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Wypadek kolejowy jest to niezamierzone nagłe zdarze-
nie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejo-
wego; przynosi on negatywne konsekwencje dla zdrowia
ludzkiego, mienia lub środowiska. Do wypadków zalicza
się kolizje, wykolejenia, zdarzenia na przejazdach i zda-
rzenia z udziałem osób, spowodowane przez pojazd ko-
lejowy będący w ruchu czy pożar pojazdu kolejowego. Do
poważnych wypadków zalicza się kolizję, wykolejenie
pociągu lub inne podobne zdarzenie z przynajmniej jedną
ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko ran-
nymi lub powodujące znaczne zniszczenie pojazdu ko-
lejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska, osza-
cowane na co najmniej 2 miliony euro i mające oczywi-
sty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na za-
rządzanie bezpieczeństwem.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejo-
wym zaangażowane są następujące podmioty:
o przewoźnicy kolejowi,
o zarządcy infrastruktury,
o użytkownicy bocznic,
o producenci taboru,
o zakłady naprawcze taboru kolejowego.

Wszystkie te podmioty mają obowiązek stosowania pro-
cedur związanych z bezpieczeństwem oraz przeprowadza-
nia oceny ryzyka związanego z procesem, jaki wykonują dla
kolejnictwa.

Do głównych organizacji zajmujących się problemami bez-
pieczeństwa w zakresie transportu kolejowego należą: Eu-
ropejska Agencja Kolejowa, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd
Transportu Kolejowego, Transportowy Dozór Techniczny, Pań-
stwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

W celu zapewnienia jakości usługi i bezpieczeństwa pa-
sażerów i towarów w transporcie szynowym jest wdrażany
Międzynarodowy Standard Przemysłu Kolejowego IRIS (In-
ternational Railway Industry Standard).

W celu unifikacji wymagań odnośnie do bezpieczeństwa
ruchu kolejowego na poziomie unijnym opracowywane są
wspólne metody analityczne i wskaźniki w zakresie:
v oceny stanu bezpieczeństwa – wskaźniki CSI (Common

Safety Indicators – Wspólne Wskaźniki Bezpieczeństwa),

v metod oceny bezpieczeństwa – wskaźniki CSM (Common
Safety Methods – Wspólne Metody Oceny Bezpieczeń-
stwa),

v celów związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa –
wskaźniki CST (Common Safety Targets – Wspólne Cele
Bezpieczeństwa).
Zawierają one m.in. propozycje poprawy specyfikacji tech-

nicznych interoperacyjności (TSI).

Bezpieczne zarządzanie infrastrukturą
Definicja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS –
Safety Management System) przedstawiona jest zwięźle
w Dyrektywie o Bezpieczeństwie Kolei 2004/49/WE. Sys-
tem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oznacza organi-
zację i środki przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub prze-
woźnika kolejowego w celu zapewnienia bezpiecznego za-
rządzania jego działaniem.

W Polsce podstawowe wymagania i elementy systemu
zarządzania bezpieczeństwem określa Rozporządzenie Mi-
nistra Transportu z 19.03.2007 r. w sprawie systemu za-
rządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. SMS
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. składa się z Księgi Bezpie-
czeństwa oraz 31 procedur. Wymagania i zasady zarządzania
ryzykiem w ramach SMS opisane są w Decyzjach Komisji
2009/460/WE oraz 2009/352/WE. SMS PKP PLK S.A.
dotyczy m.in. zagadnień bezpieczeństwa drogi kolejowej (tor,
podtorze, konstrukcje inżynierskie), sterowania (kontrola
niezajętości, blokady, nastawnie, bezpieczna kontrola jaz-
dy) oraz zasilania (trakcyjne, nietrakcyjne).

Do bezpiecznego zarządzania infrastrukturą przyczynia
się w znacznym stopniu Centrum Diagnostyki PLK S.A. Cen-
trum realizuje zadania z zakresu:
Z pomiarów diagnostycznych nawierzchni (geometria torów)

i elementów infrastruktury drogi kolejowej (skrajnia bu-
dowli), pomiarów profilu poprzecznego i podłużnego szyn
dla potrzeb kwalifikacji szyn do reprofilacji i odbioru ro-
bót regeneracyjnych,

Z badań defektoskopowych nawierzchni kolejowej (szukanie
i ujawnianie wad oraz uszkodzeń powierzchniowych i we-
wnętrznych w szynach, elementach rozjazdów i złączach
szynowych),

Z diagnostyki funkcjonalnej urządzeń automatyki,
Z spawalnictwa szyn i rozjazdów,
Z odbioru elementów nawierzchni kolejowej.

Pomiary elementów skrajni budowlanej linii kolejowej wy-
konuje się m.in. metodą laserową i fotogrametryczną (z wy-
korzystaniem pojazdu UPS80).

Według zaleceń opracowanych przez Międzynarodo-
wy Związek Kolei (UIC – IRSE) dla bezpiecznych kompu-
terowych systemów sterowania w kolejnictwie systemy
o najwyższych poziomach bezpieczeństwa (4 i 3 w 5-stop-
niowej skali CENELEC) obowiązuje zasada fail safe
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zobowiązująca projektantów do takiego rozwiązania sys-
temu, aby żaden pojedynczy błąd nie prowadził do sytu-
acji niebezpiecznej.

Jednym z liczbowych wskaźników charakteryzujących bez-
pieczeństwo komputerowych systemów sterowania w kolej-
nictwie jest THR (Tolerable Hazard Rate) – tolerowany po-
ziom ryzyka (dopuszczalna intensywność uszkodzeń
z uwzględnieniem czasu detekcji uszkodzeń pojedynczych).
Norma PN-EN 50/29, 2005 podaje dopuszczalne warto-
ści współczynnika THR dla obowiązujących poziomów bez-
pieczeństwa SIL (Safety Integrity Level). I tak np. dla SIL 4
występuje następująca zależność: 10-9 ? THR < 10-8.

Urządzenia detekcji stanów awaryjnych
taboru
Od kilku lat badanie taboru kursującego po sieci kolejowej za-
rządzanej przez PLK wspomaga SID (System Informatyzacji DSAT).
Współpracuje on z przytorowymi urządzeniami defekcji stanów
awaryjnych (DSAT). Ich zaawansowana technologia umożliwia
zdiagnozowanie w taborze (w czasie jazdy z rozkładową pręd-
kością) stanów niebezpiecznych. Przez cały czas (online) każdy
pociąg, jego wagony i każda oś są badane przez system i auto-
matycznie oceniane, czy spełniają wymagania eksploatacyjne
i czy nie wprowadzają zagrożenia wypadkowego. Liczba urządzeń
DSAT wynosi ok. 180; rozmieszczone są one na 44 liniach ko-
lejowych. W ciągu roku diagnozują one ok. 50 mln osi zestawów
kołowych.

Urządzenia DSAT są przytorowymi obiektami technicznymi,
które służą do wykrywania uszkodzeń elementów jezdnych ta-
boru podczas ruchu. Realizują, w zależności od konfiguracji,
funkcje detekcji zagrzanych maźnic (GH), deformacji bieżni i nad-
miernych przeciążeń dynamicznych (PM), zagrzanych hamulców
(GM) lub obciążenia kół (OK). Zapewniają one bezpieczeństwo
ruchu pociągów poprzez ostrzeganie o możliwości wystąpienia
stanu awaryjnego w elementach jezdnych taboru. Wykrywają
one deformacje powierzchni tocznych kół w przejeżdżającym
taborze. Takie deformacje powodują pęknięcia oraz przyspie-
szają zużycie szyn i rozjazdów.

Bezpieczeństwo wagonów towarowych
w europie
W grudniu 2009 r. Unia Europejska, Europejska Agencja
Kolejowa (ERA) oraz krajowe urzędy kolejowe przyjęły pro-
gram działań na rzecz bezpieczeństwa wagonów towaro-
wych w ramach prac wspólnej grupy sektorowej (Joint Sec-
tor Group) ERA. Przyjęcie programu przyspieszył tragiczny
wypadek pociągu towarowego w miejscowości Viareggio
(Włochy). Z powodu przełamania zestawu kołowego nastą-
piło wykolejenie cysterny, której zbiornik został rozpruty, i do-
szło do wybuchu przewożonego gazu.

JSG łączy kompetencje Wspólnoty Kolei Europejskich
(CER), prywatnych przewoźników towarowych (ERFA), pry-
watnych właścicieli wagonów towarowych (UIP), prywatnych
operatorów transportu kombinowanego (UIRR) oraz pro-
ducentów taboru (UNIFE). Przyjęty program działań opty-
malizuje sposób postępowania dla zmniejszenia ryzyka zwią-
zanego z eksploatacją zestawów kołowych wagonów towa-
rowych. Na europejskim obszarze objętym programem

rejestruje się rocznie ok. 50 mld km przebiegu wagonów.
Program zaleca skuteczne środki zaradcze, które uzupeł-
niają ujednolicone kryteria utrzymania zestawów kołowych.

Europejski katalog inspekcji wizualnej (European Visu-
al Inspection Catalogue – EVIC) ewidencjonuje przy pomocy
referencyjnych obrazów niedopuszczalne uszkodzenia me-
chaniczne lub usterki w osłonie antykorozyjnej zestawów
kołowych. Badanie odbywa się w warsztatach, kiedy wagon
jest podniesiony lub znajduje się nad kanałem rewizyjnym.
W przypadku wykrycia usterki wagon zostaje wyłączony z ru-
chu, zaś zestaw poddaje się badaniom nieniszczącym. Pro-
gram zobowiązuje do przeprowadzania badań zwykłych
wagonów co sześć lat; wagony do przewozu materiałów nie-
bezpiecznych lub eksploatowane w trudnych warunkach
(narażenie na korozję) powinny być badane co cztery lata.
Dla wszystkich zestawów kołowych sporządza się zestawienie
parametrów minimalnych. JSG opracowała w tym celu spe-
cjalną kartę parametrów. Należy podkreślić, że inspekcja
EVIC – po włączeniu w październiku 2010 r. do ogólnej
umowy o użytkowaniu wagonów (AVV) – stanowi jedynie uzu-
pełnienie dotychczasowych procedur w zakresie utrzyma-
nia taboru. Spoczywa na niej obowiązek publikacji katalo-
gu w jedenastu językach wspólnoty oraz organizacji krajo-
wych szkoleń i warsztatów. Od początku funkcjonowania
programu do połowy 2010 r. przebadano w Europie ponad
180 000 wagonów towarowych. Otrzymane od współpra-
cujących instytucji wyniki badań są analizowane i wykorzy-
stywane przez JSG.

Dodatkowo ok. 50% ogólnej liczby zestawów kołowych
objętych programem jest poddawanych uzupełniającej
analizie z użyciem Programu wyrywkowych badań nienisz-
czących osi zestawów kołowych (European Sampling Pro-
gram – ESP). Zaaprobowany przez władze krajowe rocz-
ny program ESP jest koordynowany w skali międzynaro-
dowej, dane są przygotowywane w jednolitym formacie,
a na podstawie ich analizy JSG podejmuje kolejne środ-
ki zaradcze w porozumieniu z krajowymi urzędami bez-
pieczeństwa kolejowego.

Kolejnym elementem zrównoważonego programu euro-
pejskiego jest System rejestracji zestawów kołowych (Eu-
ropean Wheelset Traceability – EWT), wprowadzony w sierp-
niu 2010 r. Dzięki temu instrumentowi zestawy kołowe, w któ-
rych wykryto wady materiałowe, łatwo zidentyfikować i okre-
ślić przyczyny wypadków. EWT obejmuje łącznie 47 para-
metrów komponentów i przypadków utrzymania zestawów
kołowych. Dane dotyczące utrzymania każdego zestawu ko-
łowego muszą być rejestrowane na bieżąco. Od 2012 r. dane
mają być wprowadzane do systemu elektronicznego. Prze-
wodnik dotyczący implementacji EWT został opracowany
przez JSG. W Niemczech obowiązuje przestrzeganie zasad
Federalnego Urzędu Kolejowego (EBA) odnośnie do doku-
mentacji wszystkich eksploatowanych wagonów towarowych.
Zadaniem EBA oraz innych krajowych urzędów transportu
kolejowego jest dostosowanie rozporządzenia do rozwiązań
europejskich w celu maksymalnego ograniczenia zagrożeń
wynikających z eksploatacji wagonów towarowych.

Elementem wiążącym podjęte inicjatywy w zakresie
ujednolicenia zasad utrzymania zestawów kołowych jest
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ustalenie Wspólnych europejskich kryteriów utrzymania
(European Common Criteria for Maintenance – ECCM).
Dokument zawiera niezbędne wytyczne dla procedur
napraw bieżących i okresowych wagonów towarowych,
w tym przebiegu inspekcji wizualnej według EVIC, demon-
tażu wszystkich wałów zestawów kołowych, które nie
spełniają wymagań podczas przeglądów rewizyjnych.
Zdefiniowane zostały także kryteria dla oceny stanu po-
wierzchni zestawów kołowych (ujednolicona definicja oraz
procedury usuwania lokalnych lub poważnych uszkodzeń
powierzchni tocznej). Ujednolicono warunki przeprowa-
dzania prób nieniszczących, które obejmują wszystkie
obszary zastosowań zestawów kołowych. Dodatkowe prze-
pisy dotyczą wartości granicznych średnicy osadzenia kół
zestawów (dla wałów UIC typ A oraz wałów eksploatowa-
nych pod dużymi obciążeniami).

Opracowanie, wdrażanie i wykorzystanie programu JSG
jest nadzorowane przez UE oraz krajowe urzędy kolejowe.
Konsekwentna realizacja i udział w programie EVIC, prowa-
dzenie rejestracji oraz wdrożenie wspólnych kryteriów utrzy-
mania zestawów kołowych budują wiarygodność sektora.
Istotne fragmenty programu JSG zostały wprowadzone do
normy EN 15313:2010 w zakresie utrzymania zestawów
kołowych oraz częściowo do umowy użytkowania (AVV).
Oczekuje się, że kontynuacja prac wspólnej grupy sektoro-
wej będzie kontynuowana, m.in. w zakresie zasad utrzymania
innych elementów wagonów towarowych, wpływających na
bezpieczeństwo jazdy (ułożyskowanie zestawów kołowych
oraz sprężyny piórowe).

Bezpieczeństwo sieci trakcyjnej
Sieci trakcyjne eksploatowane na PKP są przystosowa-

ne do następujących warunków pracy:
o minimalna temperatura otoczenia: -25oC, maksymalna

temperatura otoczenia: 40oC,
o maksymalna prędkość wiatru w strefie nizinnej: 29,6 m/s,

w strefie nadmorskiej i górskiej: 32,2 m/s,
o występowanie osadów lodowych na przewodach: od 1,2

do 2,6 dN/m sieci (w zależności od liczby i przekroju prze-
wodów składających się na dany rodzaj sieci),

o czynną długość ślizgaczy odbieraków prądu niemniejsza
niż 1 m.
Na PKP przeważnie zastosowana jest sieć skompenso-

wana. W torach szlakowych i torach głównych zasadniczych
stosuje się dwa przewody jezdne i jedną lub dwie liny no-
śne, natomiast w torach głównych dodatkowych i w torach
bocznych, ze względu na mniejszą prędkość poruszania się
pojazdów, stosuje się jeden przewód jezdny i jedną linę nośną.

Pochylenie sieci jezdnej jest następujące:
Z 5‰ dla prędkości 100 km/h,
Z 3‰ dla prędkości 100–140 km/h,
Z 2‰ dla prędkości 140–160 km/h,
Z 1,5‰ dla prędkości 160–200 km/h.

Wszystkie konstrukcje wsporcze, które podtrzymują prze-
wody pod napięciem, ze względów bezpieczeństwa są uszy-
nione. Mogłoby się bowiem zdarzyć, że w wyniku uszkodzenia
izolacji głównej (przebicie izolatora) konstrukcja wsporcza
znalazłaby się pod potencjałem sieci jezdnej. Dotknięcie takiej

konstrukcji groziłoby porażeniem. W większości przypadków
stosuje się uszynienia indywidualne. W niektórych tylko przy-
padkach – grupowe. Konstrukcje kładek i wiaduktów uszynia
się za pomocą iskiernika.

Od wielu lat występuje problem przepięć w sieci trakcyjnej
i przytorowych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym.
Stosowane w sieci trakcyjnej odgromniki rożkowe i zaworowe
wprowadzono do eksploatacji przed rozpowszechnieniem
elektronicznych urządzeń srk.

Trudno zatem spodziewać się, aby ograniczenia prze-
pięć zapewniane przez te odgromniki, na poziomie 12
kV, były wystarczające dla elektronicznych urządzeń znaj-
dujących w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej. Powo-
duje to często uszkadzanie elektronicznych urządzeń srk,
które nie są objęte dodatkową ochroną przed przepię-
ciami. W celu poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie
prowadzi się obecnie badania poligonowe nad skutecz-
nością działania wykorzystującego warystory nowego
systemu ograniczania przepięć.

Wnioski
Porównując zagrożenie życia w różnych gałęziach trans-

portu (liczba zabitych w wypadkach na 1 mln pojazdo-
kilometrów), można stwierdzić, że kształtuje się ono na-
stępująco:
v w transporcie drogowym: 0,95,
v w transporcie wodnym: 0,25,
v w transporcie powietrznym: 0,035,
v w transporcie kolejowym: 0,035.

Wydaje się, ze zagrożenie życia ludzkiego w transporcie
kolejowym będzie malało i w niedługim czasie osiągnie po-
ziom 0,03.
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