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CENTRUM  DIAGNOSTYKI 

w Warszawie 

 
 

Ireneusz JASIŃSKI 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 



Podziałów diagnostyki (jeden z możliwych)  



Organizacja diagnostyki w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

Centrala Spółki 

- Biura 

Zarząd Spółki 
Kształtowanie polityki 

Wdrażanie i nadzór 

Centrum 

Diagnostyki 

Zakłady Linii 

Kolejowych 

pomiary pośrednie (np. EM 120) i 

bezpośrednie (np. defektoskopia), 

odbiory techniczne, OTP 

analiza, zalecenia i nadzór 

pomiary bezpośrednie i 

badania techniczne, 

analiza, zalecenia i realizacja 



Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki 

Centrum Diagnostyki spełnia wiele funkcji w systemie 

bezpieczeństwem transportu kolejowego na sieci PKP PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 

Centrum prowadzi: 

 pomiary i badania diagnostyczne pojazdami i sprzętem ręcznym, 

 gromadzi i przetwarza wyniki diagnostyki elementów 

infrastruktury kolejowej, 

 nadzoruje procesy spawalnictwa nawierzchni kolejowej, 

 dokonuje odbiory techniczne materiałów nawierzchniowych oraz 

sprawuje merytoryczny nadzór nad odbiorami części 

rozjazdowych, 

 prowadzi obsługę techniczna przekaźników systemem własnym i 

zleconym, 

 przybliża najnowsze techniki i technologie poprzez organizację 

pokazów i prezentacji, 

 ścisłe współpracuje z diagnostyką Zakładów Linii Kolejowych. 
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Schemat organizacyjny Centrum Diagnostyki 



Obszary zainteresowań Centrum Diagnostyki 

Profil szyn i rozjazdów 

(profil poprzeczny) 

 Zużycie faliste szyn 

(profil podłużny) 

Skrajnia budowli 

kolejowych 

Diagnostyki urządzeń 

DSAT 

Pomiary defektoskopowe 

Geometria toru 

Pomiary ręczne 

Pomiary defektoskopowe 

Pomiary 

automatyczne 

Pomiary prostości, 

chropowatości, twardości 

Pomiary wykonywane przez  IZ 

Pomiary geometrii torów i rozjazdów  sposobem ręcznym 

wykonywane przez diagnostów z Zakładów Linii Kolejowych 

ETCS 

Obsługa techniczna 

przekaźników 

stosowanych w 

urządzeniach srk 

Pozostałe dziedziny 

Projektowane 

pomiary wybranych 

elementów sieci 

trakcyjnej 

Rozszerzenie wideo 

inspekcji 
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Wybrane pomiary wykonywane przez Centrum Diagnostyki 

Geometria  drezyną Defektoskopia wagonem 



Wybrane pomiary wykonywane przez Centrum Diagnostyki 

Skrajnia  

DSAT  



Przykładowe pomiary sprzętem ręcznym 



Nadzór spawalniczy 



Nadzór spawalniczy 



Pomiary laboratoryjne i terenowe 



Stanowisko do 

wzorcowania 

toromierzy 



OTP 

JRF 

JRK 



Odbiory materiałów nawierzchniowych 
Analiza dokumentacji technicznej, oględziny i manualnie 

dokonane pomiary. Sporządzenie stosownej dokumentacji. 
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Nadzór i OT 



Nowy pojazd diagnostyczny m. in. do geometrii 

toru i elementów sieci trakcyjnej 
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Wizualizacja 

nowego samojezdnego pojazdu diagnostyczny do 

badań defektoskopowych szyn oraz pomiaru innych 

elementów drogi kolejowej 
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SMS – PW – 17 (bis) 

Rozdział 2   § 3 
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Rozdział 2   § 3 

… … … … … 

SMS – PW – 17 (bis) 

… … … … … 
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Obieg 

dokumentacji 
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SMS – PW – 17 (bis) 

delegowanie zadań 
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Projekt w 

trakcie  

procedury 

uzgadniania 

Procedura  

SMS – PW - 17 
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Procedura wewnętrzna – 

wzorowana na SMS 

Projekt w 

trakcie  

procedury 

uzgadniania 
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Procedura 

wewnętrzna 

– wzorowana 

na SMS 
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Projekt 

dokumentu 

dopuszczenia 

w procedurze 

uzgadniania 

Procedura 

wewnętrzna 

– wzorowana 

na SMS 
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Projekt w 

trakcie 

procedury 

uzgodnień 
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Procedura  

SMS – PW - 17 



W prezentacji wykorzystano materiały: 

 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

 własne autora. 



Dziękuję za uwagę 


