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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ UTH RADOM  

O NOWE URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ 

 

W artykule przedstawiono bazę laboratoryjno-badawczą aktualnie istniejącą na Wydziale Transportu i Elektrotechniki 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Dzięki współpracy z firmą Bombar-

dier Transportation (ZWUS) Polska S.A. z Katowic, Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia oraz  Sp. z o.o Sche-

idt & Bachmann Polska z Lubonia rozwinięto infrastrukturę badawczą o nowoczesne laboratoria, unikalne w skali europej-

skiej, przeznaczone do celów dydaktycznych oraz do badań eksploatacyjnych i funkcjonalnych systemów automatyki kolejowej.  

 

WSTĘP 

Znaczący postęp naukowo-techniczny dokonujący się w wielu 
dziedzinach życia wymusza na uczelniach technicznych nieustanne 
podnoszenie poziomu kształcenia. Aby szkoły wyższe mogły konku-
rować na rynku edukacyjnym, muszą w swojej ofercie uwzględniać 
oczekiwania przyszłych przedsiębiorców. Powinny kłaść nacisk 
zarówno na uczenie zastosowań praktycznych (laboratoryjnych), jak 
i przygotowywać studentów w zakresie samodzielnego myślenia, a 
także innowacyjności i przedsiębiorczości. 

Jedną z dostępnych specjalności na Wydziale Transportu i 
Elektrotechniki (WTiE) Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w obsza-
rze kształcenia nauk technicznych jest Sterowanie Ruchem w 
Transporcie Kolejowym. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem 

zarówno ze strony młodych studentów, jak i starszych – najczęściej 
czynnych zawodowo w branży kolejowej. Sterowanie ruchem kole-
jowym to popularna i interesująca specjalność przygotowująca 
studentów do pracy w przedsiębiorstwach i zakładach transporto-
wych, przemyśle motoryzacyjnym i biurach projektowych, związa-
nych z dziedziną sterowania ruchem kolejowym i ogólnie z automa-
tyką kolejową. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów specjalnościo-
wych mają na celu zdobywanie wiedzy teoretycznej o podstawo-
wych zagadnieniach dotyczących sterowania ruchem pociągów oraz 
wykształcenie niezbędnych umiejętności praktycznych. 

1. AKTUALNIE WYKORZYSTYWANA BAZA 
LABORATORYJNA DO BADAŃ URZĄDZEŃ 
STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 

Głównym przeznaczeniem urządzeń srk jest zapewnienie bez-

 
Rys. 1. Stanowiska laboratoryjne do badania systemów srk firmy Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A.: 
a) systemu urządzeń stacyjnych typu EbiLock 950 ze sterownikami obiektowymi STC; b) licznikowego systemu kontroli niezajętości typu 
SOL-21; c) samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu SPA-5; d) samoczynnej blokady liniowej typu SHL-12 
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piecznego przemieszczania się pojazdów po sieci kolejowej oraz 
wymaganej sprawności. Dlatego bardzo ważna jest znajomość 
budowy i funkcjonowania tych urządzeń. Przejście z układów me-
chanicznych i elektromechanicznych na systemy hybrydowe (prze-
kaźnikowo-komputerowe) i komputerowe spowodowało konieczność 
nowego podejścia do kształcenia inżynierów i magistrów na spe-
cjalności Sterowanie Ruchem w Transporcie Kolejowym.  

Zakład Systemów Sterowania w Transporcie (na WTiE) dzięki 
współpracy z firmą Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. 
Katowice, Zakładami Automatyki KOMBUD S.A. z Radomia oraz 
ostatnio firmą Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o w Luboniu 
wzbogacił swoją infrastrukturę badawczą o nowoczesne i unikalne 
w skali europejskiej laboratoria przeznaczone do badania technicz-
no-funkcjonalnego systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejo-
wym. Na WTiE aktualnie wykorzystywane są trzy laboratoria wypo-
sażone w urządzenia i systemy srk: 
– Laboratorium Elementów i Urządzeń SRK (m.in. Z.A. KOMBUD 

S.A., Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A.), 
– Laboratorium Systemów SRK (Bombardier Transportation 

ZWUS Polska S.A.), 
– Laboratorium Systemów SRK (Scheidt & Bachmann Polska Sp. 

z o.o.). 
Zgromadzono w nich modele podstawowych systemów i urzą-

dzeń srk, obecnie produkowanych przez wskazane firmy i stosowa-
nych na modernizowanych liniach kolejowych. Wszystkie stanowi-
ska laboratoryjne odpowiadają realnym systemom sterowania ru-
chem kolejowym, eksploatowanym na kolejach polskich i innych. 

Laboratorium Systemów SRK wyposażone w aparaturę ba-
dawczą przez Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. 
Katowice (sala 112) zawiera: 
– komputerowy system urządzeń stacyjnych typu EbiLock 950 ze 

sterownikami obiektowymi STC, 
– stanowisko dyżurnego ruchu z komputerowym systemem 

EbiScreen 2, 
– komputerowa dwukierunkowa samoczynna blokada liniowa typu 

SHL-12, 
– komputerowa samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu 

SPA-5, 
– licznikowy system kontroli niezajętości odcinków torowych typu 

SOL-21, 
– napęd zwrotnicowy typu EAA-5, 
– sygnalizator 5-komorowy typu EHA-22, 
– sygnalizator drogowy typu EHZ-7, 
– sygnalizator ostrzegawczy maszynisty typu EHZ-5, 
oraz 
– urządzenia ochrony zwierząt typu UOZ-1 wyprodukowane przez 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o. z 
Warszawy. 
Laboratorium Elementów i Urządzeń srk, wyposażone i moder-

nizowane przez Zakłady Automatyki KOMBUD z Radomia oraz 
firmę Bombardier Transportation (ZWUS) Polska S.A. Katowice, 
(największe gabarytowo) zawiera podrzędne podzespoły wykonane 
w technologii przekaźnikowej i nowe komputerowe systemy srk 
(sala 107), w tym m.in.: 
– przekaźniki stosowane w sterowaniu ruchem kolejowym, 
– urządzenia oddziaływania punktowego (SHP), 
– sygnalizator torowy i napęd zwrotnicowy, 
– elektroniczny obwód nakładany EON, 
– obwód torowy typu SOT, 
– przetwornice elektromaszynowe, elektroniczne i tyrystorowe, 
– komputerowy pulpit nastawczy OSA-H, 
– mikroprocesorowa sygnalizacja przejazdowa typu SPR-2, 
– licznikowy system kontroli niezajętości typu SKZR, 
– samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu RASP-4Ft,   itd. 

Laboratorium Systemów SRK z aparaturą badawczą firmy 
Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o (sala 113) zawiera modele 

 
Rys. 2.  Stanowiska w Laboratorium Elementów i Urządzeń SRK: 
a) ogólny widok laboratorium 107; b) systemu sygnalizacji przejazdowej typu SPR-2 (kat. A); c) licznikowego systemu kontroli niezajętości 
typu SKZR; d) samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu RASP-4Ft 
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nowoczesnych niemieckich systemów automatyki kolejowej przy-
stosowanych do wymogów sterowania ruchem w kolejnictwie pol-
skim, w tym m.in.: 
– Urządzenie zabezpieczające przejazd kolejowy kat. A, B, C typu 

BUES 2000, 
– System nastawczy ZSB 2000, 
– Pulpit BUES/ZSB do sterowania urządzeniami samoczynnej 

sygnalizacji przejazdowej BUES 2000 dla dyżurnego ruchu 
(Urządzenie Zdalnej Kontroli), 

– Sygnalizator drogowy LED typu SYG/RYB/SBP/01 produkcji 
Scheidt & Bachmann GmbH, 

– Sygnalizator kolejowy (diodowy). 
Najnowsze laboratorium wyposażone w urządzenia badawcze 

firmy Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o. zawiera w pełni mikro-
procesorowy system zabezpieczenia przejazdu kolejowego typu 
BUES 2000 uzupełniony systemem nastawczym ZSB 2000, który 
jest rozwinięciem systemu przejazdowego. Rozwinięcie to dotyczy 
m.in.: cech konstrukcyjnych, warunków klimatycznych, używanego 
sprzętu i zaprojektowanych funkcji. 

Systemy te charakteryzują się otwartą i modułową architekturą. 
Dodawanie podobnych podzespołów do urządzeń pozwala odpo-
wiednio rozbudowywać konfiguracje wymienionych systemów. 
Użycie odpowiedniego oprogramowania procesorów modułowych 
(podstawowych elementów systemu) powoduje wzrost bezpieczeń-
stwa zapewnionego przez system. Podczas pracy systemów doko-
nuje się również ich autotestowanie.  

Budowa obu systemów BUES 2000 oraz ZSB 2000 jest po-
dobna i zawiera cztery główne płaszczyzny: 
– zarządzającą, 
– wykonawczą, 
– urządzeń zewnętrznych,  
– diagnostyczną – dyspozytorską. 

Płaszczyzna zarządzająca wpływa na sterowanie i kontrolę 
wszystkich procesów zabezpieczenia ruchu pociągów. Składa się 
ona, w zależności od konfiguracji systemów, z kilku zdublowanych 

procesorów modułowych i klawiatury serwisowej. 
W płaszczyźnie wykonawczej znajdują się karty, które przejmu-

ją sterowanie i kontrolę obiektów kolejowych zewnętrznych. Najniż-
szą logiczną płaszczyznę tworzą urządzenia zewnętrzne. Są tutaj 
wszystkie elementy poza typowymi urządzeniami sterowania, jak 
np. zwrotnice, liczniki osi, semafory, itd. 

W skład płaszczyzny diagnostycznej systemu BUES 2000 
wchodzą moduł diagnostyczny (w kontenerze) i centrala diagno-
styczna (w nastawni), natomiast w przypadku ZSB 2000 płaszczy-
zna diagnostyczna (dyspozytorska) składa się wyłącznie z kompute-
ra diagnostycznego. Obok możliwości typowo diagnostycznych, jak 
w BUES 2000: wizualizacja informacji z płaszczyzny zarządzającej, 
zapis danych i transmisja danych w razie uszkodzeń, itd., komputer 
diagnostyczny systemu ZSB 2000 przejmuje również zadania dys-
pozytorskie 

PODSUMOWANIE 

Zdobywanie wiedzy praktycznej jest dla studentów znacznie 
bardziej korzystne i atrakcyjne, aniżeli nauka przedmiotów teore-
tycznych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci mogą dotykać i 
doświadczać tego, co usłyszeli na zajęciach wykładowych i projek-
towych. Przeprowadzone badania umożliwiają studentom formuło-
wanie pewnych uogólnień, pozyskanie nowych wiadomości nt. 
budowy i działania urządzeń srk (tradycyjna metoda laboratoryjna) 
oraz ułatwiają przewidywanie nieznanych im jeszcze procesów i 
zachowań w funkcjonowaniu poszczególnych systemów automatyki 
kolejowej (problemowa metoda laboratoryjna). 

W oparciu o przedstawione w artykule laboratoria sterowania 
ruchem kolejowym na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uni-
wersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu prowa-
dzone są prace badawczo-naukowe, w tym m.in. projekt w ramach 
Programu Badań Stosowanych „System gromadzenia danych eks-
ploatacyjnych i analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów 
automatyki kolejowej”, PBS3/A6/29/2015. 

 
Rys. 3.  Stanowiska laboratoryjne do badania systemów automatyki kolejowej firmy Scheidt & Bachmann Polska Sp. z o.o.: 
a) pulpit dyspozytorski systemu nastawczego ZSB 2000; b) sterowanie samoczynną sygnalizacją przejazdową BUES 2000 z poziomu 
nadrzędnego i wykonawczego; c) widok panelu zawierającego moduły poziomu zarządzania i moduł diagnostyczny; d) monitory z obrazem 
szczegółowym stacji i komunikatami (alarmami) systemu ZSB 2000 
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W ostatnich latach zintensyfikowała się międzynarodowa wy-
miana wykładowców i studentów, objęta programem „Erasmus”, 
przyczyniając się do zwiększenia współpracy Wydziału Transportu i 
Elektrotechniki UTH Radom z innymi uczelniami europejskimi. 

Współpracujące z Uczelnią firmy z branży kolejowej biorą rów-
nież czynny udział w przekazywaniu wiedzy i doświadczeń związa-
nych ze swoją działalnością, w organizowaniu praktyk i staży stu-
denckich, a także udzielają się przy realizacji projektów naukowo-
badawczych i rozwojowych. 

 
Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Cen-

trum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowa-
nych, nr umowy PBS3/A6/29/2015. 
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The development of research infrastructure of the 
University of Technology and Humanities in Radom 

based on new devices of railway automation 

The article presents a base of laboratory and research, 

which exists currently at the Department of Transport and 

Electrotechnics University of Technology and Humanities in 

Radom. Through the cooperation with such companies as: 

Bombardier Transportation (ZWUS) Poland from Katowice, 

KOMBUD from Radom and Scheidt & Bachmann Poland 

from Luboń, research infrastructure is developed based on 

laboratories, which are modern and unique in Europe. They 

are designed for the teaching purposes, the operational re-

search and functional systems of railway automation. 
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