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Kolej niskociśnieniowa – nowa generacja transportu. 
Ocena możliwości wdrożenia koncepcji podróżowania 
z wykorzystaniem tuneli próżniowych
Wzrost znaczenia mobilności we współczesnych procesach spo-
łeczno-gospodarczych wymaga zapewnienia sprawności i efektyw-
ności przemieszczania. Nowe technologie pozwalają na obniżenie 
kosztów usług, oszczędność czasu i zmniejszenie negatywnego 
wpływu transportu na środowisko. Głównym celem artykułu jest 
zaprezentowanie koncepcji podróżowania z wykorzystaniem tuneli 
próżniowych oraz próba oceny możliwości jej wdrożenia. W artyku-
le przedstawiono syntetycznie historię transportu tubowego oraz 
stan prac nad wdrożeniem jego współczesnych koncepcji. Podjęto 
także próbę oszacowania aspektów ekonomicznych konstrukcji 
i eksploatacji systemów transportu nowej generacji.

Słowa kluczowe: Hyperloop, kolej niskociśnieniowa, napęd pneuma-
tyczny, próżnia, limit Kantrowitza.

Kolej niskociśnieniowa, zwana także jako Hyperloop, to projekt, 
który w 2012 r. odświeżył Elon Musk – założyciel m.in. przedsię-
biorstwa przemysłu kosmicznego SpaceX oraz firmy motoryzacyjnej 
Tesla Inc. – produkującej w pełni elektryczne samochody. Ten piąty 
środek komunikacji będzie tak szybki jak transport lotniczy i tani 
jak drogowy.

We współczesnym świecie lokomocja jest trwale związana ze 
sposobem funkcjonowania człowieka. Przemieszczanie podej-
mowane jest w celu zaspokajania określonych potrzeb. Postęp 
techniczny i ekonomiczny wykształcił potrzebę zorganizowane-
go, szybkiego, wygodnego oraz przede wszystkim taniego środka 
podróży. Odzwierciedleniem wzrostu gospodarczego i dobrobytu 
społecznego są kształtujące się potrzeby transportowe wynikające 
głównie ze zwiększonej ruchliwości społecznej i komunikacyjnej 
ludności. Obecnie czas odgrywa istotną rolę, dlatego nowy środek 
przemieszczania się jest niezbędny do codziennego funkcjonowa-
nia społeczeństwa.

Kreując nowe środki transportu, konieczne jest także uwzględ-
nienie ich potencjalnego wpływu na środowisko naturalne oraz 
przewidywane zużycie energii. Innowacyjne systemy transportowe 
sprzyjać bowiem powinny urzeczywistnianiu celów europejskiej 
polityki transportowej oraz strategii zrównoważonego rozwoju [2]. 
Cechy te spełniać może kolej nisko-ciśnieniowa (Hyperloop). Ocena 
możliwości jej zastosowania jest zasadniczym celem niniejszego 
artykułu. 

Ewolucja koncepcji pojazdu o napędzie pneumatycznym
Koncepcja podróży w tubie próżniowej sięga przeszło dwustu lat, 
kiedy to w 1799 r. naukowiec George Medhurst zaproponował sys-
tem tranzytu o napędzie pneumatycznym za pośrednictwem sieci 
szczelnych, żeliwnych rur. Projekt zakładał wykorzystanie różnicy 
ciśnień. Niestety koncepcja upadła na prawie 50 lat, by w 1844 r. 
w Londynie zbudowano stację dla transportu pasażerskiego opartą 
na pomyśle kolei pneumatycznej, która działała tylko 3 lata. 

W 1859 r. otwarto „The London Pneumatic Despatch”, czyli 
system zaprojektowany do transportu przesyłek pocztowych. Było 
to wówczas centrum globalnego Imperium Brytyjskiego, w którym 
zbiegały się przesyłki z całego świata. Kapsuły łączyć miały odda-
lone od siebie dworce i sortownie pocztowe, tak aby poczty nie 
trzeba było transportować konno – już wtedy w Londynie były od-
czuwalne korki. Zanim się to stało, latem 1861 r., postawiono prób-
ną trasę w Battersea, dziś dzielnicy stolicy Anglii. Ta testowa linia 
miała długość 413 m, z łukami o promieniu do 91 m i nachyleniu 
od 1 do 22º. W środku rury położono tory o rozstawie 61 cm. Na-
pęd stanowiła maszyna parowa o mocy 30 KM. To ona wytwarzała 
sprężone powietrze, które napędzały uszczelnione wulkanizowaną 
gumą kapsuły. Pojazd ważący ok. 3 t i osiągał w rurze prędkość do 
60 km/h. W 1864 r. na wystawę w Pałacu Kryształowym w Londy-
nie zbudowano trasę Crystal Palace Pneumatic Railway o długości 
550 m. Podróż trwała 50 s. Linia operowała zaledwie kilka mie-

Rys. 1. London Pneumatic Despatch Railway [5] Rys. 2. Beach Pneumatic Transit [3]
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sięcy, ponieważ wybuchł kryzys gospodarczy, spowodowany m.in. 
nadmierną ekspansją kredytową.

W kolejnych latach stworzono „The Beach Pneumatic Transit”, 
który funkcjonował dość krótko, bo tylko 3 lata, na Manhattanie 
(1870–73). Był to prekursor nowojorskiego metra. Ten środek lo-
komocji miał jeden przystanek i jeden wagon poruszany sprężo-
nym powietrzem. 22 osoby podróżowało pod Broadway’em w tu-
nelu o średnicy 2,4 m i długości 95 m. W ciągu roku działania 
sprzedano 400 tys. biletów. Tunel planowano przedłużyć do 8 km 
do Central Parku i gdy już w końcu udało się uzyskać pozwolenia 
na przedłużenie, przyszedł krach giełdowy 1873 r., który spowo-
dował wycofanie się inwestorów. Tunel, z pojazdem w środku, za-
murowano [5].

Londyńskie doświadczenie nie było jedynym, jeśli chodzi o uży-
cie poczty pneumatycznej do przesyłania przesyłek. Podobne in-
stalacje istniały jeszcze w wielu europejskich miastach. Niektóre 
z nich były używane do niedawna. Na przykład w Berlinie system 
Rohrpost miał 400 km łącznej długości i pozostawał w użytko-
waniu do 1976 r. W Paryżu istniało 467 km łącznej długości rur, 
w użyciu do 1984 r. W Pradze poczta pneumatyczna była w uży-
ciu aż do 2002 r. Zaprzestano jej użycia po uszkodzeniu instalacji 
przez powódź. Praska sieć miała około 55 km. Jest uważana za 
najlepiej zachowaną, dlatego pozostawała tak długo w użytko-
waniu. Sieć ta miała ciekawie rozwiązaną kwestię rozgałęzień 
– można było przestawić „zwrotnicę” przekierowującą pierwszy 
pakiet do innej rury, potem zwrotnica wracała do poprzedniego 
ustawienia. Paczka, która miała dotrzeć do drugiej lokalizacji, 
musiała więc być wysłana jako pierwsza. Równocześnie w obie-
gu mogło być do 10 kapsuł. Infrastruktura praskiej poczty była 
gwiaździsta, a cylindry, które w niej używano, nie przylegały ściśle 
do ścian rury, tylko miały z tyłu rodzaj wachlarza, który zapewniał 
opór powietrza [9].

Pod koniec ubiegłego wieku zespół naukowców Massachusetts 
Institute of Technology przedstawił koncepcję rurowego systemu 
transportu pomiędzy Nowym Jorkiem a Bostonem, podobnie jak 
wersja Muska, oparty o tory magnetyczne [3].

Aktualny stan badań
W dotychczasowej literaturze dotyczącej kolei niskociśnieniowej 
odniesiono się do analizy przepływu powietrza wokół okrągłego cy-
lindra, przeprowadzono szereg badań związanych z oddziaływania-
mi aerodynamicznymi między przestrzenią rury a kapsułą, przepro-
wadzono pełne badanie systemów modelu kapsuły w celu analizy 
zużycia energii przy utrzymywaniu ciśnienia jako funkcji szybkości 
przepływu powietrza. Dokonano także analizy elektromagnetycznej 
systemu lewitacji oraz analizy termodynamicznej systemu pompo-
wania próżniowego oraz opracowano analizę wykonalności koryta-
rza między Sztokholmem a Helsinkami z uwzględnieniem kosztów, 
korzyści, aspektów prawnych i technicznych. Ponadto dokonano 
opisu aerodynamicznego konstrukcji pojazdu Hyperloop, a także 
przygotowano raport dotyczący możliwości wdrożenia nowego środ-
ka transportu.

W przedstawionych opracowaniach nie zajęto się dylematem 
optymalnej prędkości i modelem matematycznym pojazdu. Nie 
zastosowano również żadnej metody w optymalizacji dynamicznej, 
która umożliwiałaby znajdowanie rozwiązań globalnie optymalnych. 
Nie podjęto się weryfikacji bezpieczeństwa kapsuły, w szczególno-
ści systemu jej prowadzenia pod kątem ewentualnych wykolejeń, 
a zwłaszcza systemów hamulcowych. Ponadto nie odniesiono się 
do rozjazdów, których brak spowoduje tworzenie tras punkt–punkt. 

Główną trudnością i wyzwaniem jest także integracja elementów 
składowych KNC w jedną całość. 

Nurtującą kwestią jest również problem związany z żądanym 
poziomem próżni. Tym samym, na podstawie przeglądu literatury, 
można stwierdzić istniejącą lukę w tym zakresie stanu wiedzy. Pod-
jęty temat uzasadnia oraz uwypukla wagę problemów badawczych 
(nawet jest ich źródłem), wskazując na potrzebę podjęcia badań 
w zakresie wpływu granicy Kantrowitza na prędkość poruszającej 
się w tunelu kapsuły. Przeprowadzone analizy i symulacje mogą 
stanowić asumpt i tło rozważań dla potrzeb przyszłych udoskona-
leń systemu KNC.

Schemat działania kapsuł i tuneli próżniowych
Koncepcja działania projektu Hyperloop opiera się na wysyłaniu 
specjalnie skonstruowanych kapsuł, które poruszałyby się w sta-
lowym tunelu o częściowej próżni. Ciśnienie miałoby być obniżone 
do około 1% atmosferycznego. Pierwotnie miliarder zakładał, że 
pojazd unosiłby się 0,5–1,3 mm na poduszce powietrznej wy-
tworzonej pod wpływem niewielkiego ciśnienia, która wyelimino-
wałaby tarcie. Obecnie ma być zastosowana pasywna lewitacja 
magnetyczna Hyperloop System, którą opracował zespół doktora 
Richarda Posta z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) 
[4]. Projekt sformalizowany został jako część systemu Inductrack 
I (optymalny do pracy o dużych prędkościach). Pasywna lewitacja 
magnetyczna wykorzystuje znajdujące się pod pojazdem magnesy 
ułożone w macierz Halbacha. Wyrażenie na wartość oddziaływania 
dwóch położonych obok siebie magnesów można zapisać jako:

BP (1)
 

gdzie: P – wektor siły, B – remanencja (namagnesowanie), μo – 
przenikalność magnetyczna próżni.

Technologia Inductrack umożliwia uzyskanie prześwitu pomię-
dzy magnesami a uzwojeniami ponad 80 mm. Rozwiązanie umoż-
liwia ponadto uzyskanie wysokiej wartości stosunku siły unoszącej 
do siły ruchu postępowego. Istnieje możliwość uzyskania siły uno-
szenia rzędu 500 N/m. 

Drugim czynnikiem zredukowanym do zera byłby opór powie-
trza. W udoskonaleniu całej koncepcji miałby służyć też opływowy 
kształt pojazdu oraz przeciwdziałanie ziemskiej grawitacji. Mak-
symalna prędkość wynosiłaby nieco ponad 1 200 km/h. Kolej 
niskociśnieniowa korzystałaby z energii produkowanej przez pa-
nele słoneczne znajdujące się na szczycie powierzchni tuby, które 

Rys. 3. Koncepcja rurowego systemu transportowego MIT [3]
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byłyby rozlokowane wzdłuż całej trasy. Docelowo długość kapsuły 
wyniesie kilkanaście metrów długości i pomieści od 24 do 48 pa-
sażerów. Tunel miałby średnicę około 3 m, natomiast pokonanie 
100 km zajmowałoby przeciętnie 5 min [6]. 

Poruszająca się wewnątrz rury kapsuła zachowywałaby się jak 
tłok w strzykawce – problem związany z granicą Kantrowitza. W ta-
kiej sytuacji pchałaby słup powietrza znajdujący się przed sobą. 
Żeby wyeliminować powyższe ograniczenie, pojazd musiałby poru-
szać się bardzo wolno lub bardzo szybko. Drugie rozwiązanie jest 
adekwatne do całej koncepcji, ale w takim przypadku trzeba wziąć 
pod uwagę przeciążenie. Elon Musk wraz ze swoją firmą SpaceX 
zaproponował rozwiązanie, montując na przodzie kapsuły ogrom-
ne wiatraki – sprężarki, które przepompowywałyby powietrze za 
pojazd. 

Dzięki temu opór nie zwiększałby się, dodatkowo system utrzy-
mywałby pociąg ponad rurą, a powietrze wypompowywane z czoła 
pojazdu stanowiłby strumień oddzielający kapsułę od ścian tunelu. 

Jak wcześniej wspomniano, zasilanie pojazdu odbywałoby się 
za pomocą paneli słonecznych, choć tu pojawia się problem, czy 
baterie znajdujące się na pokładzie kapsuły miałyby dostateczną 
pojemność, aby zasilić system? Firma SpaceX zakłada, że tak, 
przy założeniu, że napędzałyby one tylko kompresory i pozostałe 
systemy kapsuły. Natomiast za napędzanie pojazdu w rurze odpo-
wiadałyby elektromagnetyczne silniki liniowe. Tego rodzaju silnik 
nie różni się wiele od zwykłego silnika elektrycznego, oprócz tego, 
że jest płaski. To jakby zwykły silnik, tylko z rozwiniętym stojanem 
i biegunem. Pędniki takie nie musiałyby być zamontowane wzdłuż 

całej trasy. Wystarczy, że napędzałyby pojazd co 10 km, nadając 
mu dodatkowy pęd. Taki system według projektu zajmowałby ok. 
1% całej trasy [8]. 

Względy ekonomiczne 
Koszty kapsuły i silników liniowych są najmniejszym z wydatków. 
Największy nakład stanowi stworzenie i wybudowanie odpowied-
niej trasy. Przypuszcza się, iż koszt wybudowania tuby wynosiłby 
10 razy więcej od wydatków poniesionych na pojazd wraz z sys-
temem i silnikami. 

Kluczowym aspektem ekonomii Hyperloopa jest fakt, iż system 
ma być wykonany z prefabrykowanych elementów. Rura ma być 
umieszczona na wcześniej przygotowanych pylonach, a kolejne 
segmenty miałyby być łączone okrągłymi spawami. Taki system po-
zwala na łatwy i tani montaż trasy. Dodatkowo umieszczenie rury 
nad powierzchnią ziemi znacznie ułatwi umiejscowienie z obiek-
tami dookoła. Projekt nie kolidowałby na przykład z drogami. Na 
poniższym wykresie przedstawiono koszty energii użytkowania 
Hyperloopa, w porównaniu do innych środków transportu, na przy-
kładzie trasy Los Angeles–San Francisco. Odległość między mia-
stami wynosi 600 km. To tak jakby porównać dystans z Krakowa 
do Gdańska. Bilet na odcinku między tymi amerykańskimi miasta-
mi kosztowałby 20 dolarów, podczas gdy bilet kolejowy obecnie 
kosztuje średnio 120 dolarów, natomiast za lot trzeba zapłacić 
przeciętnie 160 dolarów. Czyli odpowiednio 6 i 8 razy więcej. 

Koszt budowy odcinka Helsinki–Sztokholm wg studiów KPMG 
we współpracy z FS Links miałby wynieść ok. 19 mld euro, a każ-
dy 1 km nowego systemu ma kosztować 38 mln euro. Natomiast 
średnia cena biletu międzynarodowego ma wynosić ok. 25 euro.

W zasadzie jedynym tańszym i oszczędniejszym środkiem trans-
portu miałby być Tesla Model S – elektryczny samochód produko-
wany przez inną firmę Elona Muska. Szacuje się, iż koszt budowy 
1 km trasy Hyperloop ma być porównywalny z kosztem budowy 
1 km autostrady w średnio trudnym terenie [7].

Przygotowany w maju 2018 r. przez Civity Management Consul-
tants raport przedstawia model ekonomiczny porównujący system 
Hyperloop z innymi już funkcjonującymi środkami transportu [1]. 
Zestawienia zostały oparte o wskaźnik B/C, który służy efektywnej 
ewaluacji projektów inwestycyjnych. Porównanie stanowi struk-
turę kosztów (infrastruktury, eksploatacji pojazdu) oraz korzyści 

Rys. 4. Hyperloop [4]

Rys. 5. Mechanizm działania [4]
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(przychody komercyjne, korzyści z użytkowania czy korzyści ze-
wnętrzne). Poniżej roczne koszty i korzyści dla linii prototypowej 
największych konkurentów kolei niskociśnieniowej na długości 
trasy liczącej 500 km.

Ponadto biuro analiz zrobiło zestawienie ze względu na popyt 
na pasażerów w godzinach szczytu, gdzie kwestionuje się opłacal-
ność kolei niskociśnieniowej ze względu na niską wydajność oraz 
ekonomiczność konwencjonalnych systemów szynowych o bardzo 
dużej prędkości.

Powyższe zestawienia jednak nie odzwierciedlają rzeczywistych 
aspektów ekonomicznych, ponieważ ten nowy system kolejowy 
należy sklasyfikować jako innowację w niszy rynkowej pomiędzy 
pociągiem a samolotem. Takie połączenie uwypukla sens funk-
cjonowania i działania – z jednej strony Hyperloop ma być tani 
jak kolejowy, z drugiej zaś szybki jak lotniczy. Kolej próżniowa to 
wyizolowany system pracujący bez interoperacyjności z innymi sys-
temami transportowymi, zwłaszcza kolejowym. Zatem powyższe 
porównania budzą zastrzeżenia. 

Kolej niskociśnieniowa ma największą rację bytu wszędzie tam, 
gdzie odległości są duże (USA i Kanada), gdzie koleje są przecią-
żone (Indie, Chiny), i gdzie czas i wygoda są w najwyższej cenie 
(Europa). Pociąg ma największy sens na dystansach do 300 km, 
samolot zaś od 1 tys. km wzwyż. Istniejąca luka ma zostać wypeł-
niona przez kolej niskociśnieniową, która sprawi, że podróż z mia-
sta do miasta potrwa tyle, co przez miasto. 

Podsumowanie
Z powyższych wniosków wynika, że zainteresowanie transportem 
przyszłości jest ogromne. Taka inicjatywa rozwinęłaby nowe seg-
menty gospodarki. Jednak potrzebnych jest kilka czynników, aby 
ten cel został zrealizowany. Najważniejsze są fundusze. Drugi czyn-
nik to chęci i zaangażowanie urzędników. W tej dziedzinie możemy 

stać się liderem na rynku nowoczesnych technologii magnetyczno-
-próżniowych. Natomiast Polska jest idealnym krajem, gdzie mógł-
by powstać ten piąty środek transportu.

Patrząc na powyższe aspekty ekonomiczne, tunele próżniowe 
to technologia, która ma sens i wykreuje zupełnie nowe potrzeby, 
równocześnie otwierając kolejne możliwości. W Polsce potrzebni 
są inwestorzy, którzy wsparliby finansowo nową generację trans-
portu. Taka inwestycja dałaby Polsce możliwość dołączenia do 
przedsionka czołówki wielkich systemów transportu. 

W takim razie, kiedy moglibyśmy podróżować tym nowoczesnym 
środkiem transportu w Polsce? Myślę, że najwcześniej w 2035 r. 
To jest w tym momencie najbardziej optymistyczna prognoza.
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The new generation of transport. Assessment of the feasibility 
of implementing the concept of traveling using vacuum tunnels

The growing importance of mobility in contemporary socio-eco-
nomic processes requires the efficiency and effectiveness of relo-
cation. New technologies allow to reduce service costs, save time 
and reduce the negative impact of transport on the environment. 
The main goal of the article is to present the concept of traveling 
using vacuum tunnels and an attempt to evaluate the possibilities 
of its implementation. The article presents synthetically the history 
of tubular transport and the state of work on the implementation of 
its contemporary concepts. An attempt was made to estimate the 
economic aspects of the construction and operation of new genera-
tion transport systems. 
Keywords: Hyperloop, low-pressure railway, vacuum, Kantrowitz limit.
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Rys. 6. Zużycie energii na pasażera różnych środków transportu [8]
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Rys. 7. Roczne koszty i korzyści różnych środków transportu na odcinku 
500 km [1]


