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Streszczenie. Technologia HyperLoop (HL) rozwijana jest intensywnie w USA od 2013 
roku. Polska jest jednym z kilku krajów na świecie, które są również zainteresowane jej opraco-
wywaniem i wdrożeniem. W związku z projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjne-
go zakłada się, że część podróżnych będzie w przyszłości dowożona w tym systemie. W artykule 
przeanalizowano podstawowe aspekty techniczne i organizacyjne związane z wdrożeniem HL do 
przewozu pasażerów. Dokonano również wstępnej oceny zdolności przewozowej takiego systemu 
oraz jego perspektywicznego udziału w rynku z wykorzystaniem doświadczeń autora w zakresie 
modelowania podróży i prognozowania ruchu.
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1. Wprowadzenie

Idea technologii HyperLoop (HL) powstała już przed kilkunastu laty, ale jej in-
tensywny rozwój rozpoczął się w 2013 roku w związku z uruchomieniem pierwsze-
go odcinka testowego Evacuated Tube Transport (ETT) w Kolorado (USA). W tej 
wersji HL przewozić będzie ludzi z prędkością ponad 1200 km/h w aluminiowych 
tubach o pojemności do 28 osób. Maksymalne przeciążenia są wyliczone na 0,5 g.

Pod względem technicznym HL stanowi środek transportu posiadający cechy 
zarówno samolotu (prędkość, sposób rozlokowania pasażerów, pojemność), jak 
i pociągu (transport naziemny, ruch pojazdów w odstępach czasu1). Zakłada się, 
że stalowe rury, w których poruszać się będą tuby, mieć będą przekrój około 3 m2 
i umieszczane będą na rozmieszczonych co 30 metrów betonowych podporach. 
Napęd kapsuł realizowany będzie z wykorzystaniem pola magnetycznego, a ich 
zawieszenie – prawdopodobnie na poduszce powietrznej.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny, ponieważ technologia HL znajduje 
się obecnie we wstępnej fazie rozwoju. w związku z tym trudno byłoby przesądzać 
o docelowych parametrach techniczno-eksploatacyjnych. Dyskusyjny pozostaje 
sam napęd kapsuł, a także ich zawieszenie, gdzie alternatywą są na przykład gu-
mowe koła lub poduszka magnetyczna. Trudno także przewidzieć, z jaką pręd-

1	 Ruch	pociągów	w	ostępach	czasu	(tzw.	jazda	na	widoczność)	prowadzony	był	historycznie	do	czasu	wyna-
lezienia	urządzeń	blokady	i	podziału	szlaków	kolejowych	na	odstępy,	czyli	tzw.	jednostkowe	odcinki	torowe	
(JOT),	na	których	obowiązuje	zasada	jednego	pociągu	na	jednym	odcinku	[4].
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kością będzie ostatecznie odbywał się ruch kapsuł. Być może prędkość wynosić 
będzie poniżej 1000 km/h, a zatem będzie zbliżona do prędkości współczesnych 
samolotów odrzutowych. Z punktu widzenia organizacji przewozów bardzo istot-
ne są także parametry eksploatacyjne: pojemność kapsuł oraz czas ich następstwa.

Przeprowadzone dalej analizy i obliczenia mają zatem charakter wstępny, a ich 
celem jest dokonanie prowizorycznej oceny, na ile technologia HL byłaby w sta-
nie uzupełnić ofertę transportu publicznego lub – docelowo – zająć dominującą 
pozycję na rynku przewozów pasażerskich, zapewne w określonych relacjach oraz 
rodzajach przewozów.

Rozważania związane z zagadnieniami organizacji przewozów poprzedzone zo-
stają krótkimi informacjami technicznymi, które mają wpływ na przebieg procesu 
eksploatacyjnego.

2. Hyperloop – przesłanki techniczne i technologiczne

Technologia Hyperloop rozwijana jest równolegle w różnych ośrodkach ba-
dawczych na świecie. Trudno jest obecnie wskazać główne, dominujące kierunki 
rozwiązań technicznych, ponieważ nie dopracowano się jeszcze zbioru dostatecznie 
rozwiniętych i sprawdzonych systemów, które mogłyby być podstawą do doko-
nywania wyboru najlepszych z nich. Jednocześnie z rozwojem technologii podej-
mowane są również starania, aby przygotowywane rozwiązania wyróżniały tech-
nologię HL pod względem bezpieczeństwa, szybkości przemieszczania, niskiego 
wpływu na środowisko, zużycia energii, a łącznie również kosztów eksploatacyj-
nych [1].

Korzystając z historycznych doświadczeń w transporcie kolejowym, koniecz-
ne jest uniknięcie istniejącego zagrożenia, że rozwiązania przyjęte w poszczegól-
nych krajach różnić się będą podstawowymi parametrami technicznymi, takimi 
jak średnica rury, konstrukcja kapsuły, sposób napędu i zasilania, prędkość itp. 
Patrząc perspektywicznie, systemy HL mieć będą duże znaczenie w ruchu między-
narodowym, co już na wstępnym etapie ich powstawania powinno prowadzić do 
unifikacji i standaryzacji rozwiązań.

Encyklopedyczny zestaw informacji na temat technologii HL zawarto w pra-
cach [2][3]. Hyperloop traktowany jest jako całkowicie nowy środek transportu, 
który powinien odróżniać się od współczesnych środków transportu: prędkością 
przemieszczania (kolej), zużyciem energii (samolot) czy ochroną środowiska (sa-
mochody).

Podstawowe elementy konstrukcyjne systemu HL są następujące. Infrastruk-
tura to dwie równoległe rury umieszczone na betonowych podporach2, pokryte 
kolektorami słonecznymi do pozyskiwania ekologicznej energii elektrycznej. Za-
trzymanie kapsuł w celu wymiany podróżnych będzie mogło odbywać się zasadni-

2	 W	przypadku	konieczności	zapewnienie	większej	zdolności	przepustowej	rozważana	jest	również	budowa	
na	przykład	czterech	rur.
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czo na początku i końcu trasy lub na specjalnie przygotowanych odcinkach dodat-
kowych rur „przystankowych”. 

Budowa kapsuły pokazana została na rys. 1. Na jej czole znajduje się kompre-
sor służący do zasilania strumieniem powietrza „powietrznych łożysk” utrzymu-
jących kapsułę. Sprężarka ta umożliwia ponadto umieszczanie kapsuły w tubie, 
w której ciśnienie powietrza wynosić będzie około 1/6 ciśnienia ziemskiego3.

Rys. 1. Schematyczny układ kapsuły 
Źródło: [2]

Jeśli chodzi o zasilanie, to rozpędzanie i hamowanie kapsuły zapewniać bę-
dzie liniowy silnik indukcyjny, dodatkowo wspierany liniowymi akceleratorami. 
Energia pozyskiwana z kolektorów słonecznych byłaby magazynowana w systemie 
baterii. Minimalny czas następstwa (wyprawiania) kapsuł to według obecnych za-
łożeń od 0,5 do 5 minut.

Powyższe informacje odnoszą się do rozwiązań zastosowanych na poligonie 
w Stanach Zjednoczonych. Prace prowadzone w innych ośrodkach być może przy-
niosą inne rozwiązania techniczne.

3. Hyperloop w przewozach pasażerskich

3.1. Założenia ogólne

Obszar zastosowania technologii Hyperloop w przewozach pasażerskich wyni-
ka z prędkości przemieszczania się kapsuły (800-1200 km/h), jak również z dłu-
gości drogi jej rozpędzania i hamowania oraz pojemności kapsuły. Jak się ocenia, 
dystans uzasadniający użycie HL, jako środka transportu to minimum 300 km. 
Z oczywistych względów jest to środek transportu przeznaczony do obsługi moż-
liwie długich relacji, sięgających 900 i więcej kilometrów.

Przejazd na dłuższe odległości, jakkolwiek bardzo atrakcyjny z uwagi na czas 
przemieszczania, napotyka na ograniczenia dotyczące komfortu podróżowania. 
Z uwagi na prędkość kapsuły, jej znaczne przyspieszenie i opóźnienie na odcinkach 

3	 Kapsuła	przedstawiona	na	rysunku	może	być	przeznaczona	tylko	do	ruchu	w	jednym	kierunku;	jak	się	wy-
daje	ze	wzglądów	eksploatacyjnych	korzystniejszy	byłby	pojazd	„dwukierunkowy”	(por.	[1]).
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rozpędzania i hamowania, a także ryzyko potrzeby niespodziewanego zatrzymania 
z przyczyn technicznych oznacza, że pasażerowie prawdopodobnie przez cały czas 
podróży powinni przebywać w pozycji siedzącej na fotelach.

Przyjęcie takiego założenia oznacza, że w przestrzeni kapsuły nie dokonano by 
zabudowy toalety. Jest to rozwiązanie bardzo dyskusyjne, ponieważ obniża kom-
fort podróży oraz dla części pasażerów (na przykład podróżujących z dziećmi) może 
stanowić problem przekładający się również na wybór środka transportu. Ozna-
czałoby to również ograniczenie czasu podróży, która nie mogłaby trwać dłużej 
niż na przykład 1 godzinę. Zasięg HL zostałby tym samym ograniczony (zależnie 
od prędkości maksymalnej) od niespełna ośmiuset do około jednego tysiąca kilo-
metrów. Znacznie ograniczyłoby to możliwości zastosowania tej technologii na 
przykład na kontynencie euroazjatyckim.

Przyjęcie założenia o dłuższym czasie podróży stawia kolejne wyzwania techno-
logiczne, zarówno dotyczące toalety, jak i zapasu powietrza w kapsule, utrzymania 
właściwej temperatury, wilgotności itp. Kilkugodzinne podróże wymagałyby po-
nadto rozstrzygnięcia kwestii cateringu dla pasażerów w czasie podróży.

Otwarte pozostaje również pytanie o zachowania podróżnych i ich psychiczne 
predyspozycje do przebywania w relatywnie niewielkim, szczelnie zamkniętym, 
niemożliwym do opuszczenia pomieszczeniu, stwarzającym problemy klaustrofo-
biczne. W tym zakresie „projekt Hyperloop” powinien zapewne uwzględnić udział 
specjalistów – psychologów, którzy mogliby zapewne wskazać na możliwości za-
stosowania odpowiednich rozwiązań adekwatnych do psychiki człowieka.

W dyskusjach podnoszona jest również kwestia podatności organizmu pasażera 
na relatywnie duże przyspieszenia i opóźnienia związane z rozpędzaniem i hamo-
waniem kapsuły w tubie. W warunkach eksploatacyjnych parametry te byłyby 
porównywalne z charakterystycznymi dla startu i lądowania samolotów pasażer-
skich, które w ciągu kilkunastu sekund osiągają (zależnie od typu samolotu i jego 
masy) prędkości rzędu 150-250 km/h (lub hamują w podobnych warunkach) 
w ciągu kilkunastu sekund.

Problem granicznej wartości opóźnienia, mógłby natomiast powstać w przy-
padku konieczności nagłego zatrzymania kapsuły w możliwie najkrótszym czasie, 
w celu na przykład uniknięcia zderzenia z przeszkodą (poprzednią kapsułą).

Odnosząc perspektywy wdrożenia technologii Hyperloop do warunków pol-
skich, warto rozważyć dwa podstawowe aspekty:

– uruchomienie bezpośrednich połączeń pomiędzy centrami największych 
aglomeracji,

– obsługę potoków podróżnych korzystających z Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego (CPK).

Oba te obszary zostaną w dalszej części rozpatrzone.

3.2. Technologia HL w przewozach międzyaglomeracyjnych

Dla zobrazowania możliwości zastosowania połączeń w systemie Hyperloop 
pomiędzy największymi miastami w Polsce przeprowadzono obliczenia czasów 
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przemieszczania w sieci relacji wybiegających promieniście z Warszawy. Wyniki 
obliczeń dotyczące czasu podróży z prędkościami 800-1000 km/h przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. Czasy przejazdu (w minutach) w systemie Hyperloop

Relacja Odległość
[km]

Prędkość kapsuły
[km/h]

800 900 1000 1100 1200
1 2 3 4 5 6 7 8

Warszawa Gdańsk 283,86 22,8 20,6 18,9 17,6 16,5
Katowice 258,90 20,9 19,0 17,4 16,2 15,2
Kraków 252,27 20,4 18,5 17,0 15,8 14,9
Poznań 278,77 22,4 20,3 18,6 17,3 16,2
Rzeszów 253,17 20,5 18,6 17,1 15,9 14,9
Szczecin 454,30 35,6 32,0 29,1 26,9 25,0
Wrocław 301,38 24,1 21,8 20,0 18,5 17,3

Obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem ruchu jednostajnie przyspie-
szonego i opóźnionego na odcinkach rozpędzania (lr) i hamowania (lh) kapsuły (z 
przyspieszeniem i opóźnieniem równym 0,5 g) oraz ruchu jednostajnego z mak-
symalną prędkością Vmax na pozostałej części trasy (lvmax). Schematyczny wykres 
przedstawiono na rys. 1.

Do obliczania całkowitych czasów podróży odliczono zatem straty na rozpędza-
nie i hamowanie do prędkości maksymalnej. Odległości wykazane w kolumnie 3 
są krótsze niż drogowe lub kolejowe, ponieważ założono, że trasa w systemie HL 
musi przebiegać w linii prostej4, ewentualnie w szczególnych przypadkach po łuku 
o możliwie długim promieniu.

Rys. 1. Fazy ruchu kapsuły Hyperloop

Długość dróg rozpędzania i hamowania kapsuły w odniesieniu do całej odległo-
ści (długości relacji) w systemie HL można uznać za mało znaczący. W przypadku 
300 km wynosi on odpowiednio 3 – 6,3% przy prędkościach 800 lub 1200 km/h, 
a przy dłuższych relacjach jest jeszcze mniej znaczący.

4	 Źródło:	http://www.wyznaczanie-trasy.com/odleglosci/	
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Ruch kapsuł w rurach może odbywać się przez całą dobę, w dodatku jest w peł-
ni niezależny od warunków atmosferycznych. Uwzględniając jednak zasady funk-
cjonowania szybkich przewozów międzyaglomeracyjnych oraz konieczność zapew-
nienia przerwy technologicznej dla utrzymania systemu HL, można przyjąć, że 
przewozy realizowane będą w godzinach 6 – 23.

Z technicznego punktu widzenia twórcy wspomnianego na wstępie amerykań-
skiego systemu ETT zakładają, że w godzinach szczytowych w relacji Los Angeles 
– San Francisco, kapsuły będą mogły być wyprawiane nawet co 30 sekund [2]5. 
Przyjmując takie założenia należy jednak uwzględniać nie tylko możliwe czasy 
następstwa podczas samego ruchu w tubie, ale również czasy wsiadania pasażerów, 
liczbę „peronów” na końcach trasy i realne możliwości włączania kolejnych kapsuł 
do ruchu. Wydaje się zatem, że założenia takie są nazbyt optymistyczne, a realny, 
minimalny czas następstwa będzie wynosił zapewne 4-5 minut.

Odnosząc się dla przykładu do relacji Warszawa – Gdańsk, otrzymujemy, że 
w ciągu 17 godzin w każdej dobie odprawionych by zostało odpowiednio:

– 2040 kapsuł z częstotliwością co 30 sekund,
– 204 kapsuły z częstotliwością co 5 minut.
Zdolność przewozowa w pierwszym przypadku jest ogromna i wynosi 57 120 

osób w jednym kierunku na dobę, a w drugim – 5712 osób. Porównując z po-
jemnością składów Pendolino (402 miejsca) otrzymujemy ekwiwalent 142 lub 14 
pociągów ED250. 

Za racjonalne należy przy tym uznać, że częstotliwość zależeć będzie od pory 
dnia, co oznacza, że w godzinach szczytowych (rano i po południu) będzie znacznie 
większa niż w pozostałych okresach. 

Jak zakładają eksperci [1], do roku 2040 obecne zapotrzebowanie na przewozy 
wzrośnie o około 40%, głównie z powodu wzrostu liczby podróży służbowych. 
Wynika stąd wniosek, że zdolność przewozowa systemu HL może być wystarcza-
jąca zarówno dla przewozów transportem publicznym, jak i do zastąpienia (dużej 
części) przewozów samochodami osobowymi.

Biorąc jednocześnie pod uwagę czasy podróży z Warszawy do największych 
aglomeracji, można założyć, że maksymalna prędkość kapsuł w systemie HL rzędu 
800 km/h będzie wystarczająca, z uwagi na relatywnie niewielkie odległości oraz 
jedynie kilkuminutowe różnice w czasach podróży.

4. Technologia HL w obsłudze Centralnego Portu Komunikacyjnego

Jak już wspomniano na wstępie, system HL w sensie organizacyjnym, czasów 
podróży oraz przestrzeni dla pasażerów wewnątrz kapsuł jest bardzo podobny do 
lotniczego. Z pewnością można również założyć, że przed wejściem do kapsuł, 
pasażerów obowiązywać będzie szczegółowa kontrola osobista, podobna do prze-

5	 Przy	takich	czasach	odległość	pomiędzy	kapsułami	przemieszczającymi	się	z	prędkością	np.	900	km/h	wy-
nosiłaby	7,7	km	i	byłaby	dłuższa	od	drogi	hamowania	o	około	1100	m.
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prowadzanej dzisiaj na lotniskach. Racjonalne zatem wydaje się rozwiązanie, które 
powiąże pod tym względem oba systemy. Podróżni byliby zatem odprawiani i pod-
dawani kontroli w chronionych strefach na stacjach początkowych HL, a następnie 
kierowani bezpośrednio do samolotów. Otwarta pozostaje kwestia bagażu, który 
mógłby być przewożony jako podręczny lub w specjalnych, oddzielnych kapsu-
łach, dedykowanych do transportu takich przesyłek.

Centralny Port Komunikacyjny zostanie zlokalizowany w miejscowości Bara-
nów w odległości około 40 kilometrów od Warszawy. Czasy przejazdu do takiego 
miejsca, byłyby zatem zbliżone do wykazanych w tabeli 1. Osobnym problemem 
pozostaje kwestia konstrukcji układów infrastruktury. Podobnie jak w przypadku 
technologii Maglev, w systemie HL jednym z największych problemów technicz-
nych jest kwestia „zwrotnic”, umożliwiających kierowanie kolejnych pojazdów 
w różnych kierunkach.

Wynika stąd wniosek, że nie ma możliwości wykorzystania tych samych kapsuł 
do obsługi przewozów pomiędzy stolicą a pozostałymi miastami z zatrzymaniem 
na „stacji CPK”. Byłoby to zapewne skomplikowane technicznie, a ponadto ozna-
czałoby dla pasażerów podróżujących tylko poza miastami, znaczne wydłużenie 
przejazdu.

Nie kontynuując dalej rozważań w tym zakresie, warto skoncentrować się na 
zagadnieniu wielkości potoków obsługiwanych w CPK i możliwościach dowozu 
podróżnych systemem transportu publicznego, w tym połączeniami Hyperloop.

Ruch pasażerów w portach lotniczych w ostatnich kilkunastu latach wzrasta 
intensywnie, co pokazują dane przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Pasażerowie w portach lotniczych w Polsce

Rok Ruch pasażerów w portach
[liczba osób]

Udział PL „Okęcie”
[%]

2005 10	914	071 53,9
2010 20	547	661 44,0
2011 21 765 871 43,6
2012 23	677	411 42,0
2013 25 061 160 42,5
2014 27 102 061 42,7
2015 30	488	433 41,5
2016 34	104	178 40,3

Źródło: „Transport. Wyniki działalności”. Roczniki GUS 2006-2017

Jednocześnie, powyższe dane, wskazują na rosnącą rolę tzw. portów regional-
nych, które rozbudowują stopniowo sieć połączeń międzynarodowych. Założenia 
dotyczące CPK wskazują, że port ten obsługiwać będzie docelowo 40 – 45 milio-
nów podróżnych rocznie i w znacznej mierze zastąpi porty regionalne. Tak zna-
cząca liczba podróżnych oznacza, że CPK obsługiwać będzie 110 – 123 tysięcy 
pasażerów na dobę.

Otwarte pozostaje pytanie, jaka część tych podróżnych obsługiwana będzie 
w ruchu tranzytowym. Można jednak przyjąć, że ponad 100 tysięcy podróżnych 
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na dobę, podróżować będzie do CPK z terenu całego kraju. Istnieje zatem koniecz-
ność zapewnienia ich dowozu i odwozu środkami transportu lądowego: koleją, 
autobusami i samochodami osobowymi. Prognozy w tym zakresie w perspektywie 
ponad 10-letniej są z pewnością obarczone ryzykiem niepewności, ale szacunkowe 
obliczenia można poczynić wychodząc od obecnej sytuacji.

Jak wynika z danych Eurostatu6, obecna struktura rynku przewozu pasaże-
rów transportem lądowym w Polsce jest następująca: samochody 78,7%, autobusy 
14,1%, kolej 5,7% oraz metro i tramwaje 1,5%. Zakładając zatem, ze istniałaby 
potrzeba obsługi średnio 110 tysięcy podróżnych na dobę, to proporcje poszczegól-
nych środków transportu (z perspektywy obecnej sytuacji [4]) byłyby następujące:

– samochody osobowe około 87 tys. podróżnych, czyli przyjmując zapełnie-
nie 2,5 osoby na pojazd – 35 tysięcy samochodów,

– autobusy 16 tysięcy pasażerów, czyli około 270 autobusów,
– kolej 7 tysięcy pasażerów, czyli 8-9 par pociągów.
Z powyższej analizy wynika, że należałoby przewidzieć znaczne zwiększenie 

udziału transportu publicznego, a w szczególności kolei. 
Zapewnienie warunków dojazdu i parkowania (w tym kilkudobowego) dla 35 

tysięcy samochodów, jest bardzo dużym problemem. Dotyczy on zarówno fazy 
inwestycyjnej, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem7 jedno (najmniejsze) do-
puszczalne miejsce parkingowe, usytuowane pod kątem 90o w stosunku do jezdni 
powinno mieć wymiary 4,50 x 2,30 m, a zatem zajmować powierzchnię 10,35 m2. 
Licząc ponadto drogi dojazdowe, można przyjąć, że parking np. dla 10 tysięcy 
pojazdów musiałby mieć około 1,3 tys. ha.

Oprócz samej powierzchni do parkowania problemem byłaby również koniecz-
ność dowozu podróżnych „transportem wewnętrznym” lotniska do bardzo rozle-
głego parkingu. Ponadto znaczna część pasażerów samolotów przybywa z zagrani-
cy, a zatem – pomijając marginalny wynajem samochodów – oczekuje na sprawny 
transport publiczny.

Biorąc po uwagę przedstawione obliczenia, podobne problemy mogą być zwią-
zane z budową odpowiednio dużego dworca autobusowego z odpowiednim za-
pleczem, na przykład miejscami postojowymi dla autobusów.

Transport kolejowy jest od wielu lat sprawdzonym elementem systemu obsługi 
portów lotniczych. Nawet w układzie bardzo prostego układu torowego stacji lotni-
skowej, zdolność przepustowa kolei wielokrotnie przekracza inne środki transportu 
naziemnego. Wśród podstawowych atutów takiego rozwiązania można wskazać:

– możliwą do osiągnięcia dużą częstotliwość połączeń, zarówno międzyaglo-
meracyjnych, jak i międzyregionalnych i regionalnych8,

– relatywnie krótki czas wsiadania i wysiadania z pociągu dużych potoków 
podróżnych,

6	 EU	Transport	in	Figures.	Statistical	Pocketbook	2016.
7	 Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	16	stycznia	2002	r.	w	sprawie	przepisów	techniczno-budow-

lanych	dotyczących	autostrad	płatnych	(Dz.U.2002.12.116	-).
8	 Połączenia	aglomeracyjne	–	z	uwagi	na	odległość	CPK	od	Warszawy	czy	Łodzi	mogłyby	zapewne	mieć	

jedynie	charakter	uzupełniający.
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– bezpośrednią obsługę również bardziej oddalonych aglomeracji oraz mniej-
szych ośrodków,

– sprawne powiązania z innymi węzłami intermodalnymi.
Budowa nowych, dedykowanych do obsługi CPK odcinków linii kolejowych 

jest zatem nieodzowna. Założenia w tym zakresie przyjęte w projekcie rządowym 
CPK oraz programach rozwoju infrastruktury kolejowej są bardzo obiecujące 
i oznaczają znaczne skrócenie obecnych czasów podróży do centrum Polski.

Odnosząc natomiast powyższe wyniki do perspektywicznego systemu Hy-
perloop trzeba stwierdzić, iż mógłby on spełniać ważne funkcje pomocnicze w ob-
słudze Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednakże biorąc nawet pod uwagę 
przykładowo trzy linie HL wybiegające z Baranowa, to pracując w realnych wa-
runkach, obsługa potoków rzędu 110 tysięcy pasażerów, wymagałaby uruchamia-
nia kapsuł z bardzo krótkimi czasami następstwa. Będzie to możliwe zapewne 
dopiero w odleglejszej perspektywie.

5. Podsumowanie

Perspektywiczny środek transportu, jakim w przyszłości ma być Hyperloop, 
stanowi niewątpliwie atrakcyjną ofertę w przewozach międzyaglomeracyjnych. 
Brak dokładnych danych o szczegółowych rozwiązaniach technologicznych, spro-
wadza dyskusję na temat jego wykorzystania do bardzo wstępnych obliczeń. 

Z punktu widzenia organizacji przewozów międzyaglomeracyjnych w skali 
całego kraju, a także połączeń międzynarodowych, należy podkreślić bardzo ogra-
niczoną dostępność geograficzną takiego środka transportu. Biorąc pod uwagę 
relatywnie rozległe tereny niezbędne do budowy stacji końcowych, realne wydaje 
się założenie, że musiałyby one znaleźć się poza centrami aglomeracji jako element 
węzłów intermodalnych. Konieczny byłby zatem system wiążący HL z innymi, 
„tradycyjnymi” środkami transportu publicznego oraz – zapewne w ograniczo-
nym zakresie – z motoryzacją indywidualną. Dotyczy to przewozów zarówno do 
centrów aglomeracji, jak i do całych okolicznych regionów. Sens takiego systemu 
wzrasta oczywiście, jeśli odnosi się do szczególne długich relacji HL.

Za bardzo interesującą uznać trzeba ponadto możliwość zastosowania sys-
temu HL do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podstawowym, 
wskazywanym uprzednio problemem jest w tym zakresie brak ostatecznej, spraw-
dzonej technologii HL. CPK powstanie zapewne w perspektywie około 10 lat. 
Nawet zastosowanie do obsługi dużych potoków podróżnych, sprawdzonych tech-
nologii transportu naziemnego (kolej, drogi) jest znacznym wyzwaniem.

Uwzględniając zalety systemu HL warto jednocześnie przewidzieć jego udział 
w – być może nieco odleglejszej – perspektywie do obsługi CPK. Trudno jest nato-
miast obecnie przesądzić o sposobie powiązania HL z CPK w wymiarze projekto-
wym, w ten sposób, aby w przyszłości zapewnić najbardziej dogodne rozwiązanie 
funkcjonalne.
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Niewątpliwie warto jednak badać i rozwijać technologię Hyperloop. Instytut 
Kolejnictwa przewiduje zaangażowanie swoich specjalistów (z różnych dziedzin) 
w tych projektach, oraz – na mocy podpisanych porozumień – udostępnienie 
Okręgu Badawczego w Żmigrodzie do budowy testowego odcinka.

W artykule skoncentrowano się na zastosowaniu technologii HL do przewo-
zów pasażerskich, w tym bagażu i drobnych przesyłek. Prowadzone na świecie – 
w tym także w Polsce – prace rozwojowe, zakładają również transport ładunków, 
głównie w kontenerach. Instalacja testowej tuby w Żmigrodzie musi uwzględniać 
oba rodzaje przewozów. Biorąc pod uwagę znaczący potencjał badawczy polskich 
instytutów i uczelni, istnieje szansa, że nasz udział w rozwoju nowej technologii 
będzie znaczący i przyczyni się do wzrostu innowacyjności krajowej gospodarki.
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