
Współczesne problemy transportu 
Tom II Transport kolejowy  23 

Filip Danielczyk 

Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK 

Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

e-mail: kudak240@o2.pl 

 

 

 

Streszczenie:  

Referat ma na celu zbadanie możliwości skrócenia czasu przejazdu pociągów 

Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście w relacji Gdańsk Śródmieście – Wejherowo po 

zastąpieniu wysłużonych zespołów trakcyjnych EN57 taborem typu Impuls 31WE. 

Zbadano czas przejazdu pociągów między Gdańskiem Śródmieście a Wejherowem. 

Pomiary wykonano w niezmodernizowanych jednostkach EN57 oraz w Impulsach 

31WE (porównano najmniej dynamiczny tabor z pojazdem, który w przyszłości zastąpi 

elektryczne zespoły trakcyjne EN57). Wyniki badań zawierają m.in uśrednione 

wartości przyspieszenia i hamowania taboru oraz czasy postojów na przystankach. 

Przedstawione zostały rezerwy czasowe w rozkładzie dla pojazdu EN57 oraz 31WE. 

Dokonano optymalizacji maksymalnej prędkości na linii kolejowej 250 (będącej 

w zarządzie PKP SKM) w odniesieniu do możliwości nowego taboru biorąc pod uwagę 

obowiązującą obecnie drogę hamowania. Następnie sformułowano wnioski 

w odniesieniu do tezy. Na końcu referatu zamieszczona jest także symulacja czasu 

przejazdu na przytoczonej wyżej trasie gdyby na sieć trójmiejskiej SKM wprowadzić 

pojazdy oraz system sterowania ruchem znane z sieci metra. 
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1. Wstęp 

Historia Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sięga lat powojennych, w czasie 

odbudowy zniszczonej infrastruktury transportowej podjęto decyzję o budowie linii 

kolejowej przeznaczonej pod funkcjonowanie SKM. Pierwsze pociągi pomiędzy 

Gdańskiem a Sopotem uruchomiono w 1952 r. Z każdym rokiem stopniowo wydłużano 

linię Szybkiej Kolei Miejskiej (oznaczoną dziś numerem 250). Pod koniec 1957 r. 

pociągi SKM zaczęły regularnie kursować w relacji Gdańsk Główny – Wejherowo. 

Żółto-niebieskie pociągi na stałe zakorzeniły się w świadomości mieszkańców, dla 

wielu z nich był to podstawowy środek transportu. Największe przewozy na poziomie 

100 milionów pasażerów rocznie notowano w latach 70. XX wieku. Po zmianach 

ustrojowych na początku lat 90. XX wieku postępujący rozwój motoryzacji oraz zapaść 

dużych zakładów pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie stacji SKM spowodowały 

znaczny spadek przewozów. Obecnie liczba pasażerów korzystających z SKM wynosi 

około 40 milionów rocznie [4]. 

Mimo iż historia SKM liczy ponad 60 lat, to jedna rzecz pozostanie niezmienna – 

czas podróży. Dziś najszybsze pociągi trasę z Wejherowa do Gdańska Śródmieścia 

pokonują w godzinę i 10 minut (choć dla większości pociągów standardem jest czas 

godzina i 13 minut), zaś w 1958 r. przejazd na trasie Wejherowo – Gdańsk Główny 

trwał godzinę i 6 minut [7]. 

 
Rysunek. 1 Schemat sieci SKM Trójmiasto 

 źródło www.skmtrojmiasto.pl 

http://www.skmtrojmiasto.pl/
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2. Infrastruktura 

Infrastruktura kolejowa, po której poruszają się pociągi SKM to pozostająca 

w zarządzie PKP SKM Trójmiasto linia kolejowa nr 250 (Gdańsk Śródmieście – Rumia) 

oraz linia kolejowa nr 202 (pod zarządem PKP PLK) na odcinku Rumia – Lębork. 

W tabeli nr 1 zamieszczono informacje o pochyleniach i minimalnych promieniach 

poziomych. 

2.1. Linia kolejowa nr 250 

Zelektryfikowana, dwutorowa linia kolejowa o długości 32,652 km, równoległa na 

całym przebiegu do linii nr 202. Maksymalna prędkość pociągów wynosi 70 km/h. 

Podstawą sterowania ruchu pociągów jest trójstawna Samoczynna Blokada Liniowa, 

na odcinku Gdańsk Śródmieście – Gdynia Główna jednokierunkowa, na pozostałym 

fragmencie dwukierunkowa. Droga hamowania wynosi 485 m, wynika ona z odległości 

pomiędzy kolejnymi semaforami SBL [5]. 

2.2. Linia kolejowa nr 202 

Na potrzeby referatu przeanalizowany został jedynie odcinek Rumia – Wejherowo 

liczący 12 km. Na tym fragmencie linia jest zelektryfikowana i dwutorowa 

z maksymalną prędkością 120 km/h. Prowadzenie ruchu pociągów odbywa się 

w oparciu o klasyczną blokadę liniową. 

Tabela 1. Parametry techniczne  

Szlak lub odcinek 1. 2. 3. 4. 5. 

Linia kolejowa nr 202 

Rumia - Reda 1000 6,3 3,5 300 300 

Reda - Wejherowo 1000 3,9 6,8 600 976 

Linia kolejowa nr 250 

Gdańsk Główny - Rumia 485 8,1 7,9 300 325 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1]; 1 – długość drogi hamowania w metrach, 2 – miarodajne 
pochylenie w procentach dla kierunku nieparzystego, 3 – miarodajne pochylenie w procentach dla kierunku 

nieparzystego, 4 – najmniejszy promień łuku w metrach dla kierunku nieparzystego, 5 - najmniejszy 
promień łuku w metrach dla kierunku parzystego 

3. Rozkład jazdy – kiedyś i dziś 

Cały sześćdziesięcioletni okres funkcjonowania pociągów SKM w relacji Gdańsk 

Główny – Wejherowo charakteryzuje się w miarę stałymi wartościami podstawowych 

parametrów jak czas jazdy, częstotliwość, prędkość pociągów czy liczba stacji 

i  osobowych. Historyczne dane opracowano na podstawie archiwalnych Sieciowych 

Rozkładów Jazdy Pociągów wydawanych ówcześnie przez PKP. Zebrane informacje 

przedstawiono na rys. 2. 
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W początkowych latach podróż z Gdańska do Wejherowa trwała kilka minut krócej 

niż dziś, z uwagi na brak czterech przystanków na trasie w stosunku do stanu 

dzisiejszego (Gdańsk Żabianka, Gdynia Leszczynki, Gdynia Cisowa oraz Reda 

Pieleszewo).  Najbardziej korzystne czasy przejazdu wynoszące 64 minuty osiągano 

w latach 1961 – 1969. W latach 1969 – 1976 na stacji Gdynia Stocznia odbywała się 

przesiadka pasażerów, którzy chcieli kontynuować podróż w stronę Gdańska lub 

Wejherowa. Wiązało się to z różnym napięciem w sieci trakcyjnej na obu odcinkach. 

W tym okresie uruchomiono także trzy nowe przystanki. To wszystko złożyło się na 

wydłużenie czasu przejazdu do 68 minut. Paradoksalnie w 1977 r. po wycofaniu 

niemieckich jednostek i zastąpieniu ich nowymi pojazdami polskiej produkcji EW58 

oraz kolejnymi EN57 czas jazdy wydłużył się do 73 minut. Jednak już dwa lata później 

czas przejazdu skrócił się poniżej 70 minut, stan taki trwa do dnia dzisiejszego [4]. 

 

Rysunek. 2 Charakterystyka rozkładu SKM w latach 1958 – 2018  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7] 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

L
ic

z
b

a
 p

rz
y
s
ta

n
k
ó

w

M
in

u
ty

Charakterystyka rozkładu jazdy SKM 1958-2018

Czas jazdy Gdańsk Główny - Wejherowo

Interwały międzypojazdowe w szczycie przewozowym

Liczba przystanków



Współczesne problemy transportu 
Tom II Transport kolejowy  27 

3.1. Częstotliwość 

W przewozach aglomeracyjnych oprócz wysokiej częstotliwości ważna jest także 

cykliczność odjazdów. Od 1958 r. pociągi SKM na trasie Gdańsk Główny – Gdynia 

Chylonia kursowały w okresach szczytowych co 10 minut, w pozostałych okresach co 

20. Co drugi pociąg był wydłużony do Wejherowa. Zwiększenie interwałów 

międzypojazdowych do 7,5 minuty nastąpiło w 1962 r. Od 1970 r. kolejki SKM 

w szczycie kursowały już co 6 minut. Stan taki trwał do roku 2000, kiedy zmniejszono 

ponownie interwały międzypojazdowe do 7,5 minuty. Za wyjątkiem lat 2012 – 2013 

(wówczas pociągi jeździły co 10 minut) [7]. 

3.2. Liczba przystanków 

W momencie uruchomienia bezpośrednich przewozów z Wejherowa do Gdańska 

Głównego pociągi zatrzymywały się na 23 stacjach i przystankach osobowych 

włączając w to stację początkową i końcową. W 1972 r. oddano do użytku przystanek 

Reda Pieleszewo, w 1974 uruchomiono peron przystanku Gdynia Leszczynki a rok 

później Gdańsk Żabianka. Najmłodszym przystankiem jest Gdynia Cisowa, który 

powstał w 1998 r. [3]. 

4. Tabor 

Trzon taboru trójmiejskiej SKM stanowią nadal Elektryczne Zespoły Trakcyjne EN57 

oraz EN71 wyprodukowane w latach 1969 – 1989. W ostatnich latach 50% tych 

pojazdów przeszło modernizację wraz z zainstalowaniem napędu wykorzystującego 

silnik asynchroniczny prądu zmiennego, co znacząco polepszyło właściwości 

trakcyjne. Należy przypomnieć, że EZT EN57 pierwotnie pojawiły się na sieci SKM 

jako pociągi tymczasowe, do czasu zakończenia dostaw EW58, które były 

zaprojektowane do obsługi ruchu aglomeracyjnego, w przeciwieństwie do pociągów 

EN57, które przystosowane są do poruszania się na liniach regionalnych. Niestety, 

z uwagi na wysoką awaryjność oraz bardziej zaawansowaną technicznie konstrukcję 

w stosunku do EN57 jednostki EW58 sprawiały duże problemy eksploatacyjne, co 

przyczyniło się do zakończenia ich produkcji już w 1980 r. Wyprodukowano jedynie 28 

sztuk tej serii pojazdów. Obecnie składy EW58 są wycofane. W 2016 r. do Trójmiasta 

dotarły dwa fabrycznie nowe egzemplarze pociągów polskiej produkcji Impuls 31WE. 
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Tabela 2. Tabor SKM Trójmiasto 

Typ 
Liczba sztuk Rok produkcji/ 

modernizacji 

Maksymalna 
prędkość 

Przyspieszenie 
rozruchu 

EN57 19 1971-1989 110 km/h 0,45 m/s2 

EN57AKM 26 2014-2016 120 km/h 1 m/s2 

EN71 11 1969-1987 110 km/h 0,6 m/s2 

EN71AC 1 2009 120 km/h 1,2 m/s2 

Impuls 31WE 2 2016 160 km/h 1 m/s2 

Źródło: Opracowanie własne 

Z uwagi na cykliczność rozkładu jazdy i jednorodność przewozów na linii kolejowej 

250 rozkład jazdy jest stworzony w oparciu o parametry najmniej dynamicznych 

pojazdów jakimi są EN57 oraz EN71 z klasycznym rozruchem oporowym, które 

stanowią 51% taboru. Skonstruowanie rozkładu jazdy pod parametry 

niezmodernizowanego EN57 nie pozwala wykorzystać lepszych możliwości 

trakcyjnych zmodernizowanych oraz nowych pojazdów, których przyspieszenie 

rozruchu jest około dwa razy większe. 

5. Przeprowadzone pomiary 

Na potrzeby referatu przeprowadzono zapis sygnału GPS podczas 

dziesięciokrotnego przejazdu pociągiem SKM w pełnej relacji (5x Gdańsk Śródmieście 

– Wejherowo oraz 5x Wejherowo – Gdańsk Śródmieście). Cztery przejazdy odbyły się 

na pokładzie jednostki 31WE, pozostałe w pociągu EN57 z rozruchem oporowym.  

5.1. Pojazdy wykorzystane do badań 

Zgodnie z założeniami badania wykonano w dwóch typach pojazdów 

eksploatowanych przez SKM przedstawionych na rysunkach 3 i 4. 

 

Rysunek. 3 Impuls 31WE               Rysunek. 4 EN57 

Źródło: materiały własne 
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Mimo swojej nowoczesności Impuls 31WE nie jest w pełni przystosowany do obsługi 

ruchu aglomeracyjnego charakteryzującego się dużymi potokami podróżnych. 

Rozplanowanie wnętrza utrudnia szybkie przemieszczanie się pasażerów wewnątrz, 

a liczba jedynie dwóch par drzwi na człon, czynią go bardziej pojazdem regionalnym 

niż aglomeracyjnym. Również czas otwierania i zamykania drzwi nie jest 

satysfakcjonujący. Długość każdej operacji wynosi około 6 sekund (w EN57 

4 sekundy), co oznacza, że na każdym przystanku tracone jest 12 sekund na ich 

otwarcie i zamknięcie (w EN57 8 sekund). Pojazdy 31WE nie posiadają także drzwi 

dla drużyny konduktorskiej, aby podać sygnał odjazdu kierownik pociągu musi 

skorzystać z drzwi znajdujących się w przestrzeni pasażerskiej, sytuacja dodatkowo 

komplikuje się gdy w pojeździe panuje tłok.   

5.2. Metodologia pomiarów 

Pomiar wykonano przy użyciu aplikacji rejestrującej co sekundę położenie pojazdu 

oraz jego prędkość uzyskane z sygnału GPS. Na podstawie zebranych danych 

określono czas postoju na przystankach oraz czas jazdy pomiędzy nimi. Wyznaczono 

przyspieszenie rozruchu oraz hamowania pociągów. Pomiary z dwóch różnych relacji 

traktowane są jednakowo, bowiem rozkładowy czas przejazdu z Gdańska do 

Wejherowa oraz w drugą stronę jest identyczny. Również pochylenia miarodajne 

zawarte w tabeli 1. są zbliżone dla obu kierunków.   

6. Wyniki 

Z uwagi na jednolity rozkładowy czas przejazdu nie należało się spodziewać 

krótszego czasu przejazdu pociągu 31WE. Zgodnie z oczekiwaniami zaobserwowano 

krótsze czasy przejazdów pomiędzy przystankami względem EN57 oraz nieco dłuższe 

postoje na przystankach celem wyrównania nadrobionego czasu. Należy mieć na 

uwadze, iż skład 31WE aby jechać zgodnie z obecnym rozkładem nie musi rozwijać 

w pełni swoich parametrów, co też było widoczne w trakcie pomiarów. Nie zawsze 

pojazd wykorzystywał swoje maksymalne przyspieszenie rozruchu bądź maksymalną 

dopuszczalną prędkość, dlatego większość wniosków można wyciągnąć dopiero po 

szczegółowej analizie pomiaru. Średnie przyspieszenie rozruchu oscylowało wokół 

wartości 0,8 m/s2, maksymalne wyniosło 1,05 m/s2. 

Na rys. 5 przedstawiono wykres prędkości od czasu dla EN57, a na rys. 6 dla 31WE. 

Należy zwrócić uwagę na bardziej prostokątne kształty wykresu ruchu 31WE, co 

charakteryzuje lepsze parametry rozruchu i hamowania. Przekłada się to na szybsze 

osiągnięcie Vmax lub V=0 km/h. 
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Ryunek. 5 Wykres prędkości od czasu dla pojazdu EN57 w rel. Wejherowo – Gdańsk Śródmieście 

źródło: wygenerowano narzędziem www.utrack.crempa.net na podstawie zebranych danych 

 

Rysunek. 6 Wykres prędkości od czasu dla pojazdu 31WE w rel. Wejherowo – Gdańsk Śródmieście 

źródło: wygenerowano narzędziem www.utrack.crempa.net na podstawie zebranych danych) 

 

Tabela 3. Wyniki pomiarów 

Pojazd 
Czas jazdy 

[min] 
Czas postoju 

[min] 
Całkowity czas przejazdu 

[min] 
Czas rozkładowy 

[min] 
Numer 
pociągu 

EN57 58,0 17,0 74,9 73 95731 

EN57 57,1 16,2 73,3 73 95737 

EN57 54,2 18,7 72,8 73 95753 

EN57 53,5 18,9 72,4 73 59762 

EN57 53,8 18,9 72,6 73 59746 

EN57 56,2 17,0 73,2 73 59756 

31WE 53,2 20,5 73,7 73 95731 

31WE 53,6 18,3 71,9 70 95745 

31WE 51,2 17,5 68,7 70 59738 

31WE 54,3 23,5 77,7 78 59754 
Źródło: opracowanie własne 

http://www.utrack.crempa.net/
http://www.utrack.crempa.net/
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Wyniki zawarte w tabeli 3. są zbliżone dla obu składów. Na podstawie wyników 

w takiej formie można wyciągnąć bardzo niewiele wniosków. W tabeli 4. przedstawiono 

wyniki dla każdego pojazdu sumując najkrótsze wartości (spośród 27 postojów oraz 

najszybszych przejazdów między przystankami). 

Tabela 4. Wyniki pomiarów 

Pojazd Czas jazdy [min] Czas postoju [min] 
Całkowity czas 
przejazdu [min] 

EN57 51,3 11,9 63,2 

31WE 47,8 14,1 61,9 
Źródło: opracowanie własne 

Tu widoczny jest już krótszy o 3,5 minuty czas jazdy 31WE. O ponad dwie minuty 

dłużej trwają też postoje w porównaniu do EN57. 

Tabela 5. Parametry z rozkładu jazdy pociągów ułożonego przez PKP PLK 

Pojazd Czas jazdy [min] Czas postoju [min] 
Rezerwa 

rozkładowa [min] 
Suma [min] 

EN57 54,7 12,9 5,4 73 

EN57AKM 49,6 15 8,4 73 

31WE 48,2 15,1 9,7 73 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PKP PLK 

Według rozkładu ułożonego przez PKP PLK czas jazdy składu 31WE jest o 6,5 

minuty krótszy niż EN57. Niestety pojazd na całej trasie potrzebuje 2,2 minuty więcej 

na obsługę przystanków, wynika to ze specyficznych cech składu opisanych 

w podrozdziale 5.1. Potwierdzają to także przeprowadzone pomiary, średnio na 

27 postojów tylko 3 trwały poniżej 30 sekund, dla EN57 liczba ta wynosi 8.  

Według obowiązującego rozkładu średni czas postoju na przystanku trwa około 

30 sekund i jest on zróżnicowany pod kątem wielkości wymiany pasażerów. Wielkości 

te w zależności od przystanku wynoszą 18, 24, 30, 36, 42, 60 sekund. Najdłuższe 

postoje trwające minutę odbywają się na stacjach Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, 

Sopot oraz Gdynia Główna. Najkrótsze m.in. na przystankach Sopot Wyścigi oraz 

Gdańsk Stocznia. Zgodnie z instrukcją o rozkładzie jazdy Ir-11 postój handlowy 

pociągu nie może być krótszy niż 0,3 minuty, co daje wartość 18 sekund [2]. 

7. Symulacje czasu przejazdu 

Do przeprowadzenia symulacji wykorzystano metodę uproszczoną do wyznaczania 

czasu przejazdu pociągu opartą o wzory z dziedziny kinematyki. Na podstawie 

znanych parametrów przyspieszenia rozruchu oraz hamowania wyznacza się czas 
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potrzebny na osiągnięcie prędkości maksymalnej oraz przebytą drogę. Następnie od 

długości odcinka pomiędzy przystankami odejmuje się fragmenty, kiedy pojazd 

porusza się ze zmienną prędkością. Znając długość drogi, gdzie pociąg porusza się 

ze stałą prędkością w prosty sposób wyznacza się czas jej pokonania. Aby otrzymać 

całkowity czas przejazdu pomiędzy przystankami należy zsumować czas rozpędzania, 

hamowania oraz przejazdu ze stałą prędkością [6]. 

 

Tabela 6. Symulacja czasu jazdy dla EN57 

Nazwa stacji 
Kilometraż 

[km] 
Odcinek 

[m] 
Odcinek jazdy 

z Vmax [m] 

Czas 
jazdy 
[min] 

Suma 
[min] 

Vmax 

Gdańsk Śródmieście -1,08 
   

0 
 

Gdańsk Główny 0 1080 344,8 1,6 1,6 70 

Gdańsk Stocznia 1,04 1040 304,8 1,5 3,1 70 

Gdańsk Politechnika 2,52 1480 744,8 1,9 5,0 70 

Gdańsk Wrzeszcz 4,18 1660 924,8 2,1 7,0 70 

Gdańsk Zaspa 5,39 1210 474,8 1,7 8,7 70 

Gdańsk Przymorze 6,98 1590 854,8 2,0 10,7 70 

Gdańsk Oliwa 8,08 1100 364,8 1,6 12,3 70 

Gdańsk Żabianka 9,27 1190 454,8 1,7 13,9 70 

Sopot Wyścigi 10,41 1140 404,8 1,6 15,5 70 

Sopot 11,68 1270 534,8 1,7 17,2 70 

Sopot Kamienny Potok 13,55 1870 1134,8 2,2 19,5 70 

Gdynia Orłowo 15,89 2340 1604,8 2,6 22,1 70 

Gdynia Redłowo 17,54 1650 914,8 2,0 24,2 70 

Gdynia Wzg. Św  Mks. 19,4 1860 1124,8 2,2 26,4 70 

Gdynia Główna 20,99 1590 854,8 2,0 28,4 70 

Gdynia Stocznia 21,82 830 94,8 1,3 29,7 70 

Gdynia Grabówek 23,73 1910 1174,8 2,3 32,0 70 

Gdynia Leszczynki 25,04 1310 574,8 1,8 33,7 70 

Gdynia Chylonia 26,17 1130 394,8 1,6 35,3 70 

Gdynia Cisowa 27,25 1080 344,8 1,6 36,9 70 

Gdynia Cisowa Elktrow. 28,71 1460 724,8 1,9 38,8 70 

Rumia Janowo 30,21 1500 764,8 1,9 40,7 70 

Rumia 31,85 1640 904,8 2,0 42,7 70 

Reda 35,53 3680 2179,7 3,1 45,8 100 

Reda Pieleszewo 38,2 2670 1169,7 2,5 48,3 100 

Wejherowo Śiechowo 41,04 2840 1339,7 2,6 50,9 100 

Wejherowo-Nanice 42,89 1850 349,7 2,0 52,9 100 

Wejherowo 43,99 1100 0 1,8 54,7 100 

Źródło: opracowanie własne 
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W tabeli 6. zamieszczono syntetyczne wyniki czasu jazdy dla EN57 dla 

przyspieszenia rozruchu równego 0,45 m/s2 i hamowania 0,6 m/s2. Wartość ta jest 

identyczna z tą określoną przez PKP PLK i wynosi 54,7 minuty. Z uwagi na dużą 

objętość danych, wyniki kolejnych symulacji będą zawierały jedynie wynik końcowy. 

Wynik teoretycznego czasu jazdy dla pociągu 31WE po istniejącej infrastrukturze 

zamieszczono w tabeli 7. Uznano, że średni czas postoju wynoszący około 33 sekund 

wyliczony przez PKP PLK jest realny i nie należy go skracać, rezerwę rozkładową 

przyjęto na poziomie 5 minut. Vmax1 dotyczy maksymalnej prędkości na linii kolejowej 

250, a Vmax2 linii nr 202. 

Tabela 7. Symulacja całkowitego czasu przejazdu dla 31WE 

Lp. Pojazd 
Czas jazdy 

[min] 
Czas postoju [min] 

Rezerwa 
rozkładowa [min] 

Suma 
[min] 

Vmax1 
[km/h] 

Vmax2 

[km/h] 

1 31WE 44,5 15,1 5 64,6 70 120 

2 31WE 42,1 15,1 5 62,2 80 120 

3 31WE 40,4 15,1 5 60,5 90 120 

Źródło: opracowanie własne 

Symulacja nr 1 odbywa się w warunkach istniejących, z prędkością 70 km/h po linii 

nr 250. Kolejne symulacje ukazują skrócenie czasu przejazdu gdy zwiększono 

maksymalną prędkość do 80 km/h i 90 km/h. 

7.1. Symulacja dla pojazdów metra 

Obecnie funkcjonujący system SKM w Trójmieście ma predyspozycje do bycia 

środkiem transportu niezależnym od innych pojazdów kolejowych i drogowych 

(podobnie jak systemy metra). Poniżej zaprezentowano symulację czasu przejazdu, 

gdyby Trójmiejską SKM dostosować do poruszania się pojazdów znanych z sieci 

metra. Jednak aby takie rozwiązanie miało sens należałoby wpierw wydłużyć linię nr 

250 do Wejherowa, aby pociągi poruszały się całkowicie niezależnie od innego ruchu 

kolejowego. Obecny system sterowania w postaci SBL z 1978 r. także należałoby 

zmodernizować, optymalnym rozwiązaniem byłby system sygnalizacji kabinowej SOP-

3 funkcjonujący w metrze warszawskim. 

Teoretyczny pojazd, który przyjęto do badań charakteryzuje się przyspieszeniami 

rozruchu oraz hamowania na poziomie 1,2 m/s2. Założono instalację trzech (lub 

w środkowych członach czterech) par drzwi na człon. Czas potrzebny na otwarcie 

drzwi powinien wynosić 3 sekundy (standard metra warszawskiego). Przyjęto czas 

postoju na przystanku trwający 20 sekund, a na głównych stacjach 30 sekund. Wyniki 

zaprezentowano w tabeli 8. Symulacja nr 1 zakłada maksymalną prędkość 80 km/h na 



Współczesne problemy transportu 
Tom II Transport kolejowy  34 

linii 250, zaś symulacja nr 2 90 km/h. W obu przypadkach na odcinku Rumia – 

Wejherowo planuje się jazdy z Vmax wynoszącą 120 km/h. 

Tabela 8. Symulacja całkowitego czasu przejazdu dla pojazdów metra 

Lp. Czas jazdy [min] Czas postoju [min] 
Rezerwa 

rozkładowa [min] 
Suma [min] 

Vmax1 
[km/h] 

Vmax2 

[km/h] 

1 40,2 9,7 3 52,9 80 120 

2 38,3 9,7 3 51 90 120 

Źródło: opracowanie własne 

8. Wnioski 

Do czasu wycofania niezmodernizowanych pociągów EN57 i EN71 nie należy 

spodziewać się większych zmian w czasie przejazdu. Po zastąpieniu ich przez nowe 

lub zmodernizowane pojazdy będzie możliwość skrócenia czasu przejazdu od 5 do 

8 minut zachowując co najmniej 5 minutową rezerwę w rozkładzie. Po zwiększeniu 

maksymalnej prędkości na linii 250 możliwe będzie skrócenie czasu przejazdu 

o minimum 10 minut. Większe korzyści będą trudne do osiągnięcia z uwagi na 

niedostosowanie składów do ruchu aglomeracyjnego.  

Znaczną różnicę widać po wprowadzeniu do ruchu pojazdów z charakterystykami 

znanymi z metra. Trasę z Wejherowa do Gdańska można wówczas pokonać 20 minut 

krócej, jednak aby taki system funkcjonował prawidłowo należy ponieść bardzo duże 

nakłady inwestycyjne na infrastrukturę (podnieść jej niezawodność, warto zwrócić 

uwagę na przyjętą bardzo małą rezerwę, oraz na ewentualne opóźnienia wynoszące 

3 minuty). Bez odpowiedniego przystosowania infrastruktury zakup takich pojazdów 

będzie bezzasadny z uwagi na większe ryzyko występowania opóźnień, a co za tym 

idzie zwiększenia rezerwy w rozkładzie przekładającej się na wydłużenie czasu 

przejazdu. 
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Summary:  

The aim of this report is to show the possibility of shortening the travel time by SKM 

Trains beetwen Gdańsk Śródmieście - Wejherowo after replacing the old trains EN57 

with the Impuls 31WE type rolling Stock. The measurements were performed 

in the non-modernized electric multiple unit EN57 and Impuls 31WE (the least dynamic 

rolling stock with the vehicle will be compared, which in the future will replace 

the EN57). The test results include averaged values of rolling stock acceleration 

and braking as well as stop times at stations and stops. Time reserves have been 

presented in the timetable for EN57 and 31WE vehicles. The maximum speed was 

also optimized on the 250 railway line (belonging to PKP SKM) in relation to the 

possibility of new rolling stock. Then conclusions were formulated in relation 

to the thesis. At the end of the paper, a simulation of the travel time on the relation 

Gdańsk – Wejherowo was carried out if on the network of the SKM, vehicles and a train 

traffic control system known from the metro network should be used. 
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