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Streszczenie
W systemach transportowych w celu zachowania płynnego przepływu ruchu pojazdów głównym
działaniem jest ograniczenie zjawiska kongestii do minimum. W przypadku transportu drogowego,
szczególnie w aglomeracjach miejskich, punktami, w których takie zjawisko zachodzi systematycznie,
są przejazdy kolejowo-drogowe. Z tego względu ruch w obrębie przejazdu jest wysoce nieefektywny
oraz cechuje się zwiększeniem negatywnego wpływu na środowisko. W artykule przedstawione zostały wyniki badań statystycznych przeprowadzone na użytkownikach przejazdów kolejowo-drogowych miasta Poznań oraz okolic. Dotyczyły one między innymi stopnia zadowolenia z istniejącej infrastruktury oraz zachowania się kierowców w przypadku wyłączenia z ruchu przejazdu. Porównano
również wskaźniki ekologiczne, a także długość oraz czas trwania przejazdu dla tras, z których jedna
przebiegała przez przejazd kolejowo-drogowy, a druga charakteryzowała się bezkolizyjnym przecięciem ruchu pojazdów drogowych i szynowych z pominięciem przejazdu kolejowo-drogowego.
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Abstract
In transport systems, in order to maintain a smooth flow of vehicle traffic, the main focus is
reducing congestion to a minimum. In the case of road transport, especially in urban agglomerations,
some main points where such an effort is systematically needed are rail crossings. For this reason,
traffic flow around the crossings is highly inefficient and is characterized by an increase in negative
environmental impact as a result. The article presents the results of statistical surveys conducted on
users of rail crossings in the city of Poznan and the surrounding area. These surveys concerned, among
others, the degree of satisfaction with the existing infrastructure and the behavior of drivers in the
event of the rail crossing being closed. Ecological indicators were also compared, as well as the length
and duration of travel through the routes, one of which went through a conventional rail crossing,
and the other through a collision-free intersection of road and rail vehicle traffic bypassing the need
for a standard rail crossing.
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Streszczenie
W dzisiejszych czasach konieczne staje się dostarczenie wielu produktów w coraz krótszym czasie i niekiedy na bardzo duże odległości. Jednym ze środków transportu zbiorowego wpisującego się
w tę tendencję jest transport szynowy. Z uwagi na dużą konkurencyjność na rynku przewozu towarów konieczne staje się dążenie do budowy pojazdów spełniających wymogi wysokiej dyspozycyjności, funkcjonalności, uniwersalności, wpisujących się w tendencje proekologiczne, ekonomicznych
w utrzymaniu, o niskiej masie własnej, charakteryzujących się dużą ładownością.
Istotnym podzespołem, decydującym o wielu parametrach wagonu towarowego, do jakich należą: wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa elementów; dopuszczalna ładowność i prędkość; bezpieczeństwo jazdy w warunkach jazdy quasi-statycznej podczas przejazdu przez tory wichrowate;
własności dynamiczne; zdolność do hamowania realizowaną na drogach hamowania określonych
w przepisach, limitowaną przez odległość międzysygnałową; przejezdność przez łuk o minimalnym
promieniu (R = 35 m lub R = 75 m w zależności od typu wagonu towarowego), zdolność do wjazdu
na promy o określonym kącie pochylania rampy i ewentualnie promieniu łuku toru; zdolność przejazdu przez górki rozrządowe, hamulce torowe oraz inne urządzenia hamulcowe infrastruktury, poziom prac konserwacyjno-naprawczych wagonu, które należy wykonać, aby utrzymać pojazd w stanie
gotowości do eksploatacji; bezpieczeństwo i higienę pracy podczas rozładunku i załadunku wagonu,
poziom emisji drgań, wibracji i wstrząsów (obciążeń udarowych); poziom emisji hałasu do środowiska naturalnego; odporność części na zużycie i poziom zabezpieczenia przed korozją; zdolność do
przestawności na szeroki tor o prześwicie 1520 mm; zdolność do współpracy (kompatybilność) z odpowiednimi urządzeniami infrastruktury i urządzeniami do sterowania ruchem kolejowym (SRK);
ładowność, pojemność ładunkowa; jest w przypadku wagonów towarowych dwuosiowych zawieszenie, a w przypadku wagonów towarowych cztero- i sześcioosiowych układ biegowy lub wózek.
W artykule przedstawiono rozwój konstrukcji układów biegowych wagonów towarowych ze
szczególnym naciskiem na układy biegowe wagonów standardowych.
Ponadto przedstawiono metodykę projektowania wybranych węzłów konstrukcyjnych układu
biegowego z uwzględnieniem wpływu wybranych kryteriów oceny.
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Abstract
Nowadays, it becomes necessary to provide many products in a shorter time and sometimes over
very long distances. Rail transport is one of the means of collective transport in line with this trend.
Due to the high competitiveness on the market for the transport of goods, it becomes necessary to
strive to build vehicles that meet the requirements of high availability, functionality, versatility, in line
with pro-ecological, economic and maintenance trends, with low own weight, and characterized by
high payload.
An important component that determines many parameters of a freight wagon, including: static
and fatigue strength of the elements; load capacity and speed; safe driving in quasi-static driving
conditions when passing through twisted tracks; dynamic properties; braking ability provided
on braking distances specified in regulations, limited by the distance between signals; passage
through an arc with a minimum radius (R = 35 m or R = 75 m depending on the type of freight
wagon), the ability to enter ferries with a specified ramp angle and, if necessary, the curve radius;
the ability to travel over camshaft, track brakes and other infrastructure braking devices, level of
wagon maintenance and repair work that must be carried out to keep the vehicle in working order;
occupational health and safety during unloading and loading the wagon, emission level of vibrations,
vibrations and shocks (impact loads); noise emission to the environment; parts resistance to wear
and level of corrosion protection; adjustable for wide track with 1520 mm ground clearance; ability to
cooperate (compatibility) with relevant infrastructure devices and railway traffic control equipment
(SRK); load capacity, load capacity; is, in the case of two-axle freight wagons, a suspension, and in
the case of four and six-axle freight wagons a running gear or a bogie.
In addition, the methodology for designing selected running system structural nodes has been
presented, taking into account the impact of selected assessment criteria.
The article presents the development of the construction of running systems of freight wagons
with particular emphasis on the running systems of standard wagons.
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Streszczenie
W ostatnich latach wzrosła troska operatorów kolejowych i władz publicznych kwestiami związanymi z emisją CO2 i ochroną środowiska. Zgodnie z informacjami źródłowymi [1], urządzenia
HVAC* mogą stanowić do 30% całkowitego zużycia energii pojazdu kolejowego. Biorąc pod uwagę
całkowity koszt posiadania urządzenia HVAC w 30-letnim okresie eksploatacji, koszt energii wynikający ze zużycia energii elektrycznej stanowi ponad 60% całkowitych kosztów.
W tym kontekście, gdy rośnie zapotrzebowanie na transport kolejowy i rosną koszty energii elektrycznej, istnieje potrzeba zminimalizowania zużycia energii przez urządzenia HVAC, bez wpływu
na ich jakość działania.
Obciążenia termiczne pojazdów kolejowych są ekstremalnie zmienne w czasie, ponieważ zależą
od wielu niestabilnych czynników, takich jak: temperatura zewnętrzna i wilgotność, promieniowanie słoneczne, orientacja i prędkość pociągu, liczba pasażerów w pociągu i tak dalej. Z tego powodu,
przy projektowaniu energooszczędnych systemów, należy brać pod uwagę roczną wydajność urządzenia lub tak zwaną wydajność sezonową, zamiast koncentrować się tylko na wydajności urządzenia
w szczytowych warunkach obciążenia.
Prezentacja dotyczy metodologii wyboru najlepszego rozwiązania projektowego pod względem
całkowitych kosztów posiadania, dla określonego klimatu i aplikacji, wraz z przedstawieniem pewnych technologii, które pozwalają obniżyć roczne zużycie energii przez urządzenie HVAC. Proponowane rozwiązania są porównywane z konwencjonalnym urządzeniem HVAC, przyjętym za punkt
odniesienia, w celu demonstracji procesu.
Rozwiązania technologiczne poprawiające efektywność energetyczną są dobierane z uwzględnieniem szczególnych wymagań w zakresie dostępnej przestrzeni, ciężaru, hałasu i niezawodności urządzenia.
Odbywa się to w celu promowania implementacji energooszczędnych projektów urządzeń, które często są odrzucane, ponieważ nie spełniają wszystkich przyjętych ograniczeń sektora kolejowego.
Zgodnie z ECO-Design firmy Knorr-Bremse, stosowanie bardziej przyjaznych środowisku,
„zielonych” czynników chłodniczych również przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.
Projekty urządzeń obejmują alternatywne rozwiązania, takie jak zastosowanie CO2 jako czynnika
chłodniczego, który przy optymalnym GWP**, minimalizują wpływ na środowisko na koniec okresu eksploatacji urządzenia HVAC.
*HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning, System Ogrzewania, Wentylacji i Klimatyzacji
**GWP – Global Warming Potential, Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
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Abstract
The concern of railway operators and public authorities on CO2 emissions and environment
protection has increased over the last years. According to reference [1] HVAC units can represent
up to 30% of train total energy consumption. Considering the total cost of ownership of an HVAC
unit in a 30 years’ time frame, the energy cost due to electricity consumption accounts for more than
60% of the total figure.
In this context, where demand for rail transportation is increasing and energy costs are rising,
there is the need to minimize HVAC energy use without affecting its service quality.
Thermal loads of train’s cars are extremely variable in time, as they depend on various unsteady
factors such as outdoor temperature and humidity, solar radiation, train’s orientation and speed,
passenger train occupation and so on. For this reason, the design of energy efficient systems shall
consider the yearly performance of a unit or the so called seasonal efficiency, rather than focusing
only on the unit’s performance under peak load conditions.
The talk presents a methodology to choose the best design solution in terms of total cost of
ownership for a specific climate and application, together with some specific technologies that allow
to strongly decrease the annual energy consumption of the HVAC unit.
The proposed solutions are compared to a conventional HVAC unit, taken as baseline, to
demonstrate the process.
The technological features that improve energy efficiency are selected taking into account specific
requirements on space, weight, noise and reliability of the unit.
This is done in order to promote the final implementation of energy efficient designs, that are
often discarded as they fail to comply with all the constraints of the railways sector.
In line with the ECO-Design, the use of green refrigerants also contributes to the environment
protection. Knorr Bremse designs include alternatives like CO2 that with an optimum GWP
minimizes the environmental impact at the end of the life of the HVAC unit.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł opisuje koncepcję modułu wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza
przeznaczonego dla lekkich pojazdów trakcyjnych. Moduł składa się z następujących komponentów:
agregatu sprężarkowego, chłodnicy powietrzno-olejowej, filtrów oraz osuszacza adsorpcyjnego. Budowę agregatu sprężarkowego oparto na kompaktowym stopniu EN2 współpracującym z opracowanym przez Instytut układem uzdatniania sprężonego powietrza, który spełnia wymagania przemysłu
kolejowego. Ponadto w artykule przedstawiono sposób doboru poszczególnych elementów modułu.
Zastosowanie stopnia sprężającego EN2 umożliwiło zaprojektowanie kompaktowego modułu
dla pojazdów trakcyjnych, których zapotrzebowanie na sprężone powietrza nie przekracza 0,4 m3/h.
Medium wytwarzane przez moduł charakteryzuje klasa czystości 2:2:2 wg PN-EN ISO 8573-1:2010.
Główną zaletą modułu jest kompaktowość, dzięki której wymagana przestrzeń do jego zabudowy na
pojeździe ulega minimalizacji. Ponadto zaprezentowany układ charakteryzuje struktura modułowa.
Oznacza to, iż możliwy jest wybór miejsca zabudowy urządzeń, co pozwala na zwiększenie dostępności obsługowej oraz stworzenie różnych konfiguracji modułu w zależności od wymagań danego
pojazdu.
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Streszczenie
This article describes the concept of a compressed air production and treatment module for light
traction vehicles. The module consists of the following components: compressor, electric motor, airoil cooler, filters and adsorption dryer. The design of the compressor unit is based on the compact
EN2 stage cooperating with the compressed air treatment system developed by the Institute that
meets the requirements of the railway industry. Moreover, the article presents the method of selecting
individual components of the module.
The use of the EN2 compression stage made it possible to design a compact module for traction
vehicles whose compressed air demand does not exceed 0.4 m3/h. The medium produced by the
module is characterized by purity class 2:2:2 according to PN-EN ISO 8573-1:2010. The main
advantage of the module is its compactness, thanks to which the space required for its installation on
the vehicle is minimized. Moreover, the presented system is characterized by a modular structure.
This means that it is possible to choose the installation place of devices, which allows to increase
service accessibility and create various configurations of the module installation depending on the
vehicle’s requirements.
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Streszczenie
Czasy zatrzymań na przystankach stanowią istotny element czasu przejazdu linii tramwajowych
– niekiedy jest to nawet 30-40% całkowitego czasu przejazdu linii. Mają więc wpływ na funkcjonowanie linii oraz ocenę jakości funkcjonowania linii przez pasażerów. Czas zajęcia przystanku jest związany przede wszystkim z podstawową funkcją przystanku, czyli wymianą (wsiadaniem i wysiadaniem)
pasażerów, a także czasem trwania czynności operacyjnych (w tym otwierania i zamykania drzwi)
oraz czasem zwalniania i przyspieszania. Jednak na wielu przystankach wymienione czasy cząstkowe
stanowią tylko część całkowitego czasu zajęcia – znacznie więcej czasu tramwaje (a zatem również pasażerowie) tracą w oczekiwaniu na zajęcie stanowiska przystankowego i/lub w oczekiwaniu na możliwość odjazdu z przystanku. Wynika to z działania zróżnicowanych czynników zewnętrznych, w tym
wielu o charakterze zakłócającym. Znajomość tych czynników umożliwia stosowanie rozwiązań infrastrukturalnych oraz metod organizacji ruchu i przewozów, które minimalizują prawdopodobieństwo
wydłużenia czasu postoju na przystanku z powodów innych niż wymiana pasażerów.
Aby jednak to było możliwe – konieczne jest wykonanie szczegółowych badań, które umożliwiają
wyodrębnienie poszczególnych składników czasu zajęcia przystanku przez tramwaj. O ile wyodrębnienie czasu oczekiwania na możliwość wjazdu na przystanek (oraz samego wjazdu) jest stosunkowo łatwe
dzięki możliwości wykorzystania odbiorników GPS, to już rozdzielenie czasu wymiany oraz czasu oczekiwania na możliwość odjazdu – wymaga obserwacji zakończenia faktycznego momentu zakończenia
wysiadania i wsiadania pasażerów. Takich informacji nie da się jednak uzyskać na podstawie wyników
automatycznej rejestracji położenia tramwaju w czasie i przestrzeni – konieczna jest dołączenie fizycznej
obserwacji przez obserwatorów znajdujących się na przystankach lub w samych pojazdach.
W niniejszym referacie omówiono wyniki badań własnych nad czasem trwania poszczególnych
składników zajęcia przystanku, przeprowadzonych w ścisłym centrum Krakowa. Pod uwagę wzięto natężenia i strukturę kierunkową ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz wielkości potoków pasażerskich, jak również cechy infrastruktury przystanków (m.in.: liczbę i lokalizację stanowisk
przystankowych względem skrzyżowania, umiejscowienie przejść dla pieszych). W oparciu o wyniki
zaawansowanych analiz statystycznych zbudowano uniwersalny model czasu zajęcia przystanku tramwajowego w zmieniających się warunkach ruchu oraz opracowano własną metodę obliczania przepustowości przystanku dla potrzeb planistycznych i projektowych. Opracowano również zalecenia
dotyczące rozwiązań infrastruktury oraz organizacji ruchu i przewozów umożliwiające zmniejszenie
ryzyka występowania zakłóceń funkcjonowania linii tramwajowych przebiegających przez obszary
śródmiejskie.
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Abstract
The occupation times at tram stops are an important element of the tram line travel time
– sometimes it is even 30-40% of the total travel time. Therefore, they have an impact on the line
operation and the passengers’ assessment of the quality of the line. The occupation time is primarily
associated with the main function of the stop, i.e. the exchange (boarding and alighting) of passengers,
as well as the duration of operational activities (including opening and closing the door) as well as the
time of slowing down and accelerating. However, at many tram stops, the mentioned partial times are
only a part of the total occupation time - much more time is lost in waiting for possibility of taking
position at the stop and/or waiting for the possibility of departure from the stop. This is due to the
influence of various external factors, including many of random nature. Knowledge of these factors
allows the use of infrastructure solutions and methods of traffic organization, which minimize the
probability of extending the occupation time at the tram stop for reasons other than exchanging
passengers.
However, in order for this to be possible – it is necessary to perform detailed measurements,
that allow the extraction of individual components of the stop occupation time. While isolating the
waiting time for the possibility of taking position at the stop is relatively easy due to the possibility of
using GPS receivers, the separation of the dwell time and time waiting for the possibility of departure
– requires observations of the moment of the end of alighting and boarding process. However, such
information cannot be obtained on the basis of the results of the automatic registration of the tram
location in time and space - it is necessary to attach physical observation by observers located at stops
or in the vehicles themselves.
This paper discusses the results of own research on the duration of individual components of the
stop occupation time, carried out in the very center of Krakow. The intensity and directional structure
of public transport vehicles as well as the size of passenger streams were taken into account, as well
as the features of tram stop infrastructure (e.g. number and location of stop positions relative to the
closest intersection, location of pedestrian crossings). Based on the results of advanced statistical
analyzes, a universal model of tram stop occupation time in changing traffic conditions was built, and
a separate method of calculating the stop capacity for planning and designing needs was developed.
Recommendations have also been made, regarding infrastructure solutions and the organization of
traffic, enabling the reduction of the risk of disturbance in the operation of tram lines running through
downtown areas.
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Streszczenie
Czas przejazdu stanowi najdłuższy składnik czasu podróży większości podróży miejskich odbywanych transportem zbiorowym. Pasażera interesuje zarówno jak najkrótszy średni czas przejazdu,
jak i niezmienność czasu przejazdu umożliwiająca efektywne planowanie podróży. Pasażer oczekuje
sprawnego przejazdu pomiędzy przystankami oraz jak najkrótszych czasów postoju na przystankach,
co przekłada się na relatywnie wysokie, atrakcyjne dla pasażera prędkości komunikacyjne.
Jednak nawet na trasach, na których tramwaje korzystają z wydzielonych torowisk, występują
zakłócenia czasu przejazdu, przejawiające się wydłużeniem średniego czasu przejazdu, jak również
zmiennością czasu przejazdu, nawet w krótkich okresach dnia. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy
jest nierównomierność zgłoszeń tramwajów, wynikająca z organizacji przewozów oraz zakłóceń występujących na wcześniejszych odcinkach linii obsługujących korytarz transportowy.
W niniejszym referacie przedstawiono wyniki badań czasu przejazdu oraz czasu postoju na wybranych liniach tramwajowych w Krakowie. Zaprezentowano także model opisujący czas przejazdu
odcinka sieci w zależności od długości odcinka, rodzaju i stanu technicznego torowiska oraz natężenia ruchu tramwajowego.
Następnie zaprezentowano wyniki analiz symulacyjnych w korytarzach transportowych obsługiwanych przez tramwaje, wykonanych z użyciem autorskiego modelu stochastycznego. Model ten
uwzględnia zmienność czasu trwania poszczególnych procesów ruchu na linii tramwajowej: czasu
przejazdu odcinka międzyprzystankowego, czasu oczekiwania na możliwość wjazdu na przystanek,
czasu wymiany pasażerów oraz czasu oczekiwania na możliwość odjazdu z przystanku.
Podczas analiz zbadano wpływ nierównomierności zgłoszeń tramwajów na przystanku początkowym korytarza transportowego na funkcjonowanie poszczególnych linii tramwajowych, w zależności
od długości odcinków międzyprzystankowych, typów przystanków, natężeń ruchu tramwajów oraz
częstotliwości kursowania poszczególnych linii oraz wiązek linii. Na podstawie uzyskanych wyników
analiz symulacyjnych sformułowano zalecenia do synchronizacji linii tramwajowych oraz tworzenia
efektywnego uprzywilejowania tramwajów w sygnalizacji świetlnej.
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Abstract
In-vehicle travel time is the longest component of whole door-to-door travel time for most urban
travels on public transport. The passenger is interested in both, the shortest average ride time as
well as the unchanging ride time, enabling effective travel planning. The passenger expects a smooth
running between consecutive stops and the shortest station standing times, which expresses into
relatively high transportation speeds, attractive for the passenger.
However, even on routes where trams use separated tracks, there are disturbances in the travel
time, which are revealed by the increase in the average travel time, as well as the variability of travel
time, even during short periods of the day. One of the reasons is the irregularity of the tram arrivals,
resulting from the organization of services and disturbances on earlier sections of the route operating
the transport corridor.
This paper presents the results of measurements of running times and station standing times on
selected tram lines in Krakow. A model describing the travel time of the station-to-station section
depending on the length of the section, the type and technical condition of the track and tram traffic
volume was also presented.
Then, the results of simulation analyses on selected tram lines, made using the author’s
“stochastic model were presented. This model takes into account the variability of different traffic
processes having place during typical daily operation: running time between two following stops,
time of waiting for possibility of taking a position at the stop, alighting and boarding time (as a result
of changing passenger streams) and the time of waiting for possibility to departure from the stop.
During the analysis, the impact of irregular tram arrivals at the starting stop of the transport
corridor on the operation of individual tram lines was examined, depending on the length of stopto-stop sections, types of tram stops, traffic volumes of trams and the frequencies of individual lines
and line groups. Based on the results of the simulation analysis, recommendations were made for the
synchronization of tram lines and the creation of effective privilege for trams in traffic signals.
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Streszczenie
Dostępność to właściwość systemu technicznego będąca opisem jego gotowości do wykonania
swojej funkcji. Jako jeden ze składników akronimu RAMS (ang. Reliability, Availability, Maintainability, Safety), stanowi istotny wskaźnik do ilościowej oceny systemu. Definicja dostępności jest reprezentowana wskaźnikiem procentowym, opisującym stosunek ilości czasu, w którym obiekt był
zdatny (funkcjonalnie lub technicznie) do całkowitego czasu kalendarzowego (lub czasu planowanej
pracy) w określonym okresie.
Niniejsza praca poświęcona jest praktycznemu przedstawieniu wskaźników dostępności używanych w transporcie kolejowym. Celem jest pokazanie aktualnego podejścia do dostępności przez
przewoźników kolejowych oraz porównanie z obliczonymi wskaźnikami dostępności dla elektrycznych zespołów trakcyjnych produkowanych przez Newag. W referacie omówiono wymagania przewoźników kolejowych na podstawie analiz wymagań określonych w SIWZ według zakończonych postępowań przetargowych oraz definicje dostępności opisane w normie PN-EN 50126-1: 2017 [1].
Celem obliczeń natomiast było wskazanie różnic w rodzajach dostępności w zależności od czynności
prewencyjnych (czynności przeglądowe) i czynności korekcyjnych (prawdopodobieństwo uszkodzenia). Przeprowadzone analizy odniesiono do rynkowych wymagań przetargowych, wskazując problemy w interpretacji aspektów dostępności.
Podsumowanie pracy stanowi rekomendacja będąca wstępem do dalszych dyskusji na temat
wskaźnika dostępności stosowanego w przemyśle kolejowym.
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Abstract
Availability is a property of the technical system that describes its readiness to perform its
function. As one of the components of the RAMS acronym (Reliability, Availability, Maintainability,
Safety), it is a significant indicator for the quantitative assessment of the system. The definition of
availability is represented by a percentage indicator describing the ratio of the amount of time in
which the object was able to exploitation (functionally or technically) to the total calendar time (or
time of planned work) in a given period of time.
The present thesis is devoted to the practical presentation of the availability indicators which
are used in railway transport. The goal is to present the current approach to availability by Railway
Undertaking and to compare with the calculated availability indicators for Newag Electric Multiple
Units. The requirements of Railway Undertaking in completed tender procedures in the form of Term
of Reference documents (pol. SIWZ) and availability definitions described in the PN-EN 501261: 2017 [1] were discussed. The purpose of calculations was to indicate differences in the types of
availability depending on preventive maintenance and corrective maintenance activities. Results of
analyses were referred to railway market tender requirements, intimating problems in interpreting of
availability indicators.
The summary of the work is a recommendation that is an introduction to further discussions on
the availability indicator used in the railway industry.
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Streszczenie
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze preferowanego środka transportu jest stabilność rozumiana jako pewność wykonania oraz stałość warunków realizacji zadania transportowego [3]. Stabilność odgrywa zatem kluczową rolę w procesach zarządzania i w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.
Chiny są jednym z kluczowych partnerów handlowych Unii Europejskiej [1]. W ostatniej dekadzie wyraźnie zauważalne są trendy wskazujące na konieczność dywersyfikacji środków transportowych stosowanych do obsługi wymiany pomiędzy tymi partnerami [2, 4]. Od 2013 roku w ramach
projektu Nowego Jedwabnego Szlaku funkcjonuje kolejowe połącznie pomiędzy Chinami a Europą.
Biorąc pod uwagę skalę tego projektu i jego potencjał rozwojowy [2, 4], zasadne staje się przeanalizowanie i ocenienie stabilności łańcuchów dostaw opartych o transport kolejowy, co stanowiło cel
niniejszego artykułu. W swojej pracy autor skorzystał z wybranych elementów nauk zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania ryzykiem w transporcie.
Na podstawie przeprowadzonych badań autor stwierdził, że pomimo istniejących zagrożeń, poziom stabilności łańcuchów dostaw funkcjonujących pomiędzy Unią Europejską
a Chinami opartych na połączeniach kolejowych jest wystarczający, aby były one traktowane
jako alternatywa dla transportu morskiego.
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[4] United Nations, Joint study on developing Euro-Asia transport linkages. Prepared under the United Nations
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Interregional Transport Linkages”, United Nations Economic Commission for Europe and Economic and
Social Commission for Asia and the Pacific, New York and Geneva 2008.
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Abstract
One of the most important factor determining the choice of the preferred means of transport
is stability understood as certainty of performance and constancy of conditions for carrying
out a transport task [3]. Stability therefore plays a key role in management processes
and the functioning of supply chains.
China is one of the European Union’s key trading partner [1]. In the last decade there
are clearly noticeable trends indicating the need to diversify the means of transport used
to service trade exchange between these partners [2, 4]. Since 2013 a rail connection between
China and Europe has been operating as part of the New Silk Road project. Given the scale
of this project and its development potential [2, 4], it becomes justified to analyze and evaluate the
stability of supply chains based on rail transport, which was the purpose of this article. To achieve this
goal the author used selected elements of supply chain management and risk management methods
in transport.
Based on the conducted research, the author stated that, despite the existing threats, the level of
stability of supply chains based on rail connections functioning between the European Union and
China is sufficient for them to be treated as an alternative to maritime transport.
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Streszczenie
W XXI wieku, w wyniku działalności człowieka wprowadzone zostały sztuczne czynniki
kształtujące elektroklimat. Na skutek powstania niezliczonych źródeł promieniowania nastąpiły
poważne zmiany w środowisku elektromagnetycznym Ziemi. We wspomnianym okresie pojawiły
się liczne źródła promieniowania elektromagnetycznego mające znaczący wpływ na poprawną pracę
urządzeń elektrycznych i elektronicznych na kolei.
W środowisku kolejowym obserwuję obserwuje się duży wzrost liczby urządzeń impulsowych,
przetwarzających energie elektryczną, tj. przetwornice statyczne, falowniki itp. Rozwój elektroniki
w dziedzinie elementów półprzewodnikowych (zastosowanie węglika krzemu (SiC)) oraz
materiałów ferromagnetycznych sprawia, że takie urządzenia charakteryzują się znacznie mniejszymi
wymiarami, wagą oraz większą sprawnością energetyczną w odniesieniu do tradycyjnych układów
[1]. Niestety znaczne ilości eksploatowanych urządzeń tego typu, powodują wzrost sygnałów
niepożądanych (zaburzeń), mających negatywny wpływ na pracę systemów, urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, które wykorzystują elementy elektroniczne nieodporne na poziomy tych zaburzeń
(np. układy scalone, mikroprocesory, sterowniki, itd.) [2].
W artykule zaprezentowano wpływ emisji elektromagnetycznych zaburzeń generowanych przez
pojazdy szynowe w zakresie częstotliwości od 150 kHz–1 GHz oraz emisji zaburzeń przewodzonych
w paśmie 150 kHz–– 30 MHz na środowisko kolejowe. Przedstawiono również rzeczywiste wyniki
pomiarów pól magnetycznych AC i DC generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne
zainstalowane na pojazdach szynowych oraz dokonano ich analizy z aktualnymi wymaganiami
normatywnymi.
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Abstract
In the 21st century, as a result of human activity, artificial factors shaping the electroclimate
were introduced. By the generation of numerous sources of radiation has been significant changes
in the electromagnetic environment of the Earth. In the said period there are numerous sources
of electromagnetic radiation having a significant impact on the proper operation of electrical and
electronic equipment on the railway.
The railway environment is observed a large increase in the number of devices pulse, converting
electric energy i.e. static converters, inverters, etc. The development of electronics in the field of
semiconductor elements (the use of silicon carbide (SiC)) and ferromagnetic materials means that
such devices are characterized by much smaller dimensions, weight and greater energy efficiency
compared to traditional systems [1]. Unfortunately, significant amounts of operated devices of this
type cause an increase in unwanted signals (disturbances), having a negative impact on the operation
of electrical and electronic systems, devices that use electronic components not resistant to the levels
of these disturbances (e.g. integrated circuits, microprocessors, drivers, etc.) [2].
The article presents impact of electromagnetic emissions of disturbances generated by rail
vehicles in the frequency range from 150 kHz to 1 GHz and the emission of conducted disturbances
in the band 150 kHz–30 MHz on the railway environment. The actual results of measurements of AC
and DC magnetic fields generated by electrical and electronic devices installed on rail vehicles were
also presented and their analysis was performed with the current normative requirements.
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Streszczenie
Jednym z największych wyzwań XXI wieku jest odpowiedzialność ekologiczna. Dotyczy ona
także zrównoważonego rozwoju transportu i redukcji zagrożeń związanych z negatywnym wpływem
tego zjawiska na środowisko. Poszukiwaniu nowych rozwiązań, szczególnie w obszarach miejskich,
sprzyja ciągły wzrost kongestii transportowej, poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
a także zwiększający się poziom hałasu. Jedną z systematycznie wdrażanych i usprawnianych w tym
zakresie idei jest rozwój miejskich systemów komunikacji. O ich wydajności i sprawności świadczy
pełne zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców, przy optymalnym wykorzystaniu pojazdów.
W artykule dokonano analizy transportu miejskiego w Warszawie, skupiając się jedynie na szynowych środkach transportu. Przyjęto dwa cele badania. Pierwszym była ocena stanu obecnego, charakterystyka dostępnych możliwości oraz wskazanie potencjalnych kierunków rozwoju, uwzględniając
czynniki, które go determinują. Drugim celem był dobór odpowiedniego modelu opisującego liczbę
wozokilometrów realizowanych przez tramwaje warszawskie w latach 2017-2019 oraz identyfikacja
parametryczna tego modelu. Badanie pozwoliło na oszacowanie i krótkoterminową prognozę realizowanych przez tramwaje przewozów.
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Abstract
One of the greatest challenges of the 21st century is environmental responsibility. It also
concerns the sustainable development of transport and the reduction of threats related to its negative
impact on the environment. The search for new solutions, especially in urban areas, is driven by
a continuous increase in transport congestion, the level of atmospheric air pollution, as well as
increasing noise levels. One of the ideas systematically implemented and improved in this respect is
the development of urban communication systems. Their efficiency and performance is evidenced by
the full satisfaction of the transport needs of the inhabitants, with optimal use of vehicles.
The article analyzes the urban transport in Warsaw, focusing only on rail transport. Two objectives
of the study were adopted. The first one was to assess the current state, characterize the available
possibilities and indicate potential directions of development, taking into account the factors that
determine it. The second objective was to select an appropriate model to describe the number of vehiclekilometers realized by Warsaw trams in 2017-2019, and to parametrically identify this model. The study
allowed for the estimation and short-term forecasting of the transportation performed by trams.
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Streszczenie
W literaturze kolejowej znajduje się wiele artykułów przedstawiających modele empiryczne opisujące opory ruchu zarówno dla pociągów pasażerskich, jak i towarowych. Są to zależności kwadratowe prędkości pociągu dodatkowo uwzględniające ciężar, obciążenie osi oraz opory aerodynamiczne w czasie jazdy. Docelowo wykorzystanie zależności na opory ruchu pociągu jest niezbędne przy
obliczeniach zużycia energii w fazie projektowania pojazdu, jak i do oceny zużycia energii na cele
trakcyjne. W artykule przedstawiono kilka modeli oporów ruchu pociągu towarowego stosowanego
przez różne zarządy kolejowe dla taboru polskiego oraz zagranicznego. Uzyskane wartości oporów
z modeli poddane zostały weryfikacji na przykładzie wybranego pociągu towarowego przewożącego kruszywo. Na podstawie zapisów z rejestratora lokomotywy wyznaczono modele liniowe zmiany
prędkości po czasie oraz drodze jazdy wybiegiem. Na podstawie uzyskanych wartości z modeli oporów ruchu pociągu towarowego wyznaczono drogi jazy wybiegiem na podstawie karty UIC 544-1,
które odniesione zostały do analizowanego pociągu towarowego.
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Abstract
The railway literature contains many articles presenting empirical models describing traffic resistance for both passenger and freight trains. These are the quadratic relationships of the train speed,
additionally taking into account the weight, axle load and aerodynamic drag during travel. Ultimately, the use of dependence on train resistance is necessary when calculating energy consumption in
the vehicle design phase as well as for assessing energy consumption for traction purposes. The article presents several models of freight train motion resistance used by various rail managements for
Polish and foreign rolling stock. The obtained resistance values f rom the models were verified on the
example of a selected freight train transporting aggregate. Based on the entries from the locomotive
recorder, linear models of speed change over time and coasting path were determined. On the basis
of the obtained value from the freight train resistance models, free-range paths were determined on
the basis of UIC 544-1 card, which were referred to the analyzed freight train.
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Streszczenie
Przejazd kolejowo-drogowy stanowi element infrastruktury transportu szczególnego typu. Na
jego obszarze dochodzi do interakcji strumieni ruchu regulowanego i nieregulowanego. W związku
z tym na przejazdach kolejowo-drogowych i w ich bezpośrednim otoczeniu identyfikowany jest szereg różnorodnych problemów. Spośród nich, jeden jest szczególny, gdyż nie występuje w takim nasileniu i w takiej skali w innych miejscach sieci transportowej. Dotyczy on charakterystyki pracy narządu
wzroku maszynisty pojazdu szynowego. Przed przejazdem kolejowo-drogowym narząd wzroku maszynisty wykonuje specyficzne ruchy o zmiennej dynamice, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu odbywającego się na tych obiektach. Problem ten ma szerszy kontekst. W pewnym
stopniu dotyczy również innych elementów punktowych infrastruktury sieci kolejowej jak np. stacji
osobowych z przejściami dla pieszych zlokalizowanymi przed głowicą stacyjną lub dla przystanków
osobowych z przejazdem kolejowo-drogowym bezpośrednio za peronem stacyjnym.
W artykule, w przedmiotowym kontekście, przedstawiono sposób pomiaru charakterystyki narządu wzroku maszynisty z wykorzystaniem urządzeń do eye trackingu. Badania były wspomagane
również z wykorzystaniem innego sprzętu i technik, jak np. techniki wizyjne i wibroakustyczne. Zrealizowane badania zilustrowano na podstawie pomiarów przeprowadzonych na różnych odcinkach
w sieci kolejowej administrowanej przez PKP PLK (kilka różnych oddziałów terenowych). W badaniu
analizowano zachowania maszynistów elektrycznych pojazdów trakcyjnych i spalinowych.
Wyniki badań opisano ilościowo, wprowadzając do literatury przedmiotów kilka nowych charakterystyk opisowych. Uzyskane dane nt. pracy narządu wzroku maszynisty poddano analizie z wykorzystaniem liczbowych charakterystyk zbioru danych.
Przedstawione badania są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Jest to istotne zwłaszcza w Polsce, która wg danych Eurostatu przoduje w liczbie
wypadków śmiertelnych na przejazdach kolejowo-drogowych, uwzględniając parametry sieci i ruchu
w europejskich krajach.
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Abstract
Level crossing is an element of the transport infrastructure of a particular type. This is where
streams of regulated and unregulated traffic interact. Consequently, a number of diverse problems can
be observed at level crossings as well as in their direct vicinity. One of them is very particular, since its
intensity and scale are significantly higher compared to other points of the transport network. This
is a problem of how the sight organs of a rail vehicle driver function. Before reaching a level crossing,
the driver’s sight organs perform specific movements of variable dynamics, having a direct impact on
the traffic safety in such locations. This problem encompasses a broader context. To a certain degree,
it also pertains to other point elements of the railway infrastructure, such as passenger stations with
pedestrian crossings situated upstream the departure tracks or passenger stops with a level crossing
directly downstream the station platform.
Given the context in question, the article discusses the methods used to measure the
characteristics of the train driver’s sight organs by means of eye tracking devices. The relevant studies
were supported by using additional equipment and techniques, including visual and vibroacoustic
ones. These studies have been illustrated with reference to the measurements performed in different
sections of the railway network administered by PKP PLK (several different local branches). The aim
of the research was to analyse the behaviour of drivers of electric and diesel traction vehicles.
The research results have been discussed in quantitative terms, thus introducing several new
descriptive characteristics into the literature of the subject. The data thus obtained, e.g. concerning
the functions of the driver’s sight organs, have been analysed using numerical data set characteristics.
The research addressed in the article is relevant from the perspective of the traffic safety at level
crossings. It is particularly important in Poland which – according to the Eurostat data – is ranked first
in terms of lethal accidents at level crossings, considering the railway network and traffic parameters
in European countries.
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Streszczenie
Bezpieczna eksploatacja pociągu – składu wagonów – i jego sprawność i ich sprawność wymaga oceny zachowania podczas jazdy. Gdy operatorzy taboru towarowego optymalizują własne koszty
i zyski, jednym z wielu kroków jest zwiększenie liczby wagonów w składzie. Gdy pociągi towarowe
stają się dłuższe, dynamika poszczególnych wagonów towarowych w kierunku wzdłużnym staje się
ważna z punktu widzenia zachowania eksploatacyjnego. W tym przypadku siły występujące między
wagonami mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo przed wykolejeniem. Bezpieczeństwo przed wykolejeniem jest jednym z podstawowych kryteriów oceny niezawodności eksploatacji pojazdów szynowych [1]. Wykolejenia wagonów długich pociągów towarowych często zdarzały się i wciąż występują na całym świecie. Wpływa to na ogromne straty. Statystyki z Australii, Kanady i Chin wykazały,
że pociągi towarowe, zwłaszcza niezaładowane, stanowią zdecydowaną większość wykolejeń
w tamtych regionach [2, 3, 4].
W związku z tym w niniejszej pracy autorzy przedstawiają eksperymentalne i teoretyczne badania dotyczące testów wykolejenia pustych wagonów towarowych, które docelowo będą eksploatowane w długim składzie pociągu towarowego. Aby takie zagadnienia analizować, przeprowadza się badania eksperymentalne i symulacje numeryczne przepychania zestawu wagonów wg założeń z normy
[5]. Takie testy należy przeprowadzić, w celu ustalenia bezpieczeństwa jazdy pojedynczego, pustego
wagonu w środku składu. Wyżej wymieniona norma uwzględnia jedną krzywą typu S w torze i podaje wartości dopuszczalne określonych parametrów.
W prezentowanym w pracy podejściu wykorzystywano wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na rzeczywistych obiektach (lokomotywa i wagony towarowe – tor testowy) w celu
walidacji modelu teoretycznego. W wyniku tych badań numerycznych z użyciem tego modelu opracowano narzędzie oparte na symulacji wielu ciał w celu zapewnienia zachowania wzdłużnego wagonu towarowego przechodzącego przez krzywe S o różnych krzywiznach.
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Abstract
Safe operation and efficient of trains require assessment of its running behaviour. When freight
rolling stock operators optimize their own costs and profits, one of many steps is to increase the
number of wagons. As the freight trains become longer, the dynamics of individual freight wagons
in the longitudinal direction becomes important in terms of in-service behaviour. In this case, the
forces involved between the wagons have a key influence on safety against derailment. Safety against
derailment is one of primary criteria for assessing the reliability of rail vehicle operation [1]. The
derailments of wagons of long freight trains frequently occurred around the world, which caused
tremendous losses. Statistics from Australia, Canada, China revealed that the freight trains account
for the vast majority of mainline derailments [2, 3, 4].
Accordingly, in the present paper, the authors presents an experimental and theoretical
investigations concerning on tests a derailment of empty freight wagons located in long freight train.
For this purpose, an experimental test and numerical simulations of push tests with some input from
norm [5] are carried out. The norm describe the procedure for on-track tests. These test should
be conducted to determine the running safety of a single wagon. Above mentioned standards only
considers a single S-curve and specifies neighbouring wagons and buffers.
The presented approach the results obtain from experimental tests carried out on real objects
(freight train – test track) to validate a theoretical model are used. As a result of these numerical
investigations by use this model, a tool based on multi-body simulations has been developed to
provide longitudinal behavior of freight wagon passing through S-curves of varying curvatures.
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Streszczenie
Pojęcie pociągu dużej prędkości nie zostało do tej pory sformułowane w sposób jednoznaczny.
W dwóch dokumentach normatywnych funkcjonujących i obowiązujących w Europie: w dyrektywie UE O interoperacyjności transeuropejskiego kolejowego systemu dużych prędkości (KDP) – podsystem
tabor kolejowy [1] oraz w karcie UIC 660 Środki dla zapewnienia technicznej zgodności pociągów
dużych prędkości [2] można spotkać różne określenia. Struktura konstrukcyjna szybkich pociągów
pasażerskich, w zakresie układów jezdnych, służących do obsługi KDP, produkowanych przez światowe koncerny nie jest jednolita i zależy od wielu czynników, w których to decydującym jest SIWZ
sporządzony przez zamawiającego [3]. Trudno jest więc podać szczegółowe uniwersalne parametry
techniczne szybkiego pociągu, które mogłyby być punktem odniesienia do przyszłych analiz. Niemiej
w artykule podjęta zostanie próba usystematyzowania tego problemu.
W Polsce przyjęło się zwyczajowo, że graniczną prędkością pomiędzy konwencjonalnymi a pociągami dużej prędkości jest prędkość 160 km/h. Można to wyjaśnić zapisami zawartymi w Rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Infrastruktury oraz instrukcje PKP
Polskich Linii Kolejowych, które określają warunki techniczne, które muszą spełniać linie kolejowe
i poruszające się po nich pociągi, aby mogły osiągać prędkości w przedziale 130 km/h – 160 km/h
oraz większe niż 160 km/h. W zakresie prędkości do 160 km/h w eksploatacji używane są pociągi złożone z indywidualnych wagonów prowadzone przez lokomotywy lub zespoły trakcyjne których produkcja rozwija się w ostatnich kilkunastu lat intensywnie, nie tylko w Polsce. Natomiast pojazdy używane w przewozach pasażerskich dla prędkości powyżej 160 km/h to pociągi zespolone o układzie:
• przegubowym, z grupą pojazdów o wspólnych wózkach, lub
• układzie niezależnym z indywidualnymi wózkami.
Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku rozwiązania układów jezdnych mogą być różne,
zależne od doświadczeń producenta oraz życzeń zamawiającego. W artykule zostanie omówiona zarówno pierwsza, jak i druga grupa pojazdów oraz przedstawione zostaną cechy konstrukcyjne układów jezdnych tych pojazdów.
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Abstract
The concept of a high-speed train has not been clearly defined yet. In two normative documents
functioning and binding in Europe: in the EU directive On the interoperability of the trans-European
high-speed rail system (KDP) – rolling stock subsystem [1] and in the UIC card 660 Measures to ensure
the technical compatibility of high-speed trains [2] you can meet different terms.
The structural structure of high-speed passenger trains in the scope of running gears used to
service KDP, produced by global corporations is not uniform and depends on many factors, in
which the decisive factor is the SIWZ drawn up by the contracting authority [3]. It is difficult to
provide detailed universal technical parameters of a fast train that could be a reference point for future
analyzes. Nevertheless, the article will attempt to systematize this problem.
It is customary in Poland that the speed limit between conventional and high-speed trains is
160 km/h. This can be explained by the provisions of the Regulations of the Minister of Transport
and Maritime Economy, the Minister of Infrastructure and the instructions of PKP Polish Railways,
which specify the technical conditions that must be met by railway lines and trains traveling on them
in order to reach speeds in the range of 130 km/h - 160 km/h and more than 160 km/h. In the speed
range up to 160 km/h, trains consisting of individual wagons driven by locomotives or multiple units
are used in production, the production of which has been developing intensively in the last several
years, not only in Poland.
However, vehicles used in passenger transport for speeds above 160 km/h are combined trains
with the following system:
• articulated, with a group of vehicles with common bogies, or
• independent system with individual bogies.
In both cases, the solutions of the running gear may be different, depending on the manufacturer’s
experience and the wishes of the customer. The article will discuss both the first and second group of
vehicles and will present the design features of the chassis of these vehicles.
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Streszczenie
Kluczowym celem przy projektowaniu nowoczesnego układu hamulcowego jest najlepsza możliwa powtarzalność dróg hamowania. Nowa funkcja Kontroli Opóźnienia (DCC) stanowi ważny
krok w tym kierunku, w coraz większym stopniu niweluje faktycznie osiągnięte opóźnienie pociągu
od zmiennych warunków pracy oraz tolerancji wyposażenia hamulca i wózka. Rezultatem tego jest
stabilny proces hamowania, a tym samym precyzyjne zatrzymanie się we wszystkich zakresach prędkości i sposobów hamowań, nawet przy zmiennym współczynniku tarcia pomiędzy okładziną hamulcową a tarczą hamulcową. Po ponad dwóch latach prac rozwojowych i rozległych próbach testowych
w pojazdach platformy Impuls, Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems (SfS) i polski producent Newag
otrzymali zgodę na jazdy Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dla trzyczłonowego pojazdu wyposażonego w nową funkcją sterowania. Kolejnym krokiem są roczne jazdy obserwowane w regularnych przewozach pasażerskich.

Rys. 1. Podstawowa zasada kontroli opóźnienia

Rys. 2. 3-członowy pojazd Newag Impuls 36WEa na torze testowym IK w pobliżu Żmigrodu oraz dokładność drogi
hamowania z kontrolą i bez kontroli opóźnienia dla różnych warunków hamowania
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Abstract
The best possible reproducibility of the braking processes is a key objective in designing
a modern braking system. The new Deceleration Control (DCC) function has taken an important
step in this direction, it increasingly decouples the actually achieved deceleration of the train from
variable operating conditions and the tolerances of the brake and bogie equipment. The result is
a stable braking behavior and thus stop precisely in all speed ranges and brake types even with
fluctuating coefficient of friction between brake pad and brake disc. After more than two years of
development and extensive test trials in vehicles of the Impuls platform, Knorr-Bremse Rail Vehicle
Systems (SfS) and the Polish manufacturer Newag have received the approval from the Polish railway
authority Urząd Transportu Kolejowego (UTK) for the three-part commuter train with the new
control function. Next step is the one-year field test in regular passenger service operation.

Fig. 1. Basic principle of a deceleration control

Fig. 2. 3car unit NEWAG Impuls 36WEa on test track centre near Żmigród and brake distance accuracy with and without
deceleration control under different conditions
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Streszczenie
W artykule przeprowadzono analizę techniczną aktualnie istniejących na rynku rozwiązań systemów transportowych dla „transportu innego szynowego” w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tzn. innego niż transport kolejowy. Podsystemy transportowe analizowano pod
względem technicznym i eksploatacyjno-funkcjonalnym identyfikację kluczowych i problematycznych zapisów w aktach prawnych dotyczących analizowanej klasy rozwiązań transportowych w zakresie podsystemów infrastruktura i tabor.
Zaproponowano nowy podział transportu szynowego, uwzględniający podobieństwa parametrów technicznych i eksploatacyjno-funkcjonalnych oraz podległość do organów nadzoru i bezpieczeństwa. Ze względu na podobieństwo uznano środki transportu poruszające się po jednej szynie
(monorail i niektóre rodzaje APMa) jako odmiany lekkiego metra.
Przedstawiono propozycję zmian i nowych zapisów w ustawach, z podziałem na zmiany i nowe
zapisy o znaczeniu: krytycznym, zalecanym i uzupełniającym, ze względu na możliwości dopuszczenia nowych rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra do eksploatacji w Polsce.
Zmiany w prawodawstwie dotyczyć powinny wprowadzenia do ustaw nowych środków transportu jak lekkie metro, w tym monorail i APM, zdefiniowanych jako odmiany metra. Brak ogólnej definicji metra w ustawach o transporcie kolejowym i publicznym transporcie zbiorowym może
w przyszłości utrudniać wprowadzenie nowych rozwiązań do realizacji w ramach projektów transportowych dużych miast. Stosowane aktualnie w polskim prawodawstwie definicje nie opisują wszystkich
środków transportu, które są już powszechnie stosowane w wielu miejscach na świecie i w Europie.
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Abstract
The article presents a technical analysis of the transport systems currently existing on the market
for “other rail transport” within the meaning of the Act on Public Collective Transport, i.e. other than
rail transport. Transport subsystems were analyzed in terms of technical, operational, and functional
identification of a key and problematic records in legal acts regarding the analyzed class of transport
solutions, in the field of infrastructure and rolling stock subsystems.
A new classification of rail transport was proposed taking into account similarities in technical,
and operational-functional parameters as well as subordination to supervisory and safety authorities.
Due to the similarity, rail vehicles traveling on the single rail (monorail and some APM) were
recognized as a light metro version.
Proposed changes and new records in the acts were presented, with a breakdown into changes
and new entries of: critical, recommended and supplementary significance, due to the possibility of
allowing new light metro class transport solutions to be used in Poland.
Changes in legislation should concern the introduction of new means of transport to the acts,
such as light metro, including monorail and APM, defined as metro variants. The lack of a general
definition of a metro, in the acts on rail transport and public collective transport, may in the future
hamper the launch of new transport solutions in transport projects in large cities. The definitions
currently used in Polish legislation do not describe all means of transport, which are already widely
used in many places around the world and in Europe.
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących potrzeb i oczekiwań
osób podróżujących kolejami polskimi w zakresie wyposażenia pociągów. Wnioski zostaną przedstawione w podziale na trzy kategorie pociągów – podmiejskie, regionalne i dalekobieżne.
W ramach badań autorzy skorzystali z triangulacji metodologicznej, wykonując badania mieszane sekwencyjne. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostały badania jakościowe w formie pogłębionych wywiadów grupowych. Podstawowym celem badania jakościowego była rekonstrukcja
kryteriów, za pomocą których podróżni oceniają wyposażenie pociągów. Dane uzyskane w badaniu
jakościowym zostały wykorzystane do konstrukcji narzędzi badawczych – kwestionariuszy wywiadów – niezbędnych w badaniach ilościowych.
Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na ogólnopolska próbie 1500 osób dorosłych, dobranej w sposób celowy. Badania zostały wykonane przez renomowany ośrodek badawczy – Centrum
Badania Opinii Społecznej CBOS. Na podstawie wyników badania została przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb i preferencji podróżnych w zakresie wyposażenia pociągów. Porównane zostały
również potrzeby respondentów podróżujących różnymi typami pociągów i odbywających podróże
różnej długości i z różną częstotliwością. Wnioski z badań mogą zostać wykorzystane m.in. podczas
projektowania czy zakupów nowego taboru kolejowego.
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Abstract
The aim of this article is to present the results of the research concerning passengers’ needs
and expectations towards train equipment. The conclusions are presented for three train categories
– suburban, regional and long-distance trains.
The authors use methodological triangulation – conducting sequential mixed methods research.
Firstly, qualitative research was conducted in the form of in-depth group interviews. The aim of this
study was to reconstruct the main criteria that influence people’s assessment of train equipment.
Data gathered in the qualitative part of the research were also used in order to design research tools
– questionnaires – needed in quantitative part of the study.
Quantitative research was conducted on a polish national sample of 1500 adults. Data was
gathered by the Centre for Public Opinion Research (pl. Centrum Badania Opinii Społecznej,
CBOS). On the basis of the gathered data, passengers’ preferences concerning train equipment were
analyzed. Moreover, the needs of passengers travelling using different types of trains, with different
frequency and length of travels, were compared. Results and conclusions can be used during train
design phases and train purchases.
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Streszczenie
Transport szynowy charakteryzuje się najlepszymi wskaźnikami ekologicznymi w porównaniu
do innych gałęzi transportu. Mimo to pojazdy szynowe mają istotny wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego, ze względu na charakterystykę ich pracy oraz miejsca, w których są eksploatowane. W artykule przedstawiono badania związków szkodliwych spalin podczas pomiarów poligonowych dwóch pojazdów: lokomotywy manewrowej oraz ciągnika szynowo-drogowego. W celu
uzyskania miarodajnych wyników dotyczących emisji spalin badane obiekty przebadano w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Lokomotywa wyposażona była w silnik spalinowy o mocy znamionowej 588 kW i została wyprodukowana przed wprowadzeniem norm emisji spalin Stage. Ciągnik
posiadał jednostkę napędową o mocy 116 kW i zgodnie z danymi producenta spełniał normę Stage IIIB. Oba obiekty badawcze wykonywały podobne zadanie transportowe, które odzwierciedlało
rzeczywistą pracę pojazdów podczas obsługi wagonów na bocznicy kolejowej. W pracy przestawiono
analizę porównawczą otrzymanych wyników pomiarów obejmujących m.in. charakterystyki gęstości
czasowej i wskaźników toksyczności.
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Abstract
Rail transport is known to show the best ecological indicators of all motorized modes of
transport. Despite this, rail vehicles have a significant environmental impact, due to the characteristics
of their operation and the places where they are operated. The article presents tests of harmful gas
compounds exhaust emissions during field tests of two vehicles: a shunting locomotive and a railroad shunting tractor. In order to obtain reliable results regarding exhaust emissions, the vehicles were
tested in real operating conditions. The locomotive was equipped with a 588 kW combustion engine
and was manufactured before Stage emission norms were introduced. The tractor had an engine with
a power of 116 kW and, according to the manufacturer, it complied with Stage IIIB norm limits. Both
test vehicles performed a similar transport task, which reflected the real operation of such vehicles
during their work at a railway siding. The paper presents a comparative analysis of the measurement
results obtained, including time density characteristics and toxicity indicators.
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STATECZNOŚĆ ROZWIĄZAŃ MODELU POJAZD SZYNOWY-TOR
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Streszczenie
Przedstawione w opracowaniu wyniki badań dotyczą określenia wpływu zmian wybranych parametrów układu zawieszenia pojazdu szynowego na własności ruchowe, takich jak: stateczność, siły
kontaktowe koła-szyny i wartości współczynników determinujących bezpieczeństwo ruchu. Wykorzystując powszechnie znane narzędzie inżynierskie VI-Rail [1], utworzono model układu 4-osiowy
pojazd szynowy-tor [2]. Wariantowaniu poddane zostały elementy reprezentujące tłumienie wzdłużne na drugim stopniu usprężynowania. Dla dwóch rodzajów charakterystyk tych elementów (degresywnej i progresywnej) zbadano charakter rozwiązań modelu w szerokim zakresie prędkości ruchu.
Badania dotyczą zarówno toru prostego, jak i zakrzywionego o charakterze łuku kołowego. Podjęto próbę zaobserwowania ewentualnych różnic (korzyści) wynikających ze zwiększania tłumienia
wzdłużnego na torze prostym i w łuku. Wyniki badań zestawiono w postaci wykresów i tablic.
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Abstract
The research results presented in the article relate to determining the impact of changes in selected
parameters of a rail vehicle suspension system on motion properties such as: stability, wheel-rail
contact forces and values of coefficients determining safety of motion. Using the commonly known
engineering tool VI-Rail [1], a model of a 4-axle rail vehicle-track system was created [2]. Variations
were made to elements representing longitudinal damping in the second suspension stage. For two
types of characteristics (degressive and progressive) of these elements which represents the longitudinal
dumping, the nature of the model’s solutions in a wide range of motion velocity was examined. The
tests apply to both straight and curved track with the character of a circular arc. An attempt was made
to observe possible differences (benefits) resulting from increased longitudinal damping on a straight
track and in an arc. The test results are compiled in the form of diagrams and tables.
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Streszczenie
W przeszłości uszkodzenia osi zestawów kołowych pojazdów szynowych były spowodowane nieprawidłową naprawą lub kontrolą NDT pod kątem korozji i uszkodzeń powierzchni.
Oba te negatywne skutki dla trwałości i bezpieczeństwa osi są nadal poważnym problemem branym pod uwagę na etapie projektowania osi zestawów kołowych i ich produkcji. Ponieważ pojazdy kolejowe są eksploatowane w złożonych warunkach, łączne skutki uszkodzenia powierzchni
osi i obciążenia mechanicznego mogą znacząco obniżyć trwałość eksploatacyjną osi kolejowych.
Chociaż przez ostatnie lata poczyniono duże postępy w opracowywaniu powłok zabezpieczających, w tym i technologii ich nakładania, wciąż istnieje wiele przypadków uszkodzeń powierzchni osi i późniejszej korozji, które wymagają szybkiej naprawy w trakcie eksploatacji i są kosztowne w skutkach dla właścicieli pojazdów trakcyjnych i wagonów. Przed laty Grupa BONATRANS
opracowała i wprowadziła do procesu produkcji nową technologię dodatkowego hartowania całej
powierzchni osi za pomocą technologii hartowania indukcyjnego – BONAXLE®. Najnowsze wyniki testów zmęczeniowych i badania propagacji pęknięć symulujących skorodowaną powierzchnię, wykazują wysoką niezawodność osi w eksploatacji i znacznie obniżają koszty utrzymania.
W artykule przedstawiono porównawczo wyniki obliczeń trwałości osi z zadanym uszkodzeniem dla
osi standardowych oraz osi BONAXLE®.
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Abstract
In the past axle failures in operation have been caused by incorrect maintenance or NDT
inspection in terms of corrosion and surface damages. Both of these negative effects on axle durability
and safety are still a major problem that is taken in the account at the stage of axle design and its
manufacture. As rail-bound vehicles operate under complex -environments and other condition,
the combined effects of surface damage and mechanical loading can significantly degrade axle
service performance. Although axle coatings advanced substantially including the technology of
their application, there are still many cases of impacts on axle surface and subsequent corrosion
which need to be repaired in service quickly and cost considerable resources for rolling stock owners.
BONAXLE®, i.e. axles with additional surface hardening of complete axle surface, using induction
hardening technology innovated by BONATRANS, were developed and introduced to the market
several years ago . Latest results of fatigue tests and crack propagation test simulating corroded surface
show high reliability of axle in service and significantly reduced maintenance costs. Also results of
last calculation of residual life of the axle with defined defect will be compared for BONAXLE® and
standard axles.
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Streszczenie
W artykule opisano różne podejścia w organizacji transportu publicznego, w ujęciu różnych form
własności taboru oraz sposobu organizacji utrzymania pojazdów. Podano też zasadnicze różnice między poszczególnymi rodzajami systemów transportu szynowego, uwypuklając ich zasadnicze cechy.
Wskazano na zależności pomiędzy konstrukcją pojazdu, jego eksploatacją oraz systemami i kosztem utrzymania. Pokazano, jak rozwiązania konstrukcyjne mogą wpływać na utrzymanie wysokiej
wartości pojazdu mimo upływu czasu oraz przebiegu.
Na podstawie przeglądu literatury oraz wybranych specyfikacji przetargowych porównano różne
podejścia do zagadnienia kosztów cyklu życia. Wskazano możliwe niepewności szacowania kosztów
dla pojazdów o długim czasie eksploatacji, również w zakresie kosztów środowiskowych.
Poprzez wprowadzenie pojęcia kosztu mobilności podjęto próbę zburzenia nie tylko obecnego
paradygmatu własności taboru oraz zaplecza utrzymaniowego, lecz również coraz popularniejszego
paradygmatu kosztu cyklu życia sztuki taboru.
Wskazano na dalsze możliwe optymalizacje w zakresie organizacji transportu publicznego przy
zastosowaniu szeroko rozumianej cyfryzacji.
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Abstract
The article describes different approaches in the organization of public transport, in terms of different
forms of ownership of rolling stock and the way of organizing vehicle maintenance. It also gives the
basic differences between different types of rail transport systems emphasizing their essential features.
It indicates the correlation between the construction of the vehicle, its operation and maintenance
systems and the cost of maintenance. It shows how design can influence the maintenance of a high
value vehicle despite the passage of time and mileage.
Based on a literature review and selected tender specifications, different approaches to lifecycle
costs were compared. Possible uncertainties in estimating costs for long life vehicles were identified,
including environmental costs.
By introducing the concept of the cost of mobility, article attempt to break down not only the
current ownership of rolling stock and maintenance facilities paradigm, but also the increasingly
popular paradigm of life-cycle cost per vehicle.
Further possible optimizations in the organization of public transport with the use of
digitalization in its broadest sense were indicated.
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Streszczenie
Zgodnie z definicją procesu transportowego należy go postrzegać jako zbiór czynności organizacyjnych, wykonawczych oraz handlowych [1]. Istotnym z punktu widzenia przeprowadzonych
badań jest zakres czynności wykonawczych, które składają się z załadunku, przewozu oraz rozładunku towaru. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w metodologii zwycięskich KPI to zbiór takich
wskaźników niefinansowych, które mogą zwiększyć efektywność wybranych działań. Ich wybór jest
zależny od działań oraz wydajności poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Nie ma jednego ustalonego zbioru takich KPI, które pasowałyby do wszystkich funkcjonujących firm, jednak w niektórych
dziedzinach zostały opracowane już przykładowe kluczowe wskaźniki efektywności. Jedną z takich
dziedzin jest logistyka [2]. Analizując obszar transportu, należy zaznaczyć, że jest on postrzegany
jako jeden z najważniejszych podsystemów logistyki. Zakres tematyczny artkułu obejmuje możliwość wprowadzenia tytułowych miar do przedsiębiorstw realizujących drogowy transport produktów spożywczych.
W artykule zostały zaproponowane teoretyczne modele miar dla dwóch wybranych KPI: kompletność dostaw oraz bezbłędność dostaw, przy czym dla wskaźnika, jakim jest bezbłędność dostaw,
została również opracowana własna interpretacja w oparciu o występujące w firmach zwroty logistyczne. Dodatkowo zostały zaproponowane modele teoretyczne wskaźników pomocniczych w transporcie chłodniczym, które mogą mieć wpływ na KPI, jakim jest terminowość dostaw. Opracowane
wskaźniki pomocnicze dotyczą dwóch bardzo ważnych kwestii w przewozach produktów żywnościowych, czyli właściwej temperatury oraz odpowiednich warunków sanitarnych.
Zastosowanie KPI w przedsiębiorstwach wiąże się bezpośrednio z koniecznością gromadzenia
ważnych danych dotyczących efektywności monitorowanych działań. Uzyskiwanie informacji dotyczących realizacji działań jest kluczowe dla ich kontroli oraz weryfikacji.
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Abstract
According to the definition of the transport process, it should be seen as a set of organisational,
executive and commercial activities [1]. Very important from the point of view of the conducted
research is the scope of executive activities, which consist of loading, carriage and unloading of goods.
Key Performance Indicators (KPIs) in the winning KPI methodology are a set of such non-financial
indicators that can increase the effectiveness of the selected activities. Their selection depends on the
activities and productivity of individual company departments. There is no single fixed set of such
KPIs that would fit in with all existing companies, but in some areas, exemplary KPIs have already
been developed. One of such areas is logistics [2]. Analysing the area of transport it should be noted
that it is perceived as one of the most important logistics subsystems. The thematic scope of the
article includes the possibility of introducing title measures to companies realising road transport
of food products.
The article proposes theoretical models of measures for two selected KPIs: delivery in full
and error-free deliveries with the own interpretation based on the logistic returns of companies. In
addition, theoretical models of supporting indicators in refrigerated transport have been proposed
which may have an impact on the KPI of deliveries on time. The developed supporting indicators
concern two very important issues in the transport of food products like proper temperature and
sanitary conditions.
The use of KPIs in companies is directly related to the need to collect important data on the
effectiveness of monitored activities. Obtaining information concerning the realisation of activities
is crucial for their control and verification.
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Streszczenie
W Polsce transport kolejowy w systemie transportu intermodalnego odgrywa mniejszą rolę niż
w krajach Europy Zachodniej. Jego rozwój jest hamowany przez bardzo silną dominację przewozów
drogowych [1]. Transport intermodalny ma w Polsce niewielki udział w całości przewozów, natomiast
obserwuje się konsekwentny i dynamiczny wzrost tego wskaźnika (tab. 1). Przez ostatnie kilkanaście
lat mimo wahań przewozowych w Unii Europejskiej odnotowany jest dynamiczny wzrost przewozów
intermodalnych koleją. Tendencje te z pewnym opóźnieniem, lecz sukcesywne, przenoszą się także do
Polski. Spowodowane jest to rozwojem gospodarki w krajach azjatyckich i rosnącą wymianą handlową
z Europą [2]. Dla dalszego wzrostu znaczenia transportu intermodalnego w Polsce niezbędna jest systematyczna poprawa warunków technicznych, prawnych, organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych.
Tab. 1. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym [2]
I kwartał 2019

I-II kwartał 2019

I-III kwartał 2019

rok 2018

masa

7,48%

7,75%

8,03%

6,80%

praca przewozowa

11,17%

11,42%

12,03%

10,33%

W artykule dokonano szczegółowej analizy czynników makrootoczenia, takich jak: czynniki ekonomiczne, czynniki technologiczne, czynniki społeczne, czynniki polityczno-prawne, czynniki międzynarodowe. W tym celu zastosowano metodologię PEST. Ponadto oszacowano scenariusze wedle
stopnia prawdopodobieństwa na podstawie listy kontrolnej istotnych czynników poszczególnych segmentów makrootoczenia dla przewozów intermodalnych w Polsce.
Uzyskane dane dotyczące dynamiki przewozów intermodalnych w Polsce poddano analizie statystycznej. Ustalono wpływ każdego z czynników na funkcjonowanie przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze transportu intermodalnego. Sprawdzono, które są istotne obecnie, a które będą
ważne w przeciągu kilku lat. Sporządzono zestawienie czynników według siły ich oddziaływania na
organizację w celu określenia dynamiki zmian.
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Abstract
In Poland, rail transport in the intermodal transport system plays a smaller role than in Western
European countries. Its development is inhibited by a very strong domination of road transport [1].
The intermodal transport in Poland has a small share in the total transport, while a consistent and
dynamic growth of this indicator is observed (Tab. 1). For the last dozen or so years or so, despite
transport fluctuations in the European Union, a dynamic growth of intermodal rail transport has been
recorded. These tendencies have been delayed, but are also being gradually transferred to Poland. This
is due to the development of the economy in Asian countries and the growing trade exchange with
Europe. [2]. For further growth of the importance of intermodal transport in Poland, a systematic
improvement of technical, legal, organizational, economic and financial conditions is necessary.
Tab. 1. Share of intermodal services in freight rail market [2]
I quarter 2019

I-II quarter 2019

I-III quarter 2019

year 2018

weight

7.48%

7.75%

8.03%

6.80%

transport performance

11.17%

11.42%

12.03%

10.33%

This article contains a detailed analysis of macro-factors such as: economic factors, technological
factors, social factors, political and legal factors, international factors. For this purpose the PEST
methodology was used. Moreover, the scenarios were estimated according to the degree of probability
on the basis of a checklist of significant factors of particular segments of the macro-environment for
intermodal transport in Poland.
The obtained data concerning the dynamics of intermodal transport in Poland were subjected to
statistical analysis. The influence of each of the factors on the functioning of enterprises operating in
the area of intermodal transport was determined. It was checked which are important at present and
which will be important within a few years. A list of factors according to the strength of the impact
on the organisation was prepared in order to determine the dynamics of change.
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Streszczenie
Rozwój technologii pojazdów autonomicznych to inżynierii wyzwanie bez precedensu. Niezbędna akceptacja społeczna, opracowanie nowych oraz konsolidacja istniejących technologii, czy też
zmiana uregulowań prawnych, to tylko kilka z nich. Konieczność zakrojonej na szeroką skalę weryfikacji proponowanych rozwiązań wydaje się rzeczą oczywistą oraz niepodważalną. Przy czym przeprowadzone analizy szacunkowe wskazują, że pojazd autonomiczny będzie musiał przejechać miliony kilometrów, aby wyszkolić swoją sztuczną inteligencję na tym samym poziomie bezpieczeństwa
i niezawodności, co ludzki kierowca.
Technologia pojazdów autonomicznych bez wątpienia wymaga znacznie większej liczby testów
i badań weryfikacyjnych w porównaniu z systemami stosowanymi we współczesnych pojazdach. Jednocześnie, czas niezbędny do ich wykonania liczony jest w miesiącach, a nie latach.
Symulacji komputerowa wydaje się rozwiązaniem stworzonym na miarę potrzeb. Tysiące scenariuszy jazdy i wariantów projektowych można przetestować z precyzją, prędkością i wnikliwością niespotykaną do tej pory. Przedstawione narzędzia symulacji komputerowej obejmują pakiety oprogramowania wiernie odwzorowujące mechanikę wytrzymałości materiałów, mechanikę płynów oraz elektronikę.
Pakiety umożliwiające tworzenie i certyfikowanie oprogramowania wbudowanego, modelowanie i generowanie kodu sterującego, analizę bezpieczeństwa funkcjonalnego i symulację systemową.
W artykule opisano pięć obszarów, w których symulacja komputerowa jest niezbędna w rozwoju pojazdów autonomicznych:
• Projektowanie, programowanie i wykorzystanie symulatorów jazdy,
• Analiza oprogramowania i algorytmów sztucznej inteligencji,
• Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego,
• Analiza układów sensorycznych,
• Elektroniczna symulacja sprzętu.
Zawarto konkretne przykłady i uzasadnia korzyści wynikające z zastosowania symulacji komputerowej do testowania systemów autonomicznych.
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Abstract
Development of autonomous vehicle is a challenge without precedence in engineering. Public
acceptance, development and consolidation of new and existing technologies or required changes
in legislations are only few important aspects of the entire process that need to be addressed. At the
same time necessity to carefully verify proposed solutions seems rather obvious and unquestionable.
However, research conducted so far indicates that an autonomous vehicle will need to be driven
through billions of miles of road tests to train its artificial intelligence to the same level of safety and
reliability as a human driver.
Computer based simulation seems like an ideal candidate created to help with this task.
Thousands of virtual tests can be completed with a precision, speed and detail unseen so far. Presented
simulation tools includes software packages for high fidelity physics simulations of structures, fluids
and electronics, embedded software authoring, modeling and code generation, functional safety
analysis and system simulation.
This paper describes five specific areas where simulation is essential in the development of
autonomous vehicles:
• Driving Scenario System Simulation,
• Software and Algorithm Modeling and Development,
• Functional Safety Analysis,
• Sensor Performance Simulation,
• Electronics Hardware Simulation.
It also provides examples and substantiates the benefits of simulation while identifying the tools
needed autonomous vehicle simulation.
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Streszczenie
Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia – związane z bezpieczeństwem transportu kolejowego – za adekwatną również w systemie kolejowym należy uznać tezę, że „działalność człowieka
i wytworzone przez niego systemy nie są w stanie zagwarantować, że będą one w zupełności pozbawione wewnętrznych zagrożeń, naruszeń czy błędów na poziomie operacyjnym”[1].
Jest to o tyle istotne, że stały rozwój technologiczny skutkuje tym, że w dyspozycji człowieka
jest obecnie wiele zaawansowanych technicznie rozwiązań. Jednocześnie, pociąga to za sobą stale rosnące wymagania wobec eksploatującego i obsługującego je personelu. W obliczu stale rozwijającej
się automatyzacji i postępu technologicznego, które zgodnie ze swoim przeznaczeniem ograniczają
wpływ czynnika technicznego na występowanie niepożądanych zdarzeń, punkt ciężkości w aspekcie
bezpieczeństwa przeniósł się w obszar działalności człowieka i związanego z nią czynnika ludzkiego.
W artykule zawarto rozważania na temat wpływu zachowań personelu kolejowego, zarówno celowych, jak i niezamierzonych, na występowanie określonych kategorii zdarzeń kolejowych. Analiza
wypadkowości pod względem czynników inicjujących, mających swoje źródło w działaniach człowieka, stanowi punkt wyjścia do poszukiwania rozwiązań mogących przyczynić się ograniczenia przypadków materializacji ryzyka związanego z uwarunkowaniami pracowników personelu kolejowego.
Z uwagi na specyfikę natury człowieka, w poszukiwaniach środków minimalizacji ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu czynnika ludzkiego konieczne jest zastosowanie podejścia interdyscyplinarnego, opartego na doświadczeniach takich dziedzin nauki jak psychologia, czy medycyna.
W artykule podjęto zatem również dyskurs w zakresie przydatności badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w procesie kształtowania bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce,
w szczególności w aspekcie wymagań zdrowotnych i psychofizycznych stawianych przed pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kolejowych oraz prawidłowego, ergonomicznego kształtowania warunków ich pracy.
Wśród istotnych zagadnień podnoszonych w artykule szczególną wagę przypisano również
aspektowi właściwie ukształtowanego procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, jako narzędzia
w ograniczaniu występowania błędów na poziomie operacyjnym.
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Abstract
Taking into account hitherto experience stemming from the safety of railway transport one
should also acknowledge as adequate a thesis, that “human actions and systems created that way are
not able to guarantee that they will be entirely free of internal threats, disturbances or faults on the
operational level”[1]. It is the more essential, as the stable technical development results in the fact
that there are nowadays at human disposal many technologically advanced solutions. At the same
time it also leads to growing demand with regard to the personnel using and attending to them. In the
face of developing automation processes and technological progress which due to its destiny restricts
the influence of technical factor on appearance of unwanted occurrences, the centre of gravity of
railway safety has moved toward the human activity area and human factors connected to it.
The article encompasses deliberations on the influence of railway personnel behaviour, both
deliberate and unintentional, on the appearance of certain categories of railway occurrences. The
analysis of accidents with regard to initiating factors, with their source stemming from the human
actions, forms a point of departure for the search of solutions enabling the limitation of occurrences
of risk materialisation stemming from the determinants on the part of railway employees.
Due to the specific nature of human beings it is essential to employ an interdisciplinary approach
while searching for means to minimise the risk of an occurrence stemming from negative impact
of human factor, based on the experience of such scientific disciplines as psychology or medicine.
The article then also attempts to discuss the usefulness of scientific research and R&D work in the
process of shaping of railway safety in Poland, especially in the area of psychophysiological and
health requirements, to be met by personnel employed at railway posts as well as correct, ergonomic
conditions of their workplace.
Among essential issues raised in the article one should put special attention to the aspect of
correct formulation of the training and professional development process, meant as a tool aiming at
the reduction of fault occurrences on the operational level.
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Streszczenie
Projektowanie kabin sterowniczych pojazdów to skomplikowany proces łączący się
z licznymi rygorystycznymi wymaganiami oraz wieloma dziedzinami i zagadnieniami nauki
i techniki. Podstawową dziedziną nauki wykorzystywaną w tym procesie jest „ergonomia”. Wdrażane
do produkcji kabiny sterownicze niestety często są zaprzeczeniem ergonomii, mimo że teoretycznie
spełniają wymagania normatywne.
Autor na podstawie własnych projektów wskazywał, jak dochodził do konkretnych rozwiązań i argumentował ich zalety. Dokonał przeglądu wybranych, obecnie eksploatowanych, pojazdów i na ich
przykładzie omówił rozwiązania poprawne i niepoprawne z punktu widzenia ergonomii i funkcjonalności oraz zaprezentował swoją opinię na temat źródeł przyczyn takiego stanu rzeczy. W ocenie autora konieczna jest zmiana obecnie stosowanej metodologii projektowania kabin sterowniczych. Odniesienie
obecnie obowiązujących wytycznych normatywnych do zrealizowanych przez siebie projektów spowodowało, że na konkretnych przykładach pokazał dobre i złe strony wpływu wytycznych normatywnych
na proces projektowania innowacyjnego. Przedstawione zostały nowatorskie pomysły rozwiązań funkcjonalnych, które nie mogły być zaimplementowane między innymi właśnie z powodu sztywnych wymagań normatywnych, praktycznie uniemożliwiających, w wielu przypadkach, wdrożenie innych, bardziej nowatorskich i poprawnych ergonomicznie rozwiązań. W ramach analizy aktów normatywnych
autor wskazał też nieprawidłowości, jakie, według niego, wpływają na niejednoznaczność interpretacji
kluczowych ich zapisów, co w efekcie w wielu przypadkach doprowadza do stosowania błędnych rozwiązań. Niektóre istotne zapisy narzucają sztywny schemat rozwiązań projektowych, często niepasujący do danego typu pojazdu, lub pozostawiają zbyt dużą swobodę, która doprowadza do powstawania
projektów obarczonych dużą ilością błędów. Do projektowania niektórych pojazdów brakuje wręcz wytycznych. W ocenie autora obowiązujące normy zamiast wskazywać prawidłowe zasady projektowania,
wzorują się zbyt szczegółowo tylko na rozwiązaniach już istniejących. Dokument normatywny w tej
dziedzinie projektowania powinien być instrukcją (przewodnikiem) optymalnego prowadzenia procesu projektowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekty ergonomiczno-funkcjonalne poszczególnych części składowych stanowiska sterowniczego (np. umiejętności doboru i konfiguracji funkcjonalnej podzespołów), które w efekcie staną się całościowymi założeniami dla projektu. Bardzo istotna jest
również standaryzacja i unifikacja pulpitów sterowniczych z punktu widzenia interoperacyjności oraz
intuicyjnej obsługi. Obecne normy tak sztywno opisują wytyczne standaryzacji, że ich wdrożenie jest
po prostu często niemożliwe. Doprowadza to powszechnie do tego, że w procesie projektowania wymagania te pomija się. Ujednolicenie nie powinno polegać na wskazaniu lokalizacji danego komponentu
z dokładnością do kilku milimetrów, tylko opracowaniu ujednoliconych stref lokalizacji podzespołów dla konkretnych funkcji wraz ze wskazaniem prawidłowej metodologii dotyczącej szczegółowego
projektowania.
W ocenie autora opracowany na podstawie takich założeń dokument normatywny zapewni możliwość projektowania innowacyjnego z zapewnieniem poprawnych układów ergonomicznych oraz
ujednolicania i standaryzacji.
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Abstract
Designing vehicle drivers cabins is a complex and interconnected process with numerous
stringent requirements and many areas and issues of science and techniques. The basic field of science
used in this process is “ergonomics”. Unfortunately, drivers cabins implemented for production are
often a negation of ergonomics, despite theoretically meeting normative requirements.
Based on his own projects, the author showed how he came to specific solutions and argued
about their advantages. He reviewed selected currently used vehicles and on their example discussed
correct and incorrect solutions from the point of view of ergonomics and functionality, and
presented his opinion on the sources of reasons for this state of affairs. In the author’s assessment,
it is necessary to change the currently used methodology for designing control cabins. The
reference to the normative guidelines currently in force to the projects he carried out resulted in
showing, on specific examples, the good and bad sides of the impact of normative guidelines on
the innovative design process. Innovative ideas of functional solutions were presented, which
could not be implemented, among others, due to rigid normative requirements, which in practice
prevented, in many cases, the implementation of other, more innovative and ergonomically correct
solutions. As part of the analysis of normative acts, the author also pointed out irregularities that, in
his opinion, affect the ambiguity of interpretation of key provisions of their entries, which in effect
in many cases leads to the use of incorrect solutions. Some important provisions impose a rigid
scheme of design solutions, often not matching the type of vehicle, or leave too much freedom,
which leads to projects with a lot of errors. There is a lack of guidelines for the design of some
vehicles. In the author’s assessment, instead of indicating the correct design principles, the current
standards are modeled in too much detail only on existing solutions. A normative document in
this field of design should be an instruction (guide) for optimally conducting the design process,
paying particular attention to the ergonomic and functional aspects of individual components
of the steering position (e.g. skills in the selection and functional configuration of components),
which in effect will become the overall assumptions for the project. The standardization and
unification of drivers desks from the point of view of interoperability and intuitive operation is
also very important. Current standards describe the standardization guidelines so rigidly that their
implementation is often simply impossible. This leads to the fact that in the design process these
requirements are ignored. Unification should not consist of indicating the location of the component
with an accuracy of several millimeters, only the development of unified component location zones
for specific functions together with an indication of the correct methodology for detailed design.
In the author’s opinion, a normative document developed on the basis of such assumptions will
ensure the possibility of innovative design with the provision of correct ergonomic systems as well
as unification and standardization.
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Streszczenie
Monitorowanie stanu technicznego torów kolejowych jest podstawowym zadaniem służącym
zagwarantowaniu bezpieczeństwa transportu kolejowego. Stosowane obecnie techniki kontroli jakości torów wymagają specjalnych systemów pomiarowych. Należy jednak stwierdzić, że uzyskane
w ten sposób dane nie odzwierciedlają bezpośrednio efektów oddziaływania ewentualnych uszkodzeń torów na dynamikę pojazdu. Te efekty oddziaływania mogą natomiast być zidentyfikowane poprzez użycie zamontowanych akcelerometrów na eksploatowanych w normalnym ruchu pojazdach.
Przedstawiany artykuł dotyczy pewnej koncepcji monitorowania stanu toru wykorzystującej sygnały przyspieszenia elementów wagonu. Proponowana ogólna koncepcja diagnostyki przewiduje trzy
poziomy diagnozowania wykonywanego poprzez pomiar przyspieszenia elementów wagonu, takich
jak rama wózka i nadwozie:
1. Porównanie z wartościami normatywnymi – niezależne od typu wagonu,
2. Porównanie z wartościami przebiegów wzorcowych – zależne od typu wagonu,
3. Porównanie z wartościami z przebiegów realizowanych w ramach tego samego składu przejeżdżającego przez ten sam odcinek torów – porównanie wagonów tego samego typu.
W pierwszym poziomie diagnozowania jako wartości normatywne mogą być użyte np.:
PN-91/N-01354, UIC 513, IS0 2631-1, European Committee for Standardization, CEN Draft prENV 12299, UIC 518, UIC 776.
Poziom drugi diagnozowania wykorzystywałby badania symulacyjne. Wykonywano by w nim
porównanie przyspieszeń elementów wagonu na różnych odcinkach torów – na torze „wzorcowym”
i „uszkodzonym” (badania eksperymentalne i symulacyjne).
Rozważa się branie pod uwagę szeregu miar statystycznych, jak np.: współczynnik korelacji Pearsona, współczynnik korelacji zgodności, wartość międzyszczytowa, odchylenie standardowe, czy RMS.
Poziom trzeci diagnozowania eliminowałby przypadkową błędną identyfikację uszkodzenia toru.
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Abstract
Monitoring the technical condition of railways track is a basic task to guarantee the safety of
rail transport. Currently used track quality control techniques require special measuring systems.
However, it should be noted that the data obtained in this way do not directly reflect the effects of any
track damage on vehicle dynamics. However, these effects can be identified by using accelerometers
mounted on vehicles in their normal operation. The presented article concerns a certain concept of
track condition monitoring using acceleration signals of the wagon elements. The proposed general
diagnostic concept provides for three levels of diagnosis performed by measuring the acceleration of
1. Comparison with values from the runs carried out within wagon components such as the
bogie frame and car body:
2. Comparison with standard values – independent of the wagon type,
3. Comparison with the values – of the standard wagon runs – depending on the type of
wagon,the same train crossing the same section of tracks – comparison of wagons of the
same type.
In the first level of diagnosis, e.g. PN-91 / N-01354, UIC 513, IS0 2631-1, European Committee
for Standardization, CEN Draft prENV 12299, UIC 518, UIC 776 can be used as normative values.
The second level of diagnosis would use simulation tests. It would compare the accelerations of
the wagon elements on different track sections – on the ‘reference’ and ‘damaged’ track (experimental
and simulation tests).
A number of statistical measures are considered, e.g. Pearson’s correlation coefficient, compliance
correlation coefficient, peak value, standard deviation, or RMS.
Third level of diagnosis would eliminate accidental misidentification of track damage.
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Streszczenie
Przedmiotem pracy są badania innowacyjnego materiału konstrukcyjnego w postaci trójwarstwowej płyty wypełnionej spienionym aluminium (rys. 1), który z racji swoich własności może mieć
zastosowanie w pojazdach szynowych.

Rys. 1. Widok ogólny trójwarstwowej płyty wypełnionej spienionym aluminium

Piana aluminiowa stanowiąca wypełnienie nie jest mocowana do okładzin za pomocą kleju, lecz
na etapie produkcji cząsteczki okładzin łączą się z cząsteczkami wypełnienia.
W pracy dokonano analizy właściwości wytrzymałościowych próbek, a następnie wykonano
badania doświadczalne [1, 2]. Wyniki te porównano z badaniami symulacyjnymi wykonanymi za
pomocą analizy MES [3]. Omówiono również czynniki mające wpływ na dokładność i powtarzalność wyników.
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Abstract
The subject of the work is research on an innovative construction material, having a form of
a three-layer plate filled with foamed aluminum (Fig. 1), which by reason of its properties may be
used in the rail vehicle structures.

Fig. 1. General view of the three-layer board filled with foamed aluminum

The aluminum foam of the core is not glued to the facings, but the particles of the facings are
bonded to the core particles already at the production stage.
The study involves analysis of strength properties of the samples, followed by experimental
tests [1, 2]. The results were compared with simulation tests performed using FEM analysis [3]. The
factors affecting accuracy and repeatability of the results were also discussed.
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Streszczenie
Przełom tysiącleci był dla kolei w Polsce okresem trudnym. Prowadzona polityka, rozmycie się
kompetencji organizatorskich, pogarszający się stan infrastruktury, ale także niedobór lekkich pojazdów szynowych, przyczyniły się do likwidacji wielu połączeń kolejowych. Zamykano lokalne linie
kolejowe ze względu na wysokie koszty realizacji przewozów, często taborem nieprzystosowanym
do wielkości potoków pasażerskich, ciężkim i wyeksploatowanym. Po niemal 30 latach samorządy
wojewódzkie zaczęły dostrzegać potencjał w lokalnych liniach kolejowych i rozważają przywracanie
na nich ruchu. Pionierem jest województwo dolnośląskie, które sukcesywnie przejmuje zarządzanie
lokalnymi liniami kolejowymi z myślą o reaktywacji połączeń. Ze względu na położenie geograficzne
– są to nierzadko linie kręte, o trudnym, górskim profilu. Tabor im dedykowany powinien cechować
się zatem właściwymi parametrami trakcyjnymi, musi pozwalać na pokonywanie znacznych oporów
miejsca. Linie lokalne cechują się jednak znaczną liczbą przystanków pośrednich i stosunkowo niewielkimi prędkościami szlakowymi, determinowanymi głównie przebiegiem linii w planie. Wreszcie
tabor eksploatowany na liniach lokalnych powinien pozwalać na konstruowanie racjonalnego rozkładu jazdy, opartego o stały interwał.
W niniejszym artykule podjęto próbę wyznaczenia racjonalnych parametrów trakcyjnych pojazdu szynowego obsługującego lokalne połączenia kolejowe na obszarach górskich. W tym celu rozpatrzono kilka studiów przypadków.
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CONNECTIONS RAILWAY IN MOUNTAIN AREAS – A CASE
STUDY
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Abstract
The turn of the millennium was a difficult period for railways in Poland. Conducted policy, blur
teams to organizers, deteriorating infrastructure, but also the shortage of light rail vehicles, supported
the elimination of many rail connections. Closed local railway lines due to high transport costs, often
with rolling stock not adapted to the size of passenger flows, heavy and depleted. After almost 30 years,
the voivodship government, the potential in local railways began to be seen and traffic restoration is
planned. The pioneer is the Lower Silesian Voivodship, which successively takes over the management
of local railway lines with a view to reactivating connections. Due to the geographical location - these
are often winding lines with a difficult mountain profile. Trains dedicated to them should therefore
be characterized by appropriate parameters of traction, it must be able to overcome considerable
resistance place. However, local lines are characterized by a significant number of intermediate stops
and relatively low route speeds, mainly determined by the route planned. Finally, units operated on
local lines should allow the construction of a rational timetable based on a fixed interval.
This paper attempts to determine the rational traction parameters of a rail vehicle serving local
rail connections in mountain areas. To this end, several case studies were considered.
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Streszczenie
Zapewnienie jak największej interoperacyjności transportu kolejowego, szczególnie dla kolei
w Europie, stanowi jedno z kluczowych przedsięwzięć, które ma zostać zrealizowane z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), obejmującego Europejski
System Sterowania Pociągiem (ETCS) i Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej
(GSM-R). System ERTMS ma na celu zastąpienie wielu różnych systemów sterowania ruchem kolejowym jednym, wspólnym i zunifikowanym europejskim rozwiązaniem. Jego utworzenie podyktowane było chęcią ujednolicenia systemów sterowania ruchem występujących na terytoriach różnych
państw europejskich, jednocześnie rozszerzając ich funkcjonalność oraz eliminując dotychczasowe
bariery techniczne.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości wdrożenia testów interoperacyjności
– IOP tests, na kolejach polskich. To właśnie tego typu testy umożliwiają w znaczącym stopniu weryfikację kompatybilności, zarówno technicznej, jak i funkcjonalnej, urządzeń systemu ETCS.
W pracy zdefiniowano pojęcie testów interoperacyjności, jak również cel ich stosowania. Przedstawione zostały ogólne zasady i procedura prowadzenia testów interoperacyjności. W dalszej części
pracy przeanalizowano działanie funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej laboratoriów oferujących tego typu testy. Do tej analizy wybrane zostały laboratoria działające na terytorium Szwajcarii
i Hiszpanii. Następnie w pracy przedstawiono zasadność wdrożenia testów interoperacyjności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W oparciu o ogólnoeuropejską procedurę prowadzenia testów
interoperacyjności oraz doświadczenia zagranicznych niezależnych laboratoriów opracowane zostały
uwarunkowania dla wdrożenia testów w polskim kolejnictwie.
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Abstract
Ensuring the greatest possible interoperability of rail transport, especially for the railways in
Europe, is one of the key projects to be implemented using the European Rail Traffic Management
System (ERTMS), comprising the European Train Control System (ETCS) and the Global System
for Mobile Radio Communication (GSM-R). The ERTMS aims to replace many different controlcommand and signalling systems by a single, common and unified European solution. Its creation was
dictated by the desire to unify traffic control systems existing on the territories of different European
countries, while extending their functionality and eliminating existing technical barriers.
The aim of this work is to present the possibility of implementing interoperability tests – IOP
tests, on Polish railways. It is precisely this type of tests that enable to a significant extent verification
of technical and functional compatibility of ETCS system equipment.
The work defines the concept of interoperability tests as well as the purpose of their application.
The general principles and procedure for conducting interoperability tests are presented. In the
further part of the work, the operation of laboratories operating in the European Union offering such
tests is analysed. The laboratories operating in Switzerland and Spain were selected for this analysis.
Next, the paper presents the validity of implementing interoperability tests on the territory of the
Republic of Poland. On the basis of the pan-European procedure of conducting interoperability tests
and the experience of foreign independent laboratories, conditions for the implementation of tests
in the Polish railways were developed.
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Streszczenie
Krajowy rynek zamówień pojazdów w większości przypadków stanowią przewoźnicy państwowi
oraz samorządowi. Ich działania, związane z nabywaniem nowych pojazdów, reguluje prawo zamówień publicznych, w efekcie którego, w większości przypadku podstawowymi kryteriami decydującymi o wyborze najkorzystniejszej oferty stały się koszty związane zakupem i utrzymaniem obiektu
technicznego, czas dostawy, czy też długość okresu gwarancyjnego. Wśród głównych czynników warunkujących wysokość ceny pojazdu oraz termin jego dostawy wymienić należy przede wszystkim
pracochłonność fazy projektowej oraz produkcyjnej produktu. Kluczowe wydaje się zatem właściwe
zorganizowanie szeregu procesów towarzyszących ww. działaniom. W niniejszym opracowaniu autor
zaprezentował autorskie narzędzie, usprawniające procesy fazy projektowania połączeń śrubowych.
Rozwiązanie w postaci dwóch niezależnych modułów programu – umożliwia integrację pracy
zespołu konstrukcyjnego CAD oraz obliczeniowego CAE. Powyższe polega na udostępnieniu modułu CAD ww. narzędzia konstruktorom, odpowiedzialnym za projekt poszczególnych węzłów, które
zostają zdefiniowane w programie poprzez podstawowe parametry jak wymiary, rodzaje materiału,
rodzaje części znormalizowanych itp. Równolegle następuje wstępna weryfikacja połączenia w ujęciu ograniczeń stawianych przez normy branżowe. Następnie zebrane dane uzupełniane są w module
CAE o wartości obciążeń działających na poszczególne połączenia skręcane – dane dotyczące obciążeń pochodzą z wytrzymałościowych analiz numerycznych, które odzwierciedlają dynamiczne obciążenia działające na konstrukcje pojazdu. Prezentowane rozwiązanie pozwala na wykonanie kompleksowej analizy wytrzymałościowej właściwego połączenia. Narzędzie realizuje obliczenia zgodnie
z obowiązującymi standardami, w tym VDI 2230 oraz DIN 25201, w sposób konkurencyjny do istniejących na rynku, rozwiązań komercyjnych.
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Abstract
The national market for vehicles consist mostly of national and local-government carriers. Their
activities related to the purchase of new vehicles are regulated by the public procurement law, as
a result, in most cases, the basic criteria determining the selection of the most advantageous offer
have become the costs associated with the purchase and maintenance of the technical object, delivery
time, or the length of the warranty period. The main factors determining the price of a vehicle and
its delivery date include, first and foremost, the work involved in the design and production of the
product. Therefore, it seems crucial to properly organize a number of processes accompanying the
abovementioned actions. In this study, the authors presented original tools that improve selected
processes of the rail vehicle design phase. The presented solutions are used during the verification of
bolted connections.
The tool consists of two independent modules – both of them assists the workflow between
CAD and CAE departments. The core of the abovementioned improvement is sharing CAD module
of the tool with designers. CAD designers are responsible for preparing basic input parameters of
joints, based on component mountings like basic diameters, type of materials, standard components
etc. . Parallelly during joint definition, first phase of data verification takes place – according to basic
industry standards limitations. Subsequently, all prepared parameters of every similar joint group
are supplemented in CAE module with loads extracted from FEM analysis. The FEM analysis is
purposed to simulate dynamic loadings acting on a vehicle structure. All operations assisted by
computational tool help in comprehensive structural assessment of bolted connections. The tool
provides calculations according to VDI 2230 and DIN-25201, with additional features, which makes
it competitive to commercial solutions present on the market.
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Streszczenie
Pojazdy szynowe, podobnie jak systemy sterowania ruchem kolejowym, składają się z podzespołów elektronicznych, które realizują funkcje związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym. Podzespoły te podlegają wymaganiom norm PN-EN 50126-2:2018-02 i PN-EN 50129:2019-01 [1, 2], które
wprowadzają pojęcie tzw. poziomów integralności bezpieczeństwa (SIL). Poziomy te odnoszą się bezpośrednio do współczynnika tolerowanych zagrożeń (THR), na który z kolei składają się współczynniki zagrożeń określonych funkcji związanych z bezpieczeństwem (TFFR). Celem takiego podejścia
jest przyporządkowanie elementom systemu kolejowego określonej klasy bezpieczeństwa SIL1-SIL4.
Z uwagi na wysoki udział elementów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznie w budowie współczesnych pojazdów szynowych oraz bezpośredni związek poziomu integralności bezpieczeństwa z niezawodnością, weryfikacja SIL wymaga zastosowania dodatkowych metod,
służących do przestawienia struktury niezawodnościowej tych obiektów. Służą do tego takie metody
jak np. niezawodnościowe schematy blokowe (RBD), analiza drzewa niezdatności (FTA), czy modele Markova. W przypadku elementów elektronicznych stosowane jest uproszczenie w podejściu
do oceny niezawodności, które polega na założeniu wykładniczego rozkładu czasu poprawnej pracy
i stałej funkcji intensywności uszkodzeń λ(t) [3, 4].
Przykładem elementów pojazdu szynowego, podlegających standardom bezpieczeństwa funkcjonalnego, są np.: elementy układu napędowego pojazdów metra, jakim jest falownik trakcyjny.
W niniejszej pracy przedstawiono przykład zastosowania procedury opisanej w normie PN-EN IEC
50129:2018 do weryfikacji poziomu integralności bezpieczeństwa dla wybranego elementu pojazdu
szynowego. W przypadku znacznej liczby elementów oraz złożonych zależności między nimi, a całym obiektem słusznym wydaje się podeście systemowe, polegające na wykorzystaniu dedykowanego
oprogramowania komputerowego, wspierającego szacowanie wskaźników niezawodności.
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Abstract
Rail vehicles, as well as railway signalling systems, consist of electronic subassemblies
that perform safety related functions. These subassemblies are subject to the requirements of
the standards PN-EN 50126-2:2018-02 and PN-EN 50129:2019-01 [1, 2], which introduce
the concept of the so called safety integrity levels (SIL). These levels relate directly to the
Tolerable Hazard Rate (THR), which in turn consists of the Tolerable Functional Failure Rate
(TFFR) for specific safety related functions. The aim of this approach is to assign a specific
safety class SIL1 ÷ SIL4 to the components of railway signalling system. Due to the high share
of electrical, electronic and electronically programmable components in the construction
of modern rail vehicles and the direct relationship between the safety integrity levels and
reliability, SIL verification requires the use of additional methods to present the reliability-wise
configuration of these components. This is achieved by such methods as reliability block diagrams
(RBD), fault tree analysis (FTA), or Markov models. In the case of electronic components,
a simplification in the approach to reliability assessment is applied, based on the assumption of an
exponential distribution of the times to failure and a constant failure rate function λ(t) [3, 4].
Examples of rail vehicle components subjected to functional safety standards include, among
others, the power train of metro vehicles, which is a frequency inverter. The presented paper includes
an example of application of the procedure described in PN-EN IEC 50129:2018 standard to verify
the safety integrity level for a selected component of a railway vehicle. In the case of a significant
number of components and complex dependencies between them and the whole object, a systembased approach consists dedicated computer software supporting the estimation of reliability
indicators seems to be right.
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Streszczenie
Tramwaje z układem niezależnie sterowanych kół pozwoliły na zwiększenie komfortu podróżowania poprzez obniżenie poziomu podłogi na całej długości pojazdu, a w szczególności nad wózkami
pojazdu [1, 2]. Takie rozwiązanie narzuca odmienną konstrukcję wózka trakcyjnego. W tego typu
konstrukcjach do napędu służą cztery niezależne silniki zamontowane do ramy wózka i połączone
poprzez przekładnię z pojedynczym kołem. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego algorytmu sterowania generowany jest wówczas moment napędowy prowadzący podczas przejazdu wzdłuż łuku toru.
Tramwaje muszą zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonych pasażerów, a jednym
z jego aspektów jest bezpieczeństwo przed wykolejeniem [3]. W niniejszym artykule przedstawiono
oryginalną metodę symulacyjnego określenia poziomu bezpieczeństwa przed wykolejeniem dla tych
pojazdów. Metoda ta jest niezależna od konfiguracji wagonów pojazdu tramwajowego [4, 5]. W tym
podejściu dokonano analizy konstrukcji tramwajów, w których uwzględniono sterowanie napędem
w wózkach wyposażonych w osie portalowe z niezależnie obracającymi się kołami. Symulacje przeprowadzono z wykorzystaniem różnych algorytmów sterowania kół w łukach torowych.
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Abstract
Trams with independently rotating wheels (IRW) enabled to increase a comfort of traveling by
lowering the floor level along the entire length of the vehicle, in particular above the bogies [1, 2].
In these trams such solution imposes a different design of motor bogies. In this construction of the
bogies, four independent motors mounted on the bogie frame are connected each by a gear-stage
with a single running-wheel. By means of the appropriate control algorithm guiding driving torques
in curved sections of the railway track can be generated.
Trams must ensure a high level of safety of passengers, and one of its aspect is safety against
derailment [3]. This article presents an original simulation method to investigate a level of safety
against derailment for such vehicles. Principles of this method are independent of the tram car
configuration [4, 5]. Using this approach, structural analysis of trams was carried out, which tested
drive control in the bogie equipped with independently rotating wheels. Here, numerous simulations
of motion on curved tracks were performed by means of various wheel drive control algorithms.
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Streszczenie
Koleje europejskie wdrażają do eksploatacji ujednolicony europejski system bezpieczeństwa
ruchu kolejowego ETCS/ERTMS. System ten zapewnia interoperacyjność oraz umożliwia wysoką
zdolność przepustową szlaku przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. W celu zapewnienia
właściwego nadzoru nad bezpieczną prędkością pociągu umożliwiającą jego bezpieczne zatrzymanie
lub zwalnianie, niezbędna jest znajomość chwilowych opóźnień pociągu w funkcji prędkości, stopnia
hamowania, długości pociągu czy rodzaju pary ciernej hamulca wagonów (hamulec klockowy lub tarczowy). W Europie skuteczność hamowania pociągów prowadzonych przez lokomotywę określana
jest na podstawie procentu masy hamującej wyznaczanej doświadczalnie. Parametr ten nie precyzuje
jednak chwilowej skuteczności hamowania pociągu określonej wartością opóźnienia, jak to wymaga
system ETCS. W artykule omówiono wpływ wybranych czynników na chwilowe opóźnienia pociągu i przedstawiono model opóźnień (wyniki obliczeń opóźnień w funkcji prędkości) dla wybranych
skuteczności hamowania określonych procentem masy hamującej.
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Abstract
European railways are implementing the unified European rail traffic safety system ETCS/
ERTMS. This system guarantees interoperability and enables high throughput of the route while
ensuring safety. In order to secure proper supervision over the safe speed of the train, enabling its
safe stopping or deceleration, it is necessary to know the train’s instantaneous delays as a function
of speed, braking level, train length or the type of brake friction pair of cars (block or disc brake).
In Europe, the braking performance of locomotive-driven trains is determined by the percentage
of braking mass determined experimentally. However, this parameter does not specify the train’s
instantaneous braking performance determined by the value of deceleration, as required by the ETCS.
The article discusses the influence of the selected factors on instantaneous train decelerations and
the model of decelerations (results of calculating decelerations as a function of speed) for selected
braking efficiencies determined by the percentage of braking mass is presented.
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Streszczenie
Praca dotyczy zagadnień dynamiki pojazdu szynowego, w szczególności analizy przyspieszeń
ramy wózka i nadwozia. W analizie wykorzystano wyniki otrzymane w trakcie doświadczalnych badań dynamiki wagonu pasażerskiego w stanie próżnym, na torze zawierającym torowiska o rożnej
konstrukcji: z podkładami betonowymi oraz drewnianymi. W trakcie jazd testowych rejestrowano sygnały przyspieszenia zgodnie z normą PN-EN 14363, tzn. na obudowach zestawów kołowych, ramie
wózka i nadwoziu [1]. Sygnały przyspieszenia poddano filtracji zgodnie z powyższą normą. Przedmiotem przeprowadzonej analizy było określenie, jak zmieniają się wielkości dynamiczne charakteryzujące pojazd szynowy w pobliżu punktów toru, w których występują duże chwilowe wartości
przyspieszenia ramy wózków i nadwozia pojazdu. W tym celu zastosowano opracowaną uprzednio
metodę statystyczną [2] do wyznaczenia charakterystycznych przebiegów badanych wielkości dynamicznych w otoczeniu takich punktów toru. Otrzymane wyniki pozwalają na określenie warunków
dynamicznych, w których dochodzi do obniżenia bezpieczeństwa jazdy w wyniku wzrostu przyspieszeń pojazdu szynowego.
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Abstract
The work concerns the problems of rail vehicle dynamics, in particular the analysis of the
accelerations of the bogie frame and the vehicle body. The analyzes used the results obtained during
tests of the dynamics of the passenger car in an empty state, on a track with different track structures,
with concrete and wooden sleepers. During the dynamical tests, acceleration signals were recorded
in accordance with PN-EN 14363, i.e. on the wheelset axleboxes, the bogie frame and the body [1].
The acceleration signals were filtered according to the above standard. The objective of the performed
analysis was to determine how dynamic quantities characterizing a railway vehicle change near track
points where there are large momentary values o f the bogie frame and vehicle body accelerations. For
this purpose, the previously developed statistical method [2] was used to determine the characteristic
variations of the tested dynamic quantities in the vicinity of such track points. The obtained results
allow for the determination of dynamic conditions in which the running safety is reduced as a result
of increased acceleration of a railway vehicle.
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Streszczenie
Problematyka planowania komunikacji miejskiej w ostatnim czasie stała się niezwykle ważna nie
tylko z gospodarczego punktu widzenia, ale przede wszystkim zrównoważonego rozwoju wielowymiarowych systemów mających wpływ na właściwe funkcjonowanie ich obywateli. Wzrost znaczenia
organizacji komunikacji miejskiej wynika z jednej strony z dynamicznego rozwoju poszczególnych
aglomeracji miejskich i liczby ich mieszkańców, a z drugiej strony trendu minimalizacji kosztów obsługi miast z punktu widzenia organizatorów transportu i coraz większych oczekiwań nabywców usług
zbiorowej komunikacji miejskiej. Liczebność mieszkańców i rozrost terytorialny miast wymuszają organizację sprawnej publicznej komunikacji miejskiej. Przyjmuje się, że miasta powyżej 40 tys. mieszkańców nie mogą funkcjonować bez zorganizowanego publicznego transportu. W Polsce wszystkie
miasta powyżej 40 tys. mieszkańców mają od dawna zorganizowaną komunikację miejską, a aktualnym trendem jest, że wszystkie miasta o populacji 20-39 tys., których w Polsce jest 111, aspirują
do organizacji własnej komunikacji publicznej obejmującej zasięgiem miasto i okoliczne gminy [1].
Publiczna komunikacja miejska stanowi podstawowy system transportowy w dużych aglomeracjach miejskich, bez której miasta „utonęłyby” w kongestii indywidualnych środków transportu. Dobre funkcjonowanie masowej komunikacji wpływa na wizerunek miasta, zadowolenie mieszkańców
i odwiedzających, sprawne funkcjonowanie aglomeracji. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej zależy od wielu czynników, m.in. stanu infrastruktury komunikacyjnej, technicznego stanu taboru oraz
w zasadniczym stopniu od zarządzania i planowania operacyjnego transportu.
Proces transportowy w miastach jest na tyle złożony i kosztowny, że wymaga dobrego, profesjonalnego planowania operacyjnego z wykorzystaniem możliwie najlepszych narzędzi komputerowego
wspomagania wykorzystujących optymalizacyjny aparat matematyczny [2].
W pracy przedstawiono możliwości i korzyści zastosowania optymalizacji matematycznej na
wielu etapach planowania transportu publicznego.
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Abstract
The issue of urban transport planning has recently become extremely important not only from
an economic point of view, but above all the balanced development of multidimensional systems
affecting the proper functioning of their citizens. The growing significance of public transport
organization results from the dynamic development of individual urban agglomerations and the
number of their inhabitants, on the one hand, and the trend of minimizing the cost of servicing
cities from the point of view of transport organizers and the growing expectations of urban public
transport users on the other. The number of inhabitants and the territorial expansion of cities forces
the organization of efficient public transport. It is assumed that cities over 40 thousand residents
cannot function without organized public transport. In Poland, all cities over 40 thousand residents
have long organized public transport, and the current trend is that all cities with a population of 2039 thousand, of which there are 111 in Poland, aspire to organize their own public transport covering
the city and surrounding municipalities [1].
Public public transport is the basic transport system in large urban agglomerations, without of
which they would „drown” in the congestion of individual means of transport. Good functioning
of mass passenger transport affects the image of the city, satisfaction of residents and visitors, and
efficient functioning of the agglomeration. The functioning of public transport depends on many
factors, including the condition of the transport infrastructure, the technical condition of the rolling
stock and, essentially, the management and operational planning of transport.
The transport process in cities is so complex and expensive that it requires good, professional
operational planning using the best possible computer-aided tools using the optimization
mathematical apparatus [2].
The paper presents the possibilities and benefits of using mathematical optimization at many
stages of public transport planning.
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Streszczenie
W celu umożliwienia płynnego przejscia ślizgacza pantografu pod częścią izolującą izolatora
sekcyjnego stosuje się prowadnice, które wykonane są najczęściej z miedzi elektrolitycznej twardej
o symbolu Cu-ETP (wcześniej wykonywane ze stali R25N20S2). Prowadnice stabilizują ślizgacz
pantografu podczas prześlizgu i zabezpieczają przed zahaczeniem ślizgu o konstrukcję izolatora [1].
W artykule przedstawiono wyniki badań prowadnic izolatora sekcyjnego wykonanych z miedzi
elektrolitycznej twardej Cu-ETP, które były eksploatowane na różnych trasach kolejowych, w warunkach rzeczywistych, cechujących się maksymalną prędkością pociągów od 40 km/h do 120 km/h.
Izolatory były eksploatowane przez okres 6 lub 12 miesięcy.
Wykonano badania mikrostruktury warstwy wierzchniej, roboczej prowadnicy, która współpracuje z płytką grafitową odbieraka prądu, za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego Zeiss
Supra 53, a także analizę składu chemicznego w mikroobszarach EDS. W mikrostrukturze końcowej części (zakończeniu) prowadnic izolatorów sekcyjnych eksploatowanych w różnych warunkach
zaobserwowano zarysowania oraz zniekształcenia warstwy wierzchniej wytworzone przez odbierak
prądu – ślizgacz. Ponadto zaobserwowano również ślady będące efektem bardzo intensywnego procesu utleniania, w trakcie krótkotrwałego przepływu prądów wyrównawczych inicjujących zapłon łuku
elektrycznego [2]. Mimo że jest on gaszony przez rożki izolatora, można przypuszczać, że powstałe
kratery są efektem łuku elektrycznego, który doprowadził do miejscowego wypalenia materiału rodzimego izolatora sekcyjnego.

Literatura
[1] BN-769317-109. Sieć trakcyjna kolejowa; Izolatory sekcyjne.
[2] Kałas, M., Niezawodność pracy sieci trakcyjnej a nowe rozwiązania konstrukcyjne, TTS, 3 (2017), s. 42-48.

– 89 –

XXIV KONFERENCJA NAUKOWA POJAZDY SZYNOWE 2020

WEAR MECHANISMS OF THE SECTION ISOLATOR GUIDE
Jarosław Konieczny1, Krzysztof Labisz1, Andrzej Adamiec2, Jakub Młyńczak1,
Marcin Adamiak3
Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering, Division of Railway Transport
2
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
3
Silesian University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Division of Matreials Engineering and Biomaterials
e-mail: jaroslaw.konieczny@polsl.pl
1

Abstract
In order to allow a smooth passage of the pantograph slide under the insulating part of the section
insulator, guides are used, which are usually made of hard electrolytic copper with the symbol CuETP (previously made of R25N20S2 steel). The guides stabilize the pantograph head during slipping
and protect against slipping on the insulator structure [1].
The article presents the results of tests on the section insulator guides made of hard electrolytic
copper Cu-ETP, which were operated on various railway routes, in real conditions, with maximum
train speed from 40 km/h to 120 km/h. The insulators have been in usage for a period of 6 or 12
months.
The microstructure of the surface layer, the working guide, which cooperates with the graphite
plate of the current collector, was performed using the Zeiss Supra 53 scanning electron microscope,
as well as the analysis of the chemical composition in EDS micro-areas. In the microstructure of the
final part (the end) of the section insulators guides operated in various conditions, scratches and
distortions of the surface layer produced by the current collector - glider were observed. In addition,
features resulting from a very intensive oxidation process were also observed during the short-term
flow of equalizing currents initiating ignition of the electric arc [2]. Although it is extinguished by
the insulator’s cones, it can be assumed that the resulting craters are the effect of an electric arc that
led to the local burning of the material of the native section insulator.
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Streszczenie
W celu umożliwienia płynnego przejscia ślizgacza pantografu pod częścią izolującą izolatora sekcyjnego stosuje się prowadnice, które wykonane są najczęściej ze stopu miedzi CuNi2Si (dawniej wykonywane były ze stali R25N20S2). Prowadnice stabilizują ślizgacz pantografu podczas prześlizgu
i zabezpieczają przed zahaczeniem ślizgu o konstrukcję izolatora [1].
W artykule przedstawiono wyniki badań elementów przewodzących izolatora sekcyjnego (rys. 1)
wykonanych ze stopu miedzi CuNi2Si, które były eksploatowane na różnych trasach kolejowych cechujących się prędkością pociągów od 120 km/h do 40 km/h. Izolatory były eksploatowane przez
okres 12 miesięcy lub przez okres 6 miesięcy.

Rys. 1. Część przewodząca izolatora sekcyjnego zakończona rożkiem (ang. section insulator)

W mikrostrukturze końcowej części (zakończeniu) izolatorów sekcyjnych eksploatowanych
w różnych warunkach zaobserwowano zarysowania oraz zniekształcenia warstwy wierzchniej wytworzone przez odbierak prądu – ślizgacz. Ponadto zaobserwowano również ślady będące efektem
bardzo intensywnego procesu utleniania, w trakcie krótkotrwałego przepływu prądów wyrównawczych inicjujących zapłon łuku elektrycznego [2]. Mimo że jest on gaszony przez rożki izolatora, można przypuszczać, że powstałe kratery są efektem łuku elektrycznego, który doprowadził do miejscowego wypalenia materiału rodzimego izolatora sekcyjnego.
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Abstract
In order to allow a smooth slipping of the pantograph slide under the insulating part of the
section insulator, guides are used, which are usually made of CuNi2Si copper alloy (formerly made
of R25N20S2 steel). The guides stabilize the pantograph head during slipping and protect against
slipping on the insulator structure [1].
The article presents the results of testing the conductive elements of the section insulator (Fig. 1)
made of CuNi2Si copper alloy, which were operated on various railway routes characterized by train
speeds from 120 km/h to 40 km/h. The insulators have been used for 12 months or for 6 months.

Fig.1. The conductive part of the section insulator terminated with a arcing horn

In the microstructure of the final part (end of the insulator) of sectional insulators operated in
various operating conditions, scratches and deformations were observed of the surface layer produced
by the current collector -glider. In addition, traces resulting from a very intensive oxidation process were
also observed during the short-time flow of equalizing currents initiating ignition of the electric arc [2].
Although it is extinguished by the insulator’s cones, it can be assumed that the resulting craters are the
effect of an electric arc that led to the local burning of the matrix material of the section insulator.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd stosowanych pasywnych oraz aktywnych metod tłumienia
drgań w pojazdach. Głównym elementem odpowiedzialnym za tłumienie drgań w układzie zawieszenia pojazdu są amortyzatory. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest pasywny układ zawieszenia z stałą niezmienną charakterystyką tłumienia amortyzatorów. Dobór charakterystyk tłumienia
w przypadku rozwiązań pasywnych stanowi kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a komfortem.
Dostępne są także układy z możliwością regulacji charakterystyk tłumienia, oparte o amortyzatory
z sterowaniem pneumatycznym lub elektrycznym w przypadku semi-aktywnych i aktywnych układów. Dla wybranych przypadków przedstawiono przykładowe wyniki z badań amortyzatorów przeprowadzonych na stanowisku pomiarowym, które przedstawiają charakterystyki tłumienia oraz dostępne zakresy pracy. Zalety i wady omówionych rozwiązań zawarto w podsumowaniu [1-7].
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Abstract
The article presents an review of the used passive and active methods of damping vibrations in
vehicles. The main elements responsible for damping vibrations in the vehicle suspension system are
shock absorbers. The most commonly used solution is a passive suspension system with constant
damping characteristics of the shock absorbers. The selection of damping characteristics in the case of
passive solutions is a compromise between safety and comfort. There are also systems with adjustable
damping characteristics, based on pneumatic shock absorbers, or electric shock absorbers in the
case of semi-active and active systems. For selected cases, examples of the results of shock absorber
tests carried out on a measuring stand are presented, which show the damping characteristics and
available work ranges. The advantages and disadvantages of the discussed solutions are included in
the summary [1-7].
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Streszczenie
Pojazdy w transporcie kolejowym na całym świecie odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wydajnego
systemu transportu; dlatego konieczne jest monitorowanie i kontrola ich stanu. Operatorzy taboru kolejowego wykonują okresowe kontrole swoich pojazdów w celu uniknięcia zagrożenia wykolejeniem [1]
i ciągłości transportu osób i towarów.
W branży kolejowej opracowano różne systemy monitorowania stanu w celu uproszczenia procesu
kontroli takich pojazdów [2, 3]. Wiele z nich opiera się na pomiarze drgań na kluczowych elementach
wózka i nadwozia pojazdu kolejowego [4, 5, 6]. Jednak pomimo postępu w dziedzinie metod przetwarzania sygnałów nadal występują trudności w prawidłowej ocenie stanu infrastruktury kolejowej i pojazdów szynowych [3, 7, 8, 9].
W artykule autorzy starają się znaleźć charakterystyczne cechy sygnałów przyspieszenia, które pozwolą zbudować mapy diagnostyczne. Mapy te w dalszym etapie pozwolą odróżnić pojazdy uszkodzone
od nieuszkodzonych. Podejście to bazuje na pomiarach uzyskanych na tym samym pojeździe towarowym
będącym w stanie wadliwym, jak i nieuszkodzonym, które są porównywane przy zastosowaniu metod
sztucznej inteligencji. Dane uzyskane podczas serii testów eksperymentalnych były już wcześniej analizowane przez autorów prac [6] i [7] z punktu widzenia mechaniki. Celem tego artykułu jest zbadanie
aspektów podejścia opartego wyłącznie na analizach sygnałów drganiowych. Z wyników tych analiz nastąpi szybkie rozpoznanie uszkodzenia poprzez porównanie wybranych parametrów z danych czujników.
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Abstract
Vehicles in rail transport worldwide are an important part in providing an efficient transportation
system; therefore their monitoring and inspection are necessary. Operators conduct periodic
inspections of their railway stock in order to maintain safety against derailment [1] and to ensure
continuity of the transport of people and freight.
Different monitoring systems have been developed recently in the railway industry to ease
the process of vehicle inspection [2, 3]. Many of them are based on vibration measurement of key
elements of the bogie and railway vehicle body [4, 5, 6]. However, despite the progress in the field
of signal processing methods, there are still difficulties in proper assessment of the state of railway
vehicles and infrastructure [3, 7, 8, 9].
In the present paper, the authors try to find characteristics based on acceleration data, which allow
to construct diagnostic maps that in turn admit to distinguish clearly between damaged and undamaged
vehicles. In this approach, the accessment is based on measurements taken from both an undamaged
and damaged freight rail vehicle, which are compared by methods of artificial intelligence. The data
obtained during a series of experiments were previously investigated in [6] and [7] from the point of
view of railway mechanics. The aim of this paper is to study aspects of a pure signal-based approach,
the objective being too quickly recognize damage by comparison of selected parameters of sensor data.
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Streszczenie
W pracy podjęto problematykę oceny oddziaływań akustycznych, generowanych podczas eksploatacji pojazdów kolejowych dużych prędkości klasy 2. Obecnie w Polsce do tej kategorii można
zaliczyć składy zespolone firmy Alstom typ ETR610 seria ED250 – Pendolino. W ramach prowadzonych prac wytypowano poligony badawcze, na których wykonano obszerne badania eksperymentalne, obejmujące pomiary, analizę i ocenę hałasu powodowanego ruchem pociągów po łuku oraz prostej, podczas jazd z prędkościami ok. 200 km/h. Pomiar poziomu dźwięku został przeprowadzony
w 3 przekrojach pomiarowych, w których zlokalizowano matrycę mikrofonową z kamerą, zestaw macierzy obejmującej 7 kontrolnych punktów pomiarowych dla badania rozkładu widma i propagacji hałasu w przekroju pomiarowym oraz zestaw pary mikrofonów rejestrujących ciągłe przebiegi czasowe.
Wynikiem przeprowadzonych pomiarów było uzyskanie historii czasowej rejestrowanych zdarzeń
akustycznych w każdym punkcie pomiarowym z nadrzędnym celem kontynuacji badań nad identyfikacją sygnatury akustycznej towarzyszącej eksploatacji tych środków transportu. Dodatkowym elementem podlegającym ocenie było zjawisko propagacji fali akustycznej z uwzględnieniem rozkładu
częstotliwościowego widma dźwięku podzielonego na pasma tercjowe. Dzięki przeprowadzeniu badań
dokonano identyfikacji głównych źródeł hałasu pochodzącego od pojazdów kolejowych dużych prędkości. Podczas prowadzenia badań wskazano znaczący udział hałasu toczenia, powodowanego zjawiskami kontaktowymi na styku koło-szyna, w emitowanym do otoczenia poziomie dźwięku.
Dalsze badania oraz analizy zdarzeń akustycznych pochodzących od pojazdów zwiększonych
prędkości ukierunkowane zostały na stworzenie sygnatury akustycznej pojazdów kolejowych oraz
zbudowanie modelu matematycznego dla zastępczego źródła dźwięku reprezentującego ten typ pojazdów, który następnie wykorzystany będzie w badaniach symulacyjnych nad poprawą skuteczności
zmniejszenia oddziaływania oddziaływań akustycznych na otoczenie.
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Abstract
The paper deals with the issue of the assessment of acoustic effects generated during the
operation of high speed class 2 railway vehicles. Currently in Poland this category includes combined
trainsets of Alstom – type ETR610, series ED250 – Pendolino. Within the framework of the works
carried out, research training grounds were selected, where extensive experimental tests were carried
out, including the measurement, analysis and evaluation of noise caused by curved and straight train
traffic at speeds of about 200 km/h. Measurement of sound level was carried out in 3 measurement
sections, in which a microphone matrix with camera was located, as well as a set of 7 control
measurement points matrix for spectrum distribution and noise propagation in the measurement
section, and a set of a pair of microphones recording continuous time waveforms.
The result of the measurements was to obtain a time history of the recorded acoustic events at
each measurement point with the overriding aim to continue the research on the identification of the
acoustic signature accompanying the operation of these means of transport. An additional element
subject to evaluation was the phenomenon of acoustic wave propagation taking into account the
frequency distribution of the sound spectrum divided into tertiary bands. Thanks to the research,
identification of main sources of noise coming from high speed railway vehicles was accomplished.
During the research, a significant share of rolling noise, caused by contact phenomena at the wheelrail contact in the sound level emitted to the environment was indicated.
Further research and analysis of acoustic events from high speed vehicles was aimed at creating
acoustic signature of railway vehicles and building a mathematical model for a substitute sound
source representing this type of vehicles, which will then be used in simulation studies to improve
the effectiveness of reducing the impact of acoustic effects on the environment.
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Streszczenie
Celem pracy jest analiza opłacalności rozwoju linii kolejowej nr 104 znajdującej się w południowej części Polski. Trasa ta łączy miejscowości Nowy Sącz i Chabówka. Wyjątkową cechą tejże linii
jest fakt, że jej infrastruktura została zachowana bez większych modernizacji od momentu oddania
do eksploatacji w 1884 roku. Szczególnym walorem jest położenie linii w dolinach trzech rzek, przebiegających przez Beskid Wyspowy.
Ważnym aspektem pod względem turystyki jest fakt, że przy stacji początkowej Chabówka znajduje się czynny Skansen Taboru Kolejowego. Skansen został założony w 1993 roku na terenie dawnej
lokomotywowni w Chabówce. Wyjątkowe w skali kraju jest to, że posiada 7 czynnych historycznych
lokomotyw parowych, które mogą być używane do realizowania przewozów turystycznych po historycznej linii kolejowej nr 104. Skansen posiada też kilkadziesiąt sztuk wagonów zarówno osobowych,
jak i towarowych. Tabor eksploatowany w Skansenie prowadzi regularne kursy pociągów turystycznych, jak również jest wykorzystywany do produkcji filmowych.
Na podstawie przeprowadzonych przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei badań
i obserwacji zostanie opracowana analiza kierunków rozwoju turystyki kolejowej na historycznej linii. Wyniki przeprowadzonej ankiety pozwolą poznać powody, które zachęciły pasażerów do udziału
w przejeździe pociągiem retro, preferowaną długość przejazdu, ocenę komfortu przejazdu, sugestie
co do zestawienia składu pociągu i ewentualne zmiany proponowane przez pasażerów. Na podstawie
ankiet i badań eksploatacyjnych zaproponowane zostaną rozwiązania poprawiające jakość usług turystyki kolejowej na linii kolejowej nr 104 Nowy Sącz-Chabówka.
Linia 104 ma ogromne znaczenie historyczne ze względu na fakt, że od czasu jej budowy nie
przechodziła żadnych większych modernizacji. W większości zachowano oryginalny układ torowy
i semafory kształtowe. W przejazdach pociągami retro po linii 104 przeważają ludzie w wieku do
60 lat, szczególnie rodziny z dziećmi. W początkowych latach przedsięwzięcia udział brali głównie
mieszkańcy okolicznych regionów. Obecnie, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i planowaniu z historycznej wycieczki korzystają osoby z całej Polski, jak i z zagranicy. Przy wyborze przejazdu na linii
104 pasażerowie najbardziej doceniają krajobrazy, zabytkową kolej i zwiedzanie Skansenu.
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Abstract
The purpose of the work is analysis the profitability of the development of railway line number
104 located in the southern part of Poland. This line runs from Chabówka to Nowy Sącz. A unique
feature of this line is the fact that its infrastructure has been preserved without modernization since
its commissioning in 1884. A special advantage is the location of the line in the valleys of three rivers
running through the Beskid Wyspowy.
An important aspect in terms of tourism is the fact that at the Chabówka start station there is
an open-air Museum of Rolling Stock. The open-air museum was founded in 1993 on the premises
of the steam locomotive depot in Chabówka. It has 7 active historic steam locomotives that can be
used to carry out tourist transport along the historic railway line number 104, which is unique in the
country. The open-air museum has several railway carriages for passenger and goods. The rolling stock
operated in Museum runs regular tourist train routes as well as used for film production.
Based on the research and observation carried out by the Association of Railway Supporters
from Nowy Sącz, there will be prepared an analysis of the directions of development of railway
tourism on the historic railway line. The results of the survey will allow you to find out the reasons
that encouraged passengers to participate in the retro train ride, preferred journey length, assessment
of ride comfort, suggestions regarding the composition of the train and possible changes proposed
by passengers. Based on surveys and operational tests, solutions improving the quality of rail tourism
services on the railway line number 104 Nowy Sącz - Chabówka will be proposed.
Railway line number 104 is of great historical value due to the fact that since its construction
it has not undergone any major modernization. Most of the original track layout and semaphores
have been preserved. Retro trains on the railway line number 104 are dominated by people up to
60 years of age, especially families with children. In the early years of the project, mainly residents
of the surrounding regions took part. Currently, thanks to appropriate management and planning,
historical trips are used by people from all over Poland and from abroad. When choosing the route
on railway line number 104, passengers appreciate the landscapes, the historic railway and visiting
the Museum of Rolling Stock.
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Streszczenie
Badania bezpieczeństwa biegu nowych pojazdów szynowych są jednymi z najbardziej wymagających do spełnienia przez producentów taboru prób w procesie dopuszczenia pojazdu do eksploatacji.
Właściwości dynamiczne układu biegowego, przekładające się na bezpieczeństwo biegu, uwarunkowane są konstrukcją układu biegowego oraz przyjętych parametrów sprężysto-tłumiących zawieszenia. Właściwości biegowe nie są stałe i ulegają w trakcie eksploatacji zmianie na skutek zużywania się
i degradacji elementów układu biegowego. W pracy podjęto próbę oceny wpływu zmiany wybranych
parametrów układu biegowego pojazdu: sztywności i tłumienia elementów zawieszenia, oraz średnicy kół, na wartości współczynnika przeciw wykolejeniu Y/Q, a także wartości rejestrowanych sygnałów przyspieszenia w punktach pojazdu wskazanych w normie PN-EN 14363. Symulacyjną ocenę
przeprowadzono w środowisku VI-Rail z wykorzystaniem modelu wagonu pasażerskiego dla różnych
stanów odstrojenia parametrów modelu.
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Abstract
Safety tests of the new rail vehicles are one of the most demanding to be passed by the
manufacturers of the rolling stock in the procedure of placing the vehicle into service. Dynamic
properties of a running gear, which translate into running safety, are determined by the design of the
running gear and the properties of stiffness and damping suspension parameters. Running properties
are not permanent and undergo a process of change due to wear and degradation of the running
system components. The study includes an attempt to assess the impact of selected parameters
of the vehicle’s running gear: stiffness and damping of suspension components, as well as wheels’
diameters, on the values of safety against derailment ratio (Y/Q), as well as the values of the recorded
acceleration signals at the points compliant requirements of PN-EN 14363 standard. Simulation and
virtual assessment have been carried out in VI- Rail simulation software using a passenger wagon
model for various states of the model’s parameters changes.
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Streszczenie
Popularność i dostępność transportu drogowego sprawia, że jest to najczęściej podejmowana
forma przemieszczania. Wysokie wskaźniki dotyczące liczby niepożądanych zdarzeń drogowych decydują o tym, że jest jednocześnie najmniej bezpieczna.
Szczególnym elementem badań poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego są wypadki na styku systemu drogowego i kolejowego. Ze względu na ich niewielki udział w całości zdarzeń nie są
popularnym przedmiotem analiz, a raczej elementem zbiorczych opracowań. Tymczasem specyfika
wypadków drogowo-kolejowych wymaga odrębnej charakterystyki, pozwalającej z jednej strony na
kategoryzację tego typu zdarzeń, a z drugiej na wyszczególnienie czynników, które na nie wpływają,
wraz z oceną siły tego oddziaływania. Ważne jest, aby uwzględnić w takich analizach wszystkie potencjalne predykatory, zarówno jakościowe, jak i ilościowe.
Ponadto w literaturze najczęściej rozważana jest liczba wypadków. Tymczasem zdaniem autorów
nie oddaje ona w pełni skali zagrożenia. Lepsze byłaby ocena uwzględniająca liczbę ofiar śmiertelnych
w stosunku do wszystkich poszkodowanych.
Dlatego celem niniejszego artykułu jest dokonanie oceny prawdopodobieństwa wystąpienia
śmiertelnego skutku wypadku drogowo-kolejowego w aspekcie wybranych czynników. Ze względu
na dychotomiczną postać zmiennej zależnej wykorzystano metodę drzew klasyfikacyjnych. Otrzymane wyniki pozwalają nie tylko na charakterystykę i ocenę zagrożenia, ale także stanowią wytyczne
do podejmowania działań prewencyjnych.
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Abstract
The popularity and accessibility of road transport makes it the most common form
of commutation. At the same time, high rates of unwanted traffic events make it the least safe. A special
element of the research on road safety are accidents at the interface between the road and rail systems.
Due to their small share in the total events, they are not a popular subject of analysis, but rather an
element of collective studies. Meanwhile, the specific nature of road and rail accidents requires separate
characteristics allowing, on the one hand, to categorize such events and, on the other hand, to specify
the factors that affect them, together with an assessment of the strength of this impact. It is important
to include all potential predictors, both qualitative and quantitative, in such analyses.
Moreover, the literature usually focuses on considering the number of accidents. However,
according to the authors, it does not fully reflect the scale of the threat. An assessment taking into
account the number of fatalities versus the total number of victims would be better.
The purpose of this article is therefore to assess the likelihood of the fatal consequences of a road
and rail accident in terms of selected factors. Due to the dichotomous form of the dependent variable,
the classification tree method was used. The results obtained allow not only to characterize and assess
the risk, but also provide guidelines for taking preventive actions.
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Streszczenie
Skomplikowany i kosztowny proces wymiany monolitycznych tarcz hamulcowych inspiruje inżynierów do opracowywania nowszych konstrukcji segmentowych tarcz hamulcowych. Stosowanie
tego typu tarcz pozwala skrócić czas wymiany, a tym samym zmniejszyć koszty utrzymania pojazdu
związane z koniecznością demontażu kół z osi zestawu kołowego.
W artykule zawarto przegląd wymagań konstrukcyjnych dotyczący kolejowych tarcz hamulcowych. Przedstawiono w nim autorską koncepcję budowy segmentowej tarczy hamulcowej mocowanej na osi zestawu kołowego. Zaproponowana koncepcja tarczy hamulcowej charakteryzuje się dwusegmentową budową, wentylacją prętową oraz zmodyfikowaną powierzchnią pierścieni ciernych.
Ponadto zaprezentowano wyniki analizy MES obejmujące: rozkład temperatury w czasie hamowania, naprężenia zredukowane oraz przemieszczenia dla opracowanej koncepcji tarczy hamulcowej.
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Abstract
The complicated and costly process of replacing monolithic brake discs has inspired engineers to
develop newer designs for segmented brake discs. The use of this type of discs allows to shorten the
time of replacement, and thus reduce the maintenance costs of the vehicle associated with the need
to remove wheels from the axle of the wheelset.
The article provides an overview of the design requirements for a railway brake disc. It presents
an original concept for the construction of a segmented brake disc mounted on the axle of a wheel set.
The proposed concept of the brake disc is characterized by a two-segment structure, rod ventilation
and modification of the surface of friction rings. Moreover, the results of the FEM analysis were
presented, including: temperature distribution during braking, reduced stresses and displacements
for the developed concept of the brake disc.
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Streszczenie
Problematyka bezpieczeństwa systemu kolei należy do zagadnień o rozległym charakterze
i mimo że dotyczy tylko sfery transportu kolejowego, to nie sposób przyporządkować ją tylko do tej
sfery działalności gospodarczej państwa. System kolei, będący istotnym elementem składowym infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej czy energetycznej, jest szczególnie wrażliwy na zagrożenia asymetryczne [1], charakteryzujące się brakiem przewidywalności zarówno w zakresie metod
i technik działania, jak i podmiotów, które mogą być źródłem tych zagrożeń. Zagrożenie asymetryczne to nie jest wyłącznie określona technika lub metoda działania, ale również podmiot ją stosujący,
wykorzystujący w swoim działaniu niekonwencjonalne środki i techniki. W literaturze przedmiotu,
m.in. w [2], wymienia się wiele czynników wpływających na środowisko działania podmiotów stanowiących zagrożenia asymetryczne. Podmiotem, w tym przypadku, może być pojedyncza osoba,
kilka osób lub instytucja. Jednym z takich czynników jest wrażliwość i podatność niektórych struktur
państwa na zagrożenia asymetryczne. Wśród tych elementów wymienia się najczęściej infrastrukturę
transportową, telekomunikacyjną czy sieci energetyczne i wodociągowe.
W pracy przedstawione zostaną rozważania dotyczące bezpieczeństwa systemu kolei z uwzględnieniem zagrożeń asymetrycznych, które do tej pory nie są i nie były brane pod uwagę jako istotny
element mogący mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu kolei. Podjęta zostanie również próba probabilistycznej oceny zdarzeń mających charakter zagrożeń asymetrycznych [3].
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Abstract
The issue of railway system security belongs to issues of a broad nature and although it concerns
only the sphere of rail transport, it is impossible to assign it only to this sphere of economic activity
of the state. The rail system, which is an important element of transport, telecommunications and
energy infrastructure, is particularly sensitive to asymmetrical threats [1], characterized by a lack
of predictability both in terms of methods and techniques of operation and entities that may be the
source of these threats. Asymmetrical threat is not only a specific technique or method of operation,
but also an entity using it, which uses unconventional means and techniques in its operation. The
literature on the subject, among others in [2], lists many factors affecting the environment of the
activities of entities posing asymmetrical threats. The entity, in this case, can be a single person, several
people or an institution. One such factor is the sensitivity and vulnerability of some state structures
to asymmetrical threats. These elements include most often transport and telecommunications
infrastructure as well as energy and water supply networks.
The paper presents considerations regarding the safety of the rail system, taking into account
asymmetrical threats, which have not yet been and were not taken into account as an important
element that may affect the safety of the rail system. An attempt will also be made to probabilist
assessment of events having the nature of asymmetrical threats [3].
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Streszczenie
Optymalizacja elementów konstrukcji jest ważnym aspektem w obecnych zastosowaniach przemysłowych. Optymalizowanie kształtu konstrukcji pojazdów szynowych pozwala na produkcję nowoczesnych produktów, które będą konkurencyjne na rynku. Aby spełnić wymagania wytrzymałościowe
elementów konstrukcji, można stosować optymalizację topologiczną jako narzędzie projektowe na
wczesnym etapie procesu projektowania. Skala skomplikowania realnych problemów inżynierskich,
w których można stosować optymalizację topologiczną, wymaga użycia nowoczesnych i wydajnych
narzędzi obliczeniowych. Złożoność zagadnień optymalizacji topologicznej sprawia, że ich szczegółowa analiza i modelowanie wciąż trafiają na spore utrudnienia, szczególnie w przypadkach rzeczywistych konstrukcji pojazdów kolejowych.
W artykule zaprezentowano prostą w zastosowaniu autorską procedurę optymalizacyjną, umożliwiającą wstępne projektowanie lekkich i sztywnych konstrukcji pojazdów szynowych. Skuteczność
prezentowanej procedury została zweryfikowana podczas optymalizacji topologicznej konstrukcji
wybranego pojazdu szynowego. Rys. 1 przedstawia wyniki optymalizacji topologicznej ramy wybranego pojazdu.

Rys. 1. Rama wagonu towarowego – wyniki optymalizacji topologicznej
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Abstract
Structure components optimization is an important aspect in current industrial applications.
Optimizing the shape of rail vehicles allows to manufacture modern products that will be competitive
on the market. To meet the strength requirements of structural elements, topology optimization
can be used as a design tool at an early stage in the design process. The scale of complexity of real
engineering problems in which topology optimization can be used requires the use of modern and
efficient computational tools. The complexity of topology optimization issues means that their
detailed analysis and modeling still encounters considerable difficulties, especially in cases of real
railway vehicles structures.
The article presents a simple optimization procedure that is easy to use, allowing the preliminary
design of light and rigid rail vehicle structures. The effectiveness of the presented procedure was
verified during the topology optimization of the design of the selected rail vehicle. Fig. 1 shows the
results of the topology optimization of the frame of the selected vehicle.

Fig 1. Frame of freight wagon – topology optimization results
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Streszczenie
Tor bezstykowy, który zastępuje coraz częściej tor klasyczny, zapewnia duże oszczędności materiałów poprzez likwidację złącz szynowych, zastąpionych zgrzewaniem lub spawaniem termitowym
końców szyn. Tor bezstykowy w porównaniu z torem klasycznym zapewnia lepszą spokojność jazdy
wraz ze zmniejszeniem emisji fali akustycznej związanej z przejazdem pociągu. Rozkład naprężeń termicznych, własnych i eksploatacyjnych na długości toru jest nierównomierny. Podłużne przemieszczenia szyn w eksploatacji (pełzanie), miejsca występowania niejednorodności konstrukcyjnej oraz
błędy w utrzymaniu toru bezstykowego powodują zagrożenie w postaci pojawienia się odkształceń
toru, a nawet jego wyboczenia. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przy różnych obciążeniach modeli numerycznych toru bezstykowego obejmujące zmiany naprężeń jak też
odkształceń elementów konstrukcyjnych toru pod zadawanym obciążeniem. Zadawane były różne
obciążenia symulujące siły wzdłużne, które mogą się pojawić podczas eksploatacji toru. Dodatkowo
zbudowane zostały modele toru bezstykowego położonego w łuku kołowym o różnych promieniach.
Zaproponowane rozwiązanie oraz wykonane obliczenia symulacyjne wykonano dla obciążeń
toru bezstykowego, symulując siłę wzdłużną pojawiającą się w szynach w wyniku naprężeń termicznych. Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę kontynuowania badań symulacyjnych w celu uzyskania większej ilości informacji o zachowaniu się toru bezstykowego. Uzyskane wyniki symulacyjnych
w dalszej perspektywie będą mogły być zweryfikowane z badaniami eksperymentalnymi, umożliwiając tym samym dalsze doskonalenie modeli numerycznych.
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Abstract
The CWR track, which is increasingly replacing the classic track, ensures large material savings
through the elimination of rail connections, which are replaced by welding or termite welding of the
ends of the rails. The CWR track compared to the classic track provides better driving calm along
with the reduction of the acoustic emission associated with the passage of the train. Distribution
of rail stresses – thermal, residual and produced in track operation is irregular. The longitudinal
displacement of the rails (track creep), local occurences of track structure heterogeneity and incorrect
track maintenance result in track deformation and even track buckling. The article presents the results
of simulation tests with different loads of numerical models of the CWR track including changes in
stresses as well as deformations of track construction elements under the given load. Different loads
were applied that simulated the longitudinal forces that may occur during track use. In addition,
models of the contactless track located in a circular arc with different radii were built. Longitudinal
forces may occur as a result of thermal stresses with values depending on rail temperature changes.
Simulation calculations made on constructed models are only in the initial phase and will be further
developed. The proposed solution and simulation calculations were performed for several loads of
the CWR track, simulating the longitudinal force appearing in the rails as a result of thermal stresses.
The obtained results indicate the need to continue simulation research in order to obtain more
information about the behavior of the CWR track. The obtained simulation results in the long term
can be verified with experimental research, thus enabling further improvement of numerical models.
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Streszczenie
Możliwość predykcji niechcianych uszkodzeń eksploatowanych obiektów technicznych dostarczyć mogą narzędzia sztucznej inteligencji. Drzewa decyzyjne oraz proste dwuwarstwowe sieci neuronowe typu Feed-Forward z propagacją wsteczną czy też opóźnieniem czasowym mogą doskonale
się sprawdzać podczas predykcji stanu technicznego. Aby poprawność takiej predykcji była jak największa, należy wcześniej wyodrębnić odpowiedni zbiór danych uczących. Dane wejściowe powinny zawierać informacje o wartościach cech diagnostycznych badanego obiektu, a także informacje
o czynnikach zewnętrznych (środowiskowych), mogących mieć kluczowe znaczenie na przebieg zużycia bądź powstawanie uszkodzeń. Dane wyjściowe powinny być natomiast przedstawione w jak
najprostszej formie. Opracowanie n-wartościowej oceny stanu technicznego na podstawie danych
archiwalnych umożliwia takie proste przedstawienie danych wyjściowych w postaci wartości całkowitych. W przypadku drzewa decyzyjnego, predykcja umożliwia uzyskanie wartości w postaci całkowitej, dzięki czemu można bezpośrednio odczytać przewidywany stan techniczny. W przypadku
sieci neuronowych wynik przedstawiany jest w postaci ciągłej. Predykcja każdego ze stanów technicznych wymaga wówczas ustalenie odpowiednich przedziałów określających progi każdego ze stanów technicznych.
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Abstract
The ability to predict unwanted damage of a technical object can be provided by artificial
intelligence tools. Decision trees and simple two-layer Feed-Forward neural networks with
backward propagation or time delay can be perfect for predicting technical condition. In order to
the accuracy of such prediction to be as great as possible, it is necessary to extract the appropriate
training data set. Input data should contain information about the values of diagnostic features of
the tested object, as well as information on external (environmental) factors that may be crucial
for the course of wear or damage apearance. The output data should be presented in the simplest
form as possible. The elaboration of an n-valuable assessment of the technical condition based on
archival data enables such a simple presentation of the output data because of its form as an integer
values. In the case of a decision tree, the prediction allows to obtain the value in integer form, thanks
to which the predicted technical condition can be read directly. In the case of neural networks, the
result is presented in a continuous form. In such case, prediction of each technical condition requires
determining appropriate intervals defining the thresholds of each technical condition.
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Streszczenie
Transport potrzebuje znaczącej ilości energii, stąd wynika duże obciążenie środowiska
naturalnego. Skłania to lokalne społeczności do ograniczeń tego negatywnego wpływu przez m.in.
zrównoważony rozwój transport. W artykule przedstawiono wpływ różnych gałęzi transportu na
środowisko, z wykorzystaniem danych liczbowych, aby pokazać, jak można ograniczyć negatywny
wpływ transportu na środowisko przez stymulację jego rozwoju zrównoważonego. W literaturze,
nawet w krótkim przeglądzie, można znaleźć wiele danych statystycznych, stwierdzeń, dokumentacji
i rekomendacji zrównoważonego rozwoju, lecz szeroka informacja o negatywnym wpływie
transportu ze szczegółami o zróżnicowaniu w różnych gałęziach jest potrzebna. Taka wiedza musi
być publikowana (rozpowszechniana) bardziej efektywnie.
Transport jest bowiem kluczowym czynnikiem nowoczesnej gospodarki. Istnieje jednak podstawowa sprzeczność między społecznością domagającą się większej mobilności oraz opinią publiczną z rosnącą nietolerancją chronicznych spóźnień i niskiej jakości niektórych usług transportowych.
Ponieważ potrzeby transportowe ciągle rosną, odpowiedzią administracji nie może być tylko rozbudowa infrastruktury i otwarcie rynku.
System transportowy powinien być optymalizowany, aby sprostać wymaganiom potrzeb i zrównoważonego rozwoju, co jest konkluzją posiedzenia Rady Europy w Göteborg (2001). Nowoczesny
system transportowy musi być zrównoważony z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego, ale
także ochrony środowiska. Przez wiele lat Wspólnota Europejska nie mogła albo nie chciała wdrożyć
wspólnej polityki transportowej zapowiedzianej w traktacie rzymskim (1957/1958). Przez blisko
30 lat (do 2000) Rada Ministrów EU nie była w stanie wprowadzić propozycji Komisji w czyn. Dopiero w 1985 roku, gdy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Rada nie zadziałała i kraje Wspólnoty
muszą zaakceptować wprowadzenie odpowiedniej legislacji. Później, w traktacie z Maastricht (1993)
ponownie wymuszono polityczne, instytucjonalne i budżetowe wprowadzenie polityki transportowej. W roku 2010 Komisja Europejska zaadoptowała mapę drogową 40 inicjatyw na następną dekadę,
aby zbudować konkurencyjny transport, który spowoduje wzrost mobilności, usunie główne bariery
w kluczowych obszarach oraz napędzi wzrost i zatrudnienie.
Do najważniejszych zadań należy internalizacja kosztów zewnętrznych, tj. pokrycie kosztów
obciążenia środowiska, wypadków itd. przez użytkowników transportu. Koszty te są przedstawione
w wielu opracowaniach, z których za najważniejsze można uznać podręczniki firmowane przez UE [3, 4].
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Abstract
Transport needs substantial amounts of energy and thus constitutes an big burden to the natural
environment. This causes local communities to struggle for limiting its negative impact, i.e. aiming
at sustainable development of transport. The impact of various modes of transport on the environment, with certain measures that might be taken to stimulate such development of transport that could limit its negative effects, is presented in this paper. Literature based short revue of statistical data,
statements, documentation and recommendations on development of sustainable transport point to
the conclusion that broader and clearer information regarding the negative impact of transport on
the environment, need to be published more effectively.
Transport is a key factor in modern economies. But there is a permanent contradiction between
society, which demands ever more mobility, and public opinion, which is becoming increasingly intolerant of chronic delays and the poor quality of some transport services. As demand for transport
keeps increasing, the Community’s answer cannot be just to build new infrastructure and open up
markets. The transport system needs to be optimized to meet the demands of enlargement and sustainable development, as set out in the conclusions of the Gothenburg European Council (2001).
A modern transport system must be sustainable from an economic and social as well as an environmental viewpoint. For a long time, the European Community was unable, or unwilling, to implement
the common transport policy provided for by the Treaty of Rome (1957/1958).
For nearly 30 years (till 2000) the Council of Ministers was unable to translate the Commission’s
proposals into action. It was only in 1985, when the Court of Justice ruled that the Council had failed
to act, that the Member States had to accept that the Community could legislate. Later on, the Treaty
of Maastricht (1993) reinforced the political, institutional and budgetary foundations for transport
policy [White Paper on transport 2001, 1].
In 2010 the European Commission adopted a roadmap of 40 concrete initiatives for the next decade to build a competitive transport system that will increase mobility, remove major barriers in key
areas and fuel growth and employment [White Paper on transport 2011, 2].
One of the most important tasks is the internalization of external costs, i.e. covering the
costs of environmental load, accidents, etc. by transport users. These costs are presented in
a number of studies, the most important of which can be considered EU-branded handbooks [3, 4].
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Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest analiza możliwości zastosowania techniki dyfrakcji elektronowej
(SAD) do badania połączeń wykonanych za pomocą przetapiania wiązką lasera włóknowego. Do łączenia wykorzystano dwa rodzaje materiałów, trudnych do połączenia w sposób klasyczny – aluminium PA 11 i stop miedzi z cyną.
Badane w pracy stopy poddane przetapianiu laserowemu zawierają do około 5% pierwiastków
stopowych, w tym Cu, Sn, Mg, Mn, a także w mniejszych ilościach Si, Ni, Cr, Ti, Li. Stopy Al-Mg oraz
stopy miedzi z cyną stanowią relatywnie obszerną grupę materiałów metalowych o wysokiej odporności na korozję w środowisku wody morskiej oraz roztworów alkalicznych. Stopy te są wzmacniane za
pomocą utwardzania wydzieleniowego. Umocnienie tych stopów umożliwia mechanizm znacznego
zmniejszenia rozpuszczalności Mg w Al wraz ze spadkiem temperatury. W przypadku brązu najczęściej stosowana jest metoda utwardzania wydzieleniowego, polegająca na obróbce cieplnej – przesycaniu i starzeniu.
Przeprowadzone badania wykonano z użyciem standardowych technik metalograficznych oraz
zaawansowanych urządzeń w postaci skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego
(TEM) do analizy mikrostruktury. Dyfrakcję elektronową (SAD) wykonaną na transmisyjnym mikroskopie elektronowym uzyskano z obszaru przetopionego złącza Al-Cu. Zbadano morfologię strukturę na przekroju poprzecznym, a także określono parametry sieci do identyfikacji osnowa i faz za
pomocą metod dyfrakcyjnych.
Głównym celem niniejszej pracy jest obliczenie parametru sieci d – odległości międzypłaszczyznowej w fazie Alα i w fazie Cuβ oraz zbadanie mikrostruktury osnowy aluminiowej i miedzianej
z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej o wysokiej rozdzielczości, w celu opisania
zmian strukturalnych i fazowych zachodzących w mikrostrukturze po obróbce laserowej. Uzyskana
mikrostruktura wpływa bezpośrednio na kształtowanie właściwości mechanicznych, co determinuje
dalsze zastosowanie m.in. w budowie taboru kolejowego.
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Abstract
The purpose of this work is the analysis of application possibility of electron diffraction technique
for investigation of joints performed using fibre laser remelting process. For joining two kinds of
materials were used, which are difficult to join – aluminium PA 11 and copper-thin alloy.
The alloys used for laser joining contain up to approximately 5% of alloying elements, which
include Cu, Sn, Mg, Mn as well as in smaller amounts of Si, Ni, Cr, Ti, Li. Al-Mg as well as copperthinn alloys are a large group of metal materials with high corrosion resistance. They have high
corrosion resistance especially in the environment of sea water and alkaline and other solutions. These
alloys are strengthened by the solution. Strengthening of these alloys enables a significant reduction in
the solubility of Mg in Al along with a decrease in temperature. This is extremely effective, especially
in the case of significant saturation with Mg atoms. In case of bronze also precipitation hardening,
consisting of solution heat treatment and ageing, is the most commonly used method for hardening.
The carried out investigations were performed using standard metallographic techniques as
well as sophisticated devices in form of scanning and transmission electron microscopy (TEM) for
the microstructure determination. Electron diffraction performed on the Transmission Electron
Microscope was possible to obtain from the area of remelted Al-Cu joints. The morphology was
studied as well the lattice parameters for the layer and substrate phase identification using diffraction
methods was applied.
The main purpose of this work is to calculate the d-spacing parameters – the interplanar distance
and to study the structure in aluminium and copper matrix based on images using high resolution
transmission electron microscopy, with the aim to describe the structural and phase changes in the
microstructure after laser treatment, which is responsible fr properties shaping and that fore for
further usage in transportation vehicle building.
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Streszczenie
Najskuteczniejszym sposobem projektowania, produkcji, analizowania i optymalizacji nowych,
jak również istniejących przemysłowych procesów obróbki cieplnej metali, w tym technik laserowych, jest pozyskanie nowej wiedzy z zakresu procesów cieplnych dotyczących głównie zależności
pomiędzy temperaturą a czasem. Do badań wybrano stopowanie laserem włóknowym z wiązką laserową o relatywnie wysokiej gęstości energii. Na podstawie przeprowadzonych testów możliwe będzie
uzyskanie warstwy składającej się ze strefy wpływu ciepła, strefy przejściowej i strefy przetopionej,
o wyższej wartości twardości w porównaniu z materiałem nieprzetopionym. Uzyskane wyniki przy
użyciu nowej metody obróbki laserowej posłużą do monitorowania i kształtowania morfologii warstwy wierzchniej badanego materiału. Kształtowana w ten sposób mikrostruktura otrzymanej warstwy wierzchniej pozwoli na uzyskanie wysokiej twardości warstwy wierzchniej.
Do badań wykorzystano mikroskopię optyczną i elektronową (SEM) w celu scharakteryzowania mikrostruktury otrzymanych warstw powierzchniowych, ewentualnego rozkładu powierzchniowego dodatku stopowego metalu oraz faz międzymetalicznych powstałych w skutek oddziaływania
energii wiązki laserowej na powierzchnię. Jednym z celów niniejszego artykułu jest także zastosowanie i analiza metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC. Uzyskane krzywe DSC podczas zabiegów nagrzewania i chłodzenia pozwalają na identyfikację szczytowych wartości temperatur przemian występujących w fazach po laserowej obróbce powierzchni oraz wpływu energii liniowej lasera
włóknowego na mikrostrukturę i właściwości.
Stwierdzono, że otrzymana warstwa wierzchnia w przypadku dodatku chromu wykazuje się brakiem pęknięć i defektów oraz ma relatywnie wyższą twardość w porównaniu do materiału nieobrobionego. Również rozkład dodatków stopowych jest relatywnie dobry, jednak nadal istnieją możliwości dalszego jego kształtowania. Twardość uzyskanej warstwy wierzchniej wzrasta w zależności
od zastosowanej mocy lasera, a najwyższa zastosowana moc powoduje najwyższą wartość twardości
obrobionej laserowo powierzchni.
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Abstract
The most effective way to design, produce, analyze and optimize new and existing industrial
thermal processes of metal treatment, including laser based techniques, is to develop a quantitative
knowledge and understanding of the thermal relationships occurred between temperature and timed,
which allow the desired forming of properties of the final products. Therefore fibre laser alloying
was chose for investigation, with accurate laser beam with even higher energy density. Based on the
performed investigations it will be possible to obtain a layer consisting of the heat affected zone,
transition zone and remelted zone, with higher hardness value compared to the non remelted material.
These investigation helps to use this technique for alloying of metal alloys. The achieved results of
new laser treatment method used for metal surface treatment are used to monitoring of the surface
layer morphology of the investigated material, as well as the structure investigation of the obtained
surface layer allows to achieve a high layer hardness. Optical and electron microscopy (SEM) were
used to characterize the microstructure of the obtained surface zones, the possible addition metal
distribution and intermetallic phases created after laser beam energy influence in the surface area.
One of the purpose of this paper is the application and evaluation of Digital Scanning
Calorimetry (DSC) analysis used for silver-nickel-chromium alloy. The obtained DSC curves from
heating and cooling allow to identify the peak transitions temperatures obtained phases present after
laser surface treatment and the fiber laser line energy influence on the microstructure and properties.
It was found that, the obtained surface layer is in case of chromium application without cracks
and defects as well as has a relatively higher hardness compared to the non-treated material. Also,
the distribution of the fed metal is good, but there are still possibilities for further modelling. The
hardness value increases in general according to the laser power used so that the highest power
applied gives to highest hardness value in the treated surface.
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Streszczenie
Celem tego artykułu jest propozycja stworzenia nowego korytarza dla pociągów w Europie Środkowej i Wschodniej między regionami południowymi i północnymi, tzw. Rail Carpatia. Dziś widzimy,
że wiele pociągów korzysta z korytarzy zgłoszonych w programie UE od 2015 r. [1].
Dla wielu krajów w Europie Środkowej i Wschodniej ważne jest to, że korytarze te nie korzystają z torów we wschodniej części tych krajów. Jest to źródło redukcji zysków ekonomicznych w tych
regionach.
Ten nowy korytarz ma dwa końce. Pierwszy znajduje się w Salonikach w Grecji. Drugi w Kownie na Litwie. Ten nowy korytarz może być nowym źródłem wzrostu gospodarki wschodnich regionów Węgier, Słowacji i Polski, jak i zachodniej Rumunii [2]. To, co jest ważne, to połączenie przez
zachodnią część Ukrainy, region Zakarpacia, które skróci czas przejazdu pociągów i może wygenerować kolejny zysk, to zwiększenie połączenia Ukrainy z Unią Europejską.
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Abstract
The aim of this paper is proposition to create of the new corridor for trains in east and middle
Europe between south and north regions so called Rail Carpatia. Today we see that many trains are
used the corridors which had been submit in the UE program from 2015 [1].
For many countries in east and central Europe important is this that these corridors are not uses of
rails on the the eastern of these countries. This is source to reduce of the economy profits in these regions.
This new corridor have two ends. The first is in the Thessaloniki in Greece. The second is Kaunas
on the Lithuania. This new corridor may be new source of the growth of the economy of the eastern
regions of the Hungary, Slovakia and Poland and western Romania [2]. This what is important is
the connection through the west part of Ukraine, the Zakarpatia region, that will reduce the time of
journey of the trains and may be create of another profit will be the increasing of the connection of
the Ukraine with the European Union.
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Streszczenie
Strategie odnowy profilaktycznej są opracowywane i wdrażane w celu ograniczenia prawdopodobieństwa występowania uszkodzeń obiektów technicznych, których skutki wiążą się z zagrożeniem
bezpieczeństwa lub znacznymi stratami ekonomicznymi i problemami organizacyjnymi [1]. Z tego
względu dobór odpowiedniej strategii odnowy jest decyzją, która istotnie wpływa na przebieg procesu eksploatacji.
Opracowana metoda weryfikacji strategii odnowy profilaktycznej umożliwia symulacyjną ocenę
efektów zastosowania określonej strategii przeglądów części pojazdów szynowych. Prowadzone przeglądy służą okresowej ocenie wielkości zużycia eksploatacyjnego, której wynik stanowi przesłankę
do podjęcia decyzji o profilaktycznej wymianie części. Proponowana metoda jest zatem narzędziem
wspomagającym wybór lepszej strategii przeglądów. Weryfikacja strategii działań profilaktycznych
dokonywana jest w procesie symulacji komputerowej prowadzonej za pomocą modelu obliczeniowego scharakteryzowanego w opracowaniu [2]. W wyniku przeprowadzenia badań symulacyjnych
uzyskuje się wartości czasu pracy obiektu do wymiany po przekroczeniu ustalonej granicy dopuszczalnego zużycia oraz liczby przekroczeń granicy zużycia występujących przed kolejnymi przeglądami w eksperymencie symulacyjnym, a także liczbę przeglądów poprzedzających wymianę. Zbadanie
kilku wybranych strategii umożliwia określenie prognozowanych efektów wdrożenia każdej z nich
i wybór najlepszego – w kontekście przyjętych kryteriów – rozwiązania.
Zastosowanie opracowanej metody zostało przedstawione na przykładzie nakładek stykowych
odbieraków prądu pojazdów szynowych, jednak możliwe jest jej wykorzystanie w przypadku weryfikacji strategii odnowy innych części, które podlegają działaniom prewencyjnym. Opracowana metoda stanowi zatem użyteczne narzędzie ułatwiające planowanie procesów obsługiwania części pojazdów szynowych.
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Abstract
Preventive renewal strategies are developed and implemented to reduce the probability of
failures of technical objects, the effects of which cause a loss of safety or significant economic losses
and organizational problems [1]. Therefore, choosing the right renewal strategy is a decision that
significantly affects the course of the operation and maintenance processes.
The developed method of evaluation of preventive renewal strategy enables simulation
assessment of the effects of applying a specific strategy of rail vehicle parts inspections. The conducted
inspections serve to periodically assess the amount of operational wear, the result of which is
a premise for making a decision on the preventive replacement of the part. The proposed method is
therefore a tool supporting the selection of a better inspection strategy. The strategy of preventive
actions is examined in the process of computer simulation carried out using a computational model
characterized in the study [2]. As a result of conducting simulation tests, the values of the object’s
operation time till replacement after exceeding the set limit of permissible wear and the number of
exceedances of the wear limit occurring before subsequent inspections in the simulation experiment
are obtained, as well as the number of inspections preceding the replacement. Examination of several
selected strategies makes it possible to determine the forecast effects of each of them implementation
and to choose the best – in the context of the adopted criteria – solution.
The application of the developed method is presented on the example of contact plates for
current collectors of rail vehicles, but it can be used in the case of evaluation of the renewal strategy
of other parts that are subject to preventive activities. The developed method is therefore a useful tool
to facilitate the planning of maintenance processes for rail vehicle parts.
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Streszczenie
Praca ta na konkretnych przykładach [1] opisuje procedury i narzędzia stosowane podczas symulacji komputerowych. Procedury te oparte na euronormach i wytycznych ERRI prowadzą do homologacji projektów kół w zakresie ich wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej.

Rys 1. Widok ogólny analizowanego koła i rozkład naprężeń dynamicznych dla obciążeń wg [2]

W pracy dokonano wielowariantowej analizy naprężeń głównych w tarczy koła uzyskanych z programu MES. Dane te zostały przetworzone w autorskim programie numerycznym w celu uzyskania
wykresu zależności między naprężeniami średnimi i dynamicznymi. Omówiono również czynniki
mające wpływ na dokładność i powtarzalność wyników.

Literatura
[1] RP-1761. Wytrzymałościowe obliczenia symulacyjne tarczy i piasty koła monoblokowego o średnicy 850 mm
wykonanego wg projektu PM2019_090103_001_01, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów
Szynowych „Tabor”, 2020.
[2] EN 13979-1+A1 (2011). Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła monoblokowe – Procedura
dopuszczenia – Część 1: Koła kute i walcowane, CEN.

– 125 –

XXIV KONFERENCJA NAUKOWA POJAZDY SZYNOWE 2020

STRENGTH ASSESSMENT OF RAILWAY WHEELS USING
COMPUTER SIMULATIONS
Jerzy Lewiński1, Adam Sienicki2
1,2

ŁUKASIEWICZ Reserch Network – Rail Vehicles Institute „Tabor”, Laboratory of Rail Vehicles Tests
e-mail: adam.sienicki@tabor.com.pl

Abstract
This work describes the procedures and tools used for purposes of computer simulations, using
some specific examples [1]. These procedures based on Euro standards and ERRI guidelines enable
to complete the approval of wheel designs with regard to their static and fatigue strength.

Fig. 1. General view of the analyzed wheel and dynamic stress distribution for loads according to [2]

The work presents a multi-variant analysis of the wheel disc principal stresses obtained with
the help of a FEM program. These data were processed in the author’s numerical program to obtain
a graph of the relationship between the average and dynamic stresses. The factors affecting accuracy
and repeatability of the results were also discussed.

Literature
[1] RP-1761. Wytrzymałościowe obliczenia symulacyjne tarczy i piasty koła monoblokowego o średnicy 850 mm
wykonanego wg projektu PM2019_090103_001_01, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów
Szynowych „Tabor”, 2020.
[2] EN 13979-1+A1 (2011). Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła monoblokowe – Procedura
dopuszczenia – Część 1: Koła kute i walcowane, CEN.

– 126 –

XXIV KONFERENCJA NAUKOWA POJAZDY SZYNOWE 2020

OPTYMALIZACJA KOŁA KOLEJOWEGO POJAZDU
SZYNOWO-DROGOWEGO
Filip Lisowski1, Edward Lisowski2
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji Maszyn
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki Stosowanej
e-mail: filip.lisowski@pk.edu.pl
1

2

Streszczenie
Służby serwisowe obsługi torów kolejowych dążą do skrócenia czasu usuwania awarii na torowiskach. Jednym z ważniejszych elementów mających wpływ na skrócenie czasu naprawy jest szybki dojazd
do miejsca awarii z odpowiednim sprzętem. W tym zakresie coraz większego znaczenia nabierają pojazdy szynowo-drogowe. W tego typu konstrukcjach występuje możliwość wykorzystania sprawdzonych
pojazdów drogowych, takich jak maszyny samobieżne czy samochody ciężarowe, które poruszają się na
kołach. Wyposażenie tych pojazdów w równoległy szynowych układ jezdny pozwala na szybki dojazd do
miejsca awarii, wykorzystując zarówno drogi, jak i torowiska. Współczesne samochody ciężarowe mogą
poruszać się z dużymi prędkościami, co ma istotny wpływ na czas dotarcia do miejsca awarii. Zastosowanie w tych pojazdach kół kolejowych o dużej średnicy wpłynęłoby znacznie na zwiększenie masy własnej samochodu. Jednakże, gdy pojazd większą część trasy pokonuje po drodze, wówczas jazda po torach
odbywa się na krótszych odcinkach. Stąd dojazd z prędkościami do 50 km/h jest wystarczający. Zatem
w tych pojazdach istnieje możliwość zamontowania kół kolejowych o mniejszych średnicach, które nie
wpływają istotnie na zwiększenie masy własnej samochodu ciężarowego. W tym artykule przeprowadzono analizę koła kolejowego do zastosowania w pojeździe szynowo-drogowym wyposażonym w osprzęt
do spawania szyn. Koło podjęte do analizy montowane jest bezpośrednio na silniku hydraulicznym. Taki
sposób montażu z jednej strony jest dogodny konstrukcyjnie, ponieważ nie są wymagane wały i sprzęgła
pośrednie. Z drugiej strony stwarza to ściśle określone wymagania dotyczące geometrii koła. Stąd podjęto
zagadnienie optymalizacji geometrii koła. Uzyskane wyniki pozwoliły na minimalizację masy.
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Abstract
Railway track maintenance services aim to shorten the time of removing failures on the railways.
One of the most important element that shorten the repair time is the quick access to the failure site
with an appropriate equipment. The use of road-rail vehicles is becoming increasingly important in
this field. In this type of constructions it is possible to use proven road vehicles such as self-propelled
machines or trucks moving on wheels. Equipping these vehicles with a parallel rail system allows for
quick access to the failure site using both roads and railways. The use of large diameter rail wheels in
these vehicles would significantly increase the kerb weight of the truck. However, when the vehicle
covers the most of the route on the road, the route covered on the railway is shorter. Therefore, driving
at speeds up to 50 km/h is sufficient. Consequently, it is possible to equip these vehicles with smaller
diameter railway wheels which do not significantly increase the kerb weight of the truck. In the article
an analysis of a railway wheel for use in a rail-road vehicle equipped with rail welding equipment was
conducted. The wheel under consideration is mounted directly on the hydraulic motor. This method
of assembly is structurally convenient, as no shafts or intermediate couplings are required. On the
other hand, it creates strict requirements for the wheel geometry.
Hence, the problem of wheel geometry optimisation is considered. The obtained results allowed
to minimize the weight.
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Streszczenie
Jednym z problemów logistyczno-organizacyjnych występujących na terenach bocznic kolejowych dużych zakładów przemysłowych jest lokalizowanie wagonów. Problem ten ma szczególne znaczenie ze względu na to, że znaczna część wagonów nie jest własnością przedsiębiorstwa produkcyjnego, a przewoźnika, od którego wagony te są wynajmowane. Ze względu na to, że podczas codziennej
pracy wagony są wielokrotnie przestawiane, ciężko jest określić, gdzie się znajdują w danej chwili.
Skutkuje to stratą czasu na ich odnalezienie, a nawet karami umownymi za ich przetrzymanie.
W celu zlokalizowania wagonów na terenie bocznicy stosuje się systemy wizyjne, których skuteczność niestety nie jest wystarczająca. Rozwój technologii pozwala na zastosowanie nowoczesnych
metod takich jak tagi RFID oraz bluetooth. Pozwalają one na dokładną lokalizację wagonów niezależnie od warunków pogodowych, stanu technicznego wagonu (widoczności numeru wagonowego).
Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz systemu transmisji i przetwarzania
danych działającego w czasie quasi-rzeczywistym pozwala na usprawnienie procesów logistycznych
i obniżenie kosztów działania przedsiębiorstwa.
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Abstract
One of the problems of logistics and organization occurring in the areas of railway sidings large
industrial plants is locating wagon. This problem is of particular importance due to the fact that a significant proportion of the wagons are not owned by the production company but the carrier from
whom the wagons are rented. Due to the fact that during every day work the wagons are moved several times, it is difficult to determine where they are at the moment. This results in a waste of time to
find them and even contractual penalties for keeping them.
Vision systems are used to locate the wagons on the railway siding, which is unfortunately not
sufficient. The development of technology allows the use of modern methods such as RFID tags and
bluetooth. They allow the exact location of the wagons regardless of weather conditions, the technical condition of the wagon (visibility of the wagon number).
Providing adequate technical infrastructure as well as a data transmission and processing system
operating in quasi-real-time allows to improve logistics processes and reduce costs of the enterprise.
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Streszczenie
Proces elektroerozyjnego drążenia (EDD) jest jednym z najbardziej efektywnych metod służących do wykonywania smukłych otworów w materiałach trudnoobrabialnych takich jak stopy niklu
czy stopy tytanu [1]. Wysoka smukłość wykonywanych otworów powyżej 20:1 (stosunek głębokości
otworu do jego średnicy) prowadzi do trudności w usuwaniu produktów erozji (wyerodowanych cząstek materiału, pęcherzyków gazowych) z obszaru dna otworu podczas drążenia [2–4]. Stąd ważnym
czynnikiem jest odpowiednie przepłukiwanie przestrzeni między elektrodą narzędziową a materiałem obrabianym [5]. Na efektywny przepływ cieczy roboczej przez obszar obróbki mogą w znacznym stopniu wpływać rodzaj cieczy roboczej oraz jego właściwości. Zastosowanie w procesie EDD
jako cieczy roboczej wody dejonizowanej wykazuje znaczny potencjał. W artykule analizowany jest
wpływ początkowej temperatury oraz początkowego ciśnienia dostarczania wody dejonizowanej na
warunki przepływu przez pojedynczy kanał w elektrodzie roboczej. Otrzymane warunki przepływu cieczy analizowano na podstawie wyznaczonego objętościowego natężenia przepływu, prędkości przepływu i wartości liczby Reynoldsa dla stosowanej elektrody rurkowej o średnicy zewnętrznej
1,0 mm i 0,4 mm. Analiza wyników wykazała, że parametr początkowej temperatury wody dejonizowanej znacząco wpływa na warunki przepływu przez kanał elektrody. Analiza wyników wykazała,
że warunki przepływu turbulentnego mogą być rozważane dla elektrody o średnicy zewnętrznej 0,4
mm podczas zastosowania początkowej temperatury wody dejonizowanej około 313,15°K i dostarczanej pod ciśnieniem 8 MPa. Warunki przepływu turbulentnego zapewniają większe objętościowe
natężenie przepływu cieczy, co jest istotne dla procesu EDD.
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Abstract
Electrical discharge drilling (EDD) constitutes one of the most effective methods of performing
high aspect ratio holes in difficult-to-machine materials (such as nickel-based alloys and titanium
alloys) [1]. The high aspect ratio made holes above 20:1 (depth-to-diameter ratio) contributes to
difficulties removing eroded particles (debris, bubbles) from the area of the hole bottom while drilling
[2–4]. From the reason the crucial issue in the EDD process is a sufficient flushing the gap area
between tool electrode and workpiece [5]. The effective flow of working fluid through the gap area
can be influenced by the kind of working fluid and its properties. The use of deionized water as
working fluid in this process indicates a notable potential. In this work, the influence of the initialtemperature and the initial-pressure deionized water on the flow conditions through single-channel
electrode, is investigated. The results analysis indicates that the influence of the initial-temperature of
deionized water is proved as a significant on the flow conditions. The volumetric flow rate, the flow
rate velocity and the Reynolds number are analysis to estimate the flushing conditions for the tool
electrode with outer diameter such as 1.0 mm and 0.4 mm. The results analysis shows that the flow
conditions through the electrode channel can be considered as a turbulent flow for the tool electrode
outer diameter 0.4 mm while applying the initial-temperature about 313.15 °K and the initial-pressure
8MPa. The turbulent flow conditions provide higher the volumetric flow rate what plays an important
role in the EDD process.
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Streszczenie
Zapotrzebowanie na techniki wytwarzania mikrootworów w materiałach trudnoobrabialnych, m.in.
w superstopach na bazie niklu, występuje szczególnie w przemyśle lotniczym [1]. Zadaniem wykonywane otworów o średnicach mniejszych niż 1 mm w strukturze elementów nowoczesnych silników turbogazowych jest obniżanie temperatury materiału elementów [2, 3]. Dokładność wymiarowo-kształtowa
i jakość wewnętrznej powierzchni otworów wpływa na wydajność procesu chłodzenia. Jedną z najbardziej efektywnych metod, służących do wykonywania mikrootworów w materiałach trudnoobrabialnych, jest elektroerozyjne drążenie (EDD) [4]. W artykule analizie poddano otwory wykonane w stopie
Inconel 718 za pomocą elektroerozyjnego drążenia z zastosowaniem wody dejonizowanej jako cieczy
roboczej. Analiza obejmowała wpływ parametrów procesu (długość czasu impulsu, amplitudę natężenia prądu, amplitudę napięcia roboczego) na dokładność wymiarowo-kształtową uzyskanych otworów (smukłość, różnicę między średnicą wejściową i wyjściową, maksymalną uzyskaną średnicę wyjściową) oraz jednorodność powierzchni wewnątrz otworów. Analiza kształtu otworów wykazała ich
znaczną stożkowatość oraz wyszczególnienie dwóch średnic wyjściowych (właściwą średnicę wyjściową
oraz maksymalną średnicę wyjściową). Powyższe wyniki analizy wskazują na trudności w usuwaniu produktów erozji z dna otworu i występowanie znacznej ilości niepożądanych wyładowań elektrycznych.
Ponadto na wewnętrznej powierzchni otworów zaobserwowano znaczną ilość stopionego i ponownie
zastygłego materiału, co wskazuje na obecność warunków wysokiej temperatury w obszarze szczeliny
międzyelektrodowej i niewłaściwy przepływ cieczy roboczej. Wnioski z analizy uzyskanych wyników
pozwalają poszerzyć wiedzę dotyczącą zjawisk obecnych w obszarze obróbki podczas drążenia.
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Abstract
The drilling techniques of micro-holes in difficult-to-cut materials, inter alia, such as nickel-based
superalloys are needed, especially in aerospace industry [1]. The performed holes with diameter
less than 1 mm in the structure of components of modern gas turbine engines participate to reduce
the temperature of components material [2, 3]. The dimensional shape accuracy of holes and inner
surface homogeneity influence the efficiency of the cooling process. The electrical discharge drilling
process (EDD) is one of the most effective methods for the performing micro-holes in these materials
[4]. In this paper, the dimensional shape accuracy of micro-holes performed by using the EDD
process with deionized water as working fluid in Inconel 718 alloy, is investigated. The results analysis
involves the influence of the machining parameters (pulse time, current amplitude and the discharge
voltage amplitude) on the shape accuracy of drilled holes (hole’s aspect ratio, the difference between
the entrance diameter and the exit diameter of hole, the maximal bottom diameter) and inner surface
homogeneity. The analysis of holes dimensional accuracy proves the conicity shape of holes and
specified two hole’s bottom diameters (output diameter and the maximum output diameter). These
results confirms difficulties removing eroded particles from the gap area and occurring a large amount
of secondary discharges. In addition, on the inner surface of holes was observed a large amount of resolidified materials what indicates the presence of high temperature conditions at the machining area
and insufficient the working fluid flow. The obtained results of analysis allow to extend the knowledge
concerning the phenomena occurred at the gap area while the EDD process.
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Streszczenie
W artykule krótko scharakteryzowano pojazdy dwudrogowe, omówiono cykl życia wyrobu,
a w tym środowiskowy koszt cyklu życia wyrobu. Dodatkowo omówiono regulacje prawne obowiązujące obecnie w procesie dopuszczenia do eksploatacji pojazdów.
Przeprowadzono analizę cyklu życia wyrobu pod względem generowanych kosztów oraz wpływu na środowisko.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury w zakresie metod oceny kosztów LCC
można stwierdzić, że pojazdy szynowo-drogowe oceniane są jak pojazdy drogowe, bez uwzględniania kosztów wynikających z nowych funkcji, które wynikają z zabudowy na nich dodatkowych urządzeń i pełnieniu przez te pojazdy nowych funkcji. Inny charakter pracy oraz realizowane nowe zadania mogą generować zupełnie inne koszty środowiskowe i eksploatacyjne.
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Abstract
The article characterizes two-road vehicles, discusses the product life cycle, including the
environmental cost of the product life cycle. In addition, legal regulations currently in force in the
process of placing vehicles in service were discussed.
A product life cycle analysis was carried out in terms of generated costs and environmental impact.
Based on the literature review in the field of LCC cost assessment methods, it can be concluded
that rail-road vehicles are assessed as road vehicles, without taking into account the costs arising from
new functions that result from the installation of additional devices on them and the performance of
new functions by these vehicles. Different nature of work and implemented new tasks can generate
completely different environmental and operating costs.
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Streszczenie
W ciągu ostatnich kilku lat koleje polskie w coraz większym zakresie starają się dostosować
do wymogów i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Wymogi te zostały zawarte m.in.
w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności (TSI). W zakresie odbieraków prądu elektrycznych pojazdów trakcyjnych, w ramach dostosowania się do tych wymogów wprowadzono od
2011 roku obowiązek stosowania nakładek stykowych wykonanych z kompozytu węglowego. Nakładki te zastąpiły stosowane od wielu lat nakładki miedziane. Ponadto, przy projektowaniu odbieraków prądu, jak i również innych elementów pojazdów szynowych, ważna jest minimalizacja masy
przy spełnieniu wymagań normatywnych oraz wymagań TSI. Oprócz redukcji masy dla pantografu istotna jest również jego obciążalność prądowa, która przy stałej tendencji do wzrostu prędkości
eksploatacyjnych pociąga za sobą wzrost wartości natężenia prądu pobieranego z sieci trakcyjnej.
Do niedawna bazując tylko na normach polskich, nie przewidywano przeprowadzania pomiarów dla
wyższych wartości prądu niż 300 A dla warunków statycznych i 1200 A dla przejazdu. Efektem stosowania wyższych prądów jest większe obciążenie termiczne odbieraka prądu, skutkujące generowaniem w różnych elementach tego pantografu znacznych temperatur, które to niejednokrotnie osiągają wartości większe niż dopuszczalne, powodując nie tylko niespełnienie wymagań normatywnych,
ale i trwałe uszkodzenie pantografu i sieci trakcyjnej. Jednym ze sposobów spełnienia wymogów termicznych jest opracowanie nowej konstrukcji pantografu dostosowanej do wyższych wartości prądu.
W artykule przedstawiono badania związane z pomiarami termicznymi pantografów dla dużych
wartości prądu. W pierwszej kolejności zaproponowano metodykę tego typu badań. Następnie wykonano takie badania, modyfikując wybrane elementy odbieraka prądu i wartości prądów. Efektem
końcowym pracy jest, uzyskana na drodze analitycznej i potwierdzona doświadczalnie, metodyka
doboru przekroju poprzecznego wybranego elementu struktury nośnej pantografu dla uzyskania dopuszczalnej wartości temperatury przy obciążeniu znamionowym. Podejście to pozwala również na
wstępną optymalizację masy pantografu przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej obciążalności
prądowej konstrukcji.
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Abstract
Over the past few years, Polish railways have been increasingly trying to adapt to the requirements
and standards in force in the European Union. These requirements have been included, among others
in the Technical Specifications for Interoperability (TSI). In the scope of current collectors of electric
traction vehicles, as part of adapting to these requirements, an obligation to use contact strips made
of carbon composite has been introduced since 2011. These overlays replaced the copper overlays
used for many years. In addition, when designing current collectors, as well as other elements of rail
vehicles, there is a minimization of weight while meeting normative and TSI requirements. In addition
to weight reduction, the pantograph is also important for its current capacity, which, with a constant
tendency to increase operating speeds, also entails an increase in the value of current drawn from the
overhead contact line. Until recently, based only on Polish standards, no measurements were planned
for currents higher than 300A for static conditions and 1200A for passage. The effect of using higher
currents is a greater thermal load on the current collector resulting in the generation of significant
temperatures in various elements of this pantograph, which often reach higher than acceptable values,
causing not only failure to meet normative requirements but permanent damage to the pantograph
and the overhead contact line. One way to meet thermal requirements is to develop a new pantograph
design adapted to higher currents. The article presents research related to thermal measurements of
pantographs for large currents. The first methodology of this type of research was proposed. Then,
such tests were performed by modifying selected elements of the current collector and current values.
The final effect of the work is, obtained by analytical and experimentally confirmed methodology of
selecting the cross section of a selected element of the pantograph supporting structure to obtain the
permissible temperature value at rated load. This approach also allows for initial optimization of the
pantograph mass while ensuring the required current carrying capacity of the structure.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki prac prowadzonych nad oprogramowaniem symulacyjnym
przejazdu pociągu realizowanym w ramach projektu badawczo-rozwojowego NCBR POIR.01.01.0100-0952/18 pt. Wybrane problemy optymalnego zarządzania eksploatacją taboru kolejowego i pracą drużyn trakcyjnych.
Prace ukierunkowane były na budowę modelu symulacyjnego przejazdu pociągu na wybranej
trasie i określenie elementów pozwalających na pełne sformułowanie równania ruchu pociągu wraz
z oporami ruchu i charakterystykami trakcyjnymi, odwzorowaniem infrastruktury kolejowej, ale również uwzględnieniem wymagań prawnych oraz czynnika ludzkiego, który ma istotny wpływ zarówno
na czas, koszty, jak i bezpieczeństwo procesu przewozowego. Opracowanie wiarygodnego i zweryfikowanego w praktyce systemu symulacyjnego pozwoliło na opracowanie modelu optymalizacji przejazdu. W artykule przedstawiono przykładowe przebiegi symulacji ruchu pociągu, testowane metody optymalizacji i uzyskane wyniki. W pracy wykazano, że możliwe jest wyznaczenie optymalnego
przejazdu pociągu z uwagi na kryterium czasu, kosztów, wymagań bezpieczeństwa lub kombinacji
tych elementów. Daje to przewoźnikowi kolejowemu narzędzie, które może wykorzystać nie tylko do
planowania rozkładu jazdy, ale również do doboru optymalnych parametrów ruchu pociągu poza stałym rozkładem jazdy, który w przewozie towarowym jest rzadkością. Symulator, dzięki zaimplementowanym profilom maszynisty, pozwala również na określenie różnicy w czasie przejazdu w zależności
od czynnika ludzkiego. W artykule wskazano także na możliwości wykorzystania systemu do optymalizacji przejazdu z uwzględnieniem tzw. eco-drivingu, który przynosi wymierne korzyści w transporcie samochodowym, gdzie masa i energia związana z procesem przejazdu są znacznie mniejsze.
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Abstract
The article presents the results of work conducted on simulation software of the train pasage
under the research and development project NCBR POIR.01.01.01-00-0952/18 entitled Selected
problems of optimal management of rolling stock operation and work of traction teams. The work was
focused on building a simulation model of a train passing a selected route and determining the
elements that allow for a complete formulation of the train motion equation with traffic resistance
and traction characteristics, mapping of railway infrastructure, but also taking into account legal
requirements and the human factor, which has a significant impact on both time, costs and safety of
the transport process. The development of a reliable and verified in practice simulation system has
allowed the development of a model for the optimization of the train passage. The article presents
examples of train motion simulation processes, optimization methods tested and results obtained.
The study showed that it is possible to determine the optimal train passage due to the criterion of
time, costs, safety requirements or a combination of these elements. This gives the railway carrier
a tool that it can use not only to plan the timetable, but also to select optimal parameters of train
movement outside the fixed timetable, which is rare in freight transport. The simulator, thanks to the
implemented driver profiles, also allows you to determine the difference in transit time depending
on the human factor. The article also indicates the possibilities of using the system to optimize train
motion including eco-driving, which brings measurable benefits in road transport, where the mass
and energy associated with the journey process is much smaller.
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Streszczenie
Liczne jednostki naukowo-badawcze na świecie prowadzą prace mające na celu poprawę
bezpieczeństwa i niezawodności w transporcie kolejowym. Głównymi elementami mającymi
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na kolei to układ hamulcowy oraz kolejowy zestaw kołowy.
Wraz ze wzrostem prędkości ruchu pojazdów wykładniczo wzrasta również energia kinetyczna, która
w transporcie towarowym wytracana jest najczęściej w układzie koło kolejowe-klocek hamulcowy.
Wzrastające obciążenia termiczne kół były jednym z powodów wycofywania kół obręczowanych.
Obciążenia termiczne kół monoblokowych mogą również negatywnie wpływać na bezpieczeństwo,
czego przykładem są alerty Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) w zakresie wykorzystywania
kół typu BA004, których przeznaczeniem było przenosić zwiększone obciążenia termiczne,
jednak warunki eksploatacyjne wskazywały na powstawanie licznych uszkodzeń zagrażających
bezpieczeństwu. Dlatego też, zdaniem autorów, celowe jest opracowanie uproszczonego modelu
analitycznego przepływu ciepła przez koło kolejowe tak, aby zależność ta mogła być wykorzystywana
do wstępnej weryfikacji obciążeń termicznych zarówno kół kolejowych, jak i klocków hamulcowych.
Wykorzystanie modelu analitycznego pozwala również na wstępną ocenę poprawności wykonania
modeli numerycznych, co przy dostępności w literaturze rozbieżnych danych materiałowych
może stanowić podstawę weryfikacji opracowywanych modeli MES. Autorzy publikacji bazują na
zwalidowanym wcześniej modelu MES koła typu BA004, który pozwolił przewidzieć właściwości
termiczne tego koła na kilka lat przed powstającymi w eksploatacji uszkodzeniami tych kół [2].
Przyjęto metodykę, w której model MES koła wraz z wyznaczonymi modelami materiałowymi,
obciążany jest termicznie w funkcji czasu i wyznaczana jest temperatura w wybranych punktach
kontrolnych koła. Przyjęto obciążenia maksymalne odpowiadające hamowaniu pojazdu z prędkości
160 km/h z masą przypadającą na koło równą 23 t zwiększoną o 15% (przypadek nierównomiernego
obciążenia wagonu). Obliczenia MES wykonywano dla coraz większych prędkości oraz dla różnych
obciążeń maksymalnych. Oprócz masy hamowanej i prędkości początkowej, zmienną było również
stopień zużycia koła kolejowego, tj. badano koło dla średnicy tocznej od 854 do 920 mm. Efektem
wynikowym końcowym prowadzonych prac jest funkcjonał, który po podaniu wymienionych
zmiennych wejściowych pozwala na uzyskanie funkcji zmian temperatury w wybranych punktach
kontrolnych koła kolejowego.
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Abstract
Numerous scientific and research departments in the world conduct works aimed at improving the safety and reliability in rail transport. The main elements having a direct impact on railway
safety are the braking system and the railway wheelset. As the speed of vehicle movement increases,
the kinetic energy increases exponentially, which in freight transport is most often lost in the railway
wheel-brake block system. The increasing thermal loads on the wheels were one of the reasons for
the withdrawal of rimmed wheels. Thermal loads of monoblock wheels may also have a negative impact on safety, as exemplified by the alerts of the European Union Agency for Railways (ERA) regarding the use of BA004 wheels, which were intended to carry increased thermal loads, but the operating conditions indicated the occurrence of numerous failures threatening the safety of rail transport.
Therefore, according to the authors, it is advisable to develop a simplified analytical model of
heat flow through a railway wheel so that this relationship can be used for preliminary verification of
thermal loads on both railway wheels and brake blocks. The use of such a developed analytical model also allows for a preliminary assessment of the correctness of the implementation of numerical
models, which, given the availability of divergent material data in the literature, may constitute the
basis for the verification of the developed FEM models. The authors of the publication base on the
previously validated FEM model of the BA004 wheel, which made it possible to predict the thermal
properties of this wheel several years before the damage to these wheels in operation [2]. In this study
adopted a methodology in which the FEM model of the wheel, together with the designated material
models, is thermally loaded as a function of time and the temperature at selected wheel control points
is determined. The maximum loads correspond to braking the vehicle from the speed of 160 km/h
with the mass per wheel equal to 23 t increased by 15% (case of uneven loading of the wagon). FEM
calculations were performed for ever higher speeds and for different maximum loads. Apart from the
braked mass and the initial speed, the variable was also the degree of rail wheel wear, i.e. the wheel was
tested for a rolling diameter from 854 to 920 mm. The result of the work is a functional which, after
specifying the input variables mentioned above, allows to obtain a function of temperature changes
at selected control points of the railway wheel.
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Streszczenie
Transport kolejowy jest dziedziną gospodarki, w odniesieniu do której interoperacyjność ma
znaczenie szczególne. Prowadzenie działalności komercyjnej na całej sieci kolejowej wymaga bowiem pełnej zgodności infrastruktury i pojazdów. Najwięcej zmian w stosunku do dotychczasowych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych na kolejach krajów UE wniosły specyfikacje
techniczne w zakresie sterowania, związane z wdrażaniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) i obu jego komponentów: to jest ETCS i GSM-R.
W artykule scharakteryzowano i porównano dotychczasowe systemy oddziaływania tor-pojazd
stosowane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, uwzględniając ich rozpowszechnienie na poszczególnych sieciach kolejowych, za którego miarę przyjęto udział linii wyposażonych w systemy
klasy B do całkowitej długości sieci.
Kraje regionu na wiele lat przed ich akcesją do Unii Europejskiej uczestniczyły w rozwoju i w testowaniu systemu ETCS. Testy na pilotażowym odcinku na linii Budapeszt–Hegyeshalom na Węgrzech zostały przeprowadzone już w 1999 roku. Niestety, proces wdrażania systemu na poszczególnych sieciach kolejowych w regionie przebiega bardzo powoli, a ETCS nadal nie jest w stanie
odgrywać przewidzianej dla niego roli zasadniczego czynnika poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i zapewnienia jego interoperacyjności. Udział odcinków wyposażonych i eksploatowanych w stosunku do długości poszczególnych sieci jest marginalny (około 2%).
Na przykładzie wybranych odcinków zbadano rzeczywiste wykorzystanie urządzeń ETCS przez
rozkładowe pociągi. Dokonano też identyfikacji czynników utrudniających wdrożenie ETCS i GSM
-R w korytarzach sieci bazowej i na pozostałych liniach wchodzących w skład sieci kompleksowej
TEN-T. Wnioski z tej analizy porównano z konkluzjami raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2017 roku, a także z wynikami analiz SWOT.
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Abstract
Railway transport is the field of economy, in which interoperability is of particular importance.
Carrying commercial activity on the entire railway network requires full compatibility between
infrastructure and rolling stock. The most significant changes in comparison to the existing technical
and organizational solutions have been introduced by the technical specifications of the control and
command subsystem (CCS). They are related to the implementation of the European Railway Traffic
Management System (ERTMS) and its both components, i.e. ETCS and GSM-R.
In the paper the legacy (class B) CCS systems in use in Central-Eastern European countries have
been characterized and compared, taking into account their spread, measured by the percentage of
railway lines equipped in class B systems in relation to the total length of the network.
Many years before their accession to the European Union, the countries of the region
participated in the development and testing of ETCS system. The tests on the pilot section located
on Budapest–Hegyeshalom railway line were completed in 1999. Unfortunately, the process of
deployment of the system on particular railway networks in the region is extremely slow and ETCS
cannot fulfill its planned role to be an essential factor of improvement of railway safety and facilitating
interoperability. The share of the sections, which are equipped and operated with ETCS is rather
marginal (approximately 2%).
The real utilization of ETCS by the scheduled train services have been in3vestigated taking the
example of selected sections. Moreover, the factors inhibiting ETCS and GSM-R deployment in core
network corridors and in the remaining sections of the TEN-T comprehensive network have been
identified. The conclusions have been compared with the outcome of the special report of European
Court of Audit of 2017 and with the SWOT analysis.

Literature
[1] Białoń, A., Gradowski, P., Toruń, A., Wdrażanie ERTMS w wybranych krajach europejskich, Logistyka,
Nr 6, 2009.
[2] Jednolity europejski system zarządzania ruchem kolejowym – czy decyzja polityczna ma szansę stać się
rzeczywistością, Europejski Trybunał Obrachunkowy 2017, Report No. 13.
[3] Krmac. E., Djordjević. B.. A Multi-Criteria Decision-Making Framework for the Evaluation of Train Control
Information Systems, the Case of ERTMS. International Journal of Information Technology & Decision
Making 2019, Vol. 18, No. 1, s. 209-239.

– 144 –

XXIV KONFERENCJA NAUKOWA POJAZDY SZYNOWE 2020

ROLA PRODUKTÓW ZUŻYCIA W POŁĄCZENIU WCISKOWYM
NA PRZYKŁADZIE ZESTAWÓW KOŁOWYCH
POJAZDÓW SZYNOWYCH
Maciej Michnej
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Szynowych
e-mail: maciej.michnej@pk.edu.pl

Streszczenie
Jednym z efektów zużycia frettingowego w styku skoncentrowanym lub płaskim jest tworzenie
się produktów zużycia określanych mianem tzw. ciała trzeciego. Jego rola na dalszy rozwój zużycia
jest różnie interpretowana przez badaczy [1-5]. Najbardziej złożony problem ma miejsce w przypadku połączeń wciskowych, szczególnie wykonywanych przez wtłaczanie, ponieważ produkty zużycia
tworzą się już w trakcie montażu połączenia, co zostało przedstawione na rys. 1.
W artykule na podstawie badań własnych omówiono mechanizm tworzenia się ciała trzeciego

Rys. 1. Schemat powierzchni styku wałka i tulejki z widocznymi produktami zużycia

na styku połączonych elementów oraz wpływ chropowatości powierzchni i wartości wcisku na jego
rozkład na długości połączenia. Omówiono wpływ utworzonego w trakcie wtłaczania ciała trzeciego
na inicjację oraz intensywność rozwoju zużycia frettingowego.
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THE ROLE OF A WEAR PRODUCTS IN CLAMPED JOINT
BASED ON THE EXAMPLE OF A RAIL VEHICLE WHEEL SET
Maciej Michnej
Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Institute of Rail Vehicles
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Abstract
One of the effects of fretting wear in a concentrated or flat contact is the formation of wear
products, the so called “third body”. Its role in further wear development is interpreted in different
ways by the researchers [1-5]. The problem is more complex in the case of clamped joints, especially
those made by forcing in. The wear products are formed already during the joint assembly what was
shown on fig.. 1.

Fig. 1. A diagram of the roller contact surface and a sleeve with visible wear products

The article, on the basis of the authors’ own experiments, discusses the mechanism of the third
body formation in the contact area of the joined elements and the influence of the surface roughness
and clamp value on its distribution along the joint. The influence of the third body formed during
forcing in on the initiation and intensity of fretting wear is also discussed.
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UKŁADY BIEGOWE POJAZDU HYBRYDOWEGO TYPU 227M
Radosław Miklasz
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
e-mail: wozki@tabor.com.pl

Streszczenie
W pracy przedstawiono nowoczesne konstrukcje układów biegowych pojazdów typu zespoły
trakcyjne na przykładzie konstrukcji wózków tocznego i napędnego hybrydowego zespołu trakcyjnego (HZT). Zaprezentowano główne parametry HZT oraz porównano je z parametrami zespołów
trakcyjnych eksploatowanymi w Polsce i zagranicą. Omówiono konstrukcję układów biegowych pojazdu hybrydowego z podziałem na wózek napędy i toczny. W prezentacji układów biegowych zwrócono uwagę na elementy układów biegowych spełniających wymagania TSI. Porównano kilka cech
konstrukcyjnych wózków w odniesieniu do wybranych parametrów.
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RUNNING GEARS OF A 227M-TYPE HYBRID VEHICLE
Radosław Miklasz
Research Network Łukasiewicz – Rail Vechicles Institute “Tabor”
e-mail: wozki@tabor.com.pl

Abstract
The paper presents modern designs of running gears of the multiple units on the example of the
running and drive bogies designs of a Hybrid Multiple Unit (HMU). The main HMU parameters
are specified and compared with the parameters of the multiple units operated in Poland and abroad.
The design of hybrid vehicle running gears is discussed, broken down into the drive and running
bogies. While presenting the running gears special attention has been paid to their elements meeting
the TSI requirements. Several bogie design features were compared with consideration of several
selected parameters.
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SZCZEGÓLNY PROBLEM IDENTYFIKACJI SCENY RUCHU
NA PRZEJAZDACH KOLEJOWO-DROGOWYCH,
PERSPEKTYWA UCZESTNIKA RUCHU DROGOWEGO
Jakub Młyńczak, Piotr Folęga, Ireneusz Celiński
Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
e-mail: ireneusz.celinski@polsl.pl

Streszczenie
Na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do interakcji strumieni ruchu regulowanego (kolejowy) i nieregulowanego (drogowy). Postrzeganie sceny ruchu przez kierującego pojazdem drogowym
na takich obiektach stanowi przypadek szczególny, mimo pewnego podobieństwa do obserwacji innych
pojazdów na skrzyżowaniach drogowych bez sygnalizacji świetlnej. Na przejazdach kierujący pojazdem
drogowym nie jest w stanie rejestrować wszystkich zdarzeń dotyczących obiektów ruchomych w płaszczyźnie horyzontalnej pola widzenia. Musi w tym celu wykonywać szybkie ruchy głową. Dodatkowo nastawność oka w przypadku przejazdu kolejowo-drogowego dotyczy większych odległości, dla obiektów
poruszających się po torach szlakowych. Przy czym jednocześnie nastawność podlega silnej dynamice
przy zmianie typu obserwowanych obiektów (kolejowe/drogowe). Obserwacja sceny ruchu różni się
znacznie od tej realizowanej w ruchu drogowym na typowych skrzyżowaniach. Zakłócenia w przebiegu
obserwacji sceny ruchu mogą prowadzić do występowania zdarzeń i wypadków drogowych/kolejowych.
W artykule, w przedmiotowym kontekście, zrealizowano pomiary charakterystyki narządu wzroku kierujących pojazdami drogowymi z wykorzystaniem urządzeń do eye trackingu. Zastosowano
próbę składającą się z osób obu płci i w różnych grupach wiekowych (nie badano wpływu doświadczenia, okresu stażu za kierownicą). Badania zrealizowano w latach 2017-2018 na przejazdach kolejowych w województwie śląskim i małopolskim z wykorzystaniem różnych pojazdów drogowych.
Uzyskane dane nt. pracy narządu wzroku kierowców pojazdów drogowych poddano analizie statystycznej. Zdefiniowano sposób pomiaru i wprowadzono analityczny zapis kilku liczbowych charakterystyk tego typu zbiorów danych. Dane porównano z analogicznymi charakterystykami dla maszynistów pojazdów szynowych.
Kierowca pojazdu drogowego, przekraczając tory szlakowe, wchodzi w interakcję z kilkoma- kilkudziesięcioma pojazdami różnego typu. Przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają na niego obowiązek kontrolowania stref ruchu w polu widzenia nie tylko na przejazdach kat. D. Stopień skomplikowania obserwowanej sceny prowadzi do możliwości zaistnienia kolizji i wypadków. Wypadki
z udziałem pojazdu szynowego mają szczególnie dotkliwe konsekwencje. Z tego powodu analizowany w artykule problem jest niezwykle istotny społecznie.
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SPECIFICITY OF THE PROBLEM WITH TRAFFIC SCENE
IDENTIFICATION AT LEVEL CROSSINGS FROM THE ROAD
TRAFFIC PARTICIPANT’S PERSPECTIVE
Jakub Młyńczak, Piotr Folęga, Ireneusz Celiński
Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aerospace Engineering
e-mail: ireneusz.celinski@polsl.pl

Abstract
Level crossings are locations where streams of regulated (rail) traffic and unregulated (road)
traffic interact. Traffic scene perception by a road vehicle driver in such locations constitutes a very
particular problem, although to some extent it may resemble observation of other vehicles at nonsignal-controlled road intersections. At level crossings, a road vehicle driver is incapable of registering
all events connected with moving objects in a horizontal plane of the field of view. For this purpose,
one must perform rapid head movements. Furthermore, at level crossings, eye accommodation
involves larger distances for the objects moving on mainline tracks. However, accommodation is also
highly dynamic when the objects being observed change (rail/road). Traffic scene observation under
such conditions differs considerably from that which takes place in road traffic at typical intersections.
Any disturbances to traffic scene observation may lead to road/railway events and accidents.
With regard to the context in question, the article addresses measurements of the characteristics
of the road vehicle driver’s sight organs performed by means of eye tracking devices. The research
sample consisted of persons of both sexes and in different age groups (the impact of driving
experience was not studied). The studies were conducted over the years 2017-2018 at level crossings
located in the voivodeships of Śląskie and Małopolskie using diverse road vehicles.
The data thus obtained, concerning the functions of road vehicle drivers’ sight organs, have been
analysed by statistical methods. The measurement method has been defined, and analytical notation
of several numerical characteristics of this data set type has been introduced. The data have been
compared with analogical characteristics of rail vehicle drivers.
When crossing mainline tracks, road vehicle drivers interact with several up to several dozen
vehicles of different type. In accordance with road traffic regulations, they are obliged to control
traffic zones within the field of view not only at category D crossings. The degree of complexity of
the scene being observed determines the probability of collisions and accidents. Those which involve
a rail vehicle typically entail particularly severe consequences. It is precisely for this reason that the
problem analysed in the article should be considered as one of utmost importance for the society.
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ANALIZA PRZYKŁADOWYCH ZDARZEŃ MOGĄCYCH
WPŁYWAĆ NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA PRZEJAZDACH
KOLEJOWO-DROGOWYCH
Jakub Młyńczak, Szymon Surma, Jerzy Łukasik
Politechnika Śląska Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
e-mail: jerzy.lukasik@polsl.pl

Streszczenie
Przejazdy kolejowo-drogowe należą do newralgicznych miejsc, w których występuje interakcja
między ruchem pojazdów kołowych a ruchem pojazdów kolejowych. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników, przejazdy wyposażane są w urządzenia zabezpieczające
(zależnie od kategorii przejazdu).
Wśród przyczyn zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych zidentyfikować można:
• nieprzestrzeganie przez użytkowników dróg przepisów ruchu drogowego,
• brak zaufania do sprawności technicznej urządzeń zabezpieczających (długie czasy zamknięcia) i np. wynikające z tego podejmowanie próby ominięcia rogatki,
• zbyt wczesne załączanie lub wyłączanie urządzeń zabezpieczających,
• niedostateczna widoczność nadjeżdżającego pociągu,
• niekompletne i nieczytelne oznakowanie przejazdu.
W zdecydowanej większości przypadków zdarzenia i wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych
występują wskutek niewłaściwego zachowania się użytkowników dróg kołowych.
W artykule przedstawiono przypadki zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych zaistniałe
niekoniecznie na skutek ewidentnego nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg, ale powodowane bliskim otoczeniem przejazdu. Przedstawiono przypadki powodowane występowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu skrzyżowania dróg oraz występowaniem
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z inną drogą o wyższym priorytecie niż droga, na której znajduje się przejazd. W analizowanych przypadkach, przy znacznym natężeniu ruchu na drodze kołowej,
np. pojazd chcący skręcić w drogę osiedlową (w lewo) blokował ruch, uniemożliwiając opuszczenie
przejazdu kolejowo-drogowego przez pojazdy jadące za nim. Natomiast w przypadku występowania
w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z inną drogą, światło
czerwone dla pojazdów jadących drogą przechodzącą przez przejazd generowało podobne zdarzenia. Zaistnienie omawianych sytuacji jest istotne zwłaszcza z punktu widzenia kierowców nieznających topografii przejazdu kolejowo-drogowego i danego skrzyżowania. Występujące zdarzenia mogą
powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Przeprowadzona analiza pozwala na postawienie tezy, iż w takich przypadkach przejazdy mogłyby być doposażane
w dodatkowe urządzenia bądź systemy informujące kierowców o zakazie wjazdu na przejazd kolejowo
-drogowy z powodu braku możliwości jego opuszczenia i dalszego kontynuowania jazdy. Natomiast
w przypadku występowania w bliskim sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną należałoby rozważyć ponadto zastosowanie powiązania sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu z urządzeniami zabezpieczającymi na przejeździe.
W przypadku występowania tego typu zdarzeń wydaje się zasadnym uwzględnianie ich przy
określaniu kategorii przejazdu kolejowo-drogowego i sposobu jego zabezpieczania.
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ANALYSIS OF MODEL EVENTS WITH A POTENTIAL TO AFFECT
TRAFFIC SAFETY AT LEVEL CROSSINGS
Jakub Młyńczak, Szymon Surma, Jerzy Łukasik
Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation Engineering
e-mail: jerzy.lukasik@polsl.pl

Abstract
Level crossings are some of the problematic locations where the traffic of automotive vehicles
interacts with that of rail vehicles. In order to ensure adequate safety to traffic participants, level
crossings are equipped with protective devices (depending on the crossing category).
One can identify several reasons for incidents happening at level crossings:
• failure to follow road traffic regulations by users of roads,
• lack of confidence in the technical efficiency of protective devices (long closing time) and,
for instance, consequential attempts to pass by the barrier,
• protective devices being activated or deactivated too early,
• insufficient visibility of the incoming train,
• lacking or illegible crossing signage.
In a decided majority of cases, the incidents and accidents taking place at level crossings are due
to inappropriate conduct of the users of roads.
The article refers to several examples of level crossing incidents which were not necessarily
caused by some evident failure to follow road traffic regulations by road users, but which may have
been triggered by factors arising from the direct vicinity of the crossing. It describes incidents caused
by the fact that, in the level crossing’s direct vicinity, there was a branch of an estate road extending
from the road intersecting with the railway line, as well as a signal-controlled intersection with another
road of a priority higher than the road with the level crossing. For example, in the case analysed in
the paper, on high traffic volume in the road, a vehicle attempting to turn into the estate road (to
the left) hampered the traffic and prevented the vehicles following it from leaving the level crossing.
In the other case taken into consideration, i.e. where there was a signal-controlled intersection in
the crossing’s direct vicinity, a red light stopping the vehicles moving in the road intersecting with
the railway line would generate similar obstruction. Both these situations are particularly important
from the perspective of drivers unfamiliar with the topography of the level crossing and the nearby
intersection. Such events can generally pose a threat to the traffic safety at level crossings. The analysis
discussed in the paper substantiates a hypothesis that, in similar cases, the level crossings could be
additionally equipped with devices or systems informing drivers about the entry into the crossing
being prohibited on account of the impossibility of leaving it and continuing travel. In the event that
there is a signal-controlled intersection in the level crossing’s direct vicinity, one should additionally
consider an option of interfacing the traffic lights at the intersection with the protective devices
installed at the crossing.
Where one faces problems analogical to the incidents described in the paper, it appears to
be fully legitimate to take them into account when determining the level crossing’s category and
designing its means of protection.
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POCIĄGI PIĘTROWE BOMBARDIER TWINDEXX VARIO
DLA LINII O DUŻYCH POTOKACH PASAŻERSKICH
Sławomir Nalewajka
Prezes Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Katowice
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Streszczenie
Kilkadziesiąt lat doświadczeń Bombardier w zakresie produkcji, adaptacji do wymogów Klienta
oraz utrzymania wagonów piętrowych.
Konstrukcje Twindexx w wielu odmianach i setkach sztuk sprawdzają się w codziennej eksploatacji (Niemcy, Izrael, Polska).
Elastyczność konfiguracji składów (do 8 wagonów środkowych ciągnionych przez lokomotywę)
w koncepcji push-pull. Elastyczność konfiguracji w zakresie specyficznych potrzeb (wagony I i II klasy,
wyposażenie barowe, odmiany wyposażenia do przewozu dużych bagaży (nart, rowerów itp.).
Modułowość polegająca na dobieraniu wielkości składu w zależności od obciążenia linii (zmienność geograficzna i czasowa).
Możliwość rozpoczęcia budowy floty od mniejszych składów (np. lokomotywa plus 3 wagony
piętrowe), a następnie rozbudowy poprzez stopniowe dodawanie wagonów, aby sprostać zwiększającemu się popytowi.
Skład o długości 100 m (lokomotywa plus 3 wagony) to ponad 400 miejsc, a skład 180 m (lokomotywa plus 6 wagonów) to ponad 850 miejsc. Ergonomia i komfort efektem dziesiątek lat doświadczeń.
Lokomotywy Traxx – tysiące niezawodnych i ekonomicznych konstrukcji o najwyższej reputacji w Europie.
Wieloletnie kontrakty utrzymaniowe, szczególnie korzystne dla dużych flot, oparte o najnowsze
narzędzia diagnostyczne.
Składy push-pull (lokomotywa plus wagony Twindexx) w wersjach podstawowych 160 km/h
(DC) oraz najnowszej generacji 200 km/h (DC/AC), zgodne z najnowszymi TSI stanowią realne
rozwiązania dla obsługi ruchu regionalnego na liniach o dużym ruchu pasażerskim.
Szczególne znaczenie takich rozwiązań w kontekście linii dojazdowych (do 200 km/h) do sieci
szybkich „szprych kolejowych” Centralnego Portu Komunikacyjnego.
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BOMBARDIER TWINDEXX VARIO DOUBLE-DECK TRAINS
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Sławomir Nalewajka
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Abstract
For several dozen years Bombardier has gained experience in manufacturing, adaptation to
customers’ requirements and maintenance of double-deck trains.
Many variants of TWINDEXX train design and hundreds of trains have proven its qualities in
everyday service in Germany, Israel, Poland, etc.
Flexibility of a trainset configuration based on a push-pull concept (up to eight cars to be pulled
by a locomotive), as well as in terms of meeting specific customer needs (first and second-class cars,
buffet facilities, bulky luggage racks for skis, bicycles, etc.
Modular concept enabling to match the trainset size to the traffic density on the line (based on
geographical and time factors).
Scalability allowing for building a fleet consisting of short trainsets first (e.g. a locomotive and
three double-deck cars) and then expanding it through gradual addition of further cars to meet the
growing demand.
A trainset that is 100 m long (a locomotive and three cars) provides over 400 seats, whereas 180
m-long trainset (a locomotive with six cars) over 850 seats. The ergonomics and passenger comfort
have resulted from many years of experience.
Thousands of reliable and cost-effective TRAXX locomotives in service have won recognition
all over Europe.
Long-term maintenance contracts that offer solutions that are beneficial for high volume fleet in
particular and are based on the state-of-the-art rolling stock health monitoring tools.
Trainsets – basic 160 km/h (DC) versions and the latest generation 200 km/h (DC/AC)
versions – that operate based on push-pull concept (a locomotive and TWINDEXX cars) and in
compliance with the valid TSIs represent a real solution for regional traffic applications on high
passenger density lines.
Such solutions are of particular importance for the lines (up to 200 km/h) that connect with high
speed ‘rail spikes’ of the Central Transport Hub (CPK).
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REWIZJA METOD OCEN RYZYKA STOSOWANYCH
W TRANSPORCIE SZYNOWYM
Maciej Nowicki, Rafał Cichy
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor”
e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl

Streszczenie
Wzrost liczby wykonywanych ocen bezpieczeństwa w transporcie szynowym w ostatnich dwóch
dziesięcioleciach, zdeterminowany usankcjonowaną koniecznością ich przeprowadzania, jest podstawą dokonania rewizji wykorzystywanych w ocenach bezpieczeństwa metod analiz ryzyka.
Początkowe fragmenty artykułu są zbiorem aktów prawnych potwierdzających konieczność przeprowadzania ocen bezpieczeństwa w transporcie szynowym.
Zasadnicza części tekstu skupia uwagę na przedstawieniu wykorzystywanych w ocenach metod
analiz ryzyka, ich krótkim opisie oraz wskazaniu ich wad i zalet oraz różnic w podejściu stosujących
tożsame metody.
Końcowy fragment artykułu poświęcony został rozważaniom na temat alternatywnych metod
możliwych do wykorzystania w przeprowadzanych ocenach bezpieczeństwa.
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Abstract
The increase the number of safety assessments carried out in rail transport in the last two decades, determined by the sanctioned need to carry them out, is the basis for reviewing the risk analysis
methods used in safety assessments.
The first part of the article is a collection of legal acts confirming the need to carry out safety assessments in rail transport
The main part of the text focuses on presenting the methods of risk analysis used in assessments,
their short description and indicating their advantages and disadvantages as well as differences in the
approach users the same methods.
The final part of the article is devoted to considerations on alternative methods that can be used
in performed safety assessments.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie związane z zabezpieczeniem zestawów drogowych w czasie ich przewozu za pomocą wagonów kolejowych typu platforma w ramach transportu intermodalnego. Wykorzystano rozwiązanie konstrukcyjne wagonu posiadającego ruchomą platformę, umożliwiającą załadunek pojazdów drogowych bez pomocy zewnętrznych urządzeń ładunkowych. Rozwiązanie
to poddano analizie pod kątem wymagań dotyczących umocowania i zabezpieczenia, tak aby przewożony zestaw drogowy mógł być ustawiony i umocowany bez możliwości niepożądanego przesuwania
się w kierunku podłużnym albo poprzecznym, a także przewracania się podczas transportu. Ogólne
zasady, które mają zastosowanie przy ładowaniu i zabezpieczeniu ładunku, zawarte są m.in. w wewnętrznych regulaminach przewoźników kolejowych i dokumentach Międzynarodowego Związku
Kolei UIC. Brak odpowiedniego zabezpieczenia w warunkach powstawania oddziaływań o dużych
wartościach, np. w wyniku hamowania lub w czasie działania silnego wiatru, może skutkować poważnym wypadkiem albo uszkodzeniem przewożonego pojazdu. Przedstawione wymagania jako całość
stanowią więc jedno z kryteriów oceny bezpieczeństwa eksploatacji proponowanego rozwiązania.
Z punktu widzenia zjawisk dynamicznych, kryterium to może zostać sprawdzone za pomocą symulacji komputerowej wykorzystując oprogramowanie autorskie i komercyjne.
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Abstract
The article presents the issue related to securing semi-trailer trucks during their transport by
means of the railway flat wagons as part of intermodal transport. A construction solution of the
wagon with a movable platform was used, enabling road vehicles to be loaded without the help of
external loading devices. This solution has been analyzed for fastening and securing requirements, so
that the semi-trailer truck being transported can be positioned and secured without the possibility
of undesirable movement in the longitudinal or transverse direction, as well as tipping over during
transport. General rules that apply when loading and securing cargo are contained, among others
in the internal regulations of railway carriers and documents of the International Union of Railways
UIC. Lack of adequate protection in conditions of high-level interactions, e.g. as a result of braking or
during strong winds, may result in a serious accident or damage to the transported vehicle. Therefore,
the requirements presented as a whole constitute one of the criteria for assessing the operational
safety of the proposed solution. From the point of view of dynamic phenomena, this criterion can be
evaluated using computer simulation carried out with proprietary and commercial software.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono model systemu tram-train, jaki został wprowadzony w niemieckim
Chemnitz. Opisano problemy wynikające z zastosowanego rozwiązania, związane z infrastrukturą
oraz organizacją transportu miejskiego. Ponadto został przedstawiony trend, w którym kształtuje się
transport indywidualny i miejski w Chemnitz. Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie analogicznego rozwiązania tramwaju dwusystemowego w jednym w polskich miast. Rozważono jego wady
i zalety oraz omówiono problemy organizacyjne i techniczne, z jakimi wiąże się zaimplementowanie
systemu tram-train w Polsce.
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Abstract
The article presents a model of the tram-train system that was introduced in German Chemnitz.
Problems resulting from the used solution and related with infrastructure and organization of urban
transport were described. In addition, it was presented a trend in which the individual and urban
transport is shaped in Chemnitz. Moreover, it was proposed to introduce an analogous solution of
a dual-mode tram in one of the Polish cities. Advantages and disadvantages were considered as well
as organizational and technical problems related to the implementation of the tram-train system in
Poland were discussed.
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Streszczenie
Systemowe podejście do niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa jest znane w transporcie kolejowym od dwudziestu lat. Opracowane zostało w latach 90. XX wieku dla potrzeb kompleksowej oceny komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym jako
uzupełnienie zasady uszkodzony-bezpieczny.
Rozwiązania komputerowe oraz elektroniczne i hybrydowe z programowalnymi komponentami
nie ograniczają się obecnie do systemów sterowania. Dlatego systemowe podejście do niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa zostało ostatnio przepracowane między
innymi z uwzględnieniem potrzeb kompleksowej oceny taboru kolejowego. Wydane zostały nowe
wersje norm. Są one już uwzględnione w przepisach prawa między innymi w odniesieniu do taboru i jego wyposażenia, mimo że do zbioru norm polskich zostały wprowadzone bez tłumaczenia. Ich
wprowadzenie metodą pełnego tłumaczenia zostanie zakończone w bieżącym roku.
Systemowe podejście wyróżnia dwanaście faz cyklu życia i definiuje działania do realizacji zarówno dla podmiotów zamawiających i eksploatujących tabor kolejowy, jak i producentów i dostawców
taboru kolejowego. Wskazuje także dobre praktyki, np. w zakresie współpracy pomiędzy producentami pojazdów a dostawcami systemów zabudowywanych na pojazdach, np. systemów hamowania,
sterowania drzwiami, informacji pasażerskiej, klimatyzacji itp. Celem artykułu jest zarówno wskazanie zarówno zamawiającym, jak i producentom uwarunkowań formalno-prawnych, szans i wyzwań
związanych z lawinowym wzrostem ilości rozwiązań komputerowych oraz elektronicznych i hybrydowych z programowalnymi komponentami jak ioraz zwrócenie ich uwagi na wprowadzenie i szczegółowe zdefiniowanie nienaruszalności podstawowej dla rozwiązań nie-elektronicznych, np. mechanicznych czy elektrycznych.
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Abstract
System approach to reliability, availability, maintainability and safety is known in railway transport for about twenty years. It was developed in the 1990s in order to provide comprehensive assessment methodology for the railway control systems as an add-on to the fail-safe principle.
However computer based as well as electronic and hybrid solutions with programmable components are currently not limited to control systems. Therefore, system approach to reliability, availability, maintainability and safety has recently been reworked, taking into account, in between others,
the needs of the comprehensive assessment of rolling stock. New versions of the standards have been
issued. They are already included in the legislation for, inter alia, rolling stock and its on-board equipment, although they have been implemented at national level into Polish set of standards without
translation. Their implementation by full translation into Polish will be completed this year.
The system approach distinguishes twelve life-cycle phases and defines activities to be performed
by both - those which are procuring and operating rolling stock and those which are manufacturing
and supplying rolling stock. It also defines good practices, e.g. in relation to cooperation between vehicle manufacturers and suppliers of the on-board systems, like e.g. braking, door control, passenger
information, air conditioning and other systems. The aim of the article is to catch users’ and manufacturers’ eye on changing legal circumstances as well as new opportunities and challenges related to the
significantly increased use of computer based, electronic and hybrid solutions with programmable
components. The aim is also to draw their attention to new concept of the basic integrity dedicated
for non-electronic solutions such as mechanical or electrical ones.
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Streszczenie
Wysokie właściwości użytkowe elementów współczesnych urządzeń są uzyskiwane między innymi poprzez zastosowanie nowych materiałów konstrukcyjnych, a także stosowanie warstw ochronnych zapewniających możliwie najlepszą odporność na korozję, zużycie ścierne i erozyjne, wysoką
wytrzymałość zmęczeniową itd.
Zabezpieczenia wytwarzanego produktu przed wpływem czynników zewnętrznych, które powodować mogą wszelkiego rodzaju uszkodzenia, są uwzględniane już na początku fazy projektowania i wykonania pojazdów, urządzeń czy też instalacji. Wraz z postępem technologicznym powłokom
zaczęto przypisywać coraz to nowsze funkcje. W pierwszej kolejności zaczęto zwiększać walory estetyczne oraz dekoracyjne, natomiast w drugiej dbać o dodatkowe wzmocnienia, a także dostosowanie powierzchni. W czasie eksploatacji powłoki lakiernicze wystawiane są na oddziaływanie różnego
typu narażeń eksploatacyjnych. Przyczyniają się one do utraty właściwości ochronnych oraz dekoracyjnych powłok. Na powłoki oddziałują: czynniki klimatyczne, tj. promieniowanie ultrafioletowe,
ciepło, wilgoć, a także media agresywne i cząstki erozyjne.
W literaturze krajowej i światowej brak jest wyczerpujących danych na temat wykorzystania systemów powłokowych antygraffiti do bardziej skutecznego zabezpieczenia taboru kolejowego [1]. Wytworzenie systemu malarskiego o zmniejszonej adhezji może zostać wykorzystane do łatwiejszego
usuwania zanieczyszczeń z pojazdu oraz utrudni przyleganie lakierów graffiti do warstwy wierzchniej
systemu powłokowego na taborze kolejowym [2].
W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości eksploatacyjnych systemów powłokowych antygraffiti oraz model matematyczny, którego celem była optymalizacja nakładania
ochronnego systemu malarskiego BO100-AGR. Ocenę właściwości eksploatacyjnych ochronnych
systemów powłokowych antygraffiti przeprowadzono na podstawie badań: analizy mikrostruktury
i pomiarów twardości, przyczepności, grubości oraz struktury geometrycznej powierzchni. Przeprowadzono również eksperyment według teorii planowania eksperymentu metodą Taguchi dla systemu powłokowego antygraffiti BO100-AGR opracowanego przez laboratorium Powłok Adhezyjnych
i Lotnych Związków Organicznych polskiej firmy F.H. Barwa.
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Abstract
High performance of modern equipment components is achieved, among other things, through
the use of new construction materials, as well as the use of protective layers that provide the best
possible resistance to corrosion, abrasive and erosion wear, high fatigue strength, etc.
The protection of the manufactured product against external influences which may cause all kinds
of damage is taken into account already at the beginning of the design and construction phase of
vehicles, equipment or installation. As technology advances, newer and newer functions have been
assigned to coatings. In the first place, the aesthetic and decorative values have been increased, while in
the second place, additional reinforcements and surface adjustments have been taken care of. During
operation, varnish coatings are exposed to various types of operating exposures. They contribute to
the loss of protective and decorative properties of coatings. Coatings are affected by: climatic factors,
i.e. ultraviolet radiation, heat, humidity, as well as aggressive media and erosive particles.
There is a lack of comprehensive data in national and world literature on the use of anti-graffiti
coating systems to protect rolling stock more effectively [1]. The development of a paint system with
reduced adhesion can be used to remove contaminants from the vehicle more easily and will make it
more difficult for graffiti coatings to adhere to the top coat of the coating system on rolling stock [2].
The paper presents the results of research on selected operational properties of antigraffiti coating
systems and presents a mathematical model aimed at optimizing the application of protective painting
system BO100-AGR. The evaluation of the protective properties of antigraffiti coating systems was
carried out on the basis of the following tests: microstructure analysis and measurements of hardness,
adhesion, thickness and geometric structure of the surface. An experiment was also carried out
according to the Taguchi planning theory for the BO100-AGR anti-graffiti coating system developed by
the laboratory of Adhesive Coatings and Volatile Organic Compounds of Polish Company F.H. Barwa.
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szynowych, Problemy Kolejnictwa, 2016, 60, s. 63.

– 164 –

XXIV KONFERENCJA NAUKOWA POJAZDY SZYNOWE 2020

PARAMETRY I WYMAGANIA STAWIANE WYŁĄCZNIKOWI
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Streszczenie
Pojazdy trakcyjne wyposażane są w wyłączniki główne, których zadaniem jest wyłączanie prądów
zwarciowych i przeciążeniowych oraz manewrowe wyłączanie i załączanie prądów roboczych. Prądy robocze są wyłączane i załączane każdorazowo przy przejeździe przez odcinki jazdy bezprądowej,
w wyniku zaniku napięcia w sieci trakcyjnej oraz wyłączaniu i załączaniu pojazdu do pracy. Wartości
prądów załączanych i wyłączanych przez wyłącznik główny zaczynają się od pojedynczych amperów,
a kończą na dziesiątkach kiloamperów w przypadku zwarć.
W znakomitej większości przypadków, w pojazdach trakcyjnych zasilanych napięciem stałym,
stosowane są magnetowydmuchowe wyłączniki szybkie prądu stałego. Specyfika pracy tego typu wyłączników może powodować pewnego rodzaju zagrożenia, których można uniknąć poprzez właściwy
dobór wyłącznika oraz zrozumienie podawanych przez producenta parametrów.
Wyłączniki szybkie przed dopuszczeniem do eksploatacji przechodzą liczne badania i testy laboratoryjne. Zagadnieniu temu poświęcono szereg publikacji, w tym w artykułach [1-4]. Warunki badań
laboratoryjnych nierzadko różnią się znacznie od warunków, w których wyłączniki są eksploatowane.
W artykule przedstawiono wymagania stawiane wyłącznikom szybkim przeznaczonym do taboru,
sposób interpretacji badań potwierdzających te wymagania. Część artykułu poświęcono na dyskusję
z wybranymi wymaganiami, w szczególności określającymi wymaganą zdolność łączeniową prądów
zwarciowych. Przedstawiono również wyniki badań aparatów oferowanych przez czołowych producentów w Europie, obrazujących, jak parametry obwodu oraz budowa wyłącznika wpływają na parametry wyłączników. Opisano wyniki analiz istotnych parametrów wyłączników, w tym czas wyłączania,
poziom przepięć łączeniowych, łączalność prądów krytycznych. Podano, jakie istotne parametry powinny być brane pod uwagę przy doborze wyłącznika szybkiego do określonego pojazdu trakcyjnego.
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[2] Wójcik, F., Analiza możliwości poprawy skuteczności działania wyłączników magnetowydmuchowych. Przegląd
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[4] Rojek, A., Parameters of DC high-speed circuit-breakers. MATEC Web of Conferences 180, 06006, 2018, s. 5.
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Abstract
Traction vehicles are equipped with main circuit breaker, whose task is to turn off short-circuit
and overload currents as well as to maneuverably turn off and on the operating currents. Operating
currents are switched off and on each time when passing through currentless drive mode sections,
as a result of power failure in the overhead contact line, and switching the vehicle off and on. The
values of the currents switched on and off by the main switch start from single amps and end at tens
of kiloamps in case of short circuits.
In the vast majority of cases, DC high-speed magnetic blowout circuit breakers are used in DC
traction vehicles. The specific character of this type of switch operation can cause some kind of danger
that can be avoided by proper selection of the switch and understanding the parameters provided by
the manufacturer.
High-speed circuit breakers undergo numerous tests and laboratory tests before placing
in service. A number of publications have been devoted to this issue, including articles in [1-4].
Laboratory test conditions often differ significantly from the conditions in which the circuit breakers
are operated.
The article presents requirements for high-speed circuit breakers for rolling stock, how to
interpret tests confirming these requirements. Part of the article is devoted to the discussion of
selected requirements, in particular those specifying the required breaking capacity of short-circuit
currents. Also the results of testing devices offered by leading manufacturers in Europe are presented
illustrating how circuit parameters and circuit breaker design affect the parameters of circuit breakers.
The results of the analysis of important parameters of circuit breakers, including switch-off time,
switching overvoltage level, connectivity of critical currents are described. It is stated what important
parameters should be taken into account when selecting a high-speed circuit breaker for a specific
traction vehicle.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki oceny zużycia zestawów kołowych mierzonych w okręgu tocznym oraz tarcz hamulcowych na ich szerokości w elektrycznym zespole trakcyjnym serii EN76. Na
przykładzie kliku pojazdów użytkowanych przez wybranego przewoźnika, bazując na kartach pomiarów parametrów zestawów kołowych w trakcie eksploatacji uzupełnianych podczas przeglądu okresowego (poziom P2), dokonano oceny intensywności zużycia kół w okręgu tocznym oraz pełnych
tarcz hamulcowych mocowanych z dwóch stron koła. Obserwację zużycia prowadzono do naprawy
rewizyjnej (poziomu P4) po około 5 latach eksploatacji elektrycznych zespołów trakcyjnych. Artykuł
prezentuje wyniki osiągnięcia kresowego, maksymalnego dopuszczalnego zużycia, które najszybciej
występuje w przypadku pełnych tarcz hamulcowych. Konieczność wymiany zużytych tarcz generuje
demontaż koła z osi zestawu kołowego, co jest procesem czasochłonnym oraz stwarzającym ryzyko
uszkodzenia powierzchni kontaktu koła z osią. Zebrane wyniki, jak i ich analiza w niniejszym artykule jest uzasadnieniem wprowadzenia dzielonych, segmentowych tarcz hamulcowych mocowanych
do kół zestawów kołowych zarówno w elektrycznych zespołach trakcyjnych, jak i w lokomotywach
z tarczowym układem hamulcowym.
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Abstract
The article presents the results of the assessment of the wear of wheel sets measured in the rolling
circle and brake discs on their width in the electric multiple unit EN76 series. On the example of
several vehicles used by the selected carrier, based on the sheets of measurement parameters of wheel
sets during operation supplemented during periodic inspection (level P2), the intensity of wheel
wear in the rolling circle and full brake discs mounted on both sides of the wheel were assessed.
Observation of wear was carried out for the inspection repair (level P4) after about 5 years of
operation of electric multiple units. The article presents the results of reaching the limit, maximum
allowable wear, which occurs most quickly in the case of full brake discs. The need to replace worn
discs generates wheel disassembly from the wheelset axle, which is a time-consuming process and
creates a risk of damage to the wheel’s contact surface with the axle. The collected results and their
analysis in this article is the justification for the introduction of split, segmented brake discs attached
to the wheels of wheelsets in both electric multiple units and locomotives with disc brakes.
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Streszczenie
Silnikom kolejowym stawiane są coraz to większe wymagania. Muszą być one niezawodne, efektywne, ekonomiczne przy jednoczesnym zachowaniu najnowszych norm emisji spalin. Silniki Caterpillar doskonale spełniają powyższe wymagania, przez co znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle
kolejowym na całym świecie. Prezentowany typoszereg silników w zakresie mocy od 205 kW do 4360
kW jest propozycją do zainstalowania silników w modernizowanych, jak i nowo projektowanych lokomotywach liniowych, manewrowych oraz pojazdów szynowych. Dzięki spełnianiu restrykcyjnych
norm emisji spalin, silniki Caterpillar są idealną propozycją dla przedsiębiorstw zajmujących się modernizacją eksploatowanego w Polsce taboru – w szczególności lokomotyw typu ST-44 oraz rodziny
lokomotyw SM-42. Eneria dostarczyła ponad 350 takich silników w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat.
Dzięki zespołowi wyspecjalizowanych inżynierów Eneria zapewnia wsparcie techniczne zarówno na etapie prac projektowych, jak i podczas budowy lokomotyw.
Zestawienie zakresu mocy silników Caterpillar®
MODEL SILNIKA

ZAKRES MOCY (KW)

OBROTY SILNIKA (OBR./MIN.)

C18

563-598

1800

C27

708

1800

C32

840-950

1800

3508C

1000

1800

3512C

1350-1800

1800

3516C

2240

1800

C175

2800-3000

1800
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Abstract
Railway engines are required to meet increasingly stringent criteria. They need to be reliable,
effective and cost-efficient, and at the same time must meet the latest emission standards. Caterpillar
engines easily meet these requirements, and as such are widely used by railway companies all over
the world. Our offer includes engines in the range of power output from 205 kW to 4360 kW. CAT®
engines are intended to be installed both in modernised and in new designed mainline locomotives,
shunters, and rail vehicles. As our engines meet stringent emission standards, they are perfect for use by
companies that modernise rolling stock used by operators in Poland – in particular ST-44 type and SM-
‑42 family locomotives.Drawing from our experience, we provide technical support both at the design
stage and during the construction of locomotives. Whether you need an engine for your locomotive
or other rail vehicle our specialists will select the best CAT® engine and will assist in its installation.
Eneria has supplied over 350 such engines in just a few recent years.
Summary of the power ranges of Caterpillar® engines
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ENGINE MODEL

POWER RANGE (KW)

SPEED (RPM)

C18

563-598

1800

C27

708

1800

C32

840-950

1800

3508C

1000

1800

3512C

1350-1800

1800

3516C

2240

1800

C175

2800-3000

1800
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JAKOŚCIOWA METODA BOWTIE DLA OCENY RYZYKA
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KOLEJOWYM UNII EUROPEJSKIEJ
Piotr Smoczyński, Adrian Gill, Adam Kadziński
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Streszczenie
Koncepcje inżynierii bezpieczeństwa często nie trafiają bezpośrednio do odbiorców,
ale stanowią podstawę regulacji prawnych, które niekiedy wypaczają ich pierwotny cel [1].
W transporcie kolejowym Unii Europejskiej takim aktem prawnym jest wspólna metoda oceny bezpieczeństwa w zakresie oceny ryzyka [2], która często nie jest poprawnie interpretowana przez podmioty kolejowe. Aby to zmienić, zaproponowaliśmy nową metodę oceny ryzyka, opartą na koncepcji bowtie, ale zmodyfikowaną tak, aby osiągnąć pełną zgodność z wymogami prawnymi (rys. 1).

Rys. 1. Graficzne przedstawienie metody prezentowanej w artykule

Przedstawiona metoda okazała się skutecznym narzędziem zarządzania ryzykiem zagrożeń związanych ze zmianami wprowadzonymi do systemu kolejowego. Wykorzystuje ona w pełni dopuszczoną przepisami koncepcję ryzyka zasadniczo dopuszczalnego, pozwalając na wybranie priorytetowych
zagrożeń. Przejrzyste zasady jej stosowania sprawiają, że może być skutecznie wykorzystywana już
po krótkim szkoleniu.

Literatura
[1] Almklov, P.G., Rosness, R., Størkersen, K., When safety science meets the practitioners: Does safety science
contribute to marginalization of practical knowledge?, Safety Science, 2014, No. 67, s. 25-36.
[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej
metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka.
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Abstract
Safety science concepts often do not go directly to recipients, but form a basis of legal regulations
that sometimes distort their original purpose [1]. In rail transport of the European Union, such a legal
act is the Common Safety Method for risk assessment [2], which is often not correctly interpreted by
railway entities. To change this, we proposed a novel risk assessment method, based on the bowtie
concept, but modified to achieve full compliance with legal requirements (Fig. 1).

Fig. 1. Graphical representation of the presented method

The presented method proved to be an effective tool for management of risk related to the
changes introduced to the railway system. It uses the principle of broadly acceptable risk, that is fully
compliant with the Common Safety Method and allows to prioritize identified hazards. Clear rules
of application of the proposed method allows to use it effectively just after a short training.
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Streszczenie
Kwestia zarządzania ryzykiem zagrożeń związanych z wprowadzaniem zmian w systemie kolejowym jest bardzo ważna z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem, ponieważ każda zmiana
może znacznie obniżyć poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego. Z tego powodu takie zmiany są
regulowane na poziomie Unii Europejskiej (UE) poprzez specjalne rozporządzenie: wspólną metodę
oceny bezpieczeństwa (CSM) [1]. W tym artykule przedstawiamy zastosowanie naszej ulepszonej
metody bowtie, która jest w pełni zgodna z wymogami CSM (rys. 1).

Rys. 1. Fragment diagramu bowtie dla przejazdu przez sygnał zabraniający

Omówiony przykład, choć ograniczony ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, pozwala w pełni pokazać sposób korzystania z proponowanej metody na przykładzie zaczerpniętym
z międzynarodowego projektu dotyczącego zmiany zasad prowadzenia ruchu kolejowego.
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Abstract
The issue of managing the risk associated with introducing changes to the railway system is very
important from the point of view of safety management, as any change can significantly reduce the
level of safety of the railway system. For this reason, such changes are regulated at the European Union
(EU) level through a dedicated legal act: the Common Safety Method for risk assessment (CSM)
[1]. In this paper we present the application of our improved bowtie method, that is fully compliant
with the CSM (Fig. 1).

Fig. 1. Portion of a bowtie diagram for a top event being a train passing a signal at danger

The case study presented in the paper, although limited due to confidentially issues, allows to
fully describe how to use the proposed method in a real-life example taken from an international
project related to change in railway operational rules.
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Streszczenie
Ochrona środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzkiego stała się w ostatnich latach priorytetem
działań na świecie. Skuteczne ograniczenie emisji spalin, m.in. w transporcie kolejowym, przyczynia
się do zmniejszenia udziału tego sektora transportu w zanieczyszczeniu środowiska. Możliwości oceny
emisji spalin pojazdów szynowych dzięki zastosowaniu mobilnych przyrządów typu PEMS pozwoliło
na eliminację takich pojazdów lub modyfikację ich jednostek napędowych wraz z zastosowaniem
dedykowanych im systemów oczyszczania spalin. W artykule oceniono wyniki emisji spalin wybranych
pojazdów szynowych przed modernizacją oraz po modernizacji. Pojazdy badano w ramach skróconych
testów toksyczności na oporniku wodnym, w których wyznaczono emisję jednostkową dwutlenku
węgla, tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych. Następnie dokonano badań
pojazdów podczas normalnej pracy przewozowej na wybranych trasach, uwzględniających różne
warunki ruchu. Wartości emisji związków gazowych rozpatrywano jednocześnie z mierzonymi
wartościami emisji cząstek stałych. Do oceny porównawczej między pojazdami wykorzystano
dwuwymiarowe charakterystyki natężenia emisji poszczególnych składników szkodliwych odnoszące
się do warunków dynamicznych obiektów. Przedstawiono związki między otrzymanymi wartościami
natężenia emisji spalin a dynamiką jazdy, dla wybranych – charakterystycznych warunków pracy
lokomotyw spalinowych. Wartości emisji związków toksycznych otrzymane podczas pracy przewozowej
zestawiono z wynikami otrzymanymi w warunkach statycznych (na oporniku wodnym) i podjęto
próbę znalezienia ich odpowiedników tożsamościowych. Otrzymane wyniki końcowe poddano
ekologicznej ocenie, z której wynika, że prowadzone w Polsce modernizacje lokomotyw spalinowych
mają uzasadnienie w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza.
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Abstract
Protection of the environment as well as human health has become a priority for global efforts
in recent years. Effective reduction of exhaust emissions, e.g. in rail transport, contributes to reducing
the share of this transport sector in overall environmental pollution. The ability to assess the exhaust
emissions of rail vehicles through the use of PEMS-type mobile devices has made it possible to
eliminate such high emission vehicles or modify their powertrains with the use of dedicated exhaust
aftertreatment systems. The article assesses the exhaust emissions results of selected rail vehicles
before and after modernization. The vehicles were tested as part of shortened toxicity tests on a water
resistor, in which the specific emissions of carbon dioxide, carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen
oxides and particle matter were measured. Then, the locomotives were tested during regular transport
operations on selected routes, taking into account different driving conditions. The gaseous exhaust
emission values were recorded simultaneously with the measured emission of particulate matter.
Two-dimensional characteristics of the emission intensity of individual exhaust components related
to the dynamic conditions of the vehicles operation were used for comparative evaluation between
the vehicles. The relations between the obtained emission intensity values and driving dynamics
were presented for the selected, characteristic working conditions of diesel locomotives. The exhaust
emissions values obtained during transport work were compared with the results obtained in static
operating conditions (on a water resistor) and an attempt was made to find their identity equivalents.
The obtained final results were subjected to ecological evaluation, which shows that modernization
of locomotives in Poland is a justified means of effectively reducing air pollution.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
w kontekście przepisów prawa Unii Europejskiej określających Wspólne Metody Bezpieczeństwa
(CSM) dedykowane realizatorom procesu transportowego w systemie kolei. Opisano regulacje mające zastosowanie w procesie przeprowadzania analizy i wyceny ryzyka, składających się na ocenę ryzyka [1, 2, 3]. Przedstawiono również najważniejsze metody oceny ryzyka stosowane w transporcie
kolejowym wraz z analizą ich zalet oraz wad, które mogą utrudnić minimalizację wartości ryzyka do
poziomu akceptowalnego [4, 5]. Przepisy prawa Unii Europejskiej nie określają precyzyjnie sposobu
w jaki należy przeprowadzać ocenę ryzyka w organizacji. W szczególności przepisy te nie narzucają
stosowania konkretnej techniki analizy ryzyka w celu zidentyfikowania zagrożeń i przypisywania im
wag i wartości. W warunkach polskich najpopularniejszymi wykorzystywanymi technikami są m.in.
metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), diagram Ishikawy, HAZOP (Hazard and Operability Studies), FHA (Functional Hazard Analysis), FTA (Faul Tree Analysis), burza mózgów, metoda delficka i inne.
Ze względu na pozostawienie realizatorom procesu transportowego znacznej swobody w podejściu do metod oceny ryzyka, obszar ten w dalszym ciągu pozostaje problematyczny w systemie kolei
[6]. Jak pokazują niektóre zdarzenia kolejowe, zaniechania w procesie oceny ryzyka i niejednolitość
podejścia różnych przedsiębiorców do analogicznych stanów faktycznych, mogą prowadzić do niekontrolowanego wzrostu poziomu ryzyka w transporcie kolejowym.
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Literature
The article presents the issue of safety management in rail transport in the context of European
Union law provisions establishing Common Safety Methods (CSM) dedicated to the railway
organizations operating in the rail system. In the article there are described regulations applicable
in the process of risk analysis and evaluation that constitute the risk assessment model [1, 2, 3]. The
most important risk assessment methods used in rail transport are also presented, along with an
analysis of their advantages and disadvantages, which could rise problems during minimalization of
the level of risk to an acceptable value [4, 5]. The provisions of European Union law do not specify
precisely how to carry out risk assessment in the organization. In particular, these provisions do not
impose the use of a specific risk analysis technique to identify hazards and to assign weights and
values to them. In Polish conditions, the most popular techniques used are, among others, FMEA
(Failure Mode and Effects Analysis) method, Ishikawa diagram, HAZOP (Hazard and Operability
Studies), FHA (Functional Hazard Analysis), FTA (Foul Tree Analysis), brainstorming, Delphi
method and others.
Due to the fact that the railway organizations have considerable freedom in their approach to risk
assessment methods, this area remains problematic in the rail system [6]. As some railway accidents
show, omissions in the risk assessment process and the diverse approach of different entrepreneurs
to analogous facts can lead to an undesirable increase in the level of risk in rail transport.
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Streszczenie
Analiza produkowanych w ostatnim dziesięcioleciu pojazdów typu EZT pozwala zauważyć, iż przewoźnicy kolejowi zamawiają pojazdy, które cechują się znaczącą różnorodnością
w obrębie konfiguracji oraz struktury nadwozia. Różnice te, zauważalne w budowie poszczególnych
członów pojazdu, dotyczą przede wszystkim zmiennej ilości drzwi zewnętrznych, odmiennego układu drzwi oraz okien, różnego rozlokowania wyposażenia wewnętrznego oraz zewnętrznego. To znacząco wpływa na kształt struktury nośnej nadwozia pojazdu, co z kolei pociąga za sobą konieczność
wprowadzania głębokich modyfikacji ww. zespole pojazdu już na etapie prac projektowych.
W pracy autor zaprezentował problematykę wpływu zmian konstrukcyjnych w strukturze pojazdu szynowego na przebieg procesu projektowego. W kolejnych punktach pracy dokonano krótkiej charakterystyki bazowej wersji konstrukcji nadwozia członu skrajnego EZT z rodziny Impuls. Na podstawie szeregu zrealizowanych projektów przedstawiono
poszczególne warianty konstrukcji nadwozia, które cechują się znaczącym stopniem zróżnicowania.
W dalszej części opracowania przeprowadzono analizę wytrzymałościową bazowej konstrukcji członu skrajnego EZT. Następnie w podstawowej strukturze nadwozia wprowadzono modyfikacje polegające na zastosowaniu odmiennego układu i ilości drzwi wejściowych, okien oraz podstawowego
wyposażenia pojazdu. Nowy wariant nadwozia cechował się możliwie największą ilością zmian w obrębie przedmiotowej struktury w odniesieniu do konstrukcji bazowej. Dla opracowanej w ten sposób konstrukcji wykonano również analizę wytrzymałościową. Na podstawie uzyskanych wyników
oraz ich wzajemnego porównania zobrazowano wpływ opisywanych zmian na ogólną wytrzymałość
konstrukcji nośnej nadwozia. W dalszej części pracy określono niezbędny czas wynikający z wprowadzenie ww. modyfikacji na etapie tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej oraz późniejszej produkcji. Ostatecznie dokonano kompleksowego podsumowania, obrazującego skalę problemu, wynikającego z każdorazowego dostosowywania konstrukcji nośnej pojazdu do wymogów ogłaszanych
postepowań przetargowych.
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Abstract
An analysis of the EMU market in the last decade shows that rail carriers are ordering vehicles
that are characterized by a wide variety of configurations and body structures. These differences
mainly concern the variable number of external doors, different arrangement of doors and windows,
different arrangement of internal and external equipment. Therefore, it becomes necessary to
frequently modify the abovementioned vehicle body structure at the design stage.
The paper presents the impact of structural modifications in the supporting structure of
a rail vehicle on the design and production process. It has been done a short characteristic of
the basic version of the EMU single body – Impuls family. There were presented individual
variants of the body structure. They are characterized by significant diversity. In the further part
of the study, a strength analysis of the basic single body EMU structure was carried out. Then,
modifications were introduced to the basic body structure. They are characterized by using
a different arrangement and number of doors, windows and basic vehicle equipment. The new
body variant had the largest possible number of changes within the structure in relation to the basic
construction. Strength analysis was also carried out for the new structure. The results obtained for
both body versions were compared. The influence of the described changes on the overall strength
and shape of the supporting structure of the body was described. The further part of the work specifies
the necessary time for introducing the described modifications at the stage of preparing construction
documentation and production. Finally, a comprehensive summary was made. It presents the scale
of the problem, resulting from each time the vehicle supporting structure was adapted to the tender
process requirements.
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Streszczenie
Metody diagnostyki wibracyjnej umożliwiają identyfikację parametrów modalnych pojazdu
szynowego (częstotliwości drgań, postacie drgań, liczby tłumienia) i na tej podstawie wyznaczenie
wypadkowych charakterystyk dynamicznych zawieszenia (współczynniki sprężystości i tłumienia).
Zmiana w czasie tych parametrów wskazywać może na zużycie lub uszkodzenie występujące w układzie [1]. Ponadto wyniki identyfikacji modalnej umożliwiają walidację modeli dynamicznych, wykorzystywanych np. w analizach interakcji pojazdu szynowego i przęsła mostowego [2].
W niniejszej pracy przedstawiono metodologię identyfikacji parametrów modalnych jednostki
trakcyjnej serii EN57 na podstawie pomierzonych odpowiedzi swobodnych wagonu. Wzbudzenia
drgań dokonano metodą typu zeskok z progu” (ang. wedge method, rys. 1a) dla dwóch kierunków wymuszenia – pionowego i wahaniowego (rys. 1b). Badania zrealizowano w dwóch wariantach: z nieaktywnym oraz aktywnym amortyzatorem hydraulicznym (rys. 1c).

Rys. 1. Badania jednostki EN57: (a) idea wymuszenia drgań, (b) kierunki wymuszenia, (c) warianty badań

Mierzono przyspieszenia elementów wózka oraz pudła. Do identyfikacji modalnej użyto metodę realizacji własnej ERA [3] oraz techniki analizy widmowej. Na podstawie zidentyfikowanych parametrów
modalnych wzbudzonych postaci drgań wyznaczono charakterystyki dynamiczne zawieszenia pierwszego stopnia, składającego się ze sprężyn zwojowych i amortyzatorów hydraulicznych. Omówiono metodologię badawczą, zwracając uwagę na jej zalety oraz ograniczenia w aspekcie skuteczności identyfikacji. Przyjęta metodologia jest uniwersalna i może być zastosowana także do innego taboru szynowego.
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Abstract
The vibration diagnostic methods allow to identify modal parameters of a railway vehicle (natural
frequencies, mode shapes and damping ratios) and further on, to determine the resultant dynamic
characteristics of the vehicle’s suspension (stiffness and damping coefficients). Changes in time of the
identified values may indicate wear or failure in a system [1]. Furthermore, the results of modal identification
allow to validate the dynamic models that are used in, e.g., vehicle-bridge interaction analysis [2].
This paper addresses the methodology of modal parameters identification of an existing EN57 train
based on the free response measurements of individual car. The vibrations were excited by means of the
wedge method (Fig. 1a) in two global directions – bouncing and rolling (Fig. 1b). The tests were carried
out in two variants: having inactive hydraulic damper and with the hydraulic damper active (Fig. 1c).

Fig. 1. The EN57 tests: (a) the vibration excitation concept, (b) the excited modes, (c) the tests variants

The acceleration signals of bogie and car body were collected. The eigensystem realization
algorithm (ERA) [3] together with spectral analysis techniques are used in modal identification.
The dynamic characteristics of primary suspension, which consist of coil springs and hydraulic
dampers are determined, based on the identified modal parameters. The advantages and limitations
of the developed research methodology are discussed in terms of the identification effectiveness. The
developed methodology is universal and can be successfully applied to other types of rail vehicles.
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Streszczenie
Uwarunkowania prawne w zakresie transportu kolejowego w Polsce pozwoliły na dynamiczny
rozwój podmiotów gospodarczych zajmujących się kolejowymi przewozami ładunków i pasażerów.
W ostatnich latach na rynku kolejowym obserwuje się duże zainteresowanie zakupem nowych pojazdów do przewozów pasażerskich: lokomotyw elektrycznych, zespołów trakcyjnych, pojazdów metra, jak również modernizacją starego taboru szynowego, przede wszystkim lokomotyw spalinowych.
Ze względu na bardzo wysokie koszty, z jakimi związane są inwestycje taborowe, przedsięwzięcia te
powinny być dokładnie przeanalizowane pod kątem wykonalności i opłacalności. Przeprowadzenie
wiarygodnej oceny efektywności wymaga porównania alternatywnych wariantów inwestycji, które
odpowiadają konkretnym rozwiązaniom technicznym. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji prac badawczo-rozwojowych dla polskich przedsiębiorstw transportu kolejowego, do
oceny efektywności przedsięwzięć taborowych mogą być zastosowane następujące metody [1, 2]:
• analiza kosztu cyklu istnienia (ang. Life Cycle Cost Analysis),
• analiza korzyści-kosztów (ang. Cost-Benefit Analysis).
W pracy, na przykładzie trzech wariantów inwestycyjnych opracowanych w ramach studium wykonalności budowy metra w Krakowie, przedstawiono wybrane aspekty związane z oceną efektywności przedsięwzięć taborowych z wykorzystaniem analizy LCC [3]. W odniesieniu do analizowanych
wariantów zastosowano opracowaną w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej
metodę kalkulacji LCC opartą na zaleceniach europejskiej normy PN-EN 60300-3-3:2017-07 Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań – Szacowanie Kosztu Cyklu Życia.
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Abstract
Legal conditions in the field of rail transport in Poland allowed for the dynamic development
of business entities dealing with rail transport of cargo and passengers. In recent years, the railway
market has seen a lot of interest in the purchase of new passenger transport vehicles: electric
locomotives, traction units, metro vehicles, as well as the modernization of old rolling stock, mainly
of diesel locomotives. Due to the very high costs associated with investments related to the purchase
or modernization of rail vehicles, these projects should be carefully analyzed in terms of feasibility and
cost-effectiveness. Conducting a reliable assessment of effectiveness requires comparison of several
investment variants that correspond to specific technical solutions. Based on the experience gained
during the implementation of research and development works for Polish rail carriers, the following
methods may be used to assess the efficiency of rolling stock:
• Cost-Benefit Analysis;
• Life Cycle Cost Analysis.
The paper presents selected aspects related to the assessment of the effectiveness of rolling stock
investments using the LCC analysis. The case was illustrated by example of three investment variants
developed as part of the feasibility study for the construction of the metro in Krakow [3]. With regard
to the analyzed variants the LCC calculation method was used. The method was developed at the
Institute of Rail Vehicles, Cracow University of Technology, based on the recommendations of the
European standard PN-EN 60300-3-3:2017-07 Dependability management – Part 3-3: Application
guide – Life cycle costing.
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Streszczenie
W ostatnich latach na świecie obserwuje się wzrost automatyzacji, czyli procesu zastępowania
pracy ludzkiej poprzez maszyny korzystające ze sztucznej inteligencji. Wiele przedsiębiorstw zawdzięcza wysoką produktywność dzięki zmniejszeniu udziału zasobów ludzkich na rzecz maszyn. Postępująca automatyzacja dotyczy również transportu szynowego.
Systemy bezpiecznej kontroli jazdy pociągu w standardzie ATO (Automatic Train Operation),
zapewniające możliwość zdalnego prowadzenia pociągów bez udziału maszynisty, wdrażane są przede
wszystkim w transporcie miejskim, np. w metrze czy w kolejkach lotniskowych [1]. Przykłady eksploatacji takich pojazdów występują na terenie 26 krajów świata, m.in.: Francja, Szkocja, Anglia, Niemcy,
Chiny, Rosja i Australia. Podstawą do wprowadzenia pełnej automatyzacji ruchu pociągów w transporcie kolejowym stanowi system ERTMS składający się z [2]:
• systemu sterowania ruchem kolejowym ETCS, kompatybilny pomiędzy różnymi państwami
Europy. System ETCS poziomu 3 może służyć do automatycznego sterowania pociągiem,
pozwala to na uniezależnienie się od odcinków blokowych i umożliwia rezygnację z obwodów torowych i liczników osi,
• globalnego systemu kolejowej radiokomunikacji ruchowej GSM-R – kolejowej odmiany
cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczonej zarówno do transmisji danych pakietowych wykorzystywanych do celów lokalizacji, telemetrii i telematyki.
W pracy przedstawiono charakterystykę i przegląd wybranych rozwiązań autonomicznych pojazdów szynowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano oceny trendów rozwojowych
systemów autonomicznych w transporcie szynowym. Przedstawiono korzyści oraz zagrożenia wynikające z wprowadzenia tego typu rozwiązań. Jako przykład aplikacji systemu autonomicznego, przedstawiono wyniki projektu pierwszego w Polsce tramwaju typu 126N o handlowej nazwie „Nevelo”
poruszającego się w trybie sterowania autonomicznego. Badania systemu sterowania autonomicznej
jazdy tramwajem przeprowadzono w 2020 roku w MPK Kraków.
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Abstract
In recent years, there has been an increase in automation in the world, i.e. the process of replacing
human work by machines using artificial intelligence. Many enterprises owe their high productivity
due to the reduction of the share of human resources for machines. Progressive automation also
applies to rail transport.
Safe train control systems in the ATO (Automatic Train Operation) standard, ensuring the
possibility of remote trains without the driver’s participation, are implemented primarily in urban
transport, e.g. in the subway or in airport railway link [1]. Examples of the use of such vehicles are
found in 26 countries around the world, including France, Scotland, England, Germany, China,
Russia and Australia. The basis for the introduction of full automation of train traffic in rail transport
is the ERTMS system consisting of [2]:
• ETCS rail traffic control system, compatible between different European countries. The
ETCS level 3 system can be used for automatic train control, this allows you to become
independent of block sections and allows you to opt out of track circuits and axle counters,
• the global GSM-R rail traffic radiocommunication system - a railway variety of digital GSM
communications designed for both packet data transmissions used for location, telemetry
and telematics purposes.
The paper presents the characteristics and review of selected autonomous rail vehicle solutions.
Based on the conducted analyzes, development trends of autonomous systems in rail transport were
assessed. The benefits and threats resulting from the introduction of this type of solutions have been
presented. As an example of an autonomous system application, the results of the project of the first
tram type 126N in Poland with the trade name “Nevelo” moving in autonomous control mode are
shown. Research on the autonomous tram control system was carried out in 2020 at MPK Krakow.
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Streszczenie
Często zdarza się, że podejmowanie decyzji związanych z obsługą techniczną maszyn opiera się
na ograniczonej ilości danych. Dodatkowo często pojawia się problem, gdy mamy do czynienia z produktem nowym, unikalnym, a z drugiej strony krytycznym z punktu widzenia bezpieczeństwa lub
ukończenia misji. W takiej sytuacji możemy oprzeć się na dostępnych danych wzbogaconych o aktualne doświadczenie/analizy z porównywalnych maszyn. W artykule zostały porównane następujące
metody: estymacja bayesowska, analiza przeżycia z założonym parametrem kształtu funkcji gęstości
prawdopodobieństwa oraz analiza degradacji. Jako przykładem dla analizy posłużono się danymi dla
populacji kół lokomotyw, które ulegają uszkodzeniu w wyniku ścieraniu wraz ze wzrostem przejechanych kilometrów. Zostało przedstawiona analiza, jak zgromadzone doświadczanie eksploatacji (okres
bezawaryjnej pracy) wpływa na przewidywany resurs komponentu dla każdej z rozpatrywanych metod. Dodatkowo zostały wyliczone przedziały ufności dla przewidywanych czasów do awarii, by nie
tylko trafność przewidywania, ale również pewność wyniku mogła pozwolić na lepszą ocenę rozważanego modelu. Otrzymane wyniki pozwalają ocenić, która z metod umożliwia najlepsze przewidywanie, które metody są konserwatywne w przewidywaniu resursu oraz gromadzenie, jakiego typu
danych zapewnia optymalne analizę i finalnie optymalny czas obsługi technicznej.
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Abstract
In many cases, decisions related to machine maintenance are based on a limited amount of
data. Additionally, it is often a challenge when we are dealing with a component that is from one
hand critical for safety or completion of the mission but from the other hand is new and unique.
In such situation, we can rely on the available, limited data supported by current experience and
analysis from comparable machines. Bayesian estimation, Life Data Analysis with assumed, preknown shape parameter of the probability density function and degradation analysis was considered
as analysis methods in this paper. As an example, data for population of locomotive wheels was used.
Locomotive wheels are damaged as a result of wear. Paper presents how accumulated operational
experience (period of trouble-free operation) affects the expected remaining life of the component
for each of the considered methods. In addition, confidence intervals for the remaining life have been
calculated that helps to understand additional risk of application of each method. The obtained results
bring assessment of the methods in a context of the best prediction and models conservativeness.
Paper propose collecting type of data that ensures optimal analysis and finally the optimal time of
maintenance activities.
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Streszczenie
Hałas kolejowy jest czynnikiem, który wywiera niekorzystne oddziaływanie na życie populacji
ludzkich zamieszkujących okolice obszarów kolejowych. W Europie szczególnie odczuwalny wpływ
hałasu kolejowego obserwowany jest w krajach, gdzie występuje największa gęstość zaludnienia, czyli Holandia, Belgia i Niemcy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) na podstawie prowadzonych
badań określiła dolegliwości, na które najczęściej skarżą się ludzie narażeni na hałas kolejowy, są to
m.in. choroby układu krążenia, zaburzenia snu, upośledzenie słuchu i szum w uszach czy ciągłe rozdrażnienie. Ponieważ problem hałasu emitowanego przez środki transportu w Europie dotyczy kilkudziesięciu milionów ludzi, większość państw EU podjęła kroki na rzecz ograniczenia jego wpływu
na środowisko. W artykule przedstawiono sposoby redukcji hałasu transportowego w Austrii, Belgii,
Czechach, Danii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Szwajcarii i Szwecji. Przedstawiono również zmiany, jakie zostały wprowadzone w TSI Hałas (1304/2014). Źródła hałasu kolejowego generowanego przez pociągi konwencjonalne to przede wszystkim współpraca koła z szyną, zatem regularne
szlifowanie szyn pozwala na zmniejszenie hałasu przejazdu o ok. 10 dB. Wymiana żeliwnych wstawek
hamulcowych w wagonach towarowych na wstawki hamulcowe z materiałów kompozytowych pozwala na zmniejszenie hałasu o kolejne 5 dB. W artykule przedstawiono również inne sposoby zmniejszające hałas. Analizując strategię poszczególnych państw w redukcji hałasu oraz obserwując wyniki
tych działań, można założyć, że w perspektywie najbliższych 10 lat uda się ochronić ok. 70 populacji
ludzkiej przed skutkami hałasu kolejowego
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Abstract
Railway noise is a factor that has an adverse effect on the lives of human populations living along
railway areas. In Europe, the particularly perceptible impact of rail noise is observed in countries with
the highest density of population, in the Netherlands, Belgium and Germany. The World Health
Organization (WHO), on the basis of the conducted research, determined the complaints most often
complained of people exposed for railway noise, these are, among others, cardiovascular diseases,
sleep disturbance, hearing impairment and tinnitus or constant annoyance. Since the problem of
noise emitted by means of transport in Europe concerns tens of millions of people, most of the EU
has taken steps to reduce its impact on the environment. The article presents ways to reduce transport
noise in Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Germany, Norway,
Poland, Switzerland and Sweden. It also presents the changes that have been introduced in the TSI
Noise (1304/2014). Sources rail noise generated by conventional trains are primarily cooperation
with rail wheels, so regular grinding rails allows you to reduce the noise of about 10 dB. Replacing
the cast iron brake shoes on the freight wagons on the composite brake shoes allows to reduce noise
by a further 5 dB. The article also presents other ways to reduce noise. Analyzing the strategy of
individual countries in the reduction of noise and observing the results of these activities can be
assumed that in the next 10 years will be about 70% to protect the human population against the
effects of railway noise.
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Streszczenie
W artykule omówiono dwa, spośród występujących podczas eksploatacji pociągów, problemy
dotyczące wyznaczania skuteczności hamulca.
Pierwszym z nich jest trudność w ocenie skuteczności hamulca zespołów trakcyjnych wyposażonych w układ samoczynnego, ciągłego dostosowania siły hamującej do obciążenia pojazdu.
Drugim jest problem z oszacowaniem skuteczności hamulca pociągu towarowego, w którego
składzie znajdują się wagony wyposażone we wstawki hamulcowe wykonane z materiałów innych niż
żeliwo P10. Dla pierwszego przypadku zaproponowano wprowadzenie dodatkowego opisu na eksploatowanych pojazdach wraz z nową, lecz uproszczoną procedurą oceny skuteczności hamulca. Dla
drugiego przypadku przedstawiono rozwijaną obecnie metodę oceny skuteczności hamulca pociągu
w drodze symulacji komputerowej, przy czym zamierzonym celem jest opracowanie uproszczonego
algorytmu oceny możliwego do wykorzystania przez maszynistów.
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Abstract
The article discusses two of the issues concerning brake performance determination which occur
in the operation of trains.
One of them is the difficulty in assessing the brake performance of multiple units equipped with
a system for automatic continuous adjustment of the braking force to the vehicle load.
The other issue is concerned with the evaluation of the brake performance of a freight train
which includes wagons with brake blocks made of other materials than cast iron P10. For the first
case, the article proposes introduce an additional description is proposed to be introduced for
operated vehicles plus a new yet simplified procedure for the brake performance assessment. For
the other case, the article presents a method to assess the brake performance of a train by computer
simulation; the method is being developed now and the intended aim is to work out a simplified
assessment algorithm that could be used by the train drivers.
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Streszczenie
Projekt „Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupy kolejowego taboru pasażerskiego – INNORAIL” prowadzony w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – Gospostrateg realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rozwoju systemu transportu kolejowego. Projekt realizowany jest
przez: Ministerstwo Infrastruktury (lider projektu), Ministerstwo Rozwoju, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Instytut Kolejnictwa.
INNORAIL skupia się na analizie obecnego stanu techniki oraz organizacji procesu eksploatacji
taboru, ram prawnych w zakresie zamawiania taboru, świadczenia usług związanych z jego eksploatacją, a także preferencji podróżnych z uwzględnieniem uwarunkowań na rynku polskim, jak i międzynarodowym.
Rezultatem projektu będą dokumenty określające prognozy zapotrzebowania na tabor, rekomendacje dla zamawiających tabor według najlepszych praktyk, ramowe strategie taborowe i wytyczne
dla projektowania taboru dla typowych uwarunkowań krajowych.
Projekt INNORAIL z jednej strony ma za zadanie podniesienie jakości i funkcjonalności użytkowanego w Polsce taboru kolejowego, z drugiej zaś opracowanie standardów umożliwiających optymalizację kosztów jego zakupu i eksploatacji. Projekt nie zastąpi zamawiających w ich roli przy realizacji zamówień na pojazdy szynowe. Jednak w ramach projektu zostaną opracowane wytyczne dla
zamawiających i eksploatujących tabor w oparciu o najnowsze światowe trendy. Dzięki INNORAIL
producenci taboru i jego podzespołów oraz krajowi przewoźnicy kolejowi i organizatorzy transportu
publicznego uzyskają kompleksowy zestaw informacji niezbędnych do podejmowania decyzji planistycznych i inwestycyjnych.
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Abstract
The project “Innovative and standardized development model for the purchase of rail passenger
rolling stock - INNORAIL” carried out within the programme “Social and economic development
of Poland in the globalizing markets conditions” – GOSPOSTRATEG implements the assumptions
of the Strategy for Responsible Development related to the rail transport system development. The
project is run by: the Ministry of Infrastructure (Project leader), the Ministry of Development, the
Kozminski University and the Railway Research Institute.
INNORAIL focuses on the analysis of the current state of technology and organization of the
rolling stock operation process, the legal framework for ordering rolling stock, the provision of
services related to its operation as well as travellers’ preferences taking into account the conditions
on the Polish and international market.
The result of the project will feature documents specifying forecasts of rolling stock demand,
recommendations for rolling stock contractors according to best practices, rolling stock framework
strategies and guidelines for rolling stock design for typical national conditions.
On the one hand, the INNORAIL project is aimed at improving the quality and functionality
of rolling stock used in Poland, while on the other, developing standards to optimize the costs
of purchasing and operating it. The project will not replace awarding entities in their role in the
implementation of orders for rail vehicles. However, guidelines will be developed within the project
for contracting and operating rolling stock based on the latest global trends. Thanks to INNORAIL,
manufacturers of rolling stock and its components as well as domestic rail operators and public
transport organizers will obtain a comprehensive set of information necessary for making planning
and investment decisions.
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Streszczenie
Konstrukcje pojazdów szynowych produkowanych przez Grupę Newag charakteryzują się spawaną strukturą szkieletową wykonaną głównie ze stalowych profili giętych. Znacząca liczba połączeń
spawanych w tych pojazdach wynosząca nierzadko kilkanaście tysięcy połączeń oraz ich duża różnorodność w zauważalnym stopniu wydłuża proces weryfikacji połączeń spawanych. W celu zachowania najwyższej jakości produktu oraz aby spełnić wszystkie niezbędne normy, koniecznym stało się
stworzenie autorskiego narzędzia usprawniającego proces weryfikacji połączeń spawanych.
Proces weryfikacji połączeń spawanych w konstrukcji pojazdów szynowych składa się z kilku
etapów i wymaga współpracy między zespołem obliczeniowym i konstrukcyjnym. Ograniczona liczba licencji w środowiskach CAE, ich wysoka cena oraz niewielka ilość specjalistów posiadających
znajomość środowisk obliczeniowych w znacznym stopniu wpływają na całkowity czas weryfikacji
połączeń spawanych, co bezpośrednio przekłada się na finalny koszt prowadzonych obliczeń. Wykonanie pre- i post-processingu w niezależnym środowisku, które jest zintegrowane z podstawowymi
systemami CAD oraz CAE, umożliwiło przede wszystkim skrócenie czasu całego procesu weryfikacji spoin, zaangażowanie większej liczby inżynierów w całym procesie weryfikacji bez potrzeby znajomości skomplikowanych i kosztownych narzędzi CAE.
Omawiane narzędzie w prosty sposób umożliwia zdefiniowanie wszystkich połączeń spawanych
przez konstruktorów odpowiedzialnych za tworzenie dokumentacji bazowej. Zdefiniowane w ten
sposób połączenia mogą być bezpośrednio importowane do środowiska obliczeniowego i są przez
nie jednoznacznie odczytywane – importowane własności zawierają informację o typie złącza spawanego, jego rozmiarze oraz dodatkowych parametrach wpływających na jego wytrzymałość. Prezentowane narzędzie pozwala na łatwą identyfikację każdego połączenia spawanego, szybkie wyszukanie odpowiedniego rysunku technicznego zawierającego opis danego połączenia oraz posiada szereg
dodatkowych funkcji usprawniających całkowity proces weryfikacji połączeń spawanych. Ponadto
w programie umożliwiono prezentowanie wyników, które mogą być w prosty sposób odczytane przez
konstruktorów bez konieczności wykorzystania środowiska CAE. Wszystkie informacje dotyczące
definicji połączeń spawanych wraz z wynikami przechowywane są w jednej bazie danych, co umożliwia łatwą archiwizację oraz możliwość wykorzystania w późniejszych projektach.
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Abstract
Rail vehicles manufactured by the Newag Group are characterized by a welded skeletal
structure commonly made of bent steel profiles. The vast amount of welded joints in these vehicles
often exceeds several thousand and their large diversity significantly extends total time needed for
processing and verification. In order to preserve the high quality of the final product and to fulfill all
requirements imposed by standards, it has become necessary to create inhouse, new and original tool
to improve the process of verification of welded joints.
The process of verification of welded joints in structures making up rail vehicles consists of
several stages and requires cooperation between the CAE and CAD team. The limited number of
licenses in CAE environments, the high price and a small number of specialists with knowledge
of computing environments significantly affects the total time of verification of welded joints,
which directly translates into the total cost of calculations. Performing pre and post processing in
an independent environment that is integrated with the basic CAD and CAE systems has enabled,
above all, shortening the time of the entire welds verification process, involving more engineers in
the entire verification process without requiring of them detailed knowledge of complicated and
costly CAE tools.
The tool allows to easily define all welded joints by the designers responsible for creating base
documentation. The connections defined in this way can be directly imported into the computational
environment and are clearly read by it - the imported properties contain information about the type
of welded joint, its size and additional parameters affecting its strength. The presented tool permits
easy identification of each welded joint, quick search of the appropriate technical drawing containing
a description of the given joint and has a number of additional functions to improve the overall
process of verification of welded joints. In addition, the program allows the presentation of results that
can be easily read by designers without having to use the CAE environment. All information about
the definition of welded joints with the results are stored in one database, which allows for archiving
in an easy way and the possibility of use in future projects.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono przykładowe wymagania prawne stawiane tramwajom w procesie homologacji w zakresie wytycznych materiałowych i środowiskowych. Opisano badania prowadzone
w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przedstawionymi w obowiązujących przepisach
prawnych, między innymi w odniesieniu do publikacji nowych norm powiązanych, jak i w analogii
do obecnie obowiązujących trendów w dziedzinie badań dopuszczeniowych dla pojazdów szynowych. Ponadto w artykule podjęto próbę weryfikacji zasadności wprowadzenia zmian omówionych
wymagań homologacyjnych w obliczu opracowań nowoczesnych rozwiązań przy produkcji materiałów i produktów stosowanych w produkcji tramwajów oraz konieczności podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy.
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Abstract
The article presents examples of legal requirements for trams in the approval process in the
field of material and environmental guidelines. Tests carried out to confirm compliance with the
requirements presented are described in applicable legal regulations, among others with regard to the
publication of new related standards as well as in analogy to the current trends in the field of approval
testing for rail vehicles. In addition, the article attempts to verify the legitimacy of introducing changes
to the discussed approval requirements in the face of the development of modern solutions in the
production of materials and products used in the production of trams and the need to increase the
level of safety and comfort.
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Streszczenie
Tarcze hamulcowe oraz okładziny są poddawane intensywnym obciążeniom cieplnym szczególnie
na powierzchniach ciernych. W wyniku tego mogą wystąpić przy dużych gradientach temperatur wysokie
naprężenia termiczne na powierzchni ciernej tarczy, pęknięcia powierzchni oraz odkształcenia cieplne.
Skuteczność działania hamulców zarówno samochodowych, jak i kolejowych jest mocno uzależniona od
stanu cieplnego tarczy hamulcowej i okładzin ciernych. Efektywną metodą badawczą procesu wymiany
ciepła w hamulcach była symulacja komputerowa, a także badania eksperymentalne na pełnowymiarowym
stanowisku dynamometrycznym. Zaprezentowano dwuwymiarowy, osiowo-symetryczny model
numeryczny nieustalonego przewodnictwa cieplnego w hamulcu kolejowym. Zastosowano stosowne
warunki brzegowe zagadnienia, opisujące ciepło generowane w hamulcu oraz odprowadzane do otoczenia.
Zagadnienie rozwiązano z użyciem metody elementów skończonych. Przedstawiono przykładowe
wyniki obliczeń temperatur hamulca z wykorzystaniem modelu numerycznego, a także rezultaty badań
eksperymentalnych. Opisano wyniki symulacji oraz badań eksperymentalnych dotyczące intensywnego
hamowania pociągu z dużych prędkości. Przedstawiono czasowe przebiegi temperatur na powierzchni
ciernej tarczy oraz w wybranych punktach. Ponadto do oceny rozkładu temperatury na powierzchni ciernej
tarczy zastosowano kamerę termowizyjną.
Wstępnie porównano wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych. Uzyskano zbliżone
wartości maksymalnych temperatur w końcu hamowania, przy pewnym zróżnicowaniu czasowych
przebiegów temperatur w trakcie analizowanego procesu.. Wskazane jest dalsze rozwijanie badań
tego zagadnienia.
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Abstract
Brake disc and brake pads are subjected to severe thermal loadings by high heat generation rates
on rubbing surfaces. As a result of high thermal stresses attained in the brake disc by high temperature
gradients, the surface cracking and thermal deformations may occur. The thermal performance of
railway and automotive brakes is strongly influenced by temperatures of the disc brake pads.
A computer simulation and experimental tests are applied as effective methods of investigating
the heat transfer problems in brakes. A two-dimensional axisymmetric model of the transient
heat conduction in railway brake disc has been presented. The relevant boundary conditions, that
describe the heat generated in the brake and the heat transferred to ambient air, have been used. The
problem has been solved by the use of the finite element method. Exemplary results of simulation
and experiment using mentioned kinds of models and the differences between them are presented.
The results of simulations and experimental investigations on intensive braking of a train with an
initial high speed. Temperature responses of the disc brake on friction surface and at other selected
points were presented. In addition, a thermal imaging camera was used to assess the temperature
distribution on the friction surface of the disc The results of experimental and simulation tests were
preliminarily compared. Similar values of maximum temperatures were obtained at the end of braking
with a certain difference in temperature responses during the analyzed process. It is advisable to
further develop research on this issue.
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Streszczenie
Podnoszenie poziomu świadczonych przez przewoźników kolejowych usług związane jest między innymi z minimalizacją opóźnień. Pozwalają na to odpowiednio skonstruowane harmonogramy.
W normie europejskiej UIC 451-1 opisano sposób uwzględniania rezerw w rozkładzie jazdy, gwarantujący punktualny bieg pociągu w przypadku wystąpienia zakłóceń. Przyczynami opóźnień wyróżnionymi w normie mogą być: prace remontowe, awarie taboru i infrastruktury, niewłaściwe wypełnianie obowiązków przez personel, wydłużony czas zatrzymania na stacji, a także efekt domina
związany z opóźnieniem innych pociągów przez skład opóźniony. W artykule przeprowadzono analizę słuszności proponowanych w normie czasów buforowych na przykładzie danych rzeczywistych
o zakłóceniach. Dokonano klasyfikacji przyczyn opóźnień i skutków w zależności od zdarzenia inicjującego. Wykorzystano wskaźniki oceny odporności harmonogramów z literatury w celu oceny zaimplementowanych czasów buforowych. Determinantami wpływającymi na wartość marży czasowej
według normy UIC 451-1 jest prędkość, czas jazdy oraz tonaż. Margines czasowy jest stałym elementem rozkładu jazdy i jest wliczony w czas podróży. W przypadku długich remontów także dokonuje
się czasowej aktualizacji rozkładu jazdy. Przypisane marginesy zaznacza się w formularzu podsumowującym dla każdej linii kolejowej jako pomoc przy sterowaniu ruchem. Pomaga to na racjonalizację
prowadzenia pociągu pod względem redukcji prędkości i najkrótszego czasu przejazdu. Zaleca się,
aby pracownicy kontroli ruchu oraz maszyniści byli informowani o dostępnych rezerwach. W dokumentach powinno się wskazać najdłuższy czas i maksymalną prędkość jazdy.

Literatura
[1] Ghaemia, N., Zilko, A., Yan, F., Cats, O., Kurowicka, D., Goverde, R., Impact of railway disruption predictions
and rescheduling on passenger delays, Journal of Rail Transport Planning & Management, Vol. 8, iss. 2, 2018,
s. 103-122.
[2] Kroon, L., Dekker, R., Vromans, M., Cyclic railway timetabling: A stochastic optimization approach, Springer,
2007, s. 41-68.
[3] Richard, L., Jesper, L., Simon, B., A survey on robustness in railway planning, European Journal of Operational
Research, Vol. 266, 2017, s. 1-15.
[4] Solinen, E., Nicholson, G., Peterson, A., A microscopic evaluation of railway timetable robustness and critical
points, Journal of Rail Transport Planning & Management, Vol. 7, iss. 4, 2017, s. 207-223.
[5] Timetable recovery margins to guarantee timekeeping – recovery margins. UIC 451-1 European Standards.

– 201 –

XXIV KONFERENCJA NAUKOWA POJAZDY SZYNOWE 2020

ANALYSIS AND EVALUATION OF TIME RESERVES
IN THE RAILWAY TIMETABLE IN TERMS
OF RANDOMNESS OF EVENTS
Łukasz Wolniewicz, Franciszek Restel
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
e-mail: lukasz.wolniewicz@pwr.edu.pl

Abstract
Raising the railway level of services is closely connected, among other technical parameters, to
minimizing delays. Well-structured schedules are called robust timetables. They are able to withstand
consequences of system failures. The Leaflet UIC 451-1 published by the International Railway Union
describes how to include reserves in the timetable to guarantee punctual train operation in case of
disruptions. The reasons for delays highlighted in the standard may be renovation works, rolling stock
and infrastructure failures, improper performance of duties by staff, extended stopping time at the
station, as well as the domino effect associated with the delay of other trains by the delayed train. The
leaflet does not take into account probabilistic issues depending on system qualities. The determinants
affecting the value of the time margin according to the UIC 451-1 standard are speed, driving time
and tonnage. The time margin is a permanent element of the timetable and is included in the travel
time. Time margins influence directly the operational robustness, which is the ability to withstand
failure consequences in the operation process. In the event of long renovations, the timetable is also
updated temporarily. Time margins influence the system in two opposite ways. The first, increasing
time margins increases the punctuality. The second, increasing time margins increases travel times and
decreases the network capacity. Thus, it is necessary to place margins where they are needed and resign
from them when not needed. Therefore, the aim of the paper is to analyse the most used standard in
area of railway time margins (UIC 451-1) and to identify necessary improvements in terms probabilistic
failure occurrence and consequences. To perform the task, a large database on unwanted events in the
railway system was used to find probabilistic rules which can be added to the UIC 451-1 approach.
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Streszczenie
W pracy na podstawie wytycznych zawartych w normie 50126-1:2018-02. Zastosowania kolejowe. Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące kształtowania własności RAMS kolejowych środków transportu.
Analiza RAMS (z ang. Realibility, Avalability, Maintainbility and Safety w skrócie RAMS) jest powszechnie stosowanym narzędziem dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu, w szczególności transportu kolejowego. Pomimo znacznego potencjału wspomnianej metody zauważyć można pewne braki
w standaryzacji procedur obliczeniowych, zwłaszcza jeśli chodzi o wyznaczanie miar (wskaźników)
związanych z niezawodnością kolejowych środków transportu. W normie PN-EN 50126 [1] znajdują się wytyczne dotyczące możliwości aplikacyjnych analizy RAMS w sektorze kolejowym, jednakże
nie wyczerpują one w pełni niektórych aspektów praktycznych.
Według normy analiza RAMS to proces projektowania, monitorowania i poprawy wskaźników
nieuszkadzalności, gotowości, podatności na utrzymanie i bezpieczeństwa w cyklu istnienia pojazdu
szynowego. Proces kształtowania charakterystyk RAMS, który został szczegółowo omówiony w pracy,
jest to proces wieloetapowy [2]. Przebiega przez wszystkie etapy cyklu istnienia pojazdu: od powstania koncepcji i projektowania poprzez wytwarzanie do eksploatacji. W analizie RAMS wykorzystywane są różne wskaźniki niezawodnościowe, których wyznaczenie odbywa się na podstawie gromadzonych danych eksploatacyjnych. W pracy przedawniono klasyfikację danych eksploatacyjnych,
związaną z różnymi scenariuszami użytkowania i utrzymania kolejowych środków transportu [3].
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Abstract
In the article, based on the guidelines contained in the standard 50126-1: 2018-02. Railway
applications. Specification of reliability, availability, maintainability and safety, selected issues concerning
the shaping of the RAMS property of railway means of transport were presented. RAMS analysis
(Realibility, Avalability, Maintainbility and Safety abbreviated as RAMS) is a commonly used tool for
the needs of various industry areas, in particular rail transport. Despite the considerable potential of
this method, there are some shortcomings in the standardization of calculation procedures, especially
when it comes to determining the measures (indicators) related to the reliability of rail transport.
The PN-EN 50126 standard [1] contains guidelines regarding the application possibilities of RAMS
analysis in the railway sector, however they do not fully exhaust some practical aspects.
According to the standard, the RAMS analysis is a process of designing, monitoring and
improving indicators of reliability, readiness, maintainability and safety throughout the life cycle
of a rail vehicle. The process of shaping the RAMS characteristics, which was discussed in detail
in the paper, is a multi-stage process [2]. The RAMS analysis goes through all the stages of the
vehicle’s life cycle: from concept and design to production and operation. The RAMS analysis
uses various reliability indicators, which are determined on the basis of collected operational data.
The classification of operational data, which is associated with various scenarios for the use and
maintenance of railway means of transport, has been overdue [3].
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Streszczenie
Wiele potencjalnych problemów wynikających z procesu spawania można wykryć za pomocą
zaawansowanych symulacji numerycznych, przyczynia się to do znacznego zredukowania kosztów
produkcyjnych poprzez zminimalizowanie odkształceń termicznych oraz związanych z tym napraw.
W artykule przestawiono wpływ paramentów procesu spawania na odkształcenia termiczne.
Dla ustalonej postaci geometrycznej próbki oraz określonego typu spoiny przeprowadzono symulacje procesu spawania metodą elementów skończonych, celem wyznaczenia odkształceń termicznych. Symulacje obejmują nominalne parametry procesu oraz przypadki, w których prąd spawania
jest odchylony o 10% od wartości podstawowej. Na końcu artykułu przedstawiono podsumowanie
dla wszystkich przypadków wraz z omówieniem wpływu gęstości siatki elementów skończonych na
otrzymane wyniki.

Literatura
[1] Zienkiewicz, O.C., The Finite Element Method, McGraw Hill, 1977.
[2] Czupryński, A., Podstawowe technologie spawalnicze w ćwiczeniach laboratoryjnych, WPS Gliwice, 2017.

– 205 –

XXIV KONFERENCJA NAUKOWA POJAZDY SZYNOWE 2020

NUMERICAL SIMULATION OF WELDING PROCESS,
THE INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS
ON THERMAL DEFORMATIONS
Tomasz Zadorożny1,2, Mirosław Szczepanik2
Alstom Konstal SA
Silesian University of Technology in Gliwice
e-mail: tomasz.zadorozny@alstomgroup.com
1

2

Abstract
Many potential risk and issues during welding process can be discovered by numerical
simulation, this can reduce costs by minimizing deformations and necessary repairs. The article will
present influence of welding process parameters on thermal deformations. For the given geometry
and type of weld the thermal deformation have been simulated by means of numerical simulation base
on Finite Element Method. The cases where the welding current was nominal and when it deviates up
to 10% have been analysed. Finally, the results for the discussed cases obtained for different density
of finite element mesh will be presented.
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