice Poznańskiej 1966 roku tytuł doktora nauk technicznych, w oparciu o rozprawę nt. „Badanie kontrukcyjno-geometrycznych nierówności poziomych toru kolejowego, w aspekcie
dużych szybkości pociągów”. Habilitował się na Politechnice Krakowskiej
w 1969 roku. Tytuł Profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 roku,
a w 1990 roku tytuł Profesora zwyczajnego.
Na szeregu politechnik krajowych prowadził wykłady na studiach podyplomowych i doktoranckich oraz w różnych formach współpracował z miejscową kadrą naukową, w tym ostatnio w Wojskowej Akademii Technicznej
(WAT). Pracował równolegle jako ekspert w Komitetach Europejskiego
Instytutu Badań Kolei w Utrechcie. W latach osiemdziesiątych w imieniu Ministerstwa Transportu koordynował współpracę z Departamentem
Transportu USA. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. przewodniczącego Komitetu Transportu PAN, członka Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN, członka Rad Programowych Archives of Transport, członka Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie
Rady Ministrów, członka Rad Naukowych kilku Instytutów i Wydziałów
Politechnicznych. Był Redaktorem Naczelnym Kolejowego Przeglądu Drogowego (potem Dróg Kolejowych) oraz Problemów Kolejnictwa. Przez dwanaście
lat (1970-1982) pełnił funkcję zastępcy dyrektora COBiRTK ds. naukowych, a następnie przez osiem lat (1982-1990) dyrektora CNTK.
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W swej działalności naukowej Profesor zajmował się szeroką gamą problemów, poczynając od odchyłek dopuszczalnych nawierzchni poprzez geometryczno-kinetyczną ocenę toru kolejowego, układy geometryczne toru
i jego deformacje, optymalizację układu geometrycznego rozjazdów przeznaczonych do dużego natężenia przewozu i dużych prędkości pociągów,
wpływ jakości robót na trwałość nawierzchni kolejowej, systemy doradcze
w zakresie napraw nawierzchni, ocenę falistego zużycia szyn, zagrożenia
w nawierzchni kolejowej, a ostatnio na sieciach neuronowych jako narzędziach rozwiązywania problemów z zakresu dróg kolejowych kończąc. Był
autorem wielu monografii i publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Dorobek tej pracy zawarł w fundamentalnych dla dyscypliny naukowej
Drogi Kolejowe dziełach: Trwałość i niezawodność eksploatacyjna nawierzchni kolejowej (WKŁ 1980), Optymalizacja układów geometrycznych toru (WKŁ
1983), Diagnostyka nawierzchni kolejowej (WKŁ 1985), Wspomaganie decyzji
w drogach kolejowych (KOW 1994). Sprecyzował w nich między innymi pojęcia trwałości nawierzchni i potencjału naprawczego nawierzchni. Dzieła
te długo jeszcze będą wykorzystywane przez pracowników naukowych,
doskonalących się pracowników kolejowych i studentów specjalności drogi
kolejowe.
Profesor położył znaczne zasługi dla praktycznej działalności kolei: przy
poprawie trwałości nawierzchni, szczególnie przy wyborze ciężkiego typu
nawierzchni dla podstawowych linii kolejowych w Polsce, we wdrożeniu
jej do produkcji w polskim hutnictwie oraz do eksploatacji na polskiej kolei (ciężka szyna, przytwierdzenie sprężyste szyn do podkładów, podkłady strunobetonowe, rozjazdy kolejowe na podrozjazdnicach strunobetonowych), rozwoju diagnostyki dróg kolejowych, optymalizacji układów
geometrycznych torów, poprawie jakości robót nawierzchniowych, a także
doskonaleniu kadr technicznych polskiej kolei.
Profesor praktycznie lansował tezę, że opracowania teoretyczne jedynie
wtedy przyniosą rezultaty praktyczne, kiedy zostaną starannie wdrożone
w praktyce. Przykładał w związku z tym wiele starań do upowszechniania
opracowanych nowych teorii i metod pośród praktyków. W tym celu inicjował i przeprowadzał osobiście seminaria i cykle szkoleń (np. dla diagnostów dróg kolejowych lub personelu technicznego z wykorzystania metod
wspomagania decyzji w drogach kolejowych). Był twórcą koncepcji, pomysłodawcą i współorganizatorem cyklicznych Konferencji Drogi Kolejowe
(w tym roku miała być organizowana dwudziesta konferencja tego cyklu).
Profesor określił cele tych konferencji jako tworzenie platformy współpracy nauki z praktyką poprzez wymianę poglądów o wynikach najnowszych
opracowań naukowych przygotowanych do wdrożenia oraz sygnalizowania
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problemów, jakich nastręcza praktyka i które wymagają analiz i opracowań
naukowych lub włączenia ich do procesu dydaktycznego realizowanego na
uczelni.
W sposób szczególny absorbowała go troska o przygotowanie na najwyższym poziomie kadr technicznych z zakresu dróg kolejowych, podnoszenie i aktualizowanie ich kwalifikacji zawodowych (kształcenie ustawiczne) oraz stała analiza prawidłowego wykorzystania kadry w procesie
eksploatacji kolei i budownictwie komunikacyjnym. Z jego inicjatywy
zorganizowano studia z zakresu dróg kolejowych na Wojskowej Akademii
Technicznej (WAT). Był autorem programów tych studiów, redaktorem
prowadzącym wydawnictwo kompletu skryptów, zadbał też o skompletowanie kadry naukowo - dydaktycznej z innych ośrodków naukowych oraz
wykształconej w toku tej działalności w WAT.
Profesor Henryk Bałuch był prekursorem wielu tematów do opracowania w toku przewodów doktorskich będąc potem ich promotorem lub
opiniodawcą. Zastępy tych specjalistów wzmocniły i ułatwiły kontynuację
prac Instytutu, szeregu uczelni technicznych w kraju i za granicą oraz praktykę liniową i projektową w kraju.
Osobnego podkreślenia wymaga udział tego wybitnego naukowca
w stowarzyszeniowym ruchu technicznym – szczególnie w Stowarzyszeniu
Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Profesor był stałym członkiem
Rad Programowych konferencji naukowo technicznych tego Stowarzyszenia, a także najbardziej oczekiwanym autorem referatów na tych konferencjach. Był członkiem Redakcji lub Rad Programowych czasopism naukowo-technicznych wydawanych przez Stowarzyszenie. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Specjalizacji Zawodowej SITK RP, a także był przewodniczącym zespołu kwalifikacyjnego do tytułu europejskiego inżyniera
kolejowego (EURAILING). Stowarzyszenie nadało Mu tytuł Honorowego
Członka SITK RP. Dziś w zestawieniu z Jego pozycją zawodową i osiągnięciami naukowymi można stwierdzić, że wyjątkowo w tym przypadku to
On jako Członek Honorowy przysporzył splendoru Stowarzyszeniu, a nie
odwrotnie jak to jest w zasadzie.
Profesor był odznaczony Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami Ministerstwa Obrony
Narodowej i Ministerstwa Transportu RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Medalem Wojskowej Akademii Technicznej. Był rzadko
występującym przykładem tego, ile można dokonać w jednym życiu.
Dziś pozostał ból po jego stracie. Z perspektywy mijającego czasu będziemy prawdopodobnie Profesora Henryka Bałucha uważać za twórcę
współczesnej szkoły rozwiązywania problemów naukowych dróg kolejo-
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wych, ponieważ twórczy ładunek wiedzy, jaki pozostawił w swoich dziełach, ukierunkowuje przyszłą ich kontynuację.
Cześć Jego pamięci.
Andrzej Gołaszewski
Wkład Profesora Henryka Bałucha w organizację i rozwój konferencji naukowo technicznej nt.: „Nowoczesne Technologie i Systemy
Zarządzania w Transporcie Szynowym” jest nieoceniony. Współtworzył od samego początku zakopiańską konferencję. Był aktywnym
Członkiem Komitetu Naukowego konferencji. Autorem, ale także
recenzentem wielu artykułów, przewodniczącym wielu sesji naukowych. Przez wszystkie lata obecności w Zakopanem Profesor wnosił
niezwykle cenny wkład w merytoryczną jakość konferencji, a swoją
osobowością i wiedzą dawał wspaniały przykład młodym naukowcom i inżynierom.
Był przyjacielem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, współpracował z Oddziałem w Krakowie od wielu lat i jako
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia zapamiętamy Profesora jako
niezwykle serdecznego, ciepłego, życzliwego i wielkiego duchem
Człowieka. Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały przyjaciel
i człowiek niezwykły.
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PROFESOR

ŁUCJAN SIEWCZYŃSKI
WSPOMNIENIE
W dniu 21 lutego 2020 roku zmarł Profesor Łucjan Siewczyński,
wybitny przedstawiciel świata nauki, zasłużony nauczyciel akademicki,
znakomity specjalista w zakresie budownictwa kolejowego.
Profesor Łucjan Siewczyński urodził się w dniu 18 listopada 1938 roku.
W roku 1961 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej w specjalności Drogi Żelazne. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Politechnice Poznańskiej jako asystent w Katedrze
Dróg Żelaznych. W czasie reorganizacji Uczelni i powołania Instytutu Inżynierii Lądowej pełnił stanowisko starszego asystenta. Pod opieką prof.
Jana Sysaka działał w obszarze wiedzy o budowie i utrzymaniu podtorza
kolejowego.
W tej problematyce Łucjan Siewczyński w dniu 25.06.1970 roku
przedstawił rozprawę nt. „Próba określenia zależności nawierzchni kolejowej od rodzaju podtorza” uzyskując stopień doktora nauk technicznych,
nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie
dróg żelaznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa Lądowego
Politechniki Krakowskiej uzyskał w dniu 03.03.1976 roku na podstawie
rozprawy nt. ,,Zagadnienia współpracy nawierzchni kolejowej z podtorzem
gruntowym”.
Na stanowisko docenta w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej został powołany w dniu 01.03.1978 roku, a na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej – w dniu 01.10.1991 roku.
Pełnił funkcję kierownika Zakładu Dróg Kolejowych w Instytucie Inżynierii Lądowej. W okresie 01.10.1987 r. do 30.09.1991 r. pracował również
na stanowisku docenta (II pełny etat) w Politechnice Śląskiej w Gliwicach
w Instytucie Budowy Dróg, pełniąc funkcję kierownika Zakładu Budowy
Dróg Żelaznych. Na emeryturę przeszedł w roku 2009.
Główne sukcesy naukowe i techniczne Łucjan Siewczyński osiągnął
w pracach z zakresu współpracy nawierzchni kolejowej z podtorzem gruntowym. Tematyka jego prac to metodyka projektowania (obliczania) gór-
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nych warstw podtorza pod nawierzchnią szynową oraz prace o wpływie
technologii budowy lub przebudowy (modernizacji) podtorza na jego stateczność podczas eksploatacji drogi szynowej. Prace te znalazły pełne zastosowanie w PKP w modernizacjach linii kolejowych E-20, E-30, E-59. Podczas tych prac planował badania i oceniał podtorze, projektował potrzebne
jego wzmocnienia i sprawdzał efekty przebudowy. Na potrzeby Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego prowadził prace dla określenia stanu
nawierzchni tramwajowej na podstawie parametrów geometrycznych toru.
Był autorem i współautorem 120 publikacji drukowanych głównie
w Wydawnictwach Uczelnianych (Zeszytach Naukowych, Zeszytach Seminaryjnych, Pracach Instytutów, seriach Konferencyjnych), w materiałach naukowych konferencji krajowych i zagranicznych, w miesięcznikach
technicznych (,,Drogi Kolejowe”; ,,Przegląd Kolejowy’’; ,,Drogownictwo’’;
,,Archiwum Inżynierii Lądowej’’ PAN, PWN). Zdecydowana większość
publikacji to referaty przygotowane na konferencje, sympozja i seminaria;
głównie publikacje w zakresie badań odkształcalności podtorza gruntowego dla potrzeb jego modernizacji.
Dorobek dydaktyczny stanowią ćwiczenia audytoryjne i projektowe
ze wszystkich przedmiotów specjalności Drogi Żelazne, które prowadził
w latach 1961-1970, a później wykłady z przedmiotów ,,Drogi kolejowe”
i ,,Stacje i węzły kolejowe” w Politechnice Poznańskiej, a w latach 19871991 także wykłady w Politechnice Śląskiej oraz wykłady na Studium Podyplomowym w Politechnice Poznańskiej i w Politechnice Krakowskiej.
Po przejściu na emeryturę był wykładowcą w Wyższej Szkole Zawodowej
w Gnieźnie.
Profesor Łucjan Siewczyński był współautorem podręcznika akademickiego pt. ,,Drogi kolejowe” napisanego pod redakcją prof. Jana Sysaka, wydanego w PWN (1982 r., 1986 r.), który do dzisiaj stanowi cenną pozycję
dla studentów i inżynierów.
W latach 1970-2010 wypromował około 150 magistrów inżynierów
specjalności Drogi Żelazne i kilku absolwentów studiów podyplomowych.
Wypromował trzech doktorów nauk technicznych, był recenzentem w 12
przewodach na stopień naukowy doktora nauk technicznych i w 3 przewodach na stopień naukowy doktora habilitowanego, a także w 2 postępowaniach w sprawie powołania na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Wykonał recenzje wydawnicze kilku książek, kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych, opiniował prace naukowe w programach badawczych
oraz dla Komitetu Badań Naukowych. Za działalność naukową i dydaktyczną był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1982), Medalem Złotym
za Długoletnią Służbę (2009), kilkukrotnie był również odznaczony przez
Rektora Politechniki Poznańskiej.
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Profesor Łucjan Siewczyński był członkiem Zespołu Drogowego Rady
Naukowej Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie,
Rady Programowej Wydawnictw Komunikacji i Łączności w Warszawie,
Kolegium Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej
Budownictwo Lądowe, zespołu dydaktyczno-naukowego Transport przy
MNiSzW, później Zespołu Ekspertów Transport.
Był członkiem rad programowych i komitetów organizacyjnych wielu konferencji naukowych, w latach 1975 - 2010 aktywnie uczestniczył
w 60 konferencjach, sympozjach, seminariach naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych (Kolonia, Wilno, Żylina) wygłaszając
swoje referaty, referaty zbiorcze, prowadząc obrady. Był również członkiem
Rady Naukowej Kolei Dużych Prędkości przy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., członkiem Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
Poza bardzo bogatą działalnością naukową i dydaktyczną prof. Siewczyński pełnił wiele ważnych funkcji w swojej uczelni: był rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów, pełnomocnikiem dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego ds. praktyk studenckich, prodziekanem Wydziału ds.
studenckich (1986-1990), a w latach 1987-1991 pełnił funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej.
Profesor Łucjan Siewczyński był wieloletnim Członkiem Komitetu Naukowego konferencji naukowo technicznej nt.: „Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym”
organizowanej przez Oddział SITK RP w Krakowie. Każdego roku,
od kiedy Profesor zaszczycał swoją obecnością naszą konferencję,
współtworzył zeszyty konferencyjne jako autor, ale także recenzent
wielu artykułów. Będziemy pamiętać Profesora także jako przewodniczącego sesji związanych z infrastrukturą transportu szynowego,
w których swoją wiedzą dawał się poznawać jako wybitny specjalista
w swojej dziedzinie i człowiek godny naśladowania.
Był przyjacielem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, współpracował z Oddziałem w Krakowie od wielu lat i jako
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia zapamiętamy Profesora jako
niezwykle serdecznego, ciepłego, przyjaznego, skromnego i wielkiego duchem Człowieka.

Opracowanie z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z Politechniki Poznańskiej
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PROFESOR

KRZYSZTOF STYPUŁA
WSPOMNIENIE

W dniu 19 maja 2020 roku zmarł Profesor Krzysztof Stypuła, wybitny przedstawiciel świata nauki, wieloletni i zasłużony nauczyciel akademicki Politechniki Krakowskiej, który wychował wiele pokoleń inżynierów
budownictwa. Cieszył się ogromnym szacunkiem i uznaniem wśród społeczności akademickiej, ale przede wszystkim był dobrym i wspaniałym
Człowiekiem.
Podczas swej 46-letniej pracy w Politechnice Krakowskiej pełnił liczne
funkcje, w tym przez wiele kadencji był Senatorem Politechniki Krakowskiej, członkiem Rady Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Zastępcą Dyrektora i Dyrektorem Instytutu Mechaniki Budowli.
Profesor Krzysztof Stypuła był absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie i Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Był wybitnym specjalistą w dziedzinie statyki i dynamiki
budowli, dynamiki gruntów oraz ochrony środowiska przed wibracjami.
Był współautorem polskich norm dotyczących wpływu drgań na budynki
i na ludzi w budynkach, jak również wytycznych projektowania budynków
w warunkach występowania wpływów parasejsmicznych wywołanych budową i eksploatacją metra.
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Profesor Stypuła posiadał ogromny dorobek naukowy i badawczy - był
autorem lub współautorem ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym kilku monografii. Był kierownikiem i wykonawcą ponad 170
prac naukowo-badawczych, ekspertem w zakresie budowy Metra Warszawskiego. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, był też członkiem wielu
prestiżowych gremiów naukowych. Za swoje prace pięciokrotnie otrzymywał nagrody Ministrów Szkolnictwa Wyższego oraz Infrastruktury, był
także laureatem nagrody im. prof. Stefana Bryły (2004) i Medalu im. Prof.
Romana Ciesielskiego (2010). Był członkiem wielu organizacji naukowych,
m.in.: Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN, Zarządu Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej
PAN, Komitetu Nauki PZITB oraz Rady Naukowo-Konsultacyjnej Metra
Warszawskiego. Był także członkiem Rady Naukowej Kolei Dużych Prędkości w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przewodniczącym Komitetu
Ekologii PZITB. Jedną z pasji Profesora była poezja - był autorem licznych
wierszy o tematyce społecznej, obyczajowej i politycznej.
Profesor Krzysztof Stypuła był wielkim Przyjacielem naszego Stowarzyszenia. Przez wiele lat był aktywnym uczestnikiem
Konferencji Naukowo-Technicznej nt: Nowoczesne Technologie
i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym, wspierając ją swoją
wiedzą i doświadczeniem poprzez prace w Komitecie Naukowym,
przewodniczenie sesjom naukowym oraz poprzez recenzowanie
artykułów publikowanym w zeszytach konferencyjnych.

Zdjęcie ze strony https://konferencje.inzynieria.com/
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Informacje dla Autorów
Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega
procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudniającej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor
Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.
2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych
publikację ocenia również redaktor statystyczny.
3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wąska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent
pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recenzentem a autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających
przygotowanie recenzji.
6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia
artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu
uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz
w roku.
Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie
publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest
znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
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Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Naukowo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie
wdraża poniższe rozwiązania:
1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest
autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszający opracowanie.
2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Przygotowanie tekstów do druku
• Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować
pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
• Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wyrazów.
• Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość
300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.
• Wzory matematyczne proszimy wykonywać w miarę możliwości w programie „mathtype”.
• Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego
(do artykułu należy dołączyć oświadczenie).
• Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i podpis.
• Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
• Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce
pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
• W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy
określić procentowy wkład Autorów w publikację.
• Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
• Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczowych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych
na język angielski.
• Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
• Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
• Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.

Spis artykułów opublikowanych 2020 roku
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Spis artykułów opublikowanych
w kwartalniku
Zeszyty Naukowo-Techniczne
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji RP Oddział w Krakowie
w 2020 roku
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE
I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST,
METROPOLII I REGIONÓW – NOVDROG’20 zeszyt nr 1 (120)
Lp.
1
2
3
4
5

Autorzy, tytuł artykułu
Maciej Kruszyna, Pojazdy autonomiczne a polityka mobilności – aspekt
infrastruktury drogowej
Andrzej Marecki, Jerzy Stępniak, Wielokryterialna koordynacja inwestycji i
remontów w pasie drogowym aglomeracji warszawskiej
Adam Miziewicz, Zabezpieczenie drogi krajowej nr 75 na obszarze osuwiska w
m. Tęgoborze
Jarosław Schabowski, Korzyści stosowania nowoczesnych technologii
kompozytowych w projektowaniu, budowie i utrzymaniu bezpiecznej
infrastruktury drogowej
Michał Zawodny, Komunikacja pojazdów autonomicznych z infrastrukturą
drogową

Nr

Strony

1 (120)

7-16

1 (120)

17-30

1 (120)

31-44

1 (120)

45-60

1 (120)

61-74

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA
W TRANSPORCIE SZYNOWYM – NOVKOL 2020 zeszyt nr 2 (121)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Autorzy, tytuł artykułu
Włodzimierz Czyczuła, Piotr Kozioł, Odpowiedź dynamiczna drogi szynowej
jako struktury dwuwarstwowej w kierunku wzdłużnym
Juliusz Engelhardt, Komponent Kolei Dużych Prędkości w koncepcji budowy
CPK 2017 - 2020
Ignacy Góra, Jan Siudecki, Praktyczne aspekty oceny zgodności inwestycji
liniowych
Andrzej Kochan, Cyfrowy bliźniak systemu sterowania ruchem kolejowym
Piotr Kozioł, Rafał Pilecki, Ciągły nieliniowy układ belki podwójnej jako
wiarygodny model dynamiki drogi kolejowej
Ryszard Miłosz, IT Governance w przedsiębiorstwie kolejowym
Paweł Wontorski, Magdalena Dzierżak, Andrzej Kochan, Oprogramowanie
BIM w projektowaniu systemów sterowania ruchem kolejowym – analiza
porównawcza

Nr

Strony

2 (121)

7-16

2 (121)

17-34

2 (121)

35-54

2 (121)

55-66

2 (121)

67-74

2 (121)

75-90

2 (121)

91-104
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Alfabetyczny wykaz autorów w 2020 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwisko
Czyczuła Włodzimierz
Dzierżak Magdalena
Engelhardt Juliusz
Góra Ignacy
Kochan Andrzej
Kozioł Piotr
Kruszyna Maciej
Marecki Andrzej
Miłosz Ryszard
Miziewicz Adam
Pilecki Rafał
Schabowski Jarosław
Siudecki Jan
Stępniak Jerzy
Wontorski Paweł
Zawodny Michał

Nr zeszytu
2 (121)
2 (121)
2 (121)
2 (121)
2 (121)
2 (121)
2 (121)
2 (121)
1 (120)
1 (120)
2 (121)
1 (120)
2 (121)
1 (120)
2 (121)
1 (120)
2 (121)
1 (120)

Strony
7-16
91-104
17-34
35-54
55-66
91-104
7-16
67-74
7-16
17-30
75-90
31-44
67-74
45-60
35-54
17-30
91-104
61-74

Alfabetyczny wykaz recenzentów w 2020 roku
Radosław Bąk
Janusz Bohatkiewicz
Włodzimierz Czyczuła
Stanisław Gaca
Jarosław Górszczyk
Kazimierz Jamroz
Maciej Kruszyna
Sergiusz Lisowski
Konrad Malicki
Piotr Olszewski
Tomasz Siwowski
Andrzej Szarata
Juliusz Sołkowski
Wiesław Starowicz
Antoni Szydło

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
przy udziale:
– Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP
– Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu
– PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
– Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie
PATRONAT HONOROWY
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.
Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska)
dr inż. Andrzej Kochan (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Władysław Koc (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska)
dr inż. Andrzej Massel (Instytut Kolejnictwa)
prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny)
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Paweł Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspólnicy sp.k.
dr inż. Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa)

Przewodnicząca:		
Sekretarz organizacyjny:
Członkowie:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

KOMITET ORGANIZACYJNY
Józefa Majerczak
Janina Mrowińska
Marek Błeszyński
Anna Karpierz
Jerzy Hydzik
Teresa Jaszczyszyn
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PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY KONFERENCJI 2019
Generalny Partner Konferencji
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”
TRACK TEC S.A.

Diamentowi Partnerzy Konferencji
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”
RAIL-MIL COMPUTERS SP. Z O.O. SP.K.
SBM SPÓŁKA Z O.O.

Złoci Partnerzy Konferencji
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”
BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
COVER TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RAMATECH-INSTAL S.C.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE GRAW SP. Z O.O.

Złoty Partner Konferencji
„Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury
drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’20”
CEMEX POLSKA SP. Z O.O.
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BALISE PRODUCTS

ERTMS / ETCS L1 Components

rmRailProtector 4.0 ®
rmRailProtector4.0® is a range of products within the Rail-Mil Q7 product family, that has been
designed to meet the needs and the requirements of the European Train Control System (ETCS).
The product range includes a wide array of components divided into four categories i.e.:
–

BALISE PRODUCTS (Q7-BL-FX -fixed, Q7-BL-TR -controlled, Q7-BL-FO -controlled with FO),

–

PROGRAMMING TOOLS (Q7-UPKE, Q7-UPKE-HAND),

–

PROGRAMMING PC SOFTWARE (Q7-PROG),

–

LEU and CENTRAL LEU COMPONENTS (Q7-LU-XXX, and Q7-LU-XXX-FO).

Q7-BL-TR (Controlled Euro-Balise)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUBSET-036 compliant
Balise type: reduced size balise
Debris: class A
Programming: via the air gap
Additional features: electronically switched ON/OFF by the programming tool,
not needed metal cover to deactivate the balise
Mounting: two holes at 200mm distance, screws M12
(steel A4 or A2 are recommended)
Size: 440 x 250 x 55mm, 5 or 9m fixed cable (no connector)
Colour: RAL 1016 (or different upon request)
Interface: C1, C6
Distance: up to 500m

made in
POLAND

More information on
ETCS and ERTMS at:
www.ertms.net

Learn more about our products at: rail-mil.eu

Pipes designed for generations
Pipes designed for generations

Systemy rur GRP Amiblu

sprawdzone rozwiązania dla infrastruktury kolejowej

Rury GRP – najlepsze rozwiązanie dla wymagających projektów
bezwykopowych
•
•
•
•
•
•
•

Odporne na korozję i prądy błądzące
Niski ciężar -> łatwy montaż
Szybki montaż -> do 40 m/dzień
Wysoka precyzja sterowania
Długie odcinki przeciskowe
Możliwość montażu rur bez konieczności zatrzymywania ruchu pociągów
Imponująca lista referencji z realizacji pod szlakami kolejowymi w Polsce i na świecie

Amiblu jest największym na świecie dostawcą rur i kształtek GRP. Łączy wiedzę, doświadczenie i globalny zasięg dwóch liderów rynku rur GRP:
Amiantit z technologią Flowtite i Hobas.
Posiada dekady doświadczeń w setkach projektów w zakresie systemów kanalizacyjnych, przemysłowych, rozwiązań dla wody pitnej, odwodnień
dróg i lotnisk, przepustów kolejowych i elektrowni wodnych realizowanych na całym świecie.

Systemy rurowe Amiblu

www.amiblu.com

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE
INŻYNIERÓWI ITECHNIKÓW
TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
INŻYNIERÓW
KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
ODDZIAŁ W
W KRAKOWIE
KRAKOWIE
ODDZIAŁ
30-804
Kraków, ul.
ul. Siostrzana
11 11
30-804
Kraków,
Siostrzana
Tel. Tel.
(012)(12)
658-93-72,
658-93-74,
fax 659-00-76
658-93-72,
658-93-74
NIP 676-001-01-60
NIP 676-001-01-60
REGON 350013129
REGON 350013129
krakow@sitkrp.org.pl
www.sitk.org.pl
krakow@sitkrp.org.pl
www.sitk.org.pl
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W ramach działalności SITK RP w Krakowie
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wartości
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naukowo-techniczne,
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• seminaria,
• sympozja, warsztaty,
w różnych dziedzinach transportu.
• kursy
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• seminaria,
• spotkania
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• spotkania
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Zeszyty
Oddziału SITK RP w Krakowie zawierający re• Publikacje
zwarteNaukowo-Techniczne
(książki):
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artykuły z problematyki transportu kolejowego, drogowego i miejskiego,
⋅ monografie,
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zwarte (książki)
⋅ podręczniki,
*monografie
⋅ materiały konferencyjne,
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branżowe Transport Miejski i Regionalny, który porusza problemy transporto-

we w miastach.

W ramach działalności SITK RP w Krakowie funkcjonuje Biuro Ekspertyz, w którym
specjaliści i rzeczoznawcy SITK, wysokiej klasy eksperci naukowi i inżynierowie
praktycy wykonują projekty i analizy w różnych dziedzinach transportu. W obszarze zainteresowań eksperckich jest transport drogowy, transport zbiorowy (komunikacja zbiorowa), inżynieria ruchu, transport kolejowy i transport lotniczy.

Publikacje
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddziału w Krakowie:
1
2
3

Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
Informatyka na usługach Służby Ruchu na przykładzie Południowej DOKP (1983, s. 42)
Wykorzystanie materiałów miejscowych dla potrzeb drogownictwa w Makroregionie Południowo-Wschodnim Polski (1983, s. 63)
3 bis Program doraźnych przedsięwzięć dla usprawnienia komunikacji w Tarnowie (1983, s. 36)
4
Modelowanie sieci transportu kolejowego (1983, s. 217)
5
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny (1984, s. 133)
6
Trasa Zwierzyniecka. Problem planistyczny, techniczny i ekologiczny. Część II (1984, s. 148)
7
Betony cementowe w budownictwie drogowym i mostowym (1985, s. 84)
8
Problemy komunikacyjne Krakowa. Organizacja ruchu w Śródmieściu (1985, s. 131)
9
Stan aktualny i kierunki badań w zakresie zastosowań informatyki w transporcie kolejowym (1986,
s. 118)
10 Nowe technologie w budownictwie drogowym (1987, s. 92)
11
Prognozowanie przewozów. Metody i zastosowania (1987, s. 31)
12 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1987, s. 156)
12 bis Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym. Część II (1987, s. 154)
13 III Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1988, s. 228)
14 Wykorzystanie badań laboratoryjnych do sterowania jakością robót drogowych (1988, s. 123)
15 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1989, s. 207)
16 IV Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1989, s. 203)
17 Racjonalizatorzy SITK na rzecz Miasta Krakowa (1989, s. 30)
18 V Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1990, s. 174)
19 VI Dni Technika Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie (1991, s. 88)
20 Problemy mostownictwa w regionie Krakowskim (1992, s. 135)
21 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 388)
22 Transport i budownictwo komunikacyjne w problematyce naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (1992, s. 322)
23 Informatyka w kolejnictwie (1992, s. 178)
24 Modelowanie procesów przewozowych i ładunkowych w transporcie (1992, s. 376)
25 Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP (1993, s. 240)
26 Ochrona zabytków techniki, przemysłu i sztuki inżynierskiej (1993, s. 262)
27 Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym (1993, s. 208)
28 Problemy zarządzania transportem (1993, s. 228)
29 Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza (1993, s. 150)
30 Obsługa komunikacyjna w obszarach zurbanizowanych w Polsce (1994, s. 240)
31 Transport kombinowany – uwarunkowania i możliwości (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1, 1994, s. 260)
32 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2, 1994, s. 500)
33 Działalność Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie w latach 19901993 (sprawozdanie kadencyjne) (Materiały Różne 1, 1994, s. 144)
34 Współpraca PKP z bocznicami kolejowymi (Zeszyt Naukowo-Techniczny 3, 1994)
35 Polityka transportowa w miastach Środkowej i Wschodniej Europy w okresie transformacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 4, 1995, s. 242)
36 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 5, 1995, s. 212)
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Problemy administracyjne, techniczne i prawne w utrzymaniu dróg lokalnych miejskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 6, 1995, s. 164)
Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 7,
1995, s. 340)
Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały
Różne 2, 1995, s. 136)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996,
s. 244)
Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji
w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996,
s. 240)
Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997,
s. 254)
Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach
1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998,
s. 44)
Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-Techniczny 23, 1998, s. 104)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998,
s. 348)
Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999,
s., 400)
Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 31, 1999, s. 92)
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Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny
32, 1999, s. 144)
Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia
6, 1999, s. 128)
Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000,
s. 104)
Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000,
s. 108)
Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-Techniczny 41, 2000, s. 294)
Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45,
2001, s. 296)
XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
42, 2001, s. 232)
Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001,
s. 154)
Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,
s. 124)
Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 48, 2002, s. 108)
XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
49, 2002, s. 240)
Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów
norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
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104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105 XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003,
s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim
rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63,
2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65,
2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004,
s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68,
2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn
Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
123 XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 73, 2005,
s. 332)
125 Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny (Zeszyt Naukowo-Techniczny 74, 2005, s. 266)
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 (Materiały Różne 8, 2006,
s. 176)
127 Krajowy transport drogowy (Monografia 14, 2006, s. 716)
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa (Zeszyt Naukowo-Techniczny 75, 2006, s. 120)
129 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 15, 2006, s. 396)
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 76, 2006, s. 124)
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
77, 2006, s. 188)
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 78, 2006,
s. 420)
133 Inwestycje w drogownictwie - przygotowanie, realizacja i nadzór (Zeszyt Naukowo-Techniczny 79, 2007,
s. 324)
134 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 80, 2007, s. 266)
135 Technika w transporcie - historia i zabytki (Zeszyt Naukowo-Techniczny 81, 2007, s. 520)
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136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 82, 2007,
s. 300)
137 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 83, 2007, s. 370)
138 Krajowy transport drogowy (Monografia 16, 2008, s. 768)
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego - Tomik Jubileuszowy (Materiały Różne 9, 2008, s. 56)
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (2008, s. 186)
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
85, 2008, s. 328)
142 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 86, 2008,
s. 356)
143 XXII Małopolskie Dni Technika - Zarządzanie siecią drogową (Zeszyt Naukowo-Techniczny 87, 2009,
s. 154)
144 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 88, 2009, s. 470)
145 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 17, 2009, s. 408)
146 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
89, 2009, s. 360)
147 System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych
w Polsce (Monografia 18, 2009, s. 248)
148 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 90, 2009, s.320)
149 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 91, 2009,
s. 676)
150 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 (Materiały Różne 10,
2010, s. 168)
151 Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje (Zeszyt Naukowo-Techniczny 92, 2010, s. 364)
152 Kompleksowe badania ruchu - teoria i praktyka - doświadczenia miast polskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 93, 2010, s. 212)
153 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 94, 2010, s. 404)
154 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 95, 2010,
s. 694)
155 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach (Monografia 19, 2010,
s. 344)
156 Krajowy transport drogowy (Monografia 20, 2011, s. 884)
157 Na transportowym szlaku. Zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 11, 2011, s. 208)
158 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
96, 2011, s. 706)
159 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(97), 2012, s. 280)
160 Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu (2012, s. 432)
161 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(98), 2012, s. 312)
162 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Materiały konferencji, 2012,
s. 88)
163 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
3(99), 2012, s. 408)
164 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(100), 2013, s. 316)
165 Drogi kolejowe 2013 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(101), 2013, s. 384)
166 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
3(102), 2013, s. 528)
167 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2010-2013 (2014, s. 168)
168 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(103), 2014, s. 490)
169 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2014, część I - s.
296, część II - s. 264, suplement - s. 120)
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170 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
2(104), 2014, s. 504)
171 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(105), 2015, s. 160)
172 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 2(106), 2015, s. 264]
173 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Sterowanie ruchem
kolejowym. Transport szynowy [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(107), 2015, s. 248]
174 Poczet Wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego. Część I – Portrety członków Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej [2016, s. 126]
175 Poczet Wspaniałych w karykaturze Marka Błeszyńskiego. Część II – Portrety kolejarzy oraz aneks Autora
[2016, s. 160]
176 Przeszłość dla przyszłości. Monografia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji
Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie 2006–2016 [2016, s. 176]
177 140 lat kolei w Nowym Sączu [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(108), 2016, s. 240]
178 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 2(109), 2016, s. 276]
179 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Sterowanie ruchem
kolejowym. Transport szynowy [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(110), 2016, s. 408]
180 Stowarzyszenia i organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności [Zeszyt Naukowo-Techniczny 4(111),
2016, s. 192]
181 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 1(112), 2017, s. 244]
182 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Transport szynowy.
Sterowanie ruchem kolejowym. [Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(113), 2017, s. 308]
183 170 lat kolei w Krakowie [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(114), 2017, s. 180]
184 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Krakowie w kadencji 2014-2017 (2018, s. 112)
185 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część I: Droga kolejowa [Zeszyt
Naukowo-Techniczny 1(115), 2018, s. 200]
186 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Część II: Transport szynowy.
Sterowanie ruchem kolejowym. [Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(116), 2018, s. 204]
187 Kolejarze polscy dla niepodległej Ojczyzny [Zeszyt Naukowo-Techniczny 3(117), 2018, s. 164]
188 Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów – Novdrog’19 [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(118), 2019, s. 248]
189 Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego (2019, część I - s.
324, część II - s. 274, suplement - s. 128)
190 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. [Zeszyt Naukowo-Techniczny
2(119), 2019, s. 384]
191 Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów – Novdrog’20 [Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(120), 2020, s. 244]

Poszczególne Zeszyty Naukowo-Techniczne można kupić
w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie,
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków,
tel. 12-658-93-72, 12-658-93-74, fax 12-59-00-76,
e-mail: krakow@sitkrp.org.pl

