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STRESZCZENIE 
 

Omówiono istniejące systemy kolei magnetycznej - zasady działania, warunki 
projektowania trasy, konstrukcję toru oraz eksploatowany tabor. Omówiono równieŜ obecny 
stan rozwoju i zastosowań praktycznych, jak równieŜ prognozy dalszego rozwoju kolei 
magnetycznej. 
 

 
 
 
 

1. WPROWADZENIE  
 

Prace nad koncepcją i praktycznym zastosowaniem kolei magnetycznej są prowadzone 

w Japonii i w Niemczech od blisko 40 lat. Przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań 

w zakresie transportu szynowego było m.in. przekonanie, Ŝe tradycyjny system 

wykorzystujący współpracę koła z szyną moŜe być stosowany do prędkości 300 - 350 km/h. 

Doświadczenia ostatniego dziesięciolecia nie w pełni potwierdziły zasadność przyjętego 

załoŜenia. Rekordy prędkości uzyskane podczas jazd doświadczalnych na kolejach 

francuskich i niemieckich zdają się temu przeczyć. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe wprowadzenie 

prędkości przekraczających 350 km/h w eksploatacji tradycyjnej kolei jest związane 

z koniecznością rozwiązania szeregu problemów technicznych związanych między innymi 

z aerodynamiką ruchu i zasileniem pojazdu w energię trakcyjną (współpracy odbieraka prądu 
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z siecią). Pociąg z zawieszeniem magnetycznym, ze względu na brak takich elementów 

mechanicznych, jak koła, silniki itp. moŜe być lŜejszy i zuŜywać przy tej samej prędkości 

jazdy o ok. 30 % energii mniej niŜ klasyczny pociąg duŜych prędkości. 

W Niemczech, jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego wieku Herman Kemper 

opatentował szereg rozwiązań dotyczących unoszenia elektromagnetycznego, które 

wykorzystano do opracowania koncepcji pojazdu z zawieszeniem magnetycznym. Począwszy 

od 1965 r. rozpoczęto badania wariantów rozwiązań z zawieszeniem elektrodynamicznym 

oraz z zastosowaniem magnesów trwałych w połączeniu z napędem za pomocą silników 

liniowych. Po koniec lat siedemdziesiątych zakończono prace nad opracowaniem koncepcji 

obecnego systemu kolei magnetycznej Transrapid. Dzięki budowie okręgu doświadczalnego 

w Emsland (TVE1) o długości 31,5 km moŜliwe było w latach 1978 - 1988 wykonywanie jazd 

doświadczalnych i uzyskanie przez pojazd z zawieszeniem magnetycznym prędkości              

450 km/h. Po kolejnych próbach z prototypami takiego pojazdu TR 06 i TR 07 w 1999 r. 

zakończono pomyślnie testy trójczłonowego pojazdu serii TR 08 [8]. 

RównieŜ w Japonii rozpoczęto badania nad koleją magnetyczną w latach sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku stawiając sobie za cel podwojenie prędkości jazdy z 250 km/h uzyskiwanych 

wówczas przez szybkie koleje. Specjaliści japońscy postanowili przy tym w opracowaniu 

pojazdu z zawieszeniem elektrodynamicznym wykorzystać zjawisko nadprzewodnictwa 

(według koncepcji amerykańskich naukowców: Powella i Danby’ego). W 1972 r. powstał 

pierwszy prototyp pojazdu ML 100 testowany na torze doświadczalnym Miyazaki, 

a w 1979 r. prototyp MU 500 uzyskał prędkość 517 km/h. Wskutek czasowego wstrzymania 

badań dopiero w 1989 r.  

wybudowano w okręgu Yamanashi odcinek doświadczalny o długości 18,4 km (w tym 

12,8 km linii dwutorowej) w 80 % przebiegający w tunelach, przy załoŜeniu, Ŝe będzie on 

stanowił fragment nowej linii kolei magnetycznej łączącej Tokio z Osaką. Na odcinku badano 

dwa nowe prototypy pojazdów: trzyczęściowy MLX2 01 oraz złoŜony z czterech sekcji MLX 

02. W 1999 r. MLX 01 uzyskał rekordową prędkość 552 km/h. Dalsze studia i badania kolei 

magnetycznej JR Maglev są obecnie kontynuowane przez koleje japońskie i Japoński Instytut 

Naukowo-Badawczy Kolejnictwa (RTRI) [1], [7], [14]. 

Do systemów obecnie badanych naleŜy więc zaliczyć przede wszystkim: japońskie 

systemy: JR Maglev oraz MLU (liniowy samochód osobowy), a z europejskich rozwiązań   

                                                 
1 TVE - Transrapid-Versuchsanlage Emsland 
2 Magnrtic Levitated Experimental 
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M-Bahn oraz Transrapid, który uwaŜa się za najbardziej zaawansowany i sprawdzony 

w praktyce. 

 

 

2. ZASADY DZIAŁANIA KOLEI MAGNETYCZNEJ 

 

Charakterystycznymi cechami kolei magnetycznej jest zawieszenie pojazdu nad torem 

bez pośrednictwa kół, a więc równieŜ bez współpracujących z nimi szyn oraz napęd 

indukcyjnym silnikiem liniowym, róŜniącym się od normalnego silnika indukcyjnego tym, Ŝe 

rozcięty stojan i wirnik są rozwinięte na płaszczyźnie. Uzwojenie pierwotne (stojan) moŜe 

być rozłoŜone wzdłuŜ toru, a uzwojenie wtórne (wirnik) umieszczone w pojeździe. Wskutek 

zasilania uzwojenia pierwotnego prądem zmiennym jest indukowany prąd w uzwojeniu 

wtórnym i powstaje moment pociągowy powodujący poruszanie się pojazdu wzdłuŜ toru. Ze 

względu na przenoszenie bez tarcia siły pociągowej teoretycznie nie ma ograniczeń prędkości 

jazdy [2]. 

Uzwojenie pierwotne moŜe być równieŜ umieszczone w pojeździe, a wtórne ułoŜone 

wzdłuŜ toru. W tym ostatnim przypadku energia elektryczna musi być dostarczana do 

pojazdu, co jest utrudnione w przypadku bardzo duŜych prędkości jazdy. Umieszczenie 

uzwojenia pierwotnego w pojeździe zastosowano w rozwiązaniu japońskim JR Maglev 

w postaci magnesów nadprzewodzących (cewek) wytwarzających silne pole magnetyczne.            

Z magnesami umieszczonymi w pojeździe współpracują umieszczone w torze elektromagnesy 

napędowe powodujące ruch pociągu oraz elektromagnesy unoszenia i stabilizacji połoŜenia 

pojazdu. Elektromagnesy słuŜące do napędu umieszczone po obu stronach toru, zasilane 

prądem trójfazowym generują pole magnetyczne, które wskutek sprzęgnięcia z polem 

magnesów nadprzewodzących pojazdu powodują jego ruch postępowy. Zmiana 

częstotliwości prądu zasilania umoŜliwia zmianę prędkości pojazdu. Elektromagnesy 

unoszenia i stabilizacji nie są zasilane z zewnątrz, a przepływ prądu jest wynikiem indukcji 

elektromagnetycznej. W systemie japońskim jest niezbędny układ jezdny słuŜący do 

prowadzenia pojazdu w zakresie prędkości do 100 km/h. 

W niemieckim systemie Transrapid siły przyciągania pomiędzy elektromagnesami 

umieszczonymi pod podłogą pojazdu (uzwojenie wtórne), a uzwojeniem pierwotnym 

umieszczonym pod konstrukcją prowadzącą pojazd zapewniają podparcie pojazdu. Natomiast 

jego prowadzenie i utrzymanie pojazdu w pionie jest moŜliwe dzięki elektromagnesom 
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umieszczonym na wsporniku pojazdu, który obejmuje uzwojenie pierwotne umieszczone na 

krawędziach konstrukcji toru (rys.1) [18]. 

 

 

Rys. 1 Rozmieszczenie elektromagnesów w rozwiązaniu Transrapid 

1 – uzwojenie wtórne (wirnik) 

2 – uzwojenie pierwotne (stojan) 

3 – szczelinowy czujnik odstępu 

4 – magnesy prowadzenia 

 

Poprzez zasilanie prądem zmiennym uzwojenia pierwotnego (stojana) umieszczonego 

w systemie Transrapid w torze kolei magnetycznej, w uzwojeniu wtórnym jest indukowany 

prąd czego następstwem jest pojawienie się siły pociągowej. Prędkość przemieszczania się 

ruchomego pola magnetycznego moŜna regulować zmieniając natęŜenia oraz częstotliwości 

trójfazowego prądu. 

System elektronicznego programowania elektromagnesów zapewnia unoszenie pojazdu 

na wysokości 10 mm ponad torem (w rozwiązaniach japońskich ponad 100 mm). Prąd 

elektryczny dostarczany jest oddzielnie do kaŜdego z odcinków, na które dzieli się trasę – 

z niezaleŜnych podstacji umieszczonych z obu stron toru (co 10 do 40 km). 
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Moc dostarczanego prądu oraz rozmieszczenie podstacji zaleŜy od układu i profilu trasy kolei 

magnetycznej (rys. 2a i 2b). 

 

 

 

Rys. 2a. sposób prowadzenie pociągu magnetycznego, 1 – podstacja trakcyjna, 2 – sekcja 
zasilania, 3 – sekcje wyłączone 
 
 

 

Rys. 2b. ruchome pole magnetyczne, 1 – uzwojenie pierwotne, 2 – uzwojenie wtórne 

 

Hamowanie pojazdu następuje dzięki zmianie kierunku działania pola magnetycznego 

z jednoczesnym oddaniem energii hamowania do sieci energetycznej. 
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3. WARUNKI PROJEKTOWANIA I INFRASTRUKTURA TORU KOLEI 

MAGNETYCZNEJ 

 

Droga kolei z zawieszeniem magnetycznym moŜe być projektowana jako jedno- lub 

dwutorowa. Trasowanie drogi jest ułatwione, poniewaŜ moŜna stosować znacznie mniejsze 

promienie łuków poziomych (w przypadku systemu Transrapid przy prędkości 300 km/h jest 

to promień ok. 2300 m, w porównaniu z promieniami 3200 - 7000 m na kolejach 

tradycyjnych) oraz pochylenia do 10 % (do 4 % w przypadku klasycznej kolei). 

Znacznie mniejszy jest równieŜ pas terenu zajmowany przez kolej magnetyczną. 

W odróŜnieniu od zasad projektowania trasy linii tradycyjnej kolei, trasa kolei 

magnetycznej jest projektowana jako krzywa przestrzenna uwzględniająca jednocześnie 

warunki układu jak i profilu linii [13]. Do łączenia odcinków prostych z łukami poziomymi 

zastosowano krzywe przejściowe w postaci sinusoidy, natomiast łuków pionowych - klotoidę. 

Dla linii Transrapidu mającej łączyć Berlin z Hamburgiem są wymagane warunki podane w 

tablicy 1. 

Tablica 1 

 

Parametry trasy przyjęte dla projektowanej linii Berlin – Hamburg [13] 
 

Parametr Wartość  parametru 
Prędkość dopuszczalna 500 km/h 
Maksymalne poprzeczne nachylenie toru i jego 
gradient 

12° 
0,1°/m 

Dopuszczalne pochylenie podłuŜne profilu 10% 
Minimalny łuk poziomy 
Przy prędkości 300 km/h 
Przy prędkości 500 km/h 

350 m 
1920 m 
6455 m 

Minimalny łuk pionowy 
Przy prędkości 300 km/h 
Załom wypukły 
Załom wklęsły 

600 m 
 

11500 m 
~ 6000 m 

Przy prędkości 500 km/h 
Załom wypukły 
Załom wklęsły 

 
~ 39000 m 
~ 20000 m 

Dopuszczalne przyśpieszenie boczne 1 m/s2 
Dopuszczalna prędkość przyrostu 
przyśpieszenia bocznego oraz przyśpieszenia 
pionowego 

 
0,5 m/s2 
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Jako miara oceny komfortu jazdy jest przyjmowana wartość skuteczna (RMS) 

przyśpieszeń pionowych obliczona z następującego wyraŜenia: 

 

aRMS= ∫
T

dtta
T 0

2 )(
1

 

 
gdzie: 

a(t) - amplituda przyśpieszenia w chwili t 
T   - łączny czas jazdy przyjęty do oceny 
 

Obliczone wartości powinny być mniejsze o co najmniej 20 % od wartości granicznych 

podawanych w standardach ISO. 

Infrastruktura toru kolei magnetycznej w systemie Transrapid składa się ze stalowych lub 

wstępnie spręŜonych belek opartych o podpory wysokie (przy prowadzeniu trasy ponad 

terenem) lub niskie (przy prowadzeniu trasy w poziomie terenu). Belki te mogą być równieŜ 

układane na mostach i w tunelach. Na rys. 3 pokazano schematy konstrukcji toru kolei 

magnetycznej, a na rys. 4 widok odcinka linii toru doświadczalnego Emslad na podporach 

wysokich. 
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Rys. 3. Schematy wariantów konstrukcji toru kolei magnetycznej (system Transrapid) 
a) tor w poziomie terenu oraz na mostach, belki stalowe o masie 1234 t/m 
b) i c) tory o konstrukcji stosowanej zasadniczo do prowadzenia trasy ponad terenem 
z dźwigarami dwuprzęsłowymi 
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Rys. 4. Odcinek toru doświadczalnego Emsland prowadzony ponad terenem 
 
 

Konstrukcja z betonu spręŜonego jest mniej podatna na oddziaływanie drgań, ma większą 

masę i lepsze własności tłumiące w porównaniu z konstrukcją stalową. 

W budowie pierwszego eksploatowanego obecnie odcinka linii Transrapid łączącego centrum 

Shanghaju z lotniskiem zastosowano hybrydowe rozwiązanie dźwigarów betonowych (rys. 5) 

o modułowej długości ok. 3,10 m, umoŜliwiającej mocowanie trzech zespołów magnesów 

uzwojenia pierwotnego [12]. Powierzchnia toru jest pokryta płytami aluminiowymi 

z naniesionymi kilku warstwami Ŝywicy epoksydowej, tak jak na odcinku doświadczalnym 

w Emsland (rys. 6). Przeciwdziała to nierównomiernemu nagrzewaniu się konstrukcji 

mogącemu powodować jej odkształcenia. 

Maksymalna rozpiętość w przypadku stosowania hybrydowych  dźwigarów została 

ograniczona do 25 m, z jednoczesnym zwiększeniem wysokości konstrukcyjnej dźwigara. Ze 

względu na przebieg linii w terenie namulonym konstrukcję toru trzeba było posadowić na 

40 m palach betonowych [6]. 

Konstrukcja toru kolei magnetycznej systemu Transrapid musi spełniać następujące 

warunki odnoszące się do konstrukcji i dokładności jej wykonania: 

− strzałka ugięcia pod obciąŜeniem - 6 mm/25 m; 
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− szerokość powierzchni prowadzącej pojazd - 2800 mm ± 2 mm;  

− dokładność montaŜu (w pionie) kolejnych magnesów statora < 0,4 mm. 

Rozjazdy wykonywane są jako belki stalowe o długościach od 75 m do 153 m, przestawiane 

elektromagnetycznym napędem nastawczym. Proces przestawiania jest sterowany i 

kontrolowany za pomocą centralnego komputera systemu. 

Po torze zwrotnym moŜe odbywać się jazda z prędkością do 200 km/h. 

Na rys. 7 pokazano rozjazd podczas jego przestawiania (a) oraz po przestawieniu w chwili 

przejazdu pociągu magnetycznego (b). 

 

 

Rys. 5. Przekrój dźwigara o hybrydowej konstrukcji przy budowie odcinka kolei 
magnetycznej łączącej centrum Szanghaju z lotniskiem 
 

 
 

Rys. 6.  Widok powierzchni toru kolei magnetycznej (odcinek doświadczalny Emsland) 
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Rys. 7a. Tor doświadczalny Emsland - faza przestawiania rozjazdu. 
 

 
 

Rys. 7b. Tor doświadczalny Emsland - oraz przejazd pociągu magnetycznego w kierunku na 
tor zwrotny 
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W przypadku japońskiej kolei magnetycznej zastosowano konstrukcje w formie koryta 

(rys. 8) opartego na pojedynczych podporach o rozpiętości ok. 38 m lub ułoŜonego na 

poziomie terenu. Rozwiązania te są zbliŜone do eksploatowanych na linii Shinkansen, przy 

czym na linii dwutorowej kaŜdy z torów prowadzony jest oddzielnie [17]. 

 

Rys. 8. Tor i pojazd japońskiej kolei magnetycznej JR Maglev [17] 

 

4. TABOR I ORGANIZACJA RUCHU 

 

W wyniku wieloletnich badań na odcinku doświadczalnym TVE opracowano dla systemu 

Transrapid koncepcję oraz prototypy pojazdów, z których ostatni TR 08 jest juŜ obecnie 

eksploatowany w Szanghaju na linii łączącej centrum miasta z lotniskiem. Na rys. 9 pokazano 

wnętrze wagonu  

TR 08. Pociąg złoŜony z trzech sekcji (kaŜda po dwa wagony) ma długość 80 m, szerokość 

3,70 m, wysokość 4,06 m, masę 189 t oraz 192 miejsca  siedzące. ZaleŜnie od potrzeb pociąg 

moŜe składać się z większej liczby sekcji, a zwiększenie długości pociągu nie wpływa na jego 

osiągi eksploatacyjne. KaŜda sekcja umoŜliwia przewóz w kontenerach 17 ton towarów 

i pociąg moŜe być zestawiany w mieszane składy. 
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KaŜda z sekcji pociągu składa się z podwozia wykonanego  z elementów aluminiowych, 

mieszczącego uzwojenie wtórne oraz z nadwozia. Magnesy unoszenia, napędu i hamowania 

zamocowane są spręŜyście na ramie za pośrednictwem gumowych elementów, jako jeden 

podzespół (moduł magnesu). KaŜda z sekcji jest wyposaŜona w cztery ramy tworzące po 

połączeniu magnesów zespół unoszenia pojazdu. Zespoły połączone parami poprzeczną belką 

nośną tworzą konstrukcję obejmującą tor jezdny [12]. Od strony toru podwozie jest chronione 

aluminiowymi płytami umoŜliwiającymi zamocowanie na nich elektrycznych 

i elektronicznych podzespołów w postaci wysuwanych paneli. Nadwozie wagonu wykonano 

z warstwowych, zamkniętych aluminiowych profili zapewniających uzyskanie duŜej 

sztywności i szczelności konstrukcji (ciśnienie znamionowe ± 6 MPa, dopuszczalna róŜnica 

ciśnień ± 2,5 MPa). 

 

Rys. 9. Wnętrze wagonu serii TR 08 

 

Końcowe części pojazdu wykonano z Ŝywicy poliestrowej usztywnionej włóknem 

szklanym. Wszystkie materiały zastosowane do budowy wagonów są nietoksyczne i nie 

palne. 

Dzięki obudowie podwozia pociągu oraz wyprofilowaniu nadwozia moŜliwe było 

zmniejszenie oporów aerodynamicznych oraz poziomu hałasu. 
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Emisja akustyczna podczas przejazdu pociągu z prędkością 400 km/h (pomiar w odległości 

25 m od źródła emisji) wynosiła 88,5 dB(A). Korzystnie oceniono równieŜ oddziaływania 

pola elektromagnetycznego mieszczące się znacznie poniŜej wartości dopuszczalnych. 

ZaleŜnie od charakteru przewozów proponowane są następujące składy: 

− przy dojazdach do lotnisk- trzy sekcje o łącznej długości 79,20 m (156 miejsc), o łącznej 

masie w stanie obciąŜonym 188,50 t;  

− w ruchu podmiejskim - 6 sekcji o łącznej długości 153,06 m (608 miejsc), o łącznej masie 

382,00 t; 

− w ruchu dalekobieŜnym - 10 sekcji o łącznej długości 252,14 m (1060 miejsc). 

System kontroli ruchu odpowiada standardom przyjętym dla pociągów duŜych prędkości. 

Do przekazywania danych pomiędzy pociągiem a centrum sterowania wykorzystuje się 

łączność radiową o częstotliwości 40 GHz (dwie anteny pojazdu są zawsze w zasięgu dwóch 

masztów radiowych), funkcjonującą w systemie Telekom. 

Ruch na linii kolei magnetycznej jest prowadzony w sposób całkowicie zautomatyzowany, 

dzięki systemowi kontroli ruchu OSC (Operation Control System), zgodnie z ustalonym 

rozkładem jazdy [5], [19]. 

 

 

5. OBECNE I PROJEKTOWANE ZASTOSOWANIA KOLEI 

MAGNETYCZNEJ ORAZ PROGNOZY ROZWOJU 

 

Pierwszym poligonem badawczym kolei magnetycznej w Niemczech jest tor 

doświadczalny TVE, na którym pierwsze jazdy odbyły się w 1984 r. [8]. Tor ten o łącznej 

długości 31,5 km ma odcinek toru prostego (10 km) oraz dwie pętle z rozjazdami. Większa 

pętla o promieniu 1690 m umoŜliwia jazdę z prędkością do 282 km/h, druga o promieniu 

1000 m  - do 200 km/h. Największa prędkość jazdy po torze prostym wynosi 405 km/h.  Tor 

kolei magnetycznej prowadzony jest na wysokości od 7 do 13 m i ma konstrukcję betonową 

na odcinku prostym, a na pętlach częściowo stalową. Przy mniejszej pętli usytuowane zostało 

centrum badawcze (rys. 10). 
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Rys. 10. Pociąg magnetyczny na stanowisku przy hali centrum badań TVE 

 

Pierwszym odcinkiem kolei magnetycznej oddanym do normalnej eksploatacji jest 

połączenie stacji metra Longyang w centrum Szanghaju (rys. 11) z lotniskiem Pudong. 

Odcinek ten, na którym pociąg magnetyczny moŜe rozwijać prędkość do 430 km/h został 

oddany do eksploatacji 31 grudnia 2002 r. [10]. Na linii kursują trzy pociągi, kaŜdy złoŜony 

z 6 sekcji, przy czym odstępy czasu miedzy pociągami wynoszą ok. 10 min. Zgodnie 

z prognozami w 2005 r. przewozy osiągną 10 mln pasaŜerów. W przyszłości rozpatruje się 

moŜliwość budowy linii kolei magnetycznej łączącej Pekin z Szanghajem. 

 

Rys. 11. Stacja kolei magnetycznej Longyang w centrum Szanghaju 
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Największym, dotychczas nie zrealizowanym projektem linii kolei magnetycznej jest 

połączenie Berlina (dworzec Lehrter) z dworcem głównym w Hamburgu (rys. 12). Na linii 

długości 292 km przewidziano budowę trzech stacji (Moorfleet, na 7 kilometrze, Schwerin na 

99 kilometrze oraz Spandau na 278 kilometrze.) Trasa ma przebiegać na poziomie terenu na 

długości 76 km a na pozostałej części będzie prowadzona ponad nim. Przewidywany 

maksymalny czas przejazdu - 60 min., przy 51 pociągach na dobę w jednym kierunku (do 

trzech pociągów na godzinę) [15]. 

 

 

Rys. 12. Projekt połączenia koleją magnetyczną dworca Lehrter w Berlinie z dworcem 
głównym w Hamburgu 
 
 

Zastosowanie kolei magnetycznej do powiązania centrów miast europejskich z lotniskami 

jest przedmiotem licznych studiów. Do bardziej zaawansowanych zaliczyć naleŜy projekt 

połączenia dworca głównego w Monachium z lotniskiem. Połączenie to o długości 38,5 km 

ma przewozić blisko 8 mln pasaŜerów. Przewidziano eksploatację 5 pociągów, kaŜdego 

złoŜonego z trzech sekcji. Przewidywany czas przejazdu nie przekroczy 10 min, a pociąg 

zabierający do 320 pasaŜerów będzie odjeŜdŜał co 10 min [11], [20]. 

RozwaŜane jest równieŜ połączenie Düsseldorfu z Dortmundem (odcinek długości 212 

km) oraz w Holandii połączenie siecią kolei magnetycznej Amsterdamu, Leidy, Hagi, 

Rotterdamu, Goudy i Utrechtu. 
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Istnieją równieŜ plany budowy linii kolei magnetycznych w Stanach Zjednoczonych (np. 

połączenie Waszyngtonu z Baltimore, centrum Pittsburgu z lotniskiem itp.) W Japonii jest 

projektowane połączenie Tokio - Osaka. 

Liczne porównania kolei magnetycznej z tradycyjną koleją duŜych prędkości często 

trudno oceniać w sposób całkowicie obiektywny i uwzględniający wszystkie warunki 

eksploatacji tych systemów. Porównania pociągu ICE z pociągiem Transrapid [26] wskazują 

przede wszystkim na  wady tego ostatniego (na przykład znacznie większą moc napędu - 

ok. 25 MW i  ICE - 8 MW, zuŜycie energii 88,7 kW/t w porównaniu z 19,6 kW/t ICE itd.).   

Wśród zalet kolei magnetycznej najczęściej wymienia się [3]: 

− brak tarcia między kołami pojazdu i szynami, 

− bezpieczeństwo poruszania się pojazdu po torze z  wyeliminowaniem takich   zjawisk, 

jak: wyboczenie i utrata stateczności; 

− ułatwione trasowanie przebiegu linii (mniejsze łuki poziome oraz większe pochylenia 

podłuŜne); 

− uzyskiwanie prędkości jazdy rzędu 400 -450 km/h, a więc przekraczającej o ok. 100 km/h 

prędkość jazdy tradycyjnych pociągów duŜych prędkości; 

− skrócenie czasu i drogi potrzebnej do uzyskania pełnej prędkości jazdy (np. od 0 do 

400 km/h w czasie 22 minut) z zachowaniem dopuszczalnych przyśpieszeń działających 

na pasaŜera). 

Do niekorzystnych cech kolei magnetycznej zalicza się większe koszty w stosunku do 

kolei tradycyjnej: 

− infrastruktury toru o 44 % w przypadku prowadzenia trasy po terenie, o 9 % trasy 

w terenie górzystym oraz zwiększenie kosztów utrzymania toru o ok. 25 %; 

− ok. czterokrotnie droŜsze pojazdy; 

− eksploatacji o 52 %. 

Wskazuje się równieŜ na takie wady kolei magnetycznej, jak: 

− konieczność przewidywania, co najmniej 0,5 min. czasu postoju oraz zwiększone czasy 

następstwa pociągów; 

− złoŜoną konstrukcję rozjazdów wymagających 8 do 10 razy dłuŜszego czasu 

przestawiania, a tym samym wydłuŜenia czasów ustawiania i likwidacji drogi przebiegu; 

− utrudnione operacje łączenia i zmniejszania składu pociągu, wymagające projektowania 

wydzielonych układów torowych z koniecznością przełączania zasilania. 
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W konsekwencji przeciwnicy budowy oddzielnego systemu kolei magnetycznej wyraŜają 

opinię, Ŝe przy kosztach budowy i eksploatacji większych o 30 - 40 % - uwzględniając nawet 

17 % skrócenie czasu podróŜy - zwiększone opłaty za przejazd nie spowodują, Ŝe 

wprowadzenie nowego systemu będzie uzasadnione ekonomicznie, zwłaszcza w przypadku 

obsługi ruchu regionalnego. Jedynie w połączeniach dalekobieŜnych moŜna oczekiwać 

większego skrócenia czasu przejazdu. Podobnie nowy system nie przejmie w wystarczającym 

stopniu przewozów towarowych wykonywanych obecnie kolejami konwencjonalnymi. 

Uwzględniając trudności powiązania kolei magnetycznej z istniejącą siecią kolei jest 

wyraŜana opinia o marginalnym jej znaczeniu i potrzebie ograniczenia zastosowań do 

połączeń oddalonych od siebie aglomeracji. 

Studia nad celowością wprowadzenia kolei magnetycznej systemu Transrapid w Niemczech 

prowadzone od 1984 r. dotyczyły, zarówno przewozów pasaŜerskich, jak i towarowych. 

Celowość wprowadzenia kolei magnetycznej rozpatrywano analizując istniejący w kraju 

system transportu lądowego i lotniczego i uznając za niezwykle istotne moŜliwości 

zintegrowania nowego systemu z istniejącymi systemami transportowymi, poniewaŜ według 

opinii części specjalistów nie powinien być to system wyodrębniony. Szczególną uwagę 

zwracano na wybór miejsc postoju kolei magnetycznej (zwłaszcza w centralnych dzielnicach  

miast) i sposobów powiązania z innymi systemami w punktach mających znaczenie zarówno 

w przewozach pasaŜerskich, jak i towarowych. W dalszych latach analizy dotyczyły m.in. 

wariantów połączeń Hamburga z Hanowerem i Monachium, Essen z Bonn oraz Saarbrücken 

z Mannheim. Natomiast analizy połączeń Hamburga z Moskwą, Kijowem i Salonikami 

doprowadziły do wniosku, Ŝe nie uzyska się wystarczająco wiarogodnych danych 

umoŜliwiających uzasadnienie celowości projektowania wymienionych połączeń, jakkolwiek 

podkreślano korzystne prognozy rozwoju krajów Europy Wschodniej. Wskutek tego, do 

dalszych analiz wybrano kierunek Hamburg - Berlin - Budapeszt [16]. 

Podstawą tych analiz była ocena prognostyczna ruchu pasaŜerskiego i towarowego na 

podstawie danych o zaludnieniu, produkcie krajowym brutto oraz stopniu motoryzacji dla 

okresu 1995-2015. W przypadku przewozów pasaŜerskich uwzględniano wskaźniki 

ruchliwości, odległości przejazdów, wybór środka transportu itp. W ocenach przewozów 

towarowych uwzględniano równieŜ aktywność gospodarczą regionów, strukturę ładunków, 

logistykę oraz aspekty współpracy międzynarodowej. 

Obok powiązania z istniejącymi układami komunikacyjnymi oceniano  moŜliwości 

odciąŜenia istniejących linii komunikacyjnych przy równoległym prowadzeniu trasy kolei 

magnetycznej. 
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Jako podstawowy wariant wybrano połączenie: Hamburg - Berlin - Drezno - Praga - 

Wiedeń - Budapeszt z dostępem do lotnisk w Berlinie i Wiedniu. Przejazd koleją 

magnetyczną na tej trasie trwałby od 4 do 5 h, wobec obecnego czasu jazdy 10 - 13 h. 

Oceniono, Ŝe kolej ta przejmowałaby głównie podróŜe słuŜbowe, wyjazdy prywatne, 

zwłaszcza związane z urlopami.  Odległości przewozu uznane za racjonalne w przypadku 

kolei magnetycznej mieszczą się w przedziale 400 - 1700 km.  

W wyniku studiów stwierdzono, Ŝe w przypadku przewozów pasaŜerskich główną 

korzyścią jest skrócenie czasu jazdy, jednakŜe uwzględniając czasy dojścia oraz przesiadek 

przy obecnie wyŜszych kosztach kolei magnetycznej stanowi ona jedynie nieco lepsze 

rozwiązanie w porównaniu z pociągami ICE. 

Analiza przewozów towarowych wskazuje, Ŝe szczególnie korzystny będzie przewóz 

drobnicy, ładunków o duŜej wartości oraz łatwo psujących się, to znaczy przejęcie usług 

wykonywanych obecnie szybkimi pociągami towarowymi (np. Overnight- Express, Parcel-

Intercity, TGV-Postal).  

 

6. PODSUMOWANIE 

 

Kolej magnetyczną, zwłaszcza Transrapid naleŜy uznać za najbardziej zaawansowany 

pod względem technicznym system kolei niekonwencjonalnych będących obecnie 

przedmiotem studiów i badań. 

Upowszechnienie kolei magnetycznej w znacznym stopniu będzie zaleŜało od 

moŜliwości zmniejszenia kosztów jej budowy i eksploatacji, a takŜe stopnia powiązania 

z istniejącymi systemami transportu, a zwłaszcza z koleją konwencjonalną. Są to zresztą juŜ 

obecnie koszty porównywalne z kosztami klasycznych kolei duŜych prędkości, przy 

korzystniejszych warunkach prowadzenia trasy i zmniejszonym oddziaływaniu na 

środowisko. 

Obecnie największe zainteresowanie budzi moŜliwość powiązania centrów miejskich 

z lotniskami i ośrodkami satelitarnymi ze względu na gwałtownie zwiększające się trudności 

komunikacyjne duŜych miast. 

NaleŜy równieŜ sądzić, Ŝe kolej magnetyczna znajdzie racjonalne zastosowanie 

w przewozach pasaŜerskich na duŜe odległości, zwłaszcza w przewozach międzynarodowych. 

MoŜe ona równieŜ w przyszłości obsługiwać w ruchu towarowym przesyłki wymagające 

krótkiego czasu dostawy. 
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Trudno w obecnej chwili przesądzić, czy oba systemy kolei magnetycznej (niemiecki 

i japoński) znajdą powszechne zastosowanie w eksploatacji. Wydaje się, Ŝe system 

JR Maglev, wykorzystujący zjawisko nadprzewodnictwa jest technicznie bardziej 

skomplikowany. Podobnie trudno obecnie rozstrzygnąć, czy racjonalna będzie eksploatacja 

odrębnej sieci kolei magnetycznej, równoległe z koleją konwencjonalną. 
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