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Ramowa oferta dla „Sponsora strategicznego”
czasopisma Przegląd Komunikacyjny
Sponsor strategiczny zawiera umowę z wydawcą czasopisma na okres roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
Uprawnienia wydawcy do zawierania umów posiada SITK O. Wrocław.
Przegląd Komunikacyjny oferuje dla sponsora strategicznego następujące świadczenia:
! zamieszczenie logo sponsora w każdym numerze,
! zamieszczenie reklamy sponsora w jednym, kilku lub we wszystkich numerach,
! publikacja jednego lub kilku artykułów sponsorowanych,
! publikacja innych materiałów dotyczących sponsora,
! zniżki przy zamówieniu prenumeraty czasopisma.
Możliwe jest także zamieszczenie materiałów od sponsora na stronie internetowej czasopisma.
Przegląd Komunikacyjny ukazuje się jako miesięcznik.
Szczegółowy zakres świadczeń oraz detale techniczne (formaty, sposób i terminy przekazania) są uzgadniane indywidualnie z Pełnomocnikiem
ZO Wrocław SITK.
Prosimy o kontakt z: dr hab. inż. Maciej Kruszyna na adres mailowy:
redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Cena za świadczenia na rzecz sponsora uzależniana jest od uzgodnionych szczegółów współpracy. Zapłata może być dokonana jednorazowo
lub w kilku ratach (na przykład kwartalnych). Część zapłaty może być w formie zamówienia określonej liczby prenumerat czasopisma.
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Szanowni P.T. Czytelnicy
Szanowni czytelnicy, z przyjemnością oddajemy kolejny numer 9/2015 czasopisma Przegląd Komunikacyjny. Jest on w
całości poświęcony tematyce kolejowej, prezentowanej na Konferencji Naukowej „DROGI KOLEJOWE 2015”. Konferencja ta jest
wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się co dwa lata, organizowanym przez kolejne polskie ośrodki naukowe i miejscowe
Oddziały SITK, we współpracy z PKP PLK. Osiemnasta konferencja z tego cyklu, organizowana przez SITK O/Wrocław i Politechnikę
Wrocławską - Katedrę Mostów i Kolei, odbędzie się w Jeleniej Górze w dniach 21 – 23 października 2015 roku.
Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, od interoperacyjności kolei po zagadnienia dynamiki budowli, jaką jest droga
kolejowa. Szczególnie szeroko reprezentowana jest dziedzina dynamiki dróg kolejowych, również w aspekcie możliwości
ograniczania wpływów dynamicznych na konstrukcję toru, podtorze i otoczenie. Liczne referaty dotyczą też projektowania
linii kolejowych i wspomagających technik obliczeniowych w projektowaniu oraz układów geometrycznych linii kolejowych
kształtowanych również przy pomocy mobilnych pomiarów satelitarnych. Nową problematyką w historii konferencji są
zagadnienia interoperacyjności kolei. Tej tematyce zostało poświęconych kilka referatów. Na konferencij poruszone będą
także problemy eksploatacji sieci kolejowej, nowoczesnych technologii stosowanych w kolejnictwie, rozjazdów kolejowych,
diagnostyki, utrzymania i linii tramwajowych. Łącznie zostanie wygłoszonych blisko 50 referatów i prezentacji, w tym 2 pokazy
najnowszych technologii aplikacji materiałów izolacyjnych, a liczba zgłoszonych uczestników wynosi około 200 osób. Referaty
konferencyjne – recenzowane, są opublikowane w tym numerze czasopisma, który właśnie oddajemy w Państwa ręce.
Udział w konferencji zadeklarowali pracownicy Wyższych Uczelni, PKP Polskich Linii Kolejowych, Biur Projektowych, firm z
sektora budownictwa kolejowego, producentów wyrobów i materiałów stosowanych w kolejnictwie oraz urządzeń służących
do diagnostyki i utrzymania dróg kolejowych.
Sponsorem Generalnym konferencji jest firma SIKA POLAND a wśród pozostałych sponsorów należy wymienić: Bahntechnik
Wrocław (BTW), GRAW, Grupa KZN Bieżanów, STRUNBET, CERTA, ViaCon, TRAKCJA PRKil, MC, Trans Comfort. Dzięki tym firmom
możliwe było zorganizowanie Konferencji w konwencji premiowania autorów referatów. W efekcie tematyka konferencji jest tak
bogata i interesująca a zakres tematyczny wyjątkowo szeroki.
Mamy nadzieję, że Czytelnicy odniosą wiele korzyści z lektury tego numeru Przeglądu Komunikacyjnego i znajdą w nim
odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu Dróg Kolejowych.
Prezes Oddziału SITK Wrocław
Prof. Marek Krużyński
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
www.sitk-rp.org.pl
Redaktor Naczelny:
Antoni Szydło
Redakcja:
Krzysztof Gasz, Igor Gisterek, Bartłomiej Krawczyk,
Maciej Kruszyna (Z-ca Redaktora Naczelnego), Agnieszka Kuniczuk - Trzcinowicz (Redaktor językowy), Piotr
Mackiewicz (Sekretarz), Wojciech Puła (Redaktor
statystyczny), Wiesław Spuziak,
Robert Wardęga,
Czesław Wolek
Adres redakcji do korespondencji:
Poczta elektroniczna:
redakcja@przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Poczta „tradycyjna”:
Piotr Mackiewicz, Maciej Kruszyna
Politechnika Wrocławska,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Faks: 71 320 45 39
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Rada naukowa:
Marek Ciesielski (Poznań), Antanas Klibavičius (Wilno), Jozef Komačka (Žilina), Elżbieta Marciszewska
(Warszawa), Bohuslav Novotny (Praga), Andrzej S.
Nowak (Lincoln, Nebraska), Tomasz Nowakowski
(Wrocław), Victor V. Rybkin (Dniepropietrovsk), Marek Sitarz (Katowice), Wiesław Starowicz (Kraków),
Hans-Christoph Thiel (Cottbus), Krystyna Wojewódzka-Król (Gdańsk), Elżbieta Załoga (Szczecin), Andrea Zuzulova (Bratysława)
Rada programowa:
Mirosław Antonowicz, Dominik Borowski, Leszek Krawczyk, Marek Krużyński, Leszek W. Mindur, Andrzej Żurkowski
Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja papierowa. Na
stronie internetowej czasopisma dostępne są streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim.

Artykuły opublikowane w „Przeglądzie Komunikacyjnym”
są dostępne w bazach danych 20 bibliotek technicznych
oraz są indeksowane w bazach:
BAZTECH: http://baztech.icm.edu.pl
Index Copernicus: http://indexcopernicus.com
Prenumerata:
Szczegóły i formularz zamówienia na stronie:
www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl
Obecna Redakcja dysponuje numerami archiwalnymi
począwszy od 4/2010.
Numery archiwalne z lat 2004-2009 można zamawiać
w Oddziale krakowskim SITK,
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków,
tel./faks 12 658 93 74, mrowinska@sitk.org.pl
Druk:
Drukarnia A-Zet, 52-131 Wrocław, ul. Buforowa 34a
Przemysław Wołczuk, przemo@dodo.pl

Czasopismo jest umieszczone na liście Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (4 pkt. za artykuł recenzowany).

Reklama:
Dział Marketingu: sitk.baza@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w
materiałach nie podlegających recenzji.

Nakład: 800 egz.
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Streszczenia artykułów recenzowanych
Strona 15
Projektowanie poszerzeń międzytorzy
w
aspekcie
zmian
dopuszczalnych
wartości parametrów geometrycznych i
kinematycznych
Mirosław Jan Nowakowski
W latach 2014–2015 w Polsce wprowadzono długo oczekiwane nowelizacje warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (zawartych
w Dzienniku Ustaw nr 151 poz. 987 z 1998 r.)
oraz Warunków technicznych Id-1. Wprowadziły one istotne zmiany w dopuszczalnych
wartościach parametrów geometrycznych i kinematycznych, mających bezpośredni wpływ
na projektowanie geometrii toru kolejowego.
Z uwagi na duże znaczenie zagadnień geometrycznych przy modernizacji i rewitalizacji
linii kolejowych, postanowiono zbadać wpływ
tych zmian na projektowanie optymalnego
poszerzenia międzytorza na prostej, rozumianego jako poszukiwanie rozwiązania o najmniejszej długości całkowitej spośród ogólnie
dostępnych modeli. Zwrócono także uwagę na
powszechnie stosowaną w praktyce inżynierskiej metodę projektowania takich układów i
wynikające stąd konsekwencje. Sformułowano
wnioski praktyczne
Słowa kluczowe: Poszerzenie międzytorza, Geometria toru kolejowego, Optymalizacja

obliczania

Damian Kosicki
Artykuł charakteryzuje dwie grupy metod oceny przepustowości sieci kolejowej: metody
bazujące na teorii kolejek, znane również jako
metody soutowskie, i metody kompresji tras
pociągów. Opisano podstawowe założenia i
ograniczenia obu metod. Zwrócono uwagę na
zakres ich zastosowań: metody soutowskie są
najbardziej właściwe do analizy gęstych sieci,
podczas gdy metody kompresji są użyteczne
dla sieci rzadkich. Na przykładzie zwrócono
uwagę, że rezultaty obu metod mogą się różnić
od siebie nawet do 40%.
Słowa kluczowe: Przepustowość sieci kolejowej;
Metody soutowskie; Kompresja tras pociągów

Strona 24
Podstawowe założenia metody regulacji osi
toru z wykorzystaniem mobilnych pomiarów
satelitarnych
Władysław Koc, Cezary Specht, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska
W pracy zwrócono uwagę na ograniczenia stosowanej w naszym kraju metodyki regulacji osi
toru związane w głównym stopniu z uzyskiwaną dokładnością określania istniejącego kształtu
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Słowa kluczowe: Układ geometryczny toru; Projektowanie; Wspomaganie komputerowe

stosowanej przy przebudowie układów geometrycznych toru. Określono kryteria wpływające na inwestycje modernizacyjne. Zdeﬁniowano zastosowaną w analizie funkcję celu.
Przedstawiono przykład zastosowania algorytmu optymalizacyjnego z wykorzystaniem programu komputerowego.
Słowa kluczowe: Układ geometryczny; modernizacja; Optymalizacja wielokryterialna

Strona 37
Wykorzystanie programu
komputerowego Railab w pracy inżyniera
dróg kolejowych
Robert Wojtczak
W artykule przedstawione zostały niektóre
możliwości programu komputerowego Railab,
dostarczającego projektantom, inżynierom
budowy i zarządcom infrastruktury obliczeniowych i graﬁcznych narzędzi pomocnych w codziennej pracy. Omówiono układ i ustawienia
programu oraz zaprezentowano główne narzędzia z każdego działu. W artykule znajduje się
też kilka praktycznych porad związanych projektowaniem linii kolejowych.
Słowa kluczowe: Kolej; Program komputerowy;
Railab

Strona 29

Strona 42

Wielokryterialne wspomaganie
projektowania układów geometrycznych
modernizowanych linii kolejowych

Strona 19
O wybranych metodach
przepustowości sieci kolejowej

toru. Jako rozwiązanie alternatywne wskazano
opracowaną przez interdyscyplinarny zespół
naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej / Akademii Morskiej w Gdyni
i stosowaną od 2009 roku nowatorską technikę
mobilnych pomiarów satelitarnych. Możliwość
wykorzystywania tych pomiarów stanowiła inspirację do opracowania analitycznej metody
projektowania układów geometrycznych, a następnie sformułowania założeń dla nowej metody regulacji osi toru. W analitycznej metodzie
projektowania poszczególne elementy układu
geometrycznego są zapisywane w postaci
równań matematycznych. Równania te, zaimplementowane w odpowiednim programie
komputerowym, umożliwiają generowanie
kolejnych wariantów nowego przebiegu trasy,
przy braku jakichkolwiek ograniczeń dotyczących liczebności tychże wariantów. Warianty
te podlegają ocenie w procesie optymalizacji,
w wyniku czego następuje wybór najbardziej
korzystnego rozwiązania. Optymalizacja ma
charakter wielokryterialny, wymaga więc odpowiedniego doboru wag poszczególnych kryteriów. Podstawowymi stosowanymi kryteriami
są: minimalizacja przesunięć poprzecznych
toru oraz uzyskanie jak największej prędkości
jazdy pociągów.

Zastosowanie
mobilnych
pomiarów
satelitarnych do określania położenia
wysokościowego torów

Piotr Chrostowski
W pracy przedstawiono charakterystykę zagadnień z dziedziny projektowania modernizacji
dróg kolejowych, w których to zagadnieniach
możliwe jest efektywne wspomaganie decyzji projektanta odnośnie przyjmowanych
parametrów. Skupiono się na planowaniu
przebiegu trasy w planie sytuacyjnym względem istniejących uwarunkowań terenowych i
geometrycznych eksploatowanych linii. Przedstawiono wybrane czynniki, które decydują o
jakości nowoprojektowanego przebiegu trasy.
Czynniki te zazwyczaj mogą być kształtowane w szerokim zakresie, a zatem odpowiednie
wspomaganie, w tym optymalizacja pomogą
w wykorzystaniu potencjału oraz w racjonalnym wariantowaniu trasy.
Słowa kluczowe: Układ geometryczny toru; Komputerowe wspomaganie projektowania; Parametry kinematyczne; Krzywa przejściowa

Strona 33
Modernizacja układów geometrycznych
toru z wykorzystaniem metody oceny
wielokryterialnej

Cezary Specht, Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Jacek Szmagliński, Marcin Skóra, Mariusz
Specht
W pracy podjęto próbę sprawdzenia, na jaką
dokładność można było liczyć na kolejnych
etapach rozwoju techniki mobilnych pomiarów satelitarnych w zakresie określania położenia wysokościowego torów. Do tego celu
wykorzystano wyniki kampanii pomiarów satelitarnych przeprowadzonych na przestrzeni
lat 2009÷2015. W wyniku przeprowadzenia
odpowiedniej procedury obliczeniowej wykazano, że w okresie tym dokładność pomiaru
wysokościowego w metodzie mobilnych pomiarów satelitarnych wyraźnie wzrosła. Określona średnia wartość błędu pomiarowego
wynosi obecnie kilka milimetrów.Związane jest
to niewątpliwie z rozwijającą się technologią
stosowaną w coraz to nowszych urządzeniach
pomiarowych, jak również z rozwijającym się
niezmiennie segmentem kosmicznym oraz
naziemnym techniki pozycjonowania GNSS.
Stwierdzenia te są bardzo obiecujące z punktu
widzenia perspektyw zastosowania mobilnych
pomiarów satelitarnych w diagnostyce toru.
Słowa kluczowe: Układ geometryczny toru; Pomiary satelitarne GNSS; Ocena dokładności pionowej

Kamila Szwaczkiewicz
W pracy przedstawiono główne założenia
opracowanej metody wielokryterialnej oceny
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Strona 46

Strona 53

Optymalizacja wielomianowych
krzywych przejściowych
z punktu widzenia wielkości zrywu

Modele mikrosymulacyjne sieci kolejowej
w studiach wykonalności realizowanych dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Krzysztof Zboiński, Piotr Woźnica

Damian Kosicki, Bartosz Uryga, Michał Jasiak

Autorzy artykułu we wcześniejszych ich pracach ujawnili bardzo dobre własności dynamiczne kolejowych wielomianowych krzywych
przejściowych wyższych stopni - 9. i 11. - z maksymalną liczbą wyrazów – odpowiednio 7 oraz
9. Jako kryterium oceny zastosowali oni minimalizację całki z przyspieszenia poprzecznego
środka masy nadwozia pojazdu po długości
drogi. Krzywizny znalezionych optymalnych
krzywych nie posiadały jednak styczności w
skrajnych – początkowym i końcowym – punktach krzywej. Cechy te, uzyskane zarówno dla
maksymalnej dopuszczalnej prędkości ruchu
w łuku i jak prędkości mniejszej (gwarantującej
uzyskanie równowagi oddziaływań poprzecznych na nadwozie), skłoniły autorów niniejszej
pracy do zbadania, dlaczego załomy krzywizn otrzymanych krzywych przejściowych w
owych punktach mają względnie mały wpływ
na dynamikę pojazdu szynowego poruszającego się po takich krzywych. Celem pracy
jest pokazanie wstępnych wyników optymalizacji kształtu kolejowych wielomianowych
krzywych przejściowych stopnia 5. i 7. z wykorzystaniem modelu 2-osiowego pojazdu
szynowego oraz kryteriów dotyczących wielkości zrywu. Autorzy pracy chcą sprawdzić, czy
zastosowane nowe kryteria oceny pozwolą w
procesie optymalizacji otrzymać tzw. gładkie
krzywe przejściowe.

Od 2014 roku w studiach wykonalności zlecanych przez PKP PLK S.A. wymaga się wsparcia
procesu projektowego poprzez wykonywanie symulacji ruchowych z wykorzystaniem
dedykowanych narzędzi informatycznych. W
niniejszym artykule przedstawiono uzasadnienie dla wprowadzenia nowego elementu do
dokumentacji przedprojektowych. Opisano
proces tworzenia modelu mikrosymulacyjnego
i symulacji ruchu kolejowego. Wyjaśniono rolę
modelu w procesie przygotowania studium
wykonalności. Zaprezentowano przykłady
wniosków płynących z mikrosymulacji, mające
wpływ na kształtowanie rozwiązań technicznych.

Słowa kluczowe: Kolejowe krzywe przejściowe;
Dynamika pojazdów szynowych; Symulacja
komputerowa

Strona 49
Graniczna wichrowatość toru kolejowego
Zbigniew Kędra
Na bezpieczeństwo przed wykolejeniem
wpływ ma bardzo wiele czynników, które
związane są z torem, pojazdem i warunkami
środowiskowymi. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wykolejenia, które zależą od
toru, to: mały promień łuku poziomego, niska
prędkość jazdy, duża wartość przechyłki, duża
wichrowatość toru, wysoki współczynnik tarcia
itp. Graniczna wichrowatości toru zależy głównie od długości bazy pomiarowej, wartości promienia łuku i przechyłki. W artykule przedstawiono wpływ koincydencji tych parametrów
na graniczną wartość wichrowatości.
Słowa kluczowe: Jakość geometryczna toru, Nierówności toru kolejowego, Wichrowatość toru
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Słowa kluczowe: Sieć kolejowa; Operacje kolejowe analizy; Model mikroskopowy

Strona 58
Propozycja niekonwencjonalnego sposobu
prowadzenia nowej linii tramwajowej
Jacek Makuch
W artykule zaprezentowano propozycję nowej
trasy tramwajowej dla Wrocławia, prowadzącej od pętli Kromera do centrum handlowego
Korona ulicami Kromera i Krzywoustego, w postaci linii jednotorowej z ruchem dwukierunkowym, wyposażonej w mijankę i zakończonej
krańcówką. Przedstawiono rys historyczny,
przeanalizowano wady i zalety oraz uwarunkowania stosowania rozwiązań tego typu. Powołano się na przykłady podobnych tras tramwajowych powstałych ostatnio za granicą. W
podsumowaniu zestawiono listę koniecznych
bądź pożądanych innowacyjnych rozwiązań,
towarzyszących realizacji zaproponowanej trasy.
Słowa kluczowe: Tor tramwajowy; Linie jednotorowe; Ruch lewostronny

Strona 63
Planowanie tras tramwajowych
w miejskiej sieci ulic
Jeremi Rychlewski
Trasy tramwajowe są drogami szynowymi prowadzonymi w przestrzeni ulic. Wskazane jest
więc wskazanie klas ulic odpowiadających
swoimi parametrami poszczególnym typom
tras tramwajowych. W artykule opisano zagadnienia związane z prędkością tramwaju, gęstością i dostępnością przystanków, trasowaniem
w planie i bezpieczeństwem w miejscach przecinania się potoków ruchu. Biorąc pod uwagę

konieczność zapewnienia konkurencyjności
tramwaju uznano, że należy odejść od paradygmatu łącznego trasowania dróg tramwajowych i ulic samochodowych o charakterze
tranzytowym. Trasy tramwajowe powinny być
planowane na specjalnych ulicach tramwajowych lub w ramach ulic niższych klas, przy
czym parametry trasy tramwajowej powinny
być lepsze od parametrów równoległej ulicy.
Słowa kluczowe: Trasa tramwajowa; Klasyfikacja
ulic; Prędkość tramwajów; Priorytet tramwajowy

Strona 68
Analiza drgań pojazdów kolejowych w
trakcie ich przejazdu przez nierówność
progową toru
Danuta Bryja, Adam Popiołek
W pracy przedstawiono analizę numeryczną
wpływu nierówności progowej toru na drgania zestawów kołowych, wózka jezdnego i
nadwozia pojazdu kolejowego stanowiącego
pierwszy człon zespołu trakcyjnego typu Shinkansen, poruszającego się z dużą prędkością. W
analizach uwzględniono ciągły rozkład masy i
tłumienie materiałowe szyn, sprzężenie drgań
toru i pojazdów kolejowych tworzących pełny
skład pociągu oraz dwustopniowe, sprężysto-tłumiące zawieszenie pojazdów. Zbadano
efekt nagłej zmiany sztywności podłoża toru,
rozważając różne hipotetyczne wielkości skoku sztywności skutkujące wzmocnieniem lub
osłabieniem podłoża. Na podstawie analizy
przebiegów czasowych drgań sformułowano szereg wniosków rozszerzających wiedzę
w zakresie dynamiki pojazdów kolejowych.
Przedstawiono także wstępne symulacje przyspieszeń drgań i omówiono trudności obliczeniowe, które trzeba pokonać, aby uzyskać
technicznie dokładne przebiegi czasowe przyspieszeń drgań pojazdu kolejowego.
Słowa kluczowe: Drgania pojazdu kolejowego;
Nierówność progowa toru; Numeryczna symulacja drgań; Analiza efektu progowego

Strona 73
Parametry techniczne
podkładami

podkładek

pod

Ewelina Kwiatkowska
Badania numeryczne i laboratoryjne wpływu
grubości warstw wibroizolacji stosowanej na
spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych na skuteczność ochrony antywibracyjnej toru kolejowego. Wstępna ocena wpływu
grubości warstwy antywibracyjnej na pracę
toru kolejowego.
Słowa kluczowe: Wibroizolacja podkładów kolejowych, Tor kolejowy, Podkłady
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Strona 76
Parametry charakteryzujące
wibroizolacyjne
maty
podtłuczniowe
stosowane w konstrukcji dróg szynowych i
metody ich badania
Cezary Kraśkiewicz, Cezary Lipko, Wojciech
Oleksiewicz, Artur Zbiciak
W referacie przedstawiono istotne właściwości
charakteryzujące grupę wyrobów określanych
jako maty wibroizolacyjne i stosowanych w
budownictwie, w szczególności w budowie i
naprawach dróg szynowych, głównie do izolacji wibroakustycznej, a także do izolacji elektrycznej czyli do ochrony przed wpływem prądów błądzących obiektów budowlanych i ludzi
przebywających w otoczeniu trasy dróg szynowych. Na tle podstawowej klasyﬁkacji mat
wibroizolacyjnych opisano charakteryzujące
je istotne cechy funkcjonalne i eksploatacyjne
dotyczące jednego z dwóch rodzajów mat, tj.
mat podtłuczniowych stosowanych w podsypkowych konstrukcjach dróg szynowych. Dla
tego rodzaju mat przedstawiono proce-dury
badawcze służące do określania wartości parametrów opisujących ustalone cechy, jednak
bez rekomendowania granicznych wartości
tych parametrów.
Słowa kluczowe: Izolatory wibroakustyczne,
maty podtłuczniowe, Podsypkowa nawierzchnia
szynowa, Redukcja wibracji i hałasu.

Strona 83
Badania doświadczalne i symulacyjne
rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni
kolejowej do dużych prędkości
Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik
W artykule omówiono wymagania dla nawierzchni kolejowej do dużych prędkości.
Przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne
nawierzchni polegającej na wzmocnieniu klasycznej konstrukcji geosiatkami i żywicą poliuretanową. W artykule zamieszczono wybrane
badania doświadczalne i obliczenia symulacyjne nawierzchni kolejowej przy różnych obciążeniach eksploatacyjnych toru. Obliczenia te
wykorzystane zostały m.in. do porównania z
badaniami doświadczalnymi jak też do określania trwałości i wstępnego określenia resursu
eksploatacyjnego wybranych elementów konstrukcji.
Słowa kluczowe: Nawierzchnia kolejowa; Metoda elementów skończonych; ABAQUS; Kompozyt
tłuczniowy

Strona 87
Bezpieczeństwo kolei jednoszynowych
Dominik Bednarek, Igor Gisterek
Przedmiotem artykułu są aspekty bezpieczeństwa kolei jednoszynowych. We wstępie autorzy scharakteryzowali typy kolei jednoszynowej
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oraz istotne parametry tego typu kolei niekonwencjonalnej. Autorzy opisują awarie, które
zdarzyły się w trakcie użytkowania obecnie
czynnych linii i ich konsekwencje. W artykule
przedstawione są sposoby przeprowadzania
ewakuacji. Opisano również zabezpieczenia instalowane na nowobudowanych liniach.
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo transportu szynowego; Koleje jednoszynowe; Koleje niekonwencjonalne

Strona 90
Rozwój analitycznych i pół-analitycznych
metod badania dynamiki dróg szynowych
Włodzimierz Czyczuła, Piotr Kozioł
Artykuł stanowi przegląd analitycznych i pół-analitycznych metod badania dynamiki dróg
szynowych ze szczególnym uwzględnieniem
prac rozwijanych przez autorów. Przedstawiono aktualny stan badań oraz wskazano podstawowe kierunki rozwoju ﬁzycznych i matematycznych modeli analizy dynamiki dróg
szynowych.
Słowa kluczowe: Dynamika drogi szynowej, Metody analityczne i pół-analityczne

Strona 93
Trwałość i niezawodność systemów masowo
– sprężystych w torze kolejowym
Ralf Jurkewitz, Igor Gisterek, Marta Knawa Hawryszków
Środki ochrony stosowane bezpośrednio u
źródła emisji drgań zazwyczaj są łatwiejsze i
tańsze w realizacji, szczególnie w przypadku
budowy nowego torowiska lub modernizacji
torowiska. Doposażenie istniejącego torowiska w elementy izolacji generalnie jest możliwe, ale może okazać się dość skomplikowane
i pociąga za sobą dodatkowe koszty. Dlatego
najkorzystniej jest planować użycie stosownych zabezpieczeń w torowiskach nowych lub
remontowanych.
System masowo-sprężysty, w którym stosuje się odpowiednie elementy elastyczne spełniające wysokie standardy, chociaż na wstępie
wymaga nakładów ﬁnansowych, może prowadzić do znacznie lepszych i długotrwałych rezultatów. Potwierdzają to badania przeprowadzone na istniejących obiektach budowlanych,
gdzie wbudowane elementy wibroizolacyjne
były faktycznie eksploatowane przez okres wielu lat, dzięki czemu można uznać je za najbardziej miarodajne.
Słowa kluczowe: System masowo – sprężysty; Tor
kolejowy; Tunel kolejowy; Drgania i hałas

Strona 97
Zarządzanie
strategiami
szlifowania
szyn w procesie utrzymania nawierzchni
kolejowych
Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny
Szlifowanie szyn kolejowych od co najmniej kilkunastu lat jest podstawową i integralną czynnością na rzecz prawidłowego utrzymania nawierzchni kolejowej i wydłużenia jej trwałości.
Technologia, która pierwotnie stosowana była
do usuwania tzw. zużyć falistych, czyli wzdłużnych nierówności powierzchni tocznej główki
szyny, w coraz szerszym zakresie wprowadzana
jest jako czynność planowo-zapobiegawcza.
Zwiększone obciążenia dynamiczne przekazywane na powierzchnię toczną główki szyny,
wynikające ze zwiększających się: nacisków
na oś taboru, prędkości na liniach kolejowych
i mocy jednostek trakcyjnych oraz często braku jednorodności odcinków linii kolejowych,
prowadzą wprost do ujawniania się zwiększonej liczby wad kontaktowo – zmęczeniowych.
Można to wyeliminować poprzez usunięcie
górnej zewnętrznej warstwy materiału stalowego, a powstawanie nowych wad zdecydowanie opóźnia odpowiedni kształt przekroju
szyny, do którego prowadzi szlifowanie. Wiele
zarządów i kolejowych ﬁrm wykonawczych w
Europie ciągle zbiera szczególne doświadczenia w zakresie technologii szlifowania szyn, by
systematycznie pracować nad opracowywaniem odpowiednich specyﬁkacji technologii.
W artykule przedstawiono obecnie stosowane
strategie szlifowania i zalecenia dla optymalizacji wykorzystania technologii szlifowania obowiązujące w Europie.
Słowa kluczowe: Utrzymanie dróg kolejowych,
Szlifowanie szyn, Wady kontaktowo-zmęczeniowe

Strona 102
Rozpoznawanie przyczyn wyboczeń torów
Henryk Bałuch, Iwona Nowosińska
Wyboczenia torów należą do największych
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich
latach, głównie rosnące ocieplenie, mogą
wpłynąć na wzrost tego zagrożenia. Badaniom
stateczności toru bezstykowego poświęcono
bardzo dużo poważnych prac naukowych, nieliczne są natomiast prace dotyczące przyczyn
już zaistniałych wyboczeń, ograniczone zwykle do opisów tych przypadków, które doprowadziły do wykolejeń. Wyboczenia, które nie
spowodowały żadnych następstw są ze zrozumiałych powodów szybko likwidowane i słabo
udokumentowane. Rozpoznawanie przyczyn
każdego z nich mogłoby stanowić cenny materiał umożliwiający zmniejszenie tego zagrożenia.
Słowa kluczowe: Nawierzchnia, Wyboczenia, Badanie zagrożeń
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Strona 104
Skuteczność profilowania szyn
w usuwaniu falistego zużycia
Grzegorz Stencel
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z
proﬁlowaniem szyn. Przedstawiono i porównano metody proﬁlowania. Poruszono również
zagadnienie jakości proﬁlowania. W tym celu
wykorzystano doświadczenia w ocenie jakości
robót nawierzchniowych. Podano przykłady
narastania zużycia falistego w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Słowa kluczowe: Zużycie faliste; Profilowanie
szyn; Skuteczność

Strona 106
Wpływ wybranych czynników na pracę
eksploatowanego betonowego podkładu
kolejowego
Włodzimierz Andrzej Bednarek
W pracy przeanalizowano wybrane czynniki
wpływające na pracę eksploatowanego betonowego podkładu kolejowego. W szczególności analizie poddano następujące czynniki:
eksploatacyjne (np. prędkość pojazdów, naciski
pojazdów, aktualny stan toru), konstrukcyjne,
technologiczne, współpracę podkładu z podłożem podsypkowym – np. zmienne podparcie
podkładu po jego długości.
Szczegółowe wymagania dotyczące warunków technicznych wykonania i odbioru
podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych
zawarte są w przepisach [26]. Określają one wymagania dotyczące materiału, ich wykonania,
wymagań użytkowo-technicznych czy badań
kontrolnych podkładów. W pracy zwrócono
uwagę na te czynniki, które są źródłem postępującej degradacji podkładów kolejowych.
Podczas pracy toru kolejowego dochodzi do
koincydencji różnych czynników, np. czynniki
eksploatacyjne nakładają się na czynniki konstrukcyjne (np. stan i rodzaj przytwierdzeń czy
kształt podkładu). Wskazano również na czynniki technologiczne (np. szkodliwe działanie
alkaliów czy prawidłowe kotwienie podkładu)
jako mające kluczowe znaczenie dla prawidłowej pracy podkładu, szczególnie w początkowej fazie jego eksploatacji.
W pracy rozpatrzono także czynniki związane z podłożem i podparciem podkładu (np.
brak kontaktu z podłożem, pęknięcie podkładu
czy nieprawidłowe zagęszczenie podłoża podkładu).
Słowa kluczowe: Podkład betonowy; Czynniki wpływające na pracę podkładu; Podparcie i
kształt podkładu

we FIDIC, przedstawia podstawowe zasady ich
funkcjonowania. W dalszej jego części, autor
prezentuje Strony kontraktu i ich obowiązki
oraz instytucję Inżyniera w projektach realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z zastosowaniem Warunków Kontraktowych
FIDIC, umiejscowienie Inżyniera w kontrakcie
i jego zadania. Na podstawie zebranych doświadczeń zawodowych – autor przedstawia
też rzeczywiste uwarunkowania działania Inżyniera w kontrakcie, zasady wyboru Inżyniera,
oraz szczególne znaczenie etapu przygotowawczego projektu inwestycyjnego, prezentując także obszary projektu inwestycyjnego
możliwe do powierzenia Inżynierowi.
Słowa kluczowe: Warunki kontraktowe Fidic, Inżynier Projektu, zarządzanie kontraktem, modernizacja drogi kolejowej

Strona 115
Propozycja nowelizacji
przepisów budowlanych

tramwajowych

Igor Gisterek , Adam Popiołek
W artykule przedstawiono propozycję przepisów, które mogłyby stać się punktem wyjścia
do dyskusji nad stworzeniem postulowanego od wielu lat "Rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać torowiska tramwajowe". Obejmują
one wszystkie elementy linii tramwajowej:
układ przestrzenny, geometrię trasy, konstrukcję toru, przystanki, sterowanie ruchem, kwestie budowlane związane z siecią trakcyjną.
Uwzględniają współczesny stan techniki w
zakresie infrastruktury i taboru. Dotyczą torowisk tramwajowych prowadzonych nie tylko w
pasie drogowym, ale także tych o niezależnym
przebiegu, uzupełniając istotną lukę w obecnym prawodawstwie w tej dziedzinie. Autorzy
pragną zwrócić uwagę, że zebranie, uporządkowanie i nowelizacja przepisów w zakresie
infrastruktury tramwajowej na wzór warunków
technicznych dla kolei, dróg czy metra jest konieczne dla zapewnienia możliwości rozwoju
tej gałęzi transportu w zgodzie z najnowszymi
osiągnięciami techniki. Jest to niezbędne dla
zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego, a przez to poprawę jakości życia w miastach.
Słowa kluczowe: Tramwaj; Wytyczne tramwajowe; Rozporządzenie; Tor tramwajowy

Strona 126
Stosowalność wyników badań
odkształcalności podtorza

Strona 111

Michał Pawłowski,

Inżynier wg FIDIC w modernizacji drogi
kolejowej

Referat jest głosem w dyskusji o znaczeniu wartości wtórnych modułów odkształcenia podtorza w procesie jego modernizacji. Ogólnie
prezentuje sposób przeprowadzania obliczeń
i analizy wyników badań oraz głębokości oddziaływania płyty próbnej. Na przykładzie wykazano ograniczony zakres stosowania testu

Piotr Dubaniowski
Na wstępie artykułu, autor prezentuje okoliczności powstania FIDIC oraz Warunki Kontrakto6

pr zeg l ąd ko muni k ac yjny

odkształcalności podtorza w przypadku występowania w podłożu gruntów o małej wytrzymałości.
Słowa kluczowe: Droga kolejowa; Podtorze kolejowe; Badania stanu odkształcenia

Strona 129
Wybrane aspekty oceny
certyfikacji w obszarze kolei

zgodności

i

Alicja Gach
W referacie poruszono aspekty wspólnotowej
harmonizacji technicznej, zwracając uwagę
na politykę odnosząca się do harmonizacji
technicznej, jak zmieniała się w czasie, odpowiednio do liczby państw członkowskich, aktualnych problemów, zaplanowanych i realizowanych celów. Z założenia harmonizacja ta
jest procesem przebiegającym w ciągłym doskonaleniu, uwzględniającym na ile to możliwe
realne warunki i sytuacje kryzysowe. Wydaje
się, że polityczny wysiłek podejmowany do tej
pory, mimo obecnych trudności w gospodarce światowej pozwoli na dalsze udoskonalanie
elementów tej polityki obejmujących działania
co najmniej w zakresie akredytacji, notyﬁkacji,
normalizacji, procedur oceny zgodności/certyﬁkacji, nadzoru rynku, zasad wzajemnego
uznawania. Nie można jednak wykluczyć, że w
obliczu światowego kryzysu działania te zostaną spowolnione lub wypaczone.
Słowa kluczowe: Swoboda przepływu towarów,
Harmonizacja techniczna, Jednolity Rynek Europejski, Akredytacja, Normalizacja, Ocena zgodności, nadzór.

Strona 136
Różnice między „starymi” a „nowymi” TSI
Infrastruktura na przykładzie wymagań
stawianych obiektom inżynieryjnym
Michał Łuszczki
W artykule przedstawiono główne różnice pomiędzy dotychczasowymi TSI INF CR i TSI INF
HS a nowym TSI „Infrastruktura”, które weszło w
życie 1 stycznia 2015 r. Mając na względzie również zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, będącego
podstawą do projektowania linii kolejowych,
jeszcze dobitniej położono nacisk na obliczanie
konstrukcji według norm unijnych, na co powołują się zapisy TSI INF. W artykule przedstawiono analizę porównawczą zmian w zapisach
TSI INF na przykładzie wymagań stawianych
obiektom inżynieryjnym. Podjęto próbę korelacji pomiędzy przyjmowanymi kategoriami linii
wg starych TSI INF i nowych TSI INF.
Słowa kluczowe: TSI INF; Obiekty mostowe; Modele obciążeń
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Streszczenia artykułów recenzowanych
Strona 140
Problemy wdrażania interoperacyjności
wynikające ze zmian TSI i przepisów
krajowych
Tomasz Wciślik
Interoperacyjność powinna być rozumiana
jako efektywna współpraca na wspólnych zasadach. W celu jej osiągnięcia określono wspólne
europejskie wymagania, które powinny być
spełniane przez elementy systemu kolei. Europejskie i krajowe przepisy oraz normy określające wymagania służące interoperacyjności
zmieniają się co kilka lat. Mankamenty prawa
unijnego, błędne tłumaczenia oraz opóźnienia
w transpozycji do prawa krajowego sprawiają,
że zarówno same przepisy, jak i zawarte w nich
wymagania bywają nieznane albo niezrozumiałe. Artykuł ten ma na celu przedstawienie
najczęściej występujących i najbardziej dolegliwych problemów występujących we wdrażaniu TSI oraz wyjaśnienie najmniej zrozumianych wymagań.

stycje te, choć bardzo kosztowne, są niezbędne, warto jednak zauważyć, że czas podróży
można skracać również znacznie tańszymi sposobami. Dla pasażera korzystającego z transportu zbiorowego ważny jest bowiem łączny
czas podróżny, liczony "od drzwi do drzwi". Na
czas ten składa się nie tylko czas jazdy pociągu,
ale i czas dotarcia na peron i opuszczania peronu, czas oczekiwania na przyjazd pociągu i czas
przesiadania się, gdy pasażer korzysta z więcej
niż jednego pociągu. Efektywność inwestycji
z punktu widzenia klienta kolei powinna być
więc analizowana z uwzględnieniem czasu jaki
pasażer spędza poza pociągiem. W niniejszym
artykule podano kilka przykładów modernizacji infrastruktury kolejowej w ostatnich latach
w Polsce, ich wpływ na czas podróży i koszty
związane z modernizacją. Pokazano również,
jakie zyski lub straty czasu można uzyskać dzięki znacznie tańszym inwestycjom w otoczeniu
stacji lub w odpowiednią konstrukcję rozkładu
jazdy.
Słowa kluczowe: Czas pasażera; Podróż pociągiem; Koszty inwestycji kolejowych

Słowa kluczowe: Interoperacyjność; TSI; Przepisy
krajowe

Strona 152

Strona 145

Wpływ modernizacji linii kolejowych
na poprawę wybranych parametrów
techniczno – eksploatacyjnych

Różne interpretacje zapisów TSI PRM oraz
przewodnika stosowania TSI PRM
Część I - Dotykowa ścieżka prowadząca

Franciszek Tomaszewski, Roksana Licow

Mateusz Ziółkowski
Siedem lat i dwa miesiące – tyle czasu obowiązują przepisy unijne dotyczące dostępności
stacji kolejowych dla niepełnosprawnych, a
wciąż można znaleźć w nich określenia niejednoznaczne. Aby to wyjaśnić, zacznę od kwestii
tłumaczenia, postaram się sprecyzować użyte
terminy oraz wyjaśnić ich znaczenie. Tam, gdzie
wątpliwości dotyczą tekstów oryginalnych,
porównam zapisy powiązanych dokumentów
i spróbuję wyciągnąć z nich wniosek, który pozwalałby zaproponować utrzymanie w mocy
fragmentu starego, nieobowiązującego już TSI
PRM, który brzmi: „w przypadku zainstalowania ścieżki dotykowej, powinna ona spełniać
przepisy krajowe i przebiegać na całej długości
trasy wolnej od przeszkód (lub takich tras)”, ponieważ wersja obowiązująca od 1 stycznia 2015
na pierwszy rzut oka wcale nie określa jednoznacznie, czy dotykowe ścieżki prowadzące
powinny znajdować się na całej długości trasy
pozbawionej przeszkód, czy też nie.
Słowa kluczowe: TSI PRM; TWSI; Oznaczenia dotykowe

W artykule przedstawiono pojęcie jakości robót
inwestycyjnych poszczególnych elementów
infrastruktury kolejowej oraz metody jej oceny.
Skupiono uwagę na jakości początkowej nawierzchni kolejowej po pracach modernizacyjnych na sieci Polskich Linii Kolejowych. Wskazano błędy oraz najczęstsze problemy techniczne
występujące w trakcie trwania robót oraz po
ich zakończeniu na poszczególnych etapach
odbiorów. Opisano wpływ jakości początkowej
na niezawodność i funkcjonalność toru kolejowego. Zaproponowano metodę określania
żywotności toru na podstawie wpływu wielu
zmiennych przy określonej dokładności i skuteczności.
Słowa kluczowe: Modernizacja; Jakość początkowa.

Strona 157
„Ocena i analiza stanu szyny typu S49 po
obciążeniu eksploatacyjnym wynoszącym
400 Tg”
Dariusz Kowalczyk , Łukasz Antolik

Strona 149
Czas pasażera jako ważny element inwestycji
kolejowej
Elżbieta Plucińska
Jednym z celów inwestycji kolejowych jest
zwiększenie prędkości pociągów, uzasadniane
jako poprawienie konkurencyjności kolei. Inwe-
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Stal stosowana na szyny S49, które były zabudowywane w latach 70-80 na szlakach kolejowych, różni się od obecnie stosowanych w
kolejnictwie. Wymagania stawiane stali St90Pa
stosowanej na szyny kolejowe w latach 70 zawierała norm H-84027 a obecne wymagania
opisane są w normie EN 13674-1:2011. Normy
z lat 70 dopuszczały większy udział procentowy
związków siarki i fosforu wynoszący odpowied-

nio P – 0,04%; S-0,04%), nie określały dopuszczalnych zawartości innych pierwiastków jak
Al, Cu, Cr. Różnice w wymaganiach mają wpływ
na właściwości stosowanych materiałów w tym
również ilość wtrąceń niemetalicznych. Jakość
produkowanych szyn w latach 70 w porównaniu z obecnymi standardami technologii
produkcji i kontroli jakości była niższa. Jednak
szyny tego typu nadal są eksploatowane. Jeszcze kilkanaście lat temu, przed modernizacją
odcinka Reda - Hel, na linii kolejowej nr 213
znajdowały się szyny na których można było
zobaczyć napis "rok 1918" - oznaczający rok
produkcji szyny.
Słowa kluczowe: Droga kolejowa, Szyna S49.

Strona 161
Zintegrowany przystanek osobowy w
rejonie ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu
Radosław Mazurkiewicz
W artykule zaprezentowano potrzebę budowy nowego przystanku kolejowego w rejonie
posterunku odgałęźnego Grabiszyn we Wrocławiu, popartą szeregiem koncepcji systemu
kolei miejskiej lub aglomeracyjnej. Przedstawiono uwarunkowania lokalizacyjne i ruchowe
dla nowego przystanku. Rozpatrzono również
możliwości integracji przystanku kolejowego
z komunikacją miejską. Zaprezentowano pięć
schematycznych koncepcji układu przystanku, komentując w skrócie ich dopasowanie do
głównych założeń.
Słowa kluczowe: Kolej miejska, Przystanek zintegrowany, Wrocław Grabiszyn, Wrocławski węzeł
kolejowy

Strona 166
Ocena kosztu cyklu życia szyn kolejowych w
modernizacji układów geometrycznych
Kamila Szwaczkiewicz, Jacek Szmagliński
W pracy przedstawiono uwarunkowania historyczne, które doprowadziły do opracowania metod szacowania kosztu życia inwestycji.
Opisano podstawowe założenia LCC według
modelu przedstawionego w Normach oraz
opracowanego w projekcie INNOTRACK. Zaproponowano połączenie powyższych metod
i dostosowanie ich do oceny kosztu życia szyn
kolejowych w Polce. Przedstawiono elementy
wpływające na koszt utrzymania nawierzchni
szynowej oraz metody zwiększania trwałości
szyn. Na podstawie opracowanego algorytmu
wykonano obliczenia dla przykładowego łuku
poziomego i określono zakres opłacalności stosowania szyn utwardzanych cieplnie.
Słowa kluczowe: LCC; Trwałość szyn
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Transportation Overview
Page 15

Page 24

Page 33

Design space between running track
widening in light of changes in permissible
values of geometric and kinematic
parameters

The fundamental assumptions of the track
alignment method with the use of the
mobile satellite surveying

Railway geometrical layout upgrading
with the use of Multi-criteria assessment
method

Władysław Koc, Cezary Specht, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska

Kamila Szwaczkiewicz

Mirosław Jan Nowakowski
In years 2014--2015 in Poland, long-awaited
amendments were introduced to technical
conditions to be met by railway structures
and their location (contained in Journal of
Laws of the Republic of Poland No. 151 item
987 from year 1998) and to Technical Conditions Id-1. Important changes to permissible
values of geometric and kinematic parameters that directly govern the design of railway
track geometries were included. Because of
profound importance of geometrical considerations in railway modernization and
revitalization, inﬂuence that these changes
have on designing optimal space between
running track widening on straight sections
was examined; which was understood as searching for solution that has, the smallest total length among available models. Attention
was also paid to design method for such layouts, commonly used in engineering practice, and its associated consequences. Practical
conclusions were formulated.
Keywords: Space Between Running Track Widening, Railway Track Geometry, Optimalisation

Page 19
On chosen methods for evaluating railway
network capacity
Damian Kosicki
This paper characterizes two groups of methods for evaluating railway network capacity: methods based on the queuing theory,
known also as sout methods, and methods of
train paths’ compression. Basic assumptions
and limitations of both methods are described. Attention is paid to a scope of applications of both methods: sout methods are
most appropriate for dense networks analysis, while compression methods are useful for
sparse network. An example indicates that
results of both methods may diﬀer from each
other by even up to 40%.
Keywords: Railway network capacity; Sout methods; Compression of train paths

In the paper the authors highlighted the restrictions of common method of alignment
designing, applied in our country, related
mainly to the problem of accuracy during determining the existing layout of the track. As
an alternative, they pointed developed (since
2009) by an interdisciplinary research team of
Gdansk University of Technology and Gdynia
Maritime University the innovative technique
of mobile satellite measurements. The ability
to use these measurements was an inspiration for the development of analytical methods for designing the geometrical layouts
as well as for formulating the guidelines for
new ways to the alignment project. In the
analytical method for designing individual
elements of the geometrical layout are stored in the form of mathematical equations.
These equations, implemented in an appropriate computer program let the designer to
generate new variations of the route in numerous variants of the layout. These variants
are assessed in the optimization process, resulting in the selection of the most favorable
solution. Optimization is a multi-criteria process, it requires proper selection of weights to
each criterion. The basic criteria used by the
authors are: minimizing lateral displacements
of the track and obtaining the highest speed
of trains.
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Keywords: Geometrical Layout; Upgrading;
Multi-Criteria Optimization

Page 37
Implementation of Railab computer
program in work of railway engineers
Robert Wojtczak
W artykule przedstawione zostały niektóre możliwości programu komputerowego
Railab, dostarczającego projektantom, inżynierom budowy i zarządcom infrastruktury
obliczeniowych i graﬁcznych narzędzi pomocnych w codziennej pracy. Omówiono
układ i ustawienia programu oraz zaprezentowano główne narzędzia z każdego działu.
W artykule znajduje się też kilka praktycznych
porad związanych projektowaniem linii kolejowych.

Keywords: Track geometrical layout; Designing;
Computer Aided Design

Keywords: Railway; Computer Program; Railab

Page 29

Page 42

Multi Criteria aided design of the
modernized geometric layouts

The use of mobile satellite measurements
for determining the track’s vertical

Piotr Chrostowski

Cezary Specht, Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Jacek Szmagliński, Marcin Skóra, Mariusz Specht

The main goal of the paper is to characterize the main design issues in the ﬁeld of modernization of railways, in which issues it is
possible to eﬀectively support the decision
process of establishing the crucial parameters The focus is on planning the route in the
horizontal layout in relation to the existing
ﬁeld and geometric conditions of operated
lines. In the paper the key factors that determine the quality of the newly designed route
have be pointed. These factors may generally
be formed over a wide range, therefore suitable support, including optimization could
help to realize the potential as well as rational
route designing.
Keywords: Geometric layout of the track; Computer Aided Design; Kinematic parameters;
Transition Curve

8

The paper presents the main assumptions of
the Multi-criteria assessment method used
in upgrading the railway geometrical layout.
The criteria inﬂuencing the investment were
deﬁned. The ﬁtness function used in the analysis was presented. The example of using the
optimization algorithm with the help of computer software was described.

The main goal of the study was to show how
much accurate was the signal of the height
positioning of the following stages of technology development of the mobile satellite
measurements. For this purpose, the results
of satellite measurements campaign conducted in the years 2009 ÷ 2015 have been
analyzed. As a result of the analysis and appropriate calculation procedure it has been
shown that during this period, the accuracy
of height positions obtained in the method
of mobile satellite measurements has been
signiﬁcantly increased. The determined average value of the measurement error is now
approximately several millimeters. Undoubtedly, this fact is due to improvements of
technology of measuring devices, as well as
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constantly developed cosmic and ground
segment of GNSS positioning technology.
These ﬁndings are very promising from the
point of view of further utilizing of the mobile satellite measurements in the diagnosis
of the track.
Keywords: Track geometrical layout; GNSS satellite surveying; Vertical accuracy evaluation

Page 46
Optimization of polynomial transition
curves form the viewpoint of jerk quantity
Krzysztof Zboiński, Piotr Woźnica
The authors of this article in their earlier
works have shown good dynamic properties
of polynomial railway transition curves of higher degrees - 9 and 11 - with the maximum
number of terms - 7 and 9, respectively. As
the assessment criterion they used an integral of the vehicle body lateral acceleration
along the route. The curvatures of the obtained optimum transition curves did not have
tangence in the terminal points – ﬁrst and
last – of the curve, however. These properties
obtained for 2 velocities of vehicle, the bigger
one represented maximum admissible velocity in a circular arc and the smaller one (guaranteed ideal balance between transversal
components of gravity and centrifugal forces
acting on vehicle body), induced the authors
of current work to clarify, why the curvatures’ bends in the terminal points of obtained
transition curves have relatively small negative impact on vehicle dynamics while running
along such curves. The aim of present paper
is to show the results of shape optimization
of railway polynomial transition curves of
5th and 7th degree with use of 2-axle railway
vehicle model and criteria concerning jerk.
Authors oh the work want to check, if new
criteria of assessment let them obtain so-called smooth transition curves.
Keywords: Railway transition curves; Rail vehicle
dynamics; Computer simulation

Page 49

Keywords: Geometrical Quality Of The Track, Irregularity Railway Track, Track Twist

Page 53
Microsimulation models of railway
network in feasibility studies realized for
PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

For safety against derailment aﬀected a lot of
factors that are associated with the track, vehicle and environmental conditions. Factors
that increase the probability of derailment,
which depend on the track are: small curve
radius, low speed, large cant, large track twist,
high friction coeﬃcient, etc.
The limit twist depends mainly on the twist
base length, the radius of the arc and cant.
Paper presents the eﬀect the coincidence of
these parameters on track twist limit.
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Keywords: Tram Way; Street Classification; Tram
Speed; Tram Priority

Damian Kosicki, Bartosz Uryga, Michał Jasiak
Since 2014 in feasibility studies contracted
by PKP PLK S. A. it is required to support the
design process by carrying out simulation of
railway traﬃc using dedicated informatics
tools. This article presents justiﬁcation for introducing a new element to the pre-project
documentation. The processes of creation of
the microsimulation model and of simulation
railway traﬃc were described. The role of the
model in the preparation of feasibility study
was described. Examples of conclusions from
the microsimulation, having an impact on
the development of technical solutions were
presented.
Keywords: Railway network; Railway operations
analysis; Microscopic model

Page 58
Proposal of new tram line unconventional
design
Jacek Makuch
The article presents proposal of new tram
line for Wrocław, leading from loop Kromera
to shopping centre Korona along streets Kromera and Krzywoustego, in form of single-track line with bidirectional traﬃc, equipped
in passing loop and ﬁnished by terminus. Historic conditions and defects and advantages
of this type solutions were analyzed. Examples of analogous practical solutions behind
border were referred. In recapitulation the
list of necessary or desirable innovative solutions, in chance of proposed line realization
were taken down.
Keywords: Tram track; Single track lines; Left-hand drive

Track Twist Limit
Zbigniew Kędra

ths meet. A need for tram’s competitiveness
led to a conclusion, that a paradigm of designing tram tracks along major streets should
be abolished. Trams should be designed on
separate tram streets or along streets of lesser class, but tram way parameters should be
better than parameters of adjacent car way.

Page 68
Vibration analysis of railway vehicles
passing over structural discontinuity of a
track
Danuta Bryja, Adam Popiołek
The paper presents numerical analysis of an
impact of track stiﬀness discontinuity on railway vehicle vibrations. The high speed passage of a Shinkansen train is considered in
the context of wheelsets, bogie and car body
vibrations. Continuously distributed mass
and material damping of rails are taken into
account, as well as vehicle-track interaction
and two-level viscoelastic suspension of the
vehicle. An impact of an abrupt change in
track support stiﬀness is examined, including
diﬀerent amount of this change which makes
a track stiﬀer or more elastic. Conclusions based on time-histories of vehicle vibrations are
formulated, in order to understand better a
dynamic behavior of railway vehicle passing
track discontinuity. Preliminary results obtained for vehicle accelerations are presented,
and on this basis, some diﬃculties encountered in acceleration computations are discussed.
Keywords: Railway vehicle vibrations; Discontinuity of railway track structure; Numerical
simulation of vibrations; Dynamic impact of
track discontinuity

Page 73
Technical parameters under sleeper pads
Ewelina Kwiatkowska
Research theoretical and laboratory impact
of vibration isolation (UPS) thickness of the
layers applied to the underside of the sleepers on the eﬀectiveness of anti-vibration
protection of railway track. Preliminary assessment of the impact of anti-vibration layer
thickness on the work of railway track.

Page 63
Design of tram ways in a city
street network
Jeremi Rychlewski
Tram ways are railways built within streets.
Due to such location a coherence should
be sought between classes of streets and
parameters of diﬀerent tram way types. A
discussion in this paper focused on tram speed, density and accessibility of tram stops,
design in plane and safety where traﬃc pa-

Keywords: Under sleepers pads (UPS), Railroad
track, Sleepers

p r ze gl ąd ko mun i k ac y jny

9

Transportation Overview
Page 76
Parameters and testing methods of
vibration isolation under-ballast mats
used for railway construction
Cezary Kraśkiewicz, Cezary Lipko, Wojciech
Oleksiewicz, Artur Zbiciak
The paper presents the essential properties
characterizing a group of products identiﬁed as vibration isolation mats. These are the
products used in construction, particularly in
the construction and repair of railways, mainly for vibro-isolation, and the electrical insulation or to protect against stray voltage of
buildings and people staying in the vicinity of
railways route. Basic classiﬁcation of vibration
isolation mats was presented in the paper.
Moreover, the essential functional and operation features related to one of two types of
mats were given. The attention was focused
on under-ballast mats used in the construction of railways. Referring to this type of mats,
the test procedures for determining the value of parameters describing ﬁxed characteristics were described. However, the paper
does not dealt with rec-ommending limits of
these parameters.
Keywords: Vibro-Acoustic Isolators, Under-Ballast Mats, Railway Ballast Tracks, Vibration And
Noise Reduction.

Page 97

Keywords: Safety of public transport; Monorail

Rail grinding has become a routine part of
maintenance work for railway infrastructure.
Originally used sporadically in order to remove corrugation on the running surface of the
rails if required, increasingly rail maintenance
is regularly applied as a preventive measure.
Higher dynamic loads working on the rail
surface because of higher axle loads, speeds
and traction forces have provoked surface
fatigue to appear frequently and in severe
dimensions. Rolling contact fatigue can be
eliminated by metal removal and its re-occurrence delayed by an appropriate railhead
geometry. Repeated grinding campaigns,
often referred to as "rail-care" are required. In
this context many infrastructure companies
in Europe have started to collect respective
experiences with grinding in order to elaborate appropriate speciﬁcations. Present grinding strategies and recommendations for an
optimized use of the grinding technology are
summarized.

Page 90
Development of analytical and semianalytical methods of railway track
dynamics investigations
Włodzimierz Czyczuła, Piotr Kozioł
The paper presents review of analytical and
semi-analytical methods of railway tracks dynamics analysis with a special emphasis on
the authors’ recent investigations. Current
state of knowledge and works is presented
and main directions of future development
with regard to physical and mathematical
modelling of railway tracks dynamics are pointed out.
Keywords: Railway Track Dynamics, Analytical
And Semi-Analytical Methods

Page 93

Page 83

Durability and reliability of mass – spring
systems in railway track

Experimental and Simulation Study of
the Superstructure construction for high
speed lines

Ralf Jurkewitz, Igor Gisterek, Marta Knawa Hawryszków

Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik
The article discusses the requirements for
superstructure for high speed. Presented
pavement construction solution consists
in strengthening the classical construction
geogrids and polyurethane resin. The paper
presents a selected experimental studies and
simulations of superstructure at various loads
operating the track. These calculations have
been used, among others, for comparison
with the experimental research as well as for
determining the durability and service life
consumable selected structure elements.
Keywords: Superstructure; Finite-element method; ABAQUS, Crashed stone composite

Page 87
Safety issues of monorail systems
Dominik Bednarek, Igor Gisterek
The article matter are safety issues of monorail. In introduction authors have characterized types of monorails and signiﬁcant
10

parameters of this kind of nonconventional
railway system. Authors discuss breakdowns
on currently used lines and their consequences. Article describes ways and procedures of
passengers evacuation from a broken vehicle. There are also descriptions of the newest
safety devices installed on newly built lines.
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With a growing conventional wisdom and
requirements concerning protection of human environment of living and increasing
a comfort in working and resting space, an
aspect of protection against excessive vibroacoustic eﬀects as vibrations and noise becomes more signiﬁcant. Taking into account an
idea of balanced development, which is nowadays promoted in civil engineering, solutions in a ﬁeld of protection measures against
these inﬂuences should ensure long-term
social and economical beneﬁts. In this paper
we bring up a subject of protection against
vibrations and secondary structure-borne
noise that may aﬀect people in buildings and
buildings itselves, which are located in close
neighborhood of railway line in tunnel. Special attention is paid to durable and constant
eﬀectiveness of applied solution of a railway
track vibroisolation using heavy mass-spring
system. This isolation eﬃciency is conﬁrmed
by comparative experimental measurements.
Keywords: Mass – spring system; Railway track;
Railway tunnel; Noise and vibration

Management of rail grinding strategies in
the surface maintenance of railway
Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny

Keywords: Railway Maintenance, Rail Grinding,
Rolling Contact Fatigue

Page 102
Identifying the causes buckling tracks
Henryk Bałuch, Iwona Nowosińska
Tracks buckling are among the greatest threats to the safety of rail traﬃc. Climate changes in recent years, mainly the increasing
warmth, can aﬀect the growth of this threat.
A lot of scientiﬁc research papers have been
devoted to stability tests of long welded
tracks, whereas there are a few papers on the
reasons for tracks buckling, usually limited to
descriptions of those cases which led to derailments. Cases of buckling, which have not
caused any consequences are understandably quickly liquidated and poorly documented. Identifying the causes of each of them
could provide valuable material which allows
to reduce of this threat.
Keywords: Superstructure, Tracks Buckling, Threat Identification

Page 104
The effectiveness of rail profiling
in removal of corrugation
Grzegorz Stencel
The article presents issues related to rail proﬁling. Proﬁling methods was presented and
compared. Also the issue of proﬁling quality
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Transportation Overview
was raised. For this purpose, paper based on
the experience in assessing the quality of
railway track works. Paper gives examples of
the rise of corrugation in diﬀerent operating
conditions.
Keywords: Corrugation, Rail profiling, Effectiveness

Page 106
Influence of chosen factors on work of
operated concrete railway sleeper

application of FIDIC Conditions of Contract,
the place of the Engineer in the Contract and
his tasks.
Based on his own professional experience –
the author presents actual conditioning of
the Engineer’s actions in the Contract, rules
of choosing the Engineer, the fundamental
meaning of the preparatory period for the
investment project, and the areas of the investment project possible to entrust to the
Engineer.
Keywords: FIDIC Conditions of Contract, Project
Engineer, contract management, railroad modernization.

Włodzimierz Andrzej Bednarek
In the paper the chosen factors inﬂuencing
on work of operated concrete railway sleeper
were analyzed. In particular in the analysis the
following factors were subjected: operating
(e.g. trains velocity, trains loads, current track
state), constructional, technological, cooperation between the sleeper and subgrade –
e.g. variable sleeper support along its length.
Detailed regulations concerning the technical conditions for preparation and acceptance of sleepers and switch sleepers are enclosed in [26]. These regulations determine
the regulations concerning materials, their
preparation, usable-technical requirements
or control measurements of sleepers. During
analysis it is noticed that one should pay attention to the factors that are the source of
progressive degradation of railway sleepers.
During the work of railway track a coincidence of various factors occurs, e.g. operating
factors overlap on constructional factors (e.g.
state and type of fastenings or sleeper shape). In the paper the technological factors
were indicated (e.g. alkalis harmful acting or
proper anchor of sleeper) at essential meaning for proper sleeper work, particularly in
initial stage of its operating. In the paper also
the factors concerning with subgrade and
sleeper support (e.g. contact loss with subgrade, sleeper crack or improper subgrade
compaction) were considered.
Keywords: Concrete Sleeper; Factors Influencing
On Sleeper Work; Support And Sleeper Shape

construction

Igor Gisterek , Adam Popiołek
Paper deals with proposal of regulations
which could trigger a discussion over creating a bill of rights concerning technical
regulations for tramway tracks. It includes
description of spatial alignment of tramway
line, geometry of track, super- and substructure of track, stops, traﬃc management and
energy supply. It refers to current developments in civil engineering. Not only tramway
track incorporated in road is discussed, but
also independent lines, which were missing
in previous regulations, have been included.
Authors would like to emphasize that collecting and updating of regulations for tramway
infrastructure is of key importance for the sustainable development of this mode of transportation according to latest achievements
of technology. It is essential for improving the
attractiveness of public transport quality therefore improving standard of living in cities.
Keywords: Tramway; Tramway construction regulations; Bill of rights; Tramway track

Page 126
Michał Pawłowski, Łucjan Siewczyński

in

the

railroad

Piotr Dubaniowski
In the introduction, the author of the article
presents circumstances of establishing the
FIDIC federation and the FIDIC Conditions of
Contract, describing the basic rules of their
operating.
Later, the author presents the Parties of the
Contract and their duties, an Engineer institution established in the Projects under
the realization of PKP Polskie Linie Kolejowe
(company of the Polish State Railways) with
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Proposal of tramway
regulations amendment

Applicability of research results on railway
subgrade distortions

Page 111
FIDIC
Engineer
modernization

Page 115

In this paper we take part in a discussion about the importance of secondary distortion
modules of railway subgrade in the process
of modernization. A method of performing
calculations and analysis of research results
and the depth of working area of the test plate was presented in a general way. An example proves the limited scope of the distortion
test of railway subgrade in case of presence
in the subgrade low-strength soils.

Page 129
Selected aspects of conformity
assessment and certification
in the field of railways
Alicja Gach
The Article addresses the technical aspects
of Community harmonization, paying attention to policies relating to technical harmonization, as changed over time, according to
the number of Member States, current issues,
planned and carried goals. The assumption of
the harmonization is a process of continuous
improvement, taking into account as far as
possible the real conditions and emergencies . It seems that the political eﬀorts undertaken so far, despite the current diﬃculties
in the global economy will further improve
elements of the policy covering activities at
least for accreditation, notiﬁcation, standardization, conformity assessment procedures
/ certiﬁcatio , market surveillance, the principles of mutual recognition. It can not be
ruled out that in the face of the global crisis,
these actions will be slowed or distorted.
Keywords: Free Movement of Goods, Technical
Harmonization, the Single European Market,
Accreditation, Standardization, Conformity Assessment, Supervision

Page 136
Ballasting
Michał Łuszczki
The article presents the main diﬀerences between the old INF TSI CR and INF TSI HS and
the new TSI 'Infrastructure', which entered
into force on 1 January 2015. Having regard
to the provisions of the Ordinance of the Minister of Infrastructure and Development of
June 5, 2014. Amending Regulation on the
technical requirements to be met by railway
structures and their location, which is the basis for the design of railway lines, even clearer
emphasis on design calculation according to
EU standards, which refer to records INF TSI.
The article presents a comparative analysis
of changes in provisions INF TSI for example,
requirements for Civil Engineering Structure
(bridges). An attempt was made correlations
between the lines adopted categories according to old and new INF TSI.
Keywords: TSI INF; Civil Engineering Structure
(bridges); Load model

Keywords: Railroad; Railway subgrade; Investigation of deflected state
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Page 140
Interoperability implementation problems
resulting from changes of the TSIs and
national rules
Tomasz Wciślik
Interoperability should be understood as an
eﬀective co-operation on common principles. In order to achieve it, common European requirements are set that shall be met
by the parts of the rail system. European and
national regulations and standards specifying
the requirements for interoperability change
every few years. Shortcomings of EU law, mistranslations and delays in the transposition
into national law are the reasons why the regulations itself and requirements contained
in them are often unknown or unclear. This
article aims to present the most common
and distressing problems in the implementation of the TSIs and to clarify the least understood requirements.
Keywords: Interoperability; TSI; National rules

Page 145
Various interpretations of the TSI PRM and
Guide for the application of the TSI PRM
Part I - Tactile guiding path
Mateusz Ziółkowski
Seven years and two months – this is the
time, which European Union’s regulations
have been in force for. However, there are still
some ambiguous terms. In order to set it out,
I will begin by translation issue, try to deﬁne
used terms and explain their meanings. Where doubts concerns original texts, I will compare bequests of linked documents and try
to draw the conclusion, which allows to offer upholding the excerpt of the old, already
unbound TSI PRM, which is: “If a tactile path is
installed it shall comply with National Rules
and shall be provided along the full length
of the obstacle-free route(s).”, because in the
version applied on January 1, 2015, at ﬁrst sight, there is not deﬁned, if tactile guiding paths should be provided along the full length
of the obstacle-free route(s), or not.
Keywords: TSI PRM; TWSI; Tactile paving

Page 149
Passenger’s time as an important element
of railway investment
Elżbieta Plucińska
One of the purpose of railway investment is to
increase speed of trains justiﬁed as improving
the competitiveness of rail. Although these investments are very expensive, they are
12
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nevertheless necessary. However, it is worth
seeing that travel time can be shortened in
much cheaper ways. What is important for
rail passengers is the total time of travel, calculated "door to door". This consists not only
of the time the train is moving, but also the
time it takes to get to the platform and leave
it, the waiting time for the arrival of the train
and time to change trains (in case a passenger uses more than one train). The analysis
of the eﬀectiveness of investment from the
customer perspective should therefore include the time a passenger spends outside
the train. This article gives some examples of
the modernization of railway infrastructure in
recent years in Poland, the impact on travel
time and costs associated with the modernization. Moreover, it is shown how shortening of travel time can be achieved with less
expensive investments both in surrounding
the railway station and in a suitably designed
timetable.
Keywords: Passenger’s time; Travel by train; Costs of railway investment

Page 152
The impact of upgrading of railway lines
to improve selected technical parameters
- exploitation
Franciszek Tomaszewski, Roksana Licow
The article deﬁnes the quality of investment
works for the various railway infrastructure
demands as well as the methods of the evaluation. The initial quality of railway tracks
after upgrading of Polish Railway Lines is a
matter of interest. The errors and the most
frequent technical problems occurring at the
time of upgrading works and occurring the
acceptance stages of the investment were
pointed out. The inﬂuence of initial quality
on reliability and functionality of the railway
track was analyzed. The method determining
the viability of the track under multiple variables with the speciﬁed accuracy and eﬃciency was proposed.
Keywords: Upgrading; Initial quality

Page 157
"Evaluation and analysis of rail S49 after
exploitation load of 400 Tg"

normal operating conditions and in the track
of the common defects resulting from long-term wear and tear. The aim of this study was
to determine the diﬀerences in the sizes of
the stress ﬁelds in the rail S49.
Keywords: Railway, Rail S49

Page 161
Integrated Railway Stop Near Grabiszyńska
Street In Wrocław
Radosław Mazurkiewicz
A need of new railway stop building near
Grabiszyn junction signal box in Wroclaw
was presented in the article. Several conceptions of urban or municipal railway systems
were showed to prove the necessity of this
stop existence. For the new railway stop there were described the conditions connected
with its localization and traﬃc. The possibilities of integration the railway stop with city
communication were also analysed. Five
schematic conceptions of stop’s layout were
presented, and some short comments of their ﬁtting to main foundations were also included in the paper.
Keywords: Urban Railway, Integrated Stop, Wrocław Grabiszyn, Wrocław Railway Node

Page 166
Life cycle costing of rails in upgrading
railway geometrical layout
Kamila Szwaczkiewicz, Jacek Szmagliński
The paper presents the historical background
that led to develop the methods of investment life cycle costing. The basic assumptions of LCC taking into account Guidelines
and INNOTRACK project were described.
Mentioned methods were adapted to life
cycle costing of rails in Polish conditions.
The parameters aﬀecting the cost of railway
maintenance and the methods improving
durability of the rails were presented. The calculations were performed for the exemplary
horizontal curve based on the developed algorithms. The scope of proﬁtability of using
hardened steel rails was also deﬁned.
Keywords: LCC; Rail Durability

Dariusz Kowalczyk , Łukasz Antolik
Many railways in Poland are being modernized during the last years. However, there are
still railway lines that have not been upgraded for over 30 years. On these lines rails S49
were used. The authors of this article have decided to make a comparative analysis using
FEM of the state of stress in the rail S49 under

Translation: the Authors
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Szybkim tramwajem w Szczecinie od
29 sierpnia
Infotram, 14.08.2015
Pierwsze tramwaje przejechały po nowym
torowisku na ul. Energetyków, Gdańskiej i na
pętli Basen Górniczy – poinformował szczeciński ZDMiT. Póki co bez pasażerów. To pierwszy
przejazd tramwajem od 27 lipca 2014 roku, kiedy to po raz ostatni na trasie do Basenu Górniczego pojechały tramwaje linii 2, 7 i 8. We wtorek i środę (11 i 12 sierpnia) przeprowadzone
zostały przejazdy techniczne po nowych torach.
W przejeździe wzięły udział aż trzy tramwaje: Tatra kT4Dt, niskopodłogowy Swing oraz składany
w Szczecinie Moderus Beta - tramwaj z częściowo niską podłogą. Podczas przejazdu służby
techniczne sprawdziły zgodność z projektem
wszystkich elementów nowej infrastruktury ich
wykonanie od sieci trakcyjnej, poprzez torowisko, na peronach przystankowych skończywszy. Układ torowy pomiędzy Mostem Długim a
Basenem Górniczym został całkowicie przebudowany. To łącznie 8 296 metrów toru pojedynczego wymienionego przez ﬁrmę Energopol
Szczecin. Nowością jest wybudowanie pasa
autobusowo – tramwajowego, który objął odcinek od przystanku Baltona do wjazdu na Most
Długi. PAT przed mostem kończy się śluzą dla
pojazdów komunikacji miejskiej z sygnalizacją
świetlną, która ma dawać autobusom i tramwajom priorytet na wjeździe na Most Długi.

Tramwaje Śląskie pokazały nowy
pojazd. Jesienią wyruszy na tory
MIW, Dziennik Zachodni, 6.08.2015
Moderus Beta - tak nazywa się najnowszy nabytek Tramwajów Śląskich. Dwukierunkowy
wagon właśnie przechodzi u producenta - w
poznańskich zakładach Modertrans - badania
homologacyjne. Jeśli je przejdzie pomyślnie, to
kolejnym etapem będzie ich odbiór techniczny
na Śląsku. TŚ zamówiły u poznańskiego producenta 12 takich pojazdów (...). Czego mogą
się po nich spodziewać pasażerowie? Tramwaj
może pomieścić blisko 200 podróżnych, w tym
46 na miejscach siedzących. W swej środkowej
części ma niską podłogę. Jest wyposażony w
system informacji pasażerskiej i monitoring. Jest
również znacznie cichszy niż tramwaje starego
typu (...).

Katowice: jest studium w sprawie
budowy Tramwaju Odrodzenie
LOTA, Dziennik Zachodni, 14.08.2015
Do Tramwajów Śląskich traﬁło już studium
przedprojektowe dotyczące budowy nowej linii tramwajowej w Katowicach, która ma zostać
poprowadzona z pętli w Brynowie do planowanej pętli przy osiedlu Bażantowo. Jaką trasą
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pojedzie Tramwaj Odrodzenie?
- Zgodnie z umową otrzymaliśmy je przed 31
lipca, jednak poprosiliśmy autorów o uzupełnienia dokumentu o prognozy co do inwestycji na
przyszłość - wyjaśnia Andrzej Zowada, rzecznik
spółki Tramwaje Śląskie. To właśnie studium,
uwzględniające opinie mieszkańców o różnych
wariantach poprowadzenia trasy tramwaju
Odrodzenie, ma dać odpowiedź na pytanie w
jakim przebiegu realizować inwestycję, który z
wariantów będzie najtańszy, który najdroższy i
jak ich realizacja wpłynie na środowisko (...).

Twisty z Pesy zadebiutowały na
wrocławskich torach
wu, rynek-kolejowy.pl, 17.08.2015
W weekend we Wrocławiu w ruchu pasażerskim
zadebiutowały pierwsze nowe Twisty w charakterystycznym malowaniu blue metalic. Do MPK
Wrocław, zgodnie z kontraktem z Pesą, traﬁ
osiem tramwajów Twist. Do końca roku przyjedzie też sześć wozów z Modertransu. Nowe
Twisty oﬁcjalnie zaprezentowano w połowie
czerwca. Teraz, po dwóch miesiącach, nastąpił
ich debiut liniowy. W sobotę po raz pierwszy
wrocławskie Twisty przewiozły pasażerów. Przez
cały weekend trzy tramwaje o numerach taborowych 3201, 3202 i 3203 woziły pasażerów
na linii nr 3. Wrocławskie tramwaje są trzyczłonowe, jednokierunkowe, z czterema skrętnymi
wózkami i siedmioma drzwiami, z których cztery są podwójne. Ok. 30-metrowe, całkowicie
niskopodłogowe tramwaje mieszczą 220 pasażerów. Pojazd jest całkowicie niskopodłogowy.
Konstrukcja tramwaju jest identyczna z pierwszymi tego typu wozami, dostarczonymi trzy
lata temu do Częstochowy. Różnicą jest czoło
tramwaju, które wzbogacono o zgarniacze.
Znakiem szczególnym jest też nowe dla Wrocławia malowanie – zastosowano błyszczący lakier
typu metalic w kolorze niebieskim.

Przewozy Regionalne 770 milionami złotych.
Drugim pośrednikiem będą marszałkowie województw. Sejm i Senat przyjęły nowelizację
ustawy o Funduszu Kolejowym.
To inicjatywa sejmowej komisji infrastruktury, której szefuje lubelski poseł Stanisław Żmijan.
Dzięki zmianom w prawie, w latach 2016 - 2020
województwa otrzymają z funduszu w sumie
110 mln zł na zakup taboru kolejowego, jego
naprawę i modernizację. Co roku każdy region
ma otrzymywać konkretną kwotę. Lubelskie dostanie najwięcej, bo co roku aż 12,3 mln zł. Dla
porównania, łódzkie 5,5 mln zł, a mazowieckie 3
mln złotych (...).

Ukraińcy sami sobie zbudują
tramwaje. Elektrony pojadą w
Kijowie
wu, Transport Publiczny, 17.08.2015
Lwowskie przedsiębiorstwo Elektrontrans,
wchodzące w skład korporacji Elektron, dostarczy do Kijowa siedem nowych tramwajów.
Wartość kontraktu, który ma zostać zrealizowany jeszcze w tym roku, sięga blisko 184 mln hrywien (ok. 31 mln zł). Kijowskie przedsiębiorstwo
Kyjiwpastrans wybrało ofertę Elektrontransu
na dostawę siedmiu nowych tramwajów. Jej
wartość sięga 183 mln 750 tys. hrywien (ok.
31 mln zł). Lwowski producent zaoferował pięcioczłonowy model T5B64 Elektron. Tramwaje
będą podobne do tego, który jeździ po Lwowie.
Podstawową różnicą będzie oczywiście rozstaw
szyn, który w Kijowie wynosi 1524 mm (w porównaniu do 1000 mm we Lwowie). Klimatyzowany tramwaj o długości 30 m będzie mógł
pomieścić 287 pasażerów. Jak na razie Elektrontrans dostarczył dwa tramwaje dla Lwowa –
trzy- i pięcioczłonowy. W pełni niskopodłogowe
pojazdy zaskakująco dobrze sprawdzają się w
tamtejszych warunkach, przy mocno zdegradowanej infrastrukturze.

Kraków. Czas na wielką inwestycję
kolejową

Co roku miliony na lubelską kolej
Sławomir Skomra, Kurier Lubelski, 4.08.2015

Piotr Rąpalski, Gazeta Krakowska, 6.08.2015
Jeszcze tylko podpis prezydenta i województwo lubelskie będzie otrzymywało co roku ponad 12 mln zł na kolej. W tym na nowe pociągi.
Przewozy Regionalne to kolejowa spółka, której
udziały są podzielone pomiędzy 16 samorządów województw. Sytuacja ﬁrmy nie jest dobra.
PR likwidują nierentowne połączenia, a jeszcze
niedawno załoga co jakiś czas groziła strajkiem.
Spółka potrzebuje pieniędzy, bo za 2014 rok
zanotowała ponad 5,4 mln zł straty. Firma ma
przejść restrukturyzację, ale rząd nie może wypłacić pieniędzy bezpośrednio Przewozom, bo
unijni urzędnicy uznaliby, że jest to niedozwolona pomoc publiczna. Dlatego pieniądze do
kolei płyną przez pośredników. Jednym z nich
jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która wesprze

PKP wyłoniły w przetargu ﬁrmę, która zbuduje
łącznicę kolejową Kraków-Krzemionki - Kraków-Zabłocie. Prace mają ruszyć już we wrześniu.
Dzięki torom położonym na dwóch estakadach,
pociągi jadące z Krakowa Głównego do Skawiny i Zakopanego nie będą musiały wjeżdżać do
Krakowa-Płaszowa i zawracać. To skróci czas podróży nawet o około 25 minut. Ponadto odciąży
linię Kraków - Wieliczka, gdzie pociągi Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej będą mogły jeździć częściej. Spośród pięciu ﬁrm, które złożyły ofertę,
przetarg wygrało konsorcjum Budimeksu i hiszpańskiej spółki Ferrovial Agroman. Zaproponowało wykonanie inwestycji za niecałe 258 mln
zł (...).

p r ze gl ąd ko mun i k ac y jny

13

Aktualności
PKP Intercity chce budowy
kilkunastu nowych linii kolejowych
Jakub Madrjas, Rynek Kolejowy, 31.07.2015
Trwają konsultacje społeczne Krajowego Programu Kolejowego. Swoje uwagi złożył już
związek pracodawców Forum Kolejowe-Railway Business Forum. Spośród ﬁrm zrzeszonych
w związku najwięcej uwag zgłosił narodowy
przewoźnik kolejowy – PKP Intercity. Uwagi
ogólne przewoźnika dotyczą po pierwsze braku
utworzenia ciągów przez założone w KPK inwestycje. Dla inwestycji nie wskazano efektu synergii z innymi inwestycjami planowanymi i/lub
już zrealizowanymi. Podobnie jak wiele innych
podmiotów, PKP IC wskazuje też na brak transparentnego przedstawienia efektu końcowego,
czy na błędnie zdeﬁniowane cele i mierniki realizacji celów. Chodzi o wpisanie do programu
wyłącznie średniej prędkości, a nie wartości czasu jazdy. – Tak przyjęty miernik celu umożliwia
modernizację linii o przebiegu okrężnym, której
wynikiem będą wysokie parametry techniczne,
jednakże czas przejazdu nadal będzie niezadowalający – wskazuje przewoźnik. Według PKP
IC, dobór modernizowanych i rewitalizowanych
linii wydaje się przypadkowy, a dla żadnej inwestycji nie opisano zakresu prac, parametrów
technicznych tj. prędkości maksymalnej, liczby torów, przepustowości, czasu oraz korzyści
które wynikłyby z realizacji inwestycji dla przewoźników kolejowych np. osiągniętych czasów
przejazdów pomiędzy punktami.

50 mln zł na poprawę ruchu
towarowego na Śląsku
PKP PLK, 17.08.2015
Prawie 50 milionów złotych przeznaczyły PKP
PLK na rewitalizację linii nr 169 Tychy – Orzesze
Jaśkowice. Efektem prac będzie skrócenie czasu
przejazdu i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym na odcinku Orzesze
Jaśkowice – Łaziska Średnie. Odnowiona linia
ułatwi transport towarów szczególnie w Rybnickim Okręgu Węglowym. Po zakończeniu prac
pociągi pojadą płynniej z prędkością 100 km/h
zamiast dotychczasowych 50 km/h. Oznacza to
lepsze wykorzystanie trasy i mniejsze zużycie
energii przez ciężkie składy towarowe, obsługujące kopalnie, hutę i elektrociepłownię. Prace
rozpoczęły się w czerwcu. W ramach zadania
zarządca infrastruktury wymieni na jednotorowej linii 10 km torów, przebuduje sieć trakcyjną,
urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz
20 mostów i wiaduktów. Poziom bezpieczeństwa poprawi wymiana 13 rozjazdów i remont
13 przejazdów kolejowo-drogowych. Skrzyżowania toru i drogi zyskają nowe oświetlenie i
nawierzchnię. PLK zakończą prace w grudniu. W
2016 roku zarządca infrastruktury planuje kontynuować rewitalizację linii na odcinku Łaziska
14
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Średnie – Tychy. Rewitalizacja linii Tychy Orzesze
Jaśkowice, bardzo ważna dla Rybnickiego Okręgu Węglowego, wpisuje się w program poprawy sieci kolejowej na Śląsku.

Pociągi na linii Kluczbork-Wrocław
nie przyspieszą?

znajduje się osiem stacji; prędkość projektowa
wynosi 250 km/h, ale jest możliwe jej przyszłe
podniesienie do 300 km/h.

Kolejny krok Czechów ku eliminacji
napięcia 3 kV na sieci kolejowej
IRJ/lp, Rynek Kolejowy, 16.08.2015

Jarosław Staśkiewicz, nto.pl, 17.08.2015
O tym, że połączenie kolejowe Kluczbork - Namysłów - Oleśnica - Wrocław jest potrzebne nie
trzeba nikogo przekonywać: wystarczy przyjść
rano na dworzec, szczególnie w dni nauki
szkolnej, żeby zobaczyć jakim cieszy się powodzeniem. Niestety, pociągi na tej trasie mają
poważny mankament: jeżdżą niezwykle wolno.
54-kilometrowy odcinek z Namysłowa do Wrocławia Nadodrza pokonują nawet w 1 godzinę
i 20 minut, na dojazd do dworca głównego
potrzeba co najmniej 1 godziny i 33 minut. Nic
więc dziwnego, że sygnały o planach remont
linii namysłowian bardzo mocno ucieszyły. W
projekcie Krajowego Programu Kolejowego
do 2023 roku na modernizację linii Kluczbork-Wrocław rząd przeznaczył pół miliarda złotych,
a inwestycja znalazła się wśród kilkudziesięciu
najważniejszych w kraju. Niestety, po oszczędnościach na najnowszej liście opolsko-dolnośląska inwestycja znalazła się wśród zadań rezerwowych (...).

Hiszpanie przygotowują się do
liberalizacji przewozów. Renfe kupi
40 pociągów kdp
IRJ/lp, Rynek Kolejowy, 22.07.2015
Pablo Vázquez – szef hiszpańskiego przewoźnika Renfe, zapowiedział, że w ciągu dwóch
najbliższych miesięcy zostanie ogłoszony przetarg na zakup 40 pociągów, przeznaczonych
głównie do obsługi linii dużych prędkości. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić w przyszłym
roku, a jego szacowana wartość to 1,1 mld euro.
Zakup to m.in. przygotowania hiszpańskiej kolei
do czekającej ją liberalizacji rynku w sektorze
przewozów pasażerskich. Przetarg ma objąć dostawę 30 pociągów dużych prędkości oraz 10
pociągów przystosowanych do jazdy po sieci
kdp, jak i po liniach konwencjonalnych. Po zrealizowaniu kontraktu ﬂota szybkich pociągów
przewoźnika zwiększy się do 271 pociągów.

Chiny uruchamiają najbardziej
wysuniętą na północ linię kdp
Keith Barrow, IRJ, 17.08.2015
Uruchomienie przewozów pasażerskich na linii
Harbin - Qiqihar w prowincji Heilongjiang miało
miejsce 17 sierpnia. Ukończenie budowy linii o
długości 285 km skróciło czas jazdy między tymi
miastami do 1 godziny 25 minut. Prace o wartości 5,8 mld $ rozpoczęły się w lipcu 2009. Na linii

Ministerstwo Transportu Czech ogłosiło przetarg na opracowanie koncepcji przejścia do
jednego systemu napięcia dla kolejowej sieci
elektrycznej na terenie kraju. To już kolejny krok
Czechów ku ujednoliceniu sieci elektrycznej. W
minionym roku Ministerstwo Transportu oraz
zarządca infrastruktury kolejowej SŽDC zleciły
opracowanie studium wykonalności dotyczące
zmiany napięcia 3 kV prądu stałego na 25 kV
prądu przemiennego. Studium dotyczy ponad
połowy z 3217 km linii, które są zelektryﬁkowane – 1796 km tych linii ma sieć z napięciem 3 kV,
a pozostałe 1374 km – z napięciem 25 kV. Sieć
3 kV jest zlokalizowana na liniach w północnej
części kraju – w tym na styku z siecią Polski i
Słowacji, gdzie napięcie również wynosi 3 kV. W
2014 roku również słowacki zarządca infrastruktury zadeklarował, że zmieni napięcie sieci trakcyjnej z 3 na 25 kV, w tym na linii biegnącej przez
Tatry do Koszyc. Południowe krańce Słowacji
mają sieć 25 kV prądu przemiennego, więc tam
też zmiana przyniosłaby ujednolicenie systemu.
Sieć 25 kV, zlokalizowana na liniach na południu
Czech, również funkcjonuje na terytorium m.in.
Węgier. Dlatego też sieć 3 kV jest postrzegana
jako bariera dla dalekobieżnych przewozów
towarowych i pasażerskich. Znacząca część
czeskich lokomotyw to maszyny dwusystemowe, dlatego ČD nie powinno mieć problemu w
związku z ujednoliceniem napięcia.

Plac budowy przekazany.
Rozpoczyna się przebudowa dworca
w Piekarach Śląskich
IM, Dziennik Zachodni, 4.08.2015
Na ten moment mieszkańcy Piekar czekali od
lat. W tym tygodniu rozpocznie się przebudowa
dworca autobusowego w Piekarach Śląskich.
Wczoraj plac budowy oﬁcjalnie został przekazany wykonawcy. Projekt zakłada, że na terenie
dworca znajdzie się siedem stanowisk postojowych dla autobusów. W budynku dworca,
który będzie stanowił bryłę pod zadaszeniem,
powstaną m.in. punkt obsługi pasażera, poczekalnia oraz toaleta. W poczekalni pojawią się
tablice informacyjne, a podróżni skorzystają z
wi-ﬁ (...).

Opracowanie: Krzysztof Gasz,
Igor Gisterek, Maciej Kruszyna
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Projektowanie poszerzeń międzytorzy w aspekcie zmian dopuszczalnych
wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych
Mirosław Jan Nowakowski

dr inż. Mirosław Jan Nowakowski
Katedra Transportu Szynowego i
Mostów, Politechnika Gdańska
nowam@pg.gda.pl

Analizowany układ i sposób
jego rozwiązania

L każda, bez przechyłki, tworzące dwie
odwrotnie skierowane bikrzywe (najczęściej bi-parabole).
W pracach [2, 3, 5] przedstawiono rozwiązanie tych układów uwzględniające ograniczenia wynikające z dopuszczalnych
wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych.
Pod pojęciem optymalnego poszerzenia
międzytorza rozumiemy rozwiązanie, dla
którego funkcja celu wyrażona wzorem


Poszerzeniem międzytorza nazywamy
zwiększenie rozstawu torów na szlakach lub
stacjach [4]. W literaturze krajowej układ ten
analizowany jest najczęściej w kontekście
zwiększenia rozstawu torów równoległych
prostych w planie. Typowe modele matematyczne, za pomocą których można uzyskać
takie poszerzenie o wartości p przedstawiono na rysunku 1.

1. Analizowane układy geometryczne poszerzeń międzytorza na prostej. 1 - łuk kołowy o
promieniu R [m]; 2 - wstawka prosta o długości
w [m]; 3 - krzywa przejściowa o długości L [m]; p
- wartość poszerzenia [m]; Lc - całkowita długość
poszerzenia [m]

Dla zwięzłości dalszego opisu na rysunku
wprowadzono numerację przedstawionych
układów geometrycznych. Zgodnie z tą
konwencją, analizowane układy tworzą geometrycznie następujące elementy:
Typ 1 - dwa łuki kołowe odwrotne o promieniu R każdy, bez przechyłki, rozdzielone
wstawką prostą o długości w;
Typ 2 - dwa łuki kołowe odwrotne o promieniu R każdy z przechyłką o wartości
h i z czterema krzywymi przejściowymi
o długości L każda;
Typ 3 - cztery krzywe przejściowe o długości
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(1)

w którym:
Lc - całkowita długości poszerzenia [m],
p - wielkość poszerzenia [m],
osiąga wartość minimalną przy spełnieniu
określonych ograniczeń kinematycznych i
geometrycznych.
Algorytm uzyskania optymalnego poszerzenia międzytorza uwzględniający modele
poszerzeń przedstawione na rysunku 1 oraz
funkcję celu (1) przedstawiono w pracy [4].
Przypominano go w pracy [7], proponując
równocześnie uproszczony sposób rozwiązania układu typu 2, umożliwiający uzyskanie rozwiązania quasi-optymalnego najdalej
w trzeciej iteracji.
Przystępując do obliczeń optymalnego
poszerzenia miedzytorza projektant dysponuje następującymi parametrami:
•
żądaną wartością poszerzenia p [m];
•
maksymalną prędkością pociągów Vmax
[km/h];
•
minimalną prędkością pociągów towarowych Vt [km/h];
•
dopuszczalną wartością przyspieszenia
odśrodkowego adop [m/s2];
•
dopuszczalną wartością przyspieszenia
dośrodkowego at [m/s2];
•
dopuszczalną prędkością przyrostu
przyspieszenia ψdop [m/s3];
•
dopuszczalną prędkością podnoszenia
się koła na rampie przechyłkowej fdop
[mm/s];
•
minimalną długością części kołowej
łuku kmin [m];
•
minimalną długością wstawki prostej
między łukami wmin [m];
•
minimalną przechyłką na łuku, dopuszczalną ze względów utrzymaniowych
hminutrz [mm];
•
maksymalną dopuszczalną długością
poszerzenia Lcmax [m] (nie zawsze).
Spośród wyżej wymienionych trzy pierwsze
parametry stanowią dane, natomiast pozostałe - ograniczenia, które należy uwzględnić
projektując poszerzenie.

W praktyce opracowanie projektu optymalnego poszerzenia międzytorza oznacza
najczęściej obliczenie całkowitej długości
poszerzeń wszystkich trzech typów (wg rysunku 1), a następnie szczegółowe rozwiązanie modelu, dla którego długość Lc jest
najmniejsza. Przy danej wartości Lcmax należy
dodatkowo sprawdzić, czy zachowany jest
warunek Lc ≤. Lcmax
Czynnikiem pomijanym we wszystkich
opracowaniach krajowych i zagranicznych,
dotyczących poszerzeń międzytorza na prostej, jest jego wartość p, która jest traktowana wyłącznie matematycznie, jako wartość
dana. W praktyce parametr ten może przyjmować różne wartości. Z tego względu możemy wyróżnić:
•
poszerzenia o małej wartości (< 1 m),
projektowane tam, gdzie na międzytorzu występuje konieczność umieszczenia jakiejkolwiek zabudowy (słupów
oświetleniowych lub trakcyjnych, ogrodzeń ochronnych itp.) lub potrzeba zachowania minimalnej długości wstawki
prostej między rozjazdami w połączeniach torów (rysunek 2);
•
poszerzenia o dużej wartości (kilku–
kilkunastu metrowe) wykonywane
najczęściej z uwagi na konieczność
umieszczenia na międzytorzu peronów
wyspowych.

2. Poszerzenie o małej wartości na trójmiejskiej
linii SKM w torze 501 między przystankami
Gdańsk-Wrzeszcz i Gdańsk-Zaspa. Źródło: fotografia własna

Zmiany w obowiązujących przepisach
Przed czerwcem 2014 r. przy projektowaniu poszerzeń międzytorzy obowiązywały
wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych zawarte w rozporządzeniu
[8] oraz warunkach [11]. W przepisach tych,
z uwagi na trudności w wykonaniu i utrzymaniu poszerzeń, wprowadzono dla tych
układów odrębne wartości niektórych parametrów kinematycznych i geometrycznych.
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Tab. 1. Wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych obowiązujące przy projektowaniu
poszerzeń międzytorzy do czerwca 2014 r. Źródło: [8, 11]
Wartość dla warunków terenowych
Parametr
dogodnych
Przechyłka minimalna hmin

utrz

[mm]

trudnych
35

Minimalna wstawka prosta wmin [m]

Vmax/1,8

Vmax/2,5

Minimalna długość łuku kmin [m]

jest często spotykane w przepisach i literaturze zagranicznej - dopuszczalne pochylenie
ramp przechyłkowych idop [mm/m]. Parametry te można stosować zamiennie, gdyż
prędkość f podnoszenia się koła na rampie
przechyłkowej można także wyrazić w funkcji pochylenia rampy i [5]. Na podstawie zależności

max(Vmax/2,5 ; 30)

Dop. przyspieszenie odśrodkowe adop [m/s2]

0,30

0,45

Dop. przyspieszenie dośrodkowe at [m/s2]

0,20 – 0,60

2

Dop. przyrost przyspieszenia ψdop [m/s ]

0,30

0,50

Dop. prędk. podnoszenia koła fdop [mm/s]

28

35
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Tab. 2. Wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych obowiązujące obecnie przy projektowaniu poszerzeń międzytorzy. Źródło: [6, 9]
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Wartość dla warunków terenowych
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Parametr
dogodnych
Przechyłka minimalna hmin

utrz

[mm]

20

Minimalna wstawka prosta wmin [m]

max(Vmax/2,5 ; 20)

Minimalna długość łuku kmin [m]
Dop. przyspieszenie odśrodkowe adop [m/s ]
2

(

0,65

0,85

Dop. przyspieszenie dośrodkowe at [m/s ]

0,20 – 0,58

0,32 – 0,72

Dop. przyrost przyspieszenia ψdop [m/s2]

0,30

0,50

Dop. prędk. podnoszenia koła fdop [mm/s]

28

50

Przedstawiono je w tabeli 1.
Rok 2014 przyniósł istotne dla projektantów modyﬁkacje tych wartości. Zapoczątkowała je zmiana rozporządzenia [8] w postaci
nowelizacji [9]. Wprowadziła ona nowe dopuszczalne wartości parametrów kinematycznych. Przede wszystkim poszerzenia
międzytorza zrównano z pozostałymi układami geometrycznymi, likwidując odrębne
dla nich, niższe od ogólnie stosowanych,
wartości dopuszczalnego przyspieszenia
adop i dopuszczalnego przyrostu przyspieszenia ψdop. Ponadto nowe wartości parametrów kinematycznych są wyższe od dotychczas ogólnie obowiązujących, z jednym
ważnym wyjątkiem - dopuszczalny przyrost
przyspieszenia ψdop wynosi teraz 0,3 m/s3 w
dogodnych warunkach terenowych i 0,5 m/
s3 w warunkach trudnych. Ma to istotne znaczenie przy modernizacji linii kolejowych,
gdyż zawęża znacznie przedział między
minimalną długością krzywej przejściowej
ze względu na przyrost przyspieszenia Lminψ,
a minimalną długością rampy przechyłkowej Lminf. Dotychczas powszechną praktyką
przy modernizacji linii było wprowadzanie
fdop=35 mm/s, co w wielu wypadkach pozwalało ograniczyć zakres koniecznych wydłużeń krzywych przejściowych. Obecnie
takie postępowanie często prowadzi do sytuacji, gdy Lminψ < Lminf., czyli o długości krzywej przejściowej decyduje dopuszczalny
przyrost przyspieszenia.
W roku 2015 opublikowano warunki [6],
zawierające zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 8/2015 Zarządu PKP PLK S.A.
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skąd po wyrażeniu prędkości V w [km/h]
otrzymujemy wzór

max(Vmax/3 ; 30)
max(Vmax/2,5 ; 30)

2

16

trudnych

z dnia 24 marca 2015 r. Wprowadzają one
zalecenie ustalania parametrów układu geometrycznego toru w procesie optymalizacji
wielowariantowej. Optymalizacja ta powinna być prowadzona iteracyjnie, z zastosowaniem różnych wartości wybranych parametrów kinematycznych i geometrycznych.
Dotychczasowy podział tych parametrów
na stosowane w dogodnych oraz trudnych
warunkach terenowych zastąpiono podziałem na:
•
zawężone wartości dopuszczalne (P1),
które należy stosować na pierwszym
etapie ustalania parametrów układu
geometrycznego toru;
•
normalne wartości dopuszczalne (P2),
które należy stosować po wykazaniu,
że stosowanie parametrów (P1) jest
nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe z uwagi na ograniczenia terenowe;
•
rozszerzone wartości dopuszczalne
(P3), które mogą być stosowane jedynie
w wyjątkowych sytuacjach i po spełnieniu szeregu warunków szczegółowo
wymienionych w [6].
Warunki [6] zawierają przedstawione wyżej
klasy wartości dopuszczalnych dla utrzymaniowej przechyłki maksymalnej i minimalnej,
dopuszczalnego przyśpieszenia odśrodkowego (dla najszybszego pociągu) i dopuszczalnego przyśpieszenia dośrodkowego
(dla najwolniejszego pociągu). Ponadto nie
deﬁniują wprost dopuszczalnych wartości
prędkości podnoszenia się koła po szynie
fdop [mm/s], wprowadzając zamiast tego - co

-*.
/

W znowelizowanych warunkach [6] - podobnie jak w rozporządzeniu [9] - poszerzenia międzytorza są w kontekście parametrów kinematycznych traktowane na równi z
innymi układami geometrycznymi toru.
Trzy zakresy wartości dopuszczalnych
wprowadzone w [6] stanowią istotne novum w stosunku do stosowanych dotychczas, i nadal obowiązujących w [9], dwóch
zakresów - przeznaczonych do stosowania
w warunkach dogodnych i trudnych. Dla
ujednolicenia analizy porównawczej poszerzeń międzytorzy obliczanych na podstawie
parametrów starych (wymienionych w [8] i
[11]) i parametrów nowych (wprowadzonych przez [9] i [6]) przyjęto, że parametry
przedstawione w [6] jako zawężone będą
traktowane jak przeznaczone do stosowania
w warunkach dogodnych, a parametry normalne - jako przeznaczone do stosowania w
warunkach trudnych. Spośród parametrów
idop oraz fdop do analizy wybrano drugi z wymienionych. Uwzględniono tu powszechność jego występowania w literaturze krajowej i praktyce inżynierskiej oraz fakt, że
posługiwanie się podanymi w [6] wartościami idop prowadzi do uzyskania długości krzywych przejściowych nie większych niż wynikających z korzystania z fdop zdeﬁniowanych
w [9].
Obowiązujące według nowych przepisów wartości parametrów geometrycznych
i kinematycznych, wykorzystane w analizie
porównawczej całkowitych długości poszerzeń, przestawiono w tabeli 2.
Wpływ zmiany wartości parametrów dopuszczalnych na długości poszerzeń międzytorzy
Dla wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych przedstawionych
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3. Poszerzenia o najmniejszej długości dla dogodnych warunków tereno- 4. Poszerzenia o najmniejszej długości dla trudnych warunków terenowych
wych według starych przepisów. Źródło: opracowanie własne
według starych przepisów. Źródło: opracowanie własne

5. Poszerzenia o najmniejszej długości dla dogodnych warunków tereno- 6. Poszerzenia o najmniejszej długości dla trudnych warunków terenowych
wych według nowych. Źródło: opracowanie własne
według nowych przepisów. Źródło: opracowanie własne

w tabelach 1 i 2 przeprowadzono analizę
porówczą, mającą na celu sprawdzenie zakresu stosowania wymienionych na wstępie
trzech typów poszerzeń z uwzględnieniem
minimalnej wartości funkcji celu zdeﬁniowanej wzorem (1). Wykorzystano algorytm
przedstawiony w [7], co w praktyce oznacza
znalezienie dla każdego zestawu danych
typu poszerzenia charakteryzującego się najmniejszą długością całkowitą Lc. Przeanalizowano rozwiązania dla zakresu poszerzeń p є
<0,30; 13,00>m ze stopniowaniem obliczeń
co 0,10 m. Obliczenia wykonano dla typów
linii i prędkości pociągów przedstawionych
w tabeli 3, uwzględniając przeznaczenie linii
typu P120 oraz P80 wyłącznie dla ruchu towarowego. Następnie obliczenia powtórzono, nie różnicując dla warunków trudnych i
łatwych nowych wartości przyspieszeń adop
i at (czyli pomijając zalecenia zawarte w [6]).
W analizie pominięto linie typów P250,
P200 i M200, gdyż dla prędkości V>160 km/h
Tab. 3. Prędkości maksymalne pociągów pasażerskich Vmax i minimalne pociągów towarowych
Vt przyjęte dla analizowanych typów linii. Źródło:
opracowanie własne na podstawie [10]
Typ linii

Vmax [km/h]

Vt [km/h]

P160 / M160

160

80

P120

120

-

M120 / T120

120

80

P80

80

-

M80 / T80

80

60
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przepisy nie dopuszczają budowy peronów
przy torach głównych zasadniczych. Ponadto dla tych typów linii poszukiwanie poszerzenia optymalnego jest niecelowe, gdyż
rozwiązanie typu 1 daje wartości poprawne matematycznie, ale bez jakiegokolwiek
praktycznego znaczenia (np. dla linii P200
Rmin=28600 m), a dla układu typu 2 nie istnieją rozwiązania poprawne geometrycznie.
Pominięto także linię typu T40, na której jedynym sensownym modelem poszerzenia
jest układ typu 1 (dwa łuki odwrotne ze
wstawką prostą).
Analiza linii typów P120 i P80, przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pasażerskiego,
wymagała modyﬁkacji algorytmu obliczania
promienia minimalnego Rmin dla poszerzenia
typu 2. Na liniach tych, zgodnie z [10], prędkość powinna być przyjmowana jako jednakowa dla wszystkich pociągów, co eliminuje
konieczność analizy przyspieszenia dośrodkowego at. Dlatego dla poszerzenia typu 2
wyznaczanie promienia minimalnego Rmin
oraz odpowiadającej mu przechyłki h, należy
w pierwszej iteracji rozpocząć od wzorów:

Wyniki analizy przedstawiono na rysunkach
3 – 6. Jak widać, nowe wartości parametrów
kinematycznych i geometrycznych praktycznie zakwestionowały przydatność poszerzenia międzytorza typu 2 , tj. wykonanego za pomocą dwóch łuków odwrotnych z
krzywymi przejściowymi i z przechyłką, które
wcześniej w wielu wypadkach charakteryzowało się najmniejszą długością całkowitą
Lc. Jednocześnie dla dogodnych warunków
terenowych rywalizację jednoznacznie wygrywa najkorzystniejsze ze względów dynamicznych poszerzenie wykonane za pomocą
dwóch parabolicznych łuków odwrotnych
(czterech krzywych przejściowych) bez przechyłki. Identyczne wyniki uzyskano stosując
dla dogodnych jak trudnych warunków terenowych jednolite wartości przyspieszeń adop
i at, zawarte w [9].
Na wynik optymalizacji nie ma także wpływu różnicowanie wartości at (zależnego od
obciążenia linii) dla poszerzenia typu 2. Parametr ten ma wpływ jedynie na początkową
wartość Rmin, uzyskiwaną w 1-szej iteracji, dla
której w całym przebada,
nym zakresie danych dłu)!*+
(
==>?4=?@A@@=B-.9=@=BC9/ gość części kołowej łuku k
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zmiana parametrów kinematycznych spowodowała, że dla poszerzenia tego typu znacznie zawęził się obszar istniejących rozwiązań.
Zwiększenie wartości adop przy jednoczesnym
zmniejszeniu ψdop zmniejszyło możliwość
zwiększenia promienia R w drugim kroku
iteracji, co w efekcie powoduje uzyskiwanie
także na tym etapie rozwiązań geometrycznie
sprzecznych. Przy obliczeniach prowadzonych
według starych przepisów, w badanym zakresie danych taka sytuacja nie wystąpiła nigdy.
Wpływ nowych wartości parametrów na
całkowitą długość wybranego typu poszerzenia nie jest jednoznaczny. Dla małych wartości
poszerzeń można zaobserwować zmniejszenie długości poszerzenia średnio o ok. 26%,
natomiast dla poszerzeń większych - zwiększenie ich długości (o ok. 12% dla p = 13,00 m).
Praktyka projektowa
W praktyce projektowej powszechne jest
stosowanie poszerzenia typu 1 lub nawet
jego modyﬁkacji, pozbawionej wstawki prostej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że
w większości programów wspomagających
projektowanie linii kolejowych istnieją gotowe moduły do projektowania łuków odwrotnych, natomiast zastosowanie innych modeli
poszerzeń wymaga od projektanta większego
nakładu twórczej pracy [7].
Pomijając opisywany wielokrotnie aspekt
niekorzystnych oddziaływań dynamicznych
między taborem a torem na łukach odwrotnych bez krzywych przejściowych, przeprowadzono analizę wydłużenie poszerzenia
wynikającego z zastosowania obligatoryjnie
przyjętego modelu poszerzenia typu 1, bez
uwzględnienia minimalizacji funkcji celu (1).
Stwierdzono, że procentowe wydłużenie układu wynosi w dogodnych warunkach terenowych średnio:
•
56% na liniach typu P160 i M160;
•
35% na liniach typu P120, M120 i T120;
•
11% na liniach typu P80, M80 i T80.
Szczegółowe zestawienie różnic ∆Lc między
poszerzeniami typu 1 i 3 dla poszczególnych
typów linii w zakresie wartości p є <1,00;
13,00> m przedstawiono na rysunku 7. Na
wykresie nie uwzględniono różnic dla poszerzeń w zakresie wartości p є <0,30; 0,90> m,
gdyż dla poszerzenia typu 1 występuje wtedy
konieczność dodatkowego zwiększenia promienia łuku R (dla R=Rmin nie jest zachowana

minimalna długość części kołowej łuku), co
prowadzi do dalszego wydłużenia układu.
Bardziej wymowne jest przedstawienie
przeanalizowanych różnic w liczbach bezwzględnych. Przykładowo zastosowanie modelu poszerzenia typu 1 zamiast typu 3 na linii
P120 w dogodnych warunkach terenowych
spowoduje:
•
dla poszerzenia o wartości p = 1,00 m wykonanie układu o długości 164,630 m
zamiast 118,319 m, a więc niepotrzebne
wydłużenie całego układu o 46,311 m;
•
dla poszerzenia o wartości p = 13,00 m wykonanie układu o długości 569,680 m
zamiast 426,483 m, tj. zawyżenie długości
układu o 143,197 m.
Takie niepotrzebne stosowanie układów dłuższych zamiast układów o długości optymalnej
(lecz wymagających większego nakładu pracy
projektanta) może w określonych sytuacjach
prowadzić do dodatkowego zwiększenia
kosztów budowy lub modernizacji linii, wynikających z prowadzenia prac na większej
długości toru lub zwiększenia zajętości terenu
pod układ torowy.
Wnioski
1.

2.

Zastosowanie w algorytmie wyboru
optymalnego modelu poszerzenia międzytorza przedstawionego w [7] nowych
wartości dopuszczalnych parametrów
geometrycznych i kinematycznych,
wprowadzonych w latach 2014–2015
przepisami [6, 9] w praktyce eliminuje
stosowanie modelu poszerzenia wykonanego za pomocą dwóch łuków odwrotnych z krzywymi przejściowymi i
przechyłką. Jest to korzystne, gdyż model
ten jest najbardziej złożony obliczeniowo
oraz najtrudniejszy w wykonaniu i utrzymaniu (zwłaszcza w części środkowej,
wymagającej odmiennego kształtowania
ramp przechyłkowych).
Dogodne warunki terenowe jednoznacznie preferują poszerzenie wykonane za
pomocą dwóch odwrotnych łuków parabolicznych bez przechyłki (w literaturze
często określanego jako „cztery krzywe
przejściowe bez przechyłki”). Jest to model najkorzystniejszy z uwagi na oddziaływania dynamiczne występujące w pudle
wagonu podczas przejazdu przez układ.
Z uwagi na brak przechyłki oznacza się

7. Różnica całkowitych długości poszerzeń wykonanych według typu 1 i 3
dla dogodnych warunków terenowych i wartości parametrów przedstawionych w tabeli 2. Źródło: opracowanie własne
18
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3.

dodatkowo łatwością utrzymania, co także przed rokiem 2014 predestynowało go
do stosowania na liniach o dużym obciążeniu ruchem pociągów towarowych [1,
5].
Znaczne różnice między długością poszerzeń typu 3 a nagminnie nadużywanym
w praktyce projektowej poszerzeniem
typu 1, a także znacznie lepsza współpraca taboru z torem przy przejeździe przez
układ typu 3, powinny zobligować inwestorów do umieszczania w specyﬁkacjach
przetargowych wymogu projektowania
optymalnego poszerzenia międzytorza.
Przedstawione wyniki badań pozwalają
na przeprowadzenie analizy dla dwóch
typów poszerzeń (1 i 3), z pominięciem
typu 2. Dla projektów, w których stosowane są wartości parametrów dla dogodnych warunków terenowych, należy obligować wykonawców do projektowania
poszerzeń typu 3.
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Jako jeden z głównych celów modernizacji sieci kolejowej podaje się często zwiększenie jej przepustowości. Wyniki obliczeń
przepustowości mogą się jednak znacznie
różnić w zależności od przyjętej metodyki,
co prowadzi do wielu wątpliwości dotyczących oceny efektywności modernizacji przy użyciu tego kryterium. Do końca
ubiegłego wieku na sieci PKP PLK S.A. do
oceny przepustowości wykorzystywano
metody bazujące na teorii kolejek (znane w
Polsce jako metody soutowskie). Obecnie
PKP PLK wymaga obliczania wykorzystania
zdolności przepustowej w oparciu o metodę kompresji tras pociągów, zdeﬁniowaną
przez kartę UIC 406 [16]. W niniejszym artykule podjęto próbę porównania obu grup
metod, wraz ze wskazaniem wątpliwości i
niejasności w ich stosowaniu.
Definicje przepustowości sieci kolejowej
Rozważań nad metodami wyznaczania
przepustowości sieci kolejowej nie sposób
prowadzić bez zwrócenia uwagi na problem jej deﬁnicji. B. Gajda w podręczniku
[2] deﬁniuje zdolność przepustową linii
kolejowej jako „największą liczbę pociągów lub wagonów o ustalonej masie, które można przepuścić przez dany odcinek
w ustalonej jednostce czasu”. Uogólniając
tą deﬁnicję można zapisać, że przepustowość to „największa liczba obiektów, która
może przemieścić się przed dany element

sieci transportowej w jednostce czasu” [4].
J. Woch [21] zwraca uwagę, że procesy zachodzące w sytuacjach natężenia ruchu
bliskiego przepustowości są silnie i nieliniowo zależne od czynników losowych, w
związku z czym wskazuje na potrzebę ich
analizowania metodami probabilistycznymi. W rozważaniach nad przepustowością
układów torowych wykorzystuje więc
teorię masowej obsługi (znaną również
jako teoria kolejek), posługując się typową
dla niej terminologią. Jako przepustowość
praktyczną (czyli miarę optymalnego wykorzystania infrastruktury) deﬁniuje optymalną intensywność ruchu, tj. taką intensywność, przy której największa liczba
pociągów przejeżdża przez rozpatrywany
element sieci kolejowej płynnie (rys. 1).
W literaturze anglojęzycznej często
pojawia się powołanie na deﬁnicję przepustowości, którą podaje H. Krueger [6]:
„Przepustowość jest miarą zdolności przejazdu określonej liczby pojazdów po danej
linii kolejowej, przy ustalonym rozkładzie
jazdy” [tłum. własne]. W artykule [1] autorzy
deﬁniują natomiast dwa określenia przepustowości: teoretyczną i praktyczną. Przepustowość teoretyczna ma być maksymalną
liczbą pociągów, jakie mogą przejechać
przez rozpatrywany element sieci kolejowej w idealnych warunkach, często przy
założeniu pełnej jednorodności struktury
ruchu. Przepustowość praktyczna jest natomiast maksymalną liczbą pociągów, które mogą przejechać przez badany element
sieci kolejowej, ale przy „rozsądnym poziomie niezawodności” (nie podając jednak w
deﬁnicji tego poziomu). Podobnie deﬁniowana jest zresztą przepustowość w odniesieniu do ruchu drogowego – jako największa liczba obiektów, „którą w określonych
warunkach drogowych i ruchowych może
przepuścić przekrój drogi” [9]. Zgodnie z

1. Zależność płynności od intensywności ruchu wg [16]
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większością deﬁnicji przepustowość odnosi się więc do maksymalnej liczby obiektów, będąc jednak zależna od warunków
ruchowych, w tym struktury rodzajowej i
kierunkowej ruchu.
Dostrzegając problemy związane z różnorodnością deﬁnicji przepustowości i metod jej obliczeń Międzynarodowy Związek
Kolei wprowadził w 2004 roku kartę UIC 406
[16]. Podjęto w niej próbę ujednolicenia deﬁnicji przepustowości dla europejskiej sieci
kolejowej. Deﬁnicja ta jest dosyć zaskakująca: wg autorów „przepustowość jako taka
nie istnieje” [16]. Autorzy szybko wyjaśniają
jednak, że przepustowość należy rozumieć
jako współzależność czterech wielkości:
liczby pociągów (number of trains), średniej prędkości (average speed), niejednorodności struktury ruchu (heterogeneity)
i niezawodności rozkładu jazdy (stability).
Przepustowość konkretnego odcinka linii
kolejowej może być więc zużytkowana w
różny sposób: np. na prowadzenie ruchu
dużej liczby pociągów dalekobieżnych z
dużymi prędkościami lub na prowadzenie
mieszanego ruchu pasażerskiego i towarowego z mniejszym natężeniem i mniejszymi prędkościami. Maksymalna liczba
pociągów, które mogą przejechać przez
analizowany odcinek linii kolejowej, odnosi
się więc zawsze do ustalonego udziału procentowego pociągów poszczególnej kategorii (struktura obciążenia ruchowego),
do ustalonych prędkości pociągów każdej
kategorii i założonej wielkości rezerw (buforów czasu) na tłumienie opóźnień.
Ogólny opis metod soutowskich
i kompresji tras pociągów
Metody soutowskie są symulacyjnymi metodami probabilistycznymi [21]. Sieć kolejową rozpatruje się jako wiele systemów
masowej obsługi, w których klientami są
pociągi, a kanałami obsługi – tory stacyjne i
szlakowe oraz głowice rozjazdowe. Odstęp
czasu pomiędzy zgłoszeniami do obsługi
kolejnych pociągów jest sumą minimalnego odstępu, wynikającego z zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów,
i zmiennej losowej o rozkładzie wykładniczym. Wskutek ograniczonej możliwości
jednoczesnej obsługi wielu pociągów dochodzi do sytuacji kolizyjnych – określając
charakterystyki kolizyjności układu można
wyznaczać prawdopodobieństwo regula-
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w karcie UIC 406 jest bardzo ogólnikowy,
a praktyczne jej zastosowanie wymagało
uszczegółowienia. Implementacje metody
w poszczególnych krajach różnią się między sobą, co jest pewną sprzecznością z
samą ideą karty UIC 406, której celem miało
być ujednolicenie metod oceny przepustowości.
Podział sieci kolejowej do badania
przepustowości
2. Przykładowy wykres ruchu pociągów na odcinku AC; zakreskowane pola
oznaczają czas zajętości danego odstępu, na który składają się: czas przygotowania drogi przebiegu, czas jazdy pociągu na długości drogi widoczności semafora, czas dojazdu czoła pociągu do początku analizowanego
odstępu, czas jazdy pociągu po odstępie do momentu zjazdu ostatniej osi
pociągu i czas rozwiązania drogi przebiegu

3. Wykres ruchu pociągów dla linii pokazanej na rys. 2 po przeprowadzeniu
kompresji na szlakach AB i BC

cji p(r), czyli „planowego wydłużenia postoju lub czasu jazdy” [21], który w praktyce
pojawia się w trakcie konstrukcji rozkładu
jazdy. Stąd łatwo dla założonej intensywności ruchu r wyznaczyć oczekiwaną
liczbę pociągów, które będą przejeżdżać
przez rozpatrywany element sieci kolejowej w sposób płynny:
F (r ) = (1 − p (r )) ⋅ r

Jako przepustowość praktyczną podaje się
taką intensywność ruchu, przy której funkcja F(r) osiąga wartość maksymalną (rys. 1).
Procedura wyznaczania stopnia wykorzystania zdolności przepustowej, opisana
w karcie UIC 406 [16], polega na przeprowadzaniu iteracyjnego procesu „kompresji”
rozkładu jazdy i uzupełnianiu go o dodatkowe pociągi. Najłatwiej jest ją przedstawić
odnosząc się do graﬁcznej reprezentacji
rozkładu jazdy pociągów, czyli wykresu
ruchu (rys. 2). Analizę rozpoczyna się od
istniejącego rozkładu jazdy. W pierwszym
kroku w procesie kompresji trasy pociągów
na wykresie ruchu na poszczególnych szlakach zbliża się do siebie w taki sposób, jakby pociągi miały kursować w minimalnych
odstępach czasu, uwzględniających zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów (rys. 3). W drugim kroku porównuje
20
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się procentowy udział czasu zajętości badanego szlaku po przeprowadzonej kompresji z wartościami granicznymi (tabela
1). Jeżeli osiąga on lub przekracza wartość
graniczną, to uznaje się, że szlak jest przeciążony i nie ma możliwości wytrasowania
dodatkowych pociągów (a w przypadku
przekroczenia wartości granicznej oznacza
to nawet, że już przy założonym obciążeniu ruchowym nie jest zapewniony odpowiedni poziom niezawodności rozkładu
jazdy) – w tej sytuacji obliczenia kończą się
na drugim kroku. Jeżeli jednak czas zajęcia
badanego odcinka nie przekracza wartości
granicznej, to szlak posiada niewykorzystane rezerwy zdolności przepustowej – ustalenie, czy są one wystarczające do wytrasowania dodatkowych pociągów wymaga
dalszej analizy. W trzecim kroku powraca
się do oryginalnego rozkładu jazdy (sprzed
procedury kompresji) i podejmuje się próbę wytrasowania dodatkowych pociągów.
Następnie na uzupełnionym wykresie ruchu ponownie przeprowadza się procedurę kompresji, czyli krok pierwszy. Czynności
te powtarza się aż do momentu, gdy czas
zajętości szlaku osiągnie wartość graniczną, lub nie będzie już możliwości wytrasowania dodatkowych pociągów. Należy
zwrócić uwagę, że opis metody zawarty

Dla celów badania zdolności przepustowej
sieć kolejową dzieli się ją na odcinki lub obszary, dla których odrębnie przeprowadza
się obliczenia. Jest to zabieg niezbędny z
powodów praktycznych, ale może on powodować zawyżenie obliczonych wartości
przepustowości, wskutek pominięcia niektórych zależności występujących w całej
sieci [8, 15].
W metodach soutowskich sieć kolejową
dzieli się na niezależne tzw. „soutowskie
węzły torowe”, którymi są posterunki odgałęźne i głowice stacyjne [19]. Symulacje
przeprowadza się jednak nie tylko dla samego węzła soutowskiego, ale dla węzła
soutowskiego wraz z jego otoczeniem,
tj. przyległymi torami (stacyjnymi i/lub
szlakowymi). Symulacje mogą być prowadzone nawet dla bardzo skomplikowanych układów stacyjnych, takich jak stacja
Poznań Główny [5], Leszno [14], czy stacja
Katowice Osobowa [17]. Modele układów
torowych stosowane podczas symulacji
uwzględniają długości odstępów, rodzaj
urządzeń srk, długości dróg przebiegu i
opis wszystkich punktów kolizji.
Przedstawienie sposobów podziału
sieci kolejowej w metodzie kompresji tras
pociągów jest znacznie trudniejsze, ponieważ jest ono przedmiotem dyskusji. I tak na
przykład autorzy artykułu [8] opisującego
implementację metody UIC 406 na sieci
kolei duńskich stwierdzają, że dla uzyskania rzetelnych wyników należałoby przeprowadzać kompresję tras pociągów dla
całej linii kolejowej, a jej podział do analiz
na coraz mniejsze odcinki może sugerować istnienie większych rezerw przepustowości niż występują w rzeczywistości.
Z kolei autorzy artykułu [11] posługując się
przykładem linii jednotorowej dowodzą,
że bezwzględnie konieczny jest podział na
odcinki na wszystkich stacjach, mijankach
i posterunkach odgałęźnych, aby uniknąć
paradoksu polegającego na tym, że na odcinku o poziomie wykorzystania zdolności
przepustowej 100% istnieć będzie możliwość wytrasowania dodatkowych pociągów.
Pierwszą argumentację (autorów artykułu [8]) można zobrazować na prostym,
poglądowym przykładzie przedstawionym
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na rysunku 2. Pomiędzy stacjami A i C kursują szybkie pociągi dalekobieżne i wolniejsze pociągi aglomeracyjne. Jeżeli rozważymy możliwość przeprowadzenia kompresji
tras pociągów zgodnie z kartą UIC 406 [16]
dla odcinka AC, to oczywiście w analizowanym przedziale czasu wykorzystanie
zdolności przepustowej wynosi 100% (brak
możliwości przeprowadzenia kompresji).
Jeżeli jednak odrębnie rozważymy wykorzystanie zdolności przepustowej szlaków
AB i BC (rys. 3) to okaże się, że oba szlaki
posiadają rezerwy zdolności przepustowej.
Dlatego pełna procedura opisana w karcie
UIC 406 zakłada, że po przeprowadzeniu
kompresji należy podjąć próbę wytrasowania dodatkowych pociągów, ale uwzględniając już dłuższe odcinki niż pojedyncze
szlaki. Taki zabieg doprowadzi do wniosków, że na odcinkach AB i BC występują
wprawdzie rezerwy zdolności przepustowej, ale nie są one możliwe do wykorzystania (bez strat płynności ruchu pociągów).
Wynika stąd wniosek, że procentowy czas
zajęcia infrastruktury, nie jest parametrem
miarodajnym, a dopiero zestawienie tego
parametru wraz z możliwą liczbą nowych
tras pociągów przedstawia rzetelnie obraz sytuacji. Jednak to właśnie parametr
procentowego czasu zajęcia infrastruktury
jest, według karty UIC 406, wyznacznikiem
stopnia niezawodności rozkładu jazdy tj.
jego odporności na rozprzestrzenianie zakłóceń ruchu. Powyższy przykład wskazuje, że wg metody UIC 406 na szlakach AB i
BC, rozpatrywanych oddzielnie, występuje
duża („wysoka”) stabilność rozkładu jazdy
(rys. 3), podczas gdy na rysunku 2 widzimy,
że jakiekolwiek odstępstwo od rozkładu
jazdy skutkować będzie opóźnieniem kolejnego pociągu.
Autor artykułu [10] zauważają, że często
o przepustowości linii kolejowych decydują
stacje (podobnie w sieci drogowej o przepustowości często decydują skrzyżowania
[3,13]). Karta UIC 406, choć w podsumowaniu stwierdza, że zawiera metodę obliczania przepustowości linii i posterunków
ruchu, to do posterunków ruchu właściwie
się nie odwołuje, a przedstawia tylko metodę obliczania przepustowości szlaków.
Oczywiście założeniem karty było stworzenie łatwej w wykorzystaniu metody, ale
pominięcie elementu często decydującego o przepustowości całych linii poważnie
ogranicza zakres jej zastosowań. Dlatego
też w literaturze można znaleźć propozycje
rozszerzenia metody o obliczenia dla stacji
(np. [7,10]). Autorzy są jednak zgodni – dotychczas opracowane rozszerzenia metoda
kompresji tras pociągów mogą być stosowane tylko do bardzo prostych układów
stacyjnych.
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4. Przykładowy wykres zależności płynności ruchu i średniej wartości czasu
czekania od intensywności ruchu, uzyskany w wyniku symulacji przeprowadzonej w programie SOUTWIN dla głowicy dużej stacji węzłowej

Modelowanie ruchu pociągów
W metodach soutowskich parametrami
wejściowymi symulacji jest opis obciążenia
ruchowego, przy czym podaje się strukturę ilościową i jakościową tego obciążenia,
a także przydział torów, ale nie zakłada się
kursowania pociągów wg wcześniej zdeﬁniowanego rozkładu jazdy. Pozwala to na
określenie maksymalnej liczby pociągów
jeszcze przed rozpoczęciem właściwego
procesu konstrukcji rozkładu jazdy. Znając
strukturę obciążenia ruchowego symuluje
się pojawianie pociągów przed semaforem
wjazdowym na soutowski węzeł torowy (w
teorii kolejek: zgłoszenie do obsługi) w odstępach czasu będącymi sumą [19]:
Y =C+X

gdzie:
C – minimalny odstęp czasu pomiędzy
dwoma kolejnymi pociągami (wynikający z długości odstępów, prędkości
pociągów i urządzeń srk),
X – zmienna losowa o rozkładzie wykładniczym.
Losowość odstępu czasu pomiędzy kolejnymi pociągami wyraża rozkładową
nierównomierność ruchu (Węgierski i
Woch wykazali, że dla poprawności charakterystyk probabilistycznych potoków
ruchu wystarczy analiza tylko rozkładowej
nierównomierności ruchu, z pominięciem
rzeczywistej nierównomierności, ponieważ badania ruchu planowanego i rzeczywistego dają ten sam obraz statystyczny
[20]). Założenie o losowości odstępu czasu
pomiędzy pociągami, udowodnione dla
sieci gęstych, może budzić już wiele wątpliwości w sieciach rzadkich, zwłaszcza przy
przewadze ruchu pasażerskiego i obecnej
tendencji do ich regularyzacji poprzez taktowanie rozkładu jazdy.
W metodzie kompresji tras pociągów
korzysta się z aktualnego rozkładu jazdy
pociągów. Następstwo pociągów przy
pierwszej procedurze kompresji jest zgod-

ne z aktualnie rozkładem jazdy, a o sposobie wytrasowania dodatkowych pociągów
(i wyborze tych pociągów) decyduje przeprowadzający obliczenia. Przy zautomatyzowaniu obliczeń dodatkowe pociągi
mogą być wybierane np. losowo spośród
występujących w istniejącym rozkładzie
jazdy lub adekwatnie do spodziewanego
wzrostu popytu na przewozy określonej
kategorii. W przypadku wykorzystania
metody kompresji tras do porównywania
przepustowości układów torowych w różnych wariantach modernizacji założenie
konkretnego rozkładu jazdy prowadzi do
pewnego niebezpieczeństwa. Może nie
być wówczas jasne, czy większa zdolność
przepustowa danego wariantu wynika z
charakterystyki układu torowego, czy jest
skutkiem założonego wariantu rozkładu
jazdy.
Rezultaty obliczeń
W metodach soutowskich jako wynik
obliczeń wyznaczana jest optymalna intensywność ruchu (nazywana również
przepustowością praktyczną), uznawana
za miarę optymalnego wykorzystania infrastruktury. Można dyskutować o tym, czy
postulat planowanej (inaczej: rozkładowej)
płynności ruchu, wyrażony poszukiwaniem ekstremum funkcji F(r) zawsze jest
postulatem słusznym. W wyniku symulacji otrzymujemy jednak nie tylko wartość
optymalnej intensywności ruchu, ale także charakterystyki jakości ruchu wyrażone
wartością czasu czekania, czyli „wydłużonego ponad potrzebę czasu przejazdu,
określonego Rozkładem Jazdy Pociągów”
[18]. Czas czekania wynika z kolizji pomiędzy kolejnymi trasami pociągów, jakie powstają podczas tworzenia rozkładu jazdy.
Na przykład czasem czekania jest wydłużony czas postoju pociągu regionalnego na
stacji, na której jest on wyprzedzany przez
szybszy pociąg dalekobieżny. Przykładowe
wyniki symulacji soutowskich przedstawio-
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5. Kształt zależności średniego czasu czekania od intensywności ruchu dla
układów o małej kolizyjności (kolor niebieski) i dla układów o dużej kolizyjności (kolor czerwony) przy tej samej przepustowości [16]

no na rysunku 4. Informacje uzyskane z symulacji soutowskich pozwalają świadomie
przyjmować obciążenie infrastruktury kolejowej ruchem pociągów, ze znajomością
średnich czasów czekania, jakie powstaną
przy tworzeniu rozkładu jazdy. Z drugiej
strony im więcej regulacji podczas tworzenia rozkładu jazdy, tym większe prawdopodobieństwo występowania zakłóceń wtórnych [21]. Należy jednak zwrócić uwagę,
że założenie losowości zgłoszeń pociągów
do obsługi może powodować uzyskiwanie
zbyt pesymistycznych wyników. Będzie to
tym bardziej widoczne im większa będzie
rozkładowa równomierność ruchu (np.
ruch taktowany) [17].
W wyniku metody kompresji tras pociągów podaje się procentowy udział czasu
zajętości infrastruktury i możliwą liczbę dodatkowych tras pociągów. Metoda ta nie
odnosi się bezpośrednio do planowanych
strat czasu (np. wynikających ze wspomnianego wcześniej wydłużonego czasu
postoju wyprzedzanego pociągu regionalnego). Wprawdzie straty czasu wpływają na
zmniejszenie średniej prędkości handlowej
pociągów, ale prędkość pociągów zawarta
w deﬁnicji przepustowości w karcie UIC
406 zazwyczaj jest rozumiana jako średnia
prędkość przejazdu pomiędzy poszczególnymi posterunkami ruchu, mająca wpływ
na czas zajętości szlaku i na minimalne
odstępy pomiędzy kolejnymi pociągami.
W rezultacie dopuszczenie wyprzedzania
wolniejszych pociągów oznaczać będzie
Tab. 1. Zalecane graniczne, procentowe wartości czasu zajęcia infrastruktury wg karty UIC
406 [2]

Typ linii
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Graniczna wartość czasu
zajęcia infrastruktury
W godzinie
szczytowej

W dobie

Dedykowana dla podmiejskiego ruchu pasażerskiego

85%

70%

Dedykowana dla pociągów
dużych prędkości

75%

60%

Linie o ruchu mieszanym

75%

60%
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6. Porównanie wyników obliczeń przepustowości szlaku Poznań Wschód –
Poznań Główny różnymi metodami

zmniejszenie poziomu wykorzystania zdolności przepustowej i będzie postrzegane
jedynie jako „poprawa sytuacji”. Oczywiście ta „poprawa” okupiona jest spadkiem
jakości ruchu, o czym jednak wynik obliczeń wg tej metody nie wspomina. Jest to
naturalną konsekwencją faktu, że metoda
kompresji tras pociągów ma być prostą
metodą deterministyczną, konsekwentnie
unikającą opisu probabilistycznego.
Wróćmy jeszcze raz do deﬁnicji przepustowości wg karty UIC 406 jako współzależności liczby pociągów, prędkości, niejednorodności struktury ruchu i niezawodności
rozkładu jazdy. Autorzy karty UIC 406 proponują, aby przyjmować nie przekroczenie granicznych wartości czasów zajęcia
infrastruktury jako gwarancję zapewnienia
zadowalającej niezawodności rozkładu jazdy. Przyznają jednak, że wyznaczenie tych
granicznych wartości, do którego należy
prowadzić procedurę trasowania dodatkowych pociągów sprawia wiele trudności.
Podają jedynie wartości zalecane, ustalone
na podstawie „dotychczasowych doświadczeń europejskich zarządców infrastruktury” (tabela 1) [16]. Sytuację komplikuje fakt,
że sieci kolejowe różnych krajów europejskich charakteryzują się różną punktualnością przewozów (co potwierdza analiza
raportu [12]), a stąd właściwie dla różnych
krajów powinno się odrębnie analizować
niezbędne bufory czasu na tłumienie zakłóceń ruchu. Przyjęcie za wyznacznik
stopnia niezawodności rozkładu jazdy
procentowych czasów zajęcia infrastruktury wskazanych w tabeli 1 nie znajduje
również uzasadnienia, jeżeli przyjrzymy się
zależności czasu czekania od intensywności ruchu (rysunek 5). Na kształt wykresu tej
zależności ma wpływ kolizyjność układu
torowego. Kolorem czerwonym przedstawiono na wykresie typowy kształt zależności dla układów o dużej kolizyjności (np.
głowice stacyjne), a kolorem niebieskim
– układy o małej kolizyjności (np. odstępy
szlakowe). Przy tej samej intensywności
ruchu (inaczej: przy tym samym procentowym udziale czasu zajętości infrastruktury)

wartości czasu czekania zależeć będą od
kolizyjności ruchu w rozpatrywanym układzie. Zróżnicowanie wartości granicznych
może zwiększyć wiarygodność wyników
obliczeń. Jest to zgodne z zapisami karty
UIC 406, która pozostawia dużą swobodę
w przyjmowaniu granicznych poziomów
zajętości infrastruktury, zachęcając jednocześnie do prowadzenia szerszych badań
i analiz w celu wypracowania wartości
uwzględniających indywidualne, krajowe
wymagania.
Porównanie przykładowych wyników
obliczeń
Dla zilustrowania istotnego znaczenia
przyjętej metody dla wyników obliczeń
na rysunku 6 przedstawiono rezultaty
przykładowej analizy przepustowości dla
szlaku Poznań Wschód – Poznań Główny.
Obliczenia wykonano dla doby i 4 godzin
szczytowych, dla rozkładu jazdy 2014/2015
następującymi metodami:
•
soutowską – symulacje przeprowadzone w programie SOUTWIN dla
obszaru obejmującego północną głowicę stacji Poznań Główny i zachodnią
głowicę stacji Poznań Wschód wraz z
przyległymi torami szlakowymi i stacyjnymi,
•
kompresji tras pociągów – obliczenia
przeprowadzone przez PKP PLK S.A. za
pomocą stosowanej przez Zarządcę
Infrastruktury aplikacji,
•
konstrukcji rozkładu jazdy pociągów
– z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego zbudowanego w programie OpenTrack, obejmującego szlak
Poznań Wschód – Poznań Główny
wraz z granicznymi stacjami.
Ostatnia z metod oddaje praktyczne możliwości wytrasowania maksymalnej liczby
pociągów na tym szlaku poprzez stworzenie rozkładu jazdy, uwzględniającego
wszystkie ograniczenia przepustowości na
stacjach stycznych do szlaku. Ponieważ na
analizowanym odcinku występuje wyłącznie ruch pasażerski, wyniki wszystkich obliczeń dla doby zredukowano, uwzględnia-
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jąc 4-godzinną przerwę w ruchu (rezerwa
może być również uwzględniana niezależnie od charakteru ruchu – dla zapewnienia
możliwości prowadzenia prac utrzymaniowych).
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na bardzo duże różnice pomiędzy
wynikami uzyskanymi w obliczeniach soutowskich i metodą kompresji tras pociągów. Różnice sięgają nawet 40%. Praktyczne możliwości wytrasowania maksymalnej
liczby pociągów zawierają się w przedziale
ograniczonym od dołu przez wyniku metody soutowskiej i od góry przez wyniki
metody kompresji tras. W dobie wartości
praktyczne zawierają się w środku tego
przedziału, przy czym należy pamiętać, że
zredukowano wyniki obliczeń przepustowości obiema metodami uwzględniając
4-godzinną przerwę w ruchu. W 4 godzinach szczytowych wyniki metody soutowskiej są bliskie wartościom praktycznym,
podczas gdy metoda kompresji tras pociągów daje wartość aż o 50% wyższą.
Wnioski
•

•

•

Metody soutowskie jako symulacyjne
metody probabilistyczne pozwalają na ocenę spodziewanych czasów
czekania, jakie pojawią się podczas
konstrukcji rozkładu jazdy, a także w
eksploatacji. Metoda kompresji tras
pociągów jest metodą deterministyczną, bazującą na aktualnym rozkładzie
jazdy pociągów, w związku z czym
rozkładowe czasy czekania nie są w
obliczeniach uwzględniane, a właściwy poziom niezawodności rozkładu
jazdy ma zapewnić nie przekroczenie
granicznych wartości czasu zajęcia infrastruktury, co jest dużym uproszczeniem.
Metody soutowskie wymagają szczegółowego modelowania układów
torowych posterunków ruchu z
uwzględnieniem poszczególnych rozjazdów. Metoda kompresji tras pociągów jest prostą metodą pozwalającą
na wyznaczanie stopnia wykorzystania
zdolności przepustowej szlaków, rozszerzenie metody w stosunku do zapisów karty UIC 406 pozwala na obliczenia również dla mijanek i najprostszych
układów stacyjnych. Uwzględniając
opisane rozszerzenie, dokładność metody UIC 406 dla większych głowic
stacyjnych jest i tak mniejsza niż wzory
opracowane dla polskich kolei w latach 60-tych XX wieku.
Zakres zastosowań metod soutowskich obejmuje przede wszystkim sieci gęste, w których o przepustowości
decyduje kolizyjność układów toro-
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•

•

wych. Regularyzacja ruchu, a także dopuszczenie pewnych strat w płynności
ruchu pozwala w praktyce osiągnąć
wyższe wartości niż wynikające z obliczeń tą metodą. Zakres zastosowań
metody kompresji tras pociągów obejmuje przede wszystkim sieci rzadkie,
w których o przepustowości decydują
szlaki. Nie uwzględnienie w obliczeniach posterunków ruchu niesie niebezpieczeństwo znacznego przeszacowania zdolności przepustowej.
Na przykładzie analizy przepustowości
szlaku Poznań Wschód – Poznań Główny zilustrowano duże możliwe rozbieżności pomiędzy wynikami obu metod.
Szczególną uwagę zwraca przeszacowanie o 50% zdolności przepustowej
obliczonej metodą kompresji tras dla 4
godzin szczytowych, wynikające z nie
uwzględnienia otoczenia analizowanego szlaku.
Podawanie wyników obliczeń metodą
kompresji tras pociągów dla odcinków
linii kolejowych wewnątrz węzłów kolejowych i wnioskowanie na tej podstawie o braku problemów z wykorzystaniem zdolności przepustowej jest
częstym nieporozumieniem – analizy
przepustowości tego typu układów
muszą uwzględniać kolizyjność ruchu
na posterunkach.
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Efektywne zastosowanie pomiarów satelitarnych GPS [17] w torze kolejowym stało
się możliwe po uruchomieniu w naszym
kraju Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS [1, 19], które nastąpiło w połowie 2008
roku. W odniesieniu do określania położenia
geometrycznego torów nie było to wcześniej możliwe, gdyż uzyskiwana dokładność
pomiarów RTK [2] wynosiła ok. 7 cm. W lutym 2009 roku interdyscyplinarny zespół
naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni postanowił
wykorzystać zaistniałą sytuację, licząc na
znacznie większą dokładność. Jednocześnie
postanowiono odejść od powszechnie dotąd stosowanej techniki pomiarów stacjonarnych i dokonywać pomiarów współrzędnych podczas jazdy zestawu pomiarowego.
Tę nowatorską technikę określono mianem
mobilnych pomiarów satelitarnych.
Już pierwsze przeprowadzone pomiary
[12] wykazały, że uzyskiwana dokładność
jest w zupełności wystarczająca do celów
projektowych. Pojawiła się wreszcie możliwość oceny układów geometrycznych
toru na całej ich długości, co w tradycyjnej
(optycznej) geodezji jest niemożliwe. Technika mobilnych pomiarów satelitarnych posiada zdecydowaną przewagę nad innymi
stosowanymi metodami, zarówno w zakresie uzyskiwanej dokładności wyznaczania
osi toru, jak również czasochłonności pomiarów, decydującej o stronie ekonomicznej procesu utrzymania torów.
Możliwość wykorzystywania mobilnych
pomiarów satelitarnych stanowiła inspirację do opracowania analitycznej metody
projektowania układów geometrycznych
[6, 7, 8], zaimplementowanej następnie do
24
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komputerowego generowania wariantów.
W konsekwencji pozwoliło to na sformułowanie założeń dla nowej metody regulacji
osi toru.
Stosowana metodyka regulacji osi toru
Metodyka regulacji osi toru, która jest stosowana obecnie na PKP, wykorzystuje w
głównym stopniu tradycyjne pomiary geodezyjne (tachimetryczne), wprowadzając
pozycjonowanie satelitarne punktów osnowy[18]. Poprawa wcześniejszej, niekorzystnej sytuacji nastąpiła w wyniku wprowadzenia ujednoliconego wzoru znaku regulacji
osi toru w formie trzpienia ze stali nierdzewnej [23], ujednoliconej metody wyznaczania
współrzędnych kolejowej osnowy specjalnej KOS oraz zastosowania tachimetrii 3D o
wysokiej dokładności w procesie projektowania regulacji osi toru, w tym również do
opracowania protokołów regulacji [22].
Jak widać, na PKP zwyciężyło tradycyjnie
obowiązujące wśród geodetów przekonanie o konieczności tworzenia osnów geodezyjnych jako podstawy wszelkiego rodzaju
pomiarów. Zakładane osnowy geodezyjne
składają się z punktów odniesienia wyznaczonych techniką pomiarów stacjonarnych
GPS oraz z punktów szczegółowych, których
współrzędne wyznaczane są metodami klasycznymi, z wykorzystaniem precyzyjnych
tachimetrów elektronicznych.
Położenie punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej, utrwalonej najczęściej na
słupach trakcyjnych, wyznacza się metodą
biegunową 3D (tachimetria precyzyjna) z
dwóch różnych stanowisk instrumentu. Stanowiskami tymi są punkty ciągu poligono-

wego dowiązanego obustronnie do punktów odniesienia (wyznaczonych pomiarami
GPS), znajdujących się w węzłach sieci. Przy
poprawnie dobranych długościach ciągów
i odległościach miedzy punktami istnieją
techniczne możliwości, żeby współrzędne
punktów zintegrowanych osnów geodezyjnych wyznaczać z dokładnością rzędu ± 6
mm [22].
Punkty osnowy szczegółowej, założonej na słupach sieci trakcyjnej wzdłuż toru,
umożliwiają prowadzenie pomiarów inwentaryzacyjnych i realizacyjnych linii kolejowej
[3]. Wyznaczanie współrzędnych prostokątnych osi toru jest wykonywane podczas
przejazdu wózka pomiarowego. Pomiary kątów poziomych i pionowych oraz odległości do punktów osnowy na słupach są wykonywane ze stacji pomiarowej ustawionej
na wózku. Oczywiście, wykonanie pomiaru
tachimetrycznego wymaga zatrzymania
na jakiś czas wózka pomiarowego, co sprawia, że efektywne prowadzenie pomiarów
omawianą metodą znacznie się wydłuża.
Powoduje to istotne ograniczenie w zakresie
liczebności pomierzonych punktów osi toru;
w praktyce projektant uzyskuje do dyspozycji współrzędne wyznaczone z krokiem 10 ÷
20 m.
Można zatem powiedzieć, że w samej
technice pomiarowej (zresztą nadal tradycyjnej) odnotowano ostatnio pewien postęp.
Niestety, w zakresie sposobu projektowania
sprawa wygląda znacznie gorzej. W dalszym
ciągu podstawowe narzędzie stanowi tutaj
komercyjny program komputerowy [20],
dedykowany do zastosowań kolejowych.
Program ten jest dostosowany do operowania specyﬁczną formą reprezentacji kształtu
istniejącego toru, jaką stanowi wykres strzałek poziomych (określany w programie mianem "wykresu krzywizny"). Wykres strzałek
jest transformacją rzutu poziomego; jego
wykorzystywanie było do niedawna jedyną
możliwością analizowania układu geometrycznego. Ponieważ również obecnie pomiary tachimetryczne dają zbyt małą liczbę
współrzędnych, dlatego też przyjmowane
podejście ma − w jakimś stopniu − swoje
uzasadnienie.
Tzw. "wykres krzywizny" służy do
zlokalizowania podstawowych elementów
geometrycznych układu istniejącego – prostych i łuków kołowych (na podstawie tzw.
«regresji jednoelementowej») oraz krzywych
przejściowych (na podstawie „drugiego
stopnia regresji”). Pomijając pretensjonalne
nazewnictwo, należy stwierdzić, że mamy
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tutaj do czynienia z pewną metodą przybliżoną, która co prawda nie bazuje na rzeczywistym kształcie toru, lecz daje określone
rozwiązanie problemu. Niestety, rozwiązanie
to jest obarczone błędem i wszystko wskazuje na to, że stwierdzone poważne nieprawidłowości w ukształtowaniu geometrycznym torów w płaszczyźnie poziomej
wynikają właśnie z wadliwości stosowanej
metodyki projektowania. Należy zaznaczyć,
że odwzorowanie osi toru na podstawie pomierzonych strzałek nie jest sprawa prostą,
o czym mogą świadczyć nawet ostatnie podejmowane próby w tym zakresie [14, 24].
Technika mobilnych pomiarów
satelitarnych
Opisane wyżej trudności, zarówno w zakresie techniki pomiarowej, jak również w
samym projektowaniu, eliminuje skutecznie technika mobilnych pomiarów satelitarnych. Pozwala ona w szybki sposób
odtworzyć rzeczywisty kształt osi toru w
płaszczyźnie poziomej, wyznaczając współrzędne prostokątne z krokiem 20 ÷ 30 cm (w
zależności od prędkości przejazdu zestawu
pomiarowego).
Jej istota polega m.in. na realizacji pomiarów geodezyjnych podczas ruchu platformy pomiarowej z zamontowanymi na niej
geodezyjnymi odbiornikami satelitarnymi
GNSS (GPS – USA, Glonass – Rosja i Beidou –
Chiny), optymalizacji planowania konstelacji
satelitów oraz zastosowania naziemnych korekcyjnych sieci satelitarnych (ASG-EUPOS,
LeicaSmartNet), jak i pomiarze w czasie rzeczywistym z częstotliwością 20 Hz.
Pojazd szynowy do przewożenia anten
satelitarnych powinien mieć odpowiednią
konstrukcję, zapewniającą ścisłe wpisywanie
się w tor oraz wyznaczanie korekt położenia
osi toru wynikających z różnic wysokości toków szynowych. Traktując te założenia jako
docelowe, w pierwszych etapach badań
postanowiono wykorzystać istniejące możliwości i zastosować eksploatowane pojazdy

szynowe lub ich elementy (wózki dwuosiowe). Jak się okazało, nawet takie – wydawałoby się – prowizoryczne rozwiązania doprowadziły do potwierdzenia skuteczności
zaproponowanej metody pomiarowej. Na
rysunku 1 i 2 pokazano stosowane odbiorniki satelitarne, a na rysunku 3 widok całego
zespołu pomiarowego.
W pomiarach wykorzystano 7 odbiorników GNSS (Trimble R10, Leica GS15, Topcon
Hiper Pro, Septentrio), których wyznaczenia
wspomagano układami inercjalnymi. Dokładność określenia pozycji szacowana jest
na poziomie 1 cm (2drms).
Wyznaczone na drodze pomiarów GPS
współrzędne elipsoidalne zostały przekształcone poprzez odwzorowanie Mercatora
(Gaussa-Krügera) w celu uzyskania współrzędnych prostokątnych [16]. Współrzędne
te tworzą układ, który w Polsce nosi nazwę
Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych 2000. W układzie tym strefy południkowe mają szerokość równą 30.
Mobilne pomiary satelitarne dają zatem
możliwość odtworzenia, z bardzo dużą precyzją, rzeczywistego kształtu toru, poprzez
określenie jego współrzędnych w układzie
współrzędnych prostokątnych. Podważa to
mającą wieloletnią tradycję i powszechnie
uznawaną ideę tworzenia wykresu strzałek
poziomych (i związane z tym wykorzystywanie stosownych przyrządów pomiarowych).
Jak należy się spodziewać, wykorzystywanie
takiego wykresu ograniczy się w przyszłości
wyłącznie do ogólnej oceny stanu toru, na
podstawie danych z drezyny pomiarowej.
Jak się wydaje, możliwość określania
współrzędnych kartezjańskich istniejącego
toru (w układzie 2000) podważa również
samą ideę tworzenia na linii kolejowej układu punktów stałych. Mogą one niewątpliwie
służyć stabilizacji osi toru, jednak samo wyznaczanie położenia nowo projektowanego
układu geometrycznego może być z powodzeniem wykonywane z wykorzystaniem
pomiarów GNSS.
Aby dokonać oceny otrzymanego na

1. Odbiornik satelitarny Leica VIVA GS 15 zainstalowany na wózku (kampania pomiarowa 2015)
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podstawie pomiarów satelitarnych kształtu
istniejącego układu geometrycznego, należy go poddać odpowiedniej analizie. Optymalnym rozwiązaniem będzie „nałożenie”
na analizowany układ geometryczny układu
modelowego oraz dobór odpowiednich
parametrów projektowych. W Politechnice
Gdańskiej został opracowany program komputerowy SATTRACK do wizualizacji, oceny i
projektowania trasy kolejowej, dostosowany
do techniki mobilnych pomiarów satelitarnych [10].
Założenia nowej metody regulacji osi toru
Regulacja osi toru obejmuje trzy podstawowe fazy:
- określenie współrzędnych prostokątnych istniejącej osi toru,
- zaprojektowanie
skorygowanych
współrzędnych prostokątnych,
- przeniesienie skorygowanych współrzędnych w tor.
Dwie skrajne fazy stanowić muszą – niewątpliwie – domenę geodetów. Do określenia
współrzędnych prostokątnych istniejącej osi
toru nadaje się znakomicie opisana technika
mobilnych pomiarów satelitarnych, natomiast przeniesienie nowych współrzędnych
w tor też musi się odbyć z wykorzystaniem
techniki satelitarnej. Natomiast faza druga
posiada zupełnie inny charakter i jest związana ze specyﬁką eksploatacji linii kolejowych. Stosowne obliczenia powinny być
wykonywane przez specjalistów z zakresu
projektowania układów geometrycznych
toru. W dalszej części niniejszego opracowania zostaną przedstawione założenia proponowanej techniki obliczeniowej.
Analityczna metoda projektowania
Mobilne pomiary satelitarne dostarczają
ogromną liczbę współrzędnych prostokątnych Yi i Xi punktów pomierzonej trasy.
Mogą być one wykorzystane do wyznaczenia metodą najmniejszych kwadratów
równań prostych opisujących przecinające

2. Odbiornik satelitarny Trimble R10 zainstalowany na wózku (kampania
pomiarowa 2015)
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3. Ogólny widok zespołu pomiarowego (kampania pomiarowa 2015)

się kierunki główne. Równania te mają wówczas postać X = A + BY. Znajomość równań
dwóch sąsiednich prostych umożliwia wyznaczenie współrzędnych punktu przecięcia
kierunków głównych trasy oraz zdeﬁniowanie warunków określających współrzędne
końcowej strefy kierunku głównego trasy na
Prostej 1 oraz strefy początkowej drugiego
kierunku głównego na Prostej 2. Wyznaczenie kątów nachylenia φ1 i φ2 obu prostych
względem osi Y pozwala na określenie kąta
zwrotu trasy a.
W rejonach zmiany kierunków głównych
trasy sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Algorytm obliczeniowy powinien być dostosowany do rodzaju występującego układu geometrycznego. Przykładowo, dla układu elementarnego: krzywa przejściowa – łuk
kołowy – krzywa przejściowa nowe rzędne
osi toru są określane dla przyjętych następujących danych wejściowych:
- kąta zwrotu stycznych ";
- promienia łuku kołowego R;
- przechyłki na łuku h0 ;
- długości l1 i l2 przyjętych postaci krzywych przejściowych.
Aby można było wykorzystywać uzyskane
dane pomiarowe do zaprojektowania rejonu zmiany kierunku trasy, należy interesujący nas jej fragment wyodrębnić z całości
układu geometrycznego oraz dokonać
odpowiedniej transformacji (przesunięcia
i obrotu) układu współrzędnych. Wzory na
nowe współrzędne trasy w przesuniętym
do punktu O(Y0, X0) i obróconym o kąt # lokalnym układzie współrzędnych x, y opisują
zależności [13]:
x = (Y – Y0) cos β + (X – X0) sin β

(1)

y = – (Y – Y0) sin β + (X – X0) cos β

(2)

Na rysunku 4 przedstawiono lokalny układ
współrzędnych Oxy , w którym odbywać się
będzie projektowanie układu geometrycznego, by następnie – na drodze odpowiedniej transformacji – przenieść go do układu
globalnego.
Proces projektowania przebiega sekwen26

4. Wybrany projektowany układ geometryczny w lokalnym układzie współrzędnych

cyjnie i polega na wyznaczaniu równań matematycznych poszczególnych elementów
geometrycznych [6, 7, 8]. Końcowym etapem obliczeń jest przeniesienie otrzymanego rozwiązania do układu globalnego przy
wykorzystaniu wzorów [13]:
Y = Y0 + x cos β – y sin β

(3)

X = X0 + x sin β + y cos β

(4)

Komputerowe generowanie wariantów
Algorytm obliczeniowy został zaimplementowany w środowisku SciLab [21]. Opracowany program komputerowy stwarza
możliwości do szybkiego zaprojektowania
poprawnego układu geometrycznego łączącego dwa kierunki główne trasy, tworzenia dowolnej liczby wariantów (stosując
różne rodzaje i długości krzywych przejściowych, a także zmieniając wartości promienia
łuku kołowego) oraz wygenerowania tablicy zawierającej współrzędne geograﬁczne
punktów (z określonym krokiem wzdłuż osi
toru), niezbędnych do wytyczenia zaprojektowanego przebiegu trasy w terenie.
Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania raportu zawierającego analityczny
zapis przyjętego rozwiązania w lokalnym
układzie współrzędnych x, y (podobnie jak
pokazano w pracy [8]). Zawarte w raporcie
dane pozwalają odtworzyć w dowolnym
czasie wartości współrzędnych zaprojektowanej trasy w układzie 2000.
Dane do zaprojektowania nowego
wariantu przebiegu trasy stanowi tablica
punktów pomiarowych, obejmującą swoim
zakresem interesujący nas rejon trasy, który
to rejon wybiera się w module programu
SATTRACK [10]. Właściwa faza projektowa
polega na generowaniu kolejnych wariantów przebiegu trasy i jest w dużym stopniu
zautomatyzowana, przez co rola projektanta
polega głównie na podejmowaniu krytycznych decyzji. Wspomaganie komputerowe
przenosi zatem wysiłek związany z czynnościami obliczeniowymi oraz prezentacyjnymi na proces decyzyjny.
Sposób wyznaczania kierunków głów-

p r ze g l ąd ko muni k ac yjny

nych trasy został opisany w pracy [9]. Zasadniczy etap działań polega na wprowadzaniu
przez użytkownika lub w sposób zautomatyzowany kolejnych danych, dla których program komputerowy ma wygenerować wariant przebiegu trasy pomiędzy określonymi
wcześniej kierunkami głównymi.
Proces optymalizacji wyboru wariantu
Wyboru wariantu do realizacji dokonuje się
na podstawie dwóch kryteriów:
- wartości różnic rzędnych poziomych
nowo zaprojektowanych i rzędnych istniejących,
- możliwej do uzyskania prędkości jazdy
pociągów.
W procesie optymalizacji kryteriom tym nadaje się różną wagę.
Kryterium minimalizacji przesunięć poprzecznych wymaga określenia rzędnych
projektowych w punktach pomiaru rzędnych istniejących. Sposób wyznaczenia
maksymalnej prędkości dla danego wariantu geometrycznego został przedstawiony w
pracy [5].
Ustalenie parametrów geometrycznych
odtwarzanego układu następuje w procesie
optymalizacji prowadzonym algorytmem
roju cząstek PSO (Particle Swarm Optimization) [4, 15]. Algorytm PSO działa w oparciu
o populację cząstek poruszających się w
przestrzeni rozwiązań. Każda cząstka reprezentuje potencjalne rozwiązanie problemu,
tj. szukany promień łuku R oraz długości
dwóch krzywych przejściowych l1 i l2 . Cząstki
zmieniają swoje położenie w kierunku uzależnionym od najlepszego dotychczasowego położenia cząstki, najlepszego dotychczasowego położenia cząstek sąsiednich
oraz własnej prędkości. Modyﬁkacja prędkości cząstki następuje zgodnie z odpowiednią
formułą [11].
Zastosowano algorytm PSO-Toolbox v.
0.7-1 dostępny w SciLab v. 5.4.0 [21]. Ocena
cząstki, reprezentującej rozwiązanie problemu, jest przeprowadzana w oparciu o różnicę rzędnych odtwarzanego położenia łuku
kołowego i rzędnych pomierzonych. Dla
przypadku pokazanego na rysunku 4 obo-
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5. Układ geometryczny otrzymany poprzez minimalizację różnic rzędnych
względem pomierzonych współrzędnych punktów

6. Różnice projektowanych i pomierzonych rzędnych układu krzywych
przejściowych (KP1 i KP2) oraz łuku kołowego (ŁK) dla wariantu pierwszego
(przedstawionego na rysunku 5)

wiązuje przy tym następująca formuła:
!"# $% # $& ' ( )% *
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v
gdzie:
FF – wartość funkcji oceny (fitness function),
wi– arbitralnie ustalane wagi,
n – liczba uwzględnionych próbek reprezentujących rzędne łuku kołowego,
k – parametr determinujący siłę obliczanej
miary przesunięć,
yi – rzędne odtwarzanego łuku o promieniu
R, łączącego dwa kierunki proste w
układzie z dwoma krzywymi przejściowymi o długościach l1 i l2 ,
pyi – rzędne wynikające z pomiarów,
vmaxR– maksymalna prędkość pociągu wynikająca z promienia łuku kołowego,
v1ψ,f– prędkość pociągu wynikająca z dopuszczalnej prędkości przyrostu niezrównoważonego przyspieszenia,
v2ψ,f– prędkość pociągu wynikająca z dopuszczalnej prędkości pionowego podnoszenia się koła na rampie przechyłkowej.

W procesie optymalizacji dąży się do wyznaczenia promienia łuku R oraz długości krzywych przejściowych l1 i l2, zapewniających
minimalne średnie przesunięcie rzędnych
łuku oraz możliwie największą wartość prędkości jazdy dopuszczalnej na całym układzie.
Uwzględnienie w formule (5) parametru k,
służy ograniczaniu tendencji procesu do
nadmiernego wydłużania krzywych przejściowych i minimalizacji przesunięć poprzez
skracanie długości odtwarzanego łuku. W
przypadku parametru k = 1 optymalizowany układ generuje mniejsze przesunięcia
niż ma to w przypadku parametru k = 2, co

Przykłady obliczeniowe
W celu zaprezentowania działania programu
optymalizującego dany układ, posłużono się
wybranym łukiem poziomym, którego reprezentację stanowi pomierzony techniką satelitarną zbiór współrzędnych prostokątnych
w układzie 2000. W pierwszym wariancie
obliczeniowym założono, że program zidentyﬁkuje parametry krzywych przejściowych
oraz łuku kołowego, zatem waga prędkości

Tab. 1. Zestawienie wartości parametrów generowanych w procesie optymalizacji
dla przykładu obliczeniowego
Wariant

w2

k

R [m]

H [mm]

lR [m]

l1 [m]

l2 [m]

vmax
[km/h]

!y [m]

1

0

1

490,00

60

112,70

105,64

54,22

87,00

0,003

"!y [m]
0,143

2

1,8

1

471,28

110

78,65

104,80

108,46

96,00

– 0,056

0,096

3

1,8235

1

445,11

130

49,06

125,86

126,18

97,56

– 0,030

0,061

4

0,16

2

458,88

135

46,58

134,14

133,52

99,70

– 0,435

0,054

5

0,17

2

550,00

120

75,61

150,45

130,72

106,28

– 2,045

0,039

7. Różnice projektowanych i pomierzonych rzędnych układu dla wariantów
1÷5 (tabela 1)
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oczywiście ma wpływ na uzyskane dopuszczalne prędkości dla danego układu.

w funkcji celu wyniosła w2 = 0. Na rysunku
5 pokazano odpowiednio wygenerowany
układ dwóch krzywych przejściowych w postaci klotoidy oraz łuku kołowego na tle wartości pomierzonych, a na rysunku 6 wykres
różnic rzędnych układu wygenerowanego i
pomierzonego. Obliczone wartości długości
krzywych przejściowych oraz promień łuku
kołowego wynoszą odpowiednio: l1= 105.64
m, l2 = 54.22 m, R = 490 m. Szukając maksymalnej prędkości dla tego układu, program
określił prędkość vmax = 87 km/h przy przechyłce na łuku h = 60 mm.
Przyjmując powyższe rozwiązanie jako
wariant wyjściowy, przeanalizowano następnie możliwości poprawy parametrów
układu, kierując się również prędkością dopuszczalną wynikającą z rozwiązania. W kolejnych wariantach rozwiązania problemu
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optymalizacyjnego zmieniano wagi prędkości w2. W wyniku obliczeń otrzymano warianty, w których położenie łuku poziomego
stopniowo odchodzi od położenia wyjściowego, za czym podąża wzrost możliwej
prędkości maksymalnej. W tabeli 1 pokazano zestawienie wyników pięciu wariantów
wygenerowanych dla różnych wag prędkości w2 oraz parametru k. Z wyznaczonych
wartości promienia R, przechyłki toru h, długości krzywych przejściowych l1 i l2 oraz długości części kołowej łuku lR wynika prędkość
jazdy vmax na danym układzie geometrycznym. W tabeli 1 podano również statystyki
różnic Δy – ich wartości średniej µΔy i odchylenia standardowego σΔy . Oczywiście, do
celów projektowych odpowiednie wartości
powinny zostać odpowiednio zaokrąglone.
Różnice rzędnych nowoprojektowanego
układu geometrycznego względem pomierzonych współrzędnych punktów pokazano
na rysunku 7.
Na podstawie przeprowadzonych analiz
można stwierdzić, że w prezentowanej metodzie możliwości kreowania optymalnych
wariantów są bardzo duże. Odpowiednio zadane przez projektanta parametry sterujące
procesem optymalizacji oraz same parametry funkcji celu mogą efektywnie wspomóc
proces projektowania regulacji osi toru.
Wnioski
Prowadzone od 2009 roku mobilne pomiary
satelitarne jednoznacznie wykazały, że przez
długie lata w naszym kraju ukształtowanie
geometryczne torów znacznie odbiegało
od założeń projektowych. Za podstawową
przyczynę takiego stanu uznano stosowaną
metodykę regulacji osi toru. Mobilne pomiary satelitarne wykazały jej bardzo niską skuteczność.
Podjęte na kolei w latach 2011-2012
działania polegające na tworzeniu punktów
osnowy, posiadających określone współrzędne w Państwowym Układzie Odniesień
Przestrzennych 2000, stworzyły możliwość
wyznaczania, za pomocą tachimetru, współrzędnych osi toru co 10 ÷ 20 m. Niestety, dla
celów projektowych jest to niewystarczające i z tego powodu w stosowanej procedurze w dalszym ciągu trzeba wykorzystywać
wykresy strzałek poziomych jako podstawę
identyﬁkacji elementów geometrycznych
trasy. Jak się wydaje, tutaj właśnie tkwi przyczyna występujących ograniczeń.
Technika mobilnych pomiarów satelitarnych pozwala w sposób precyzyjny (z
krokiem 20 ÷ 30 cm) i nieporównywalnie
szybszy wyznaczać współrzędne istniejącej
osi toru. Na ich podstawie można oceniać
dany układ geometryczny i modyﬁkować
ukształtowanie torów w sposób racjonalny
i zgodny z uniwersalnymi zasadami projektowania. W połączeniu z opracowaną analityczną metodą projektowania układów geo28
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metrycznych i odpowiednim programem
komputerowym pojawia się możliwość
generowanie kolejnych wariantów nowego
przebiegu trasy w praktycznie nieograniczonej liczbie. Warianty te podlegają ocenie w
procesie optymalizacji wielokryterialnej, w
wyniku czego następuje wybór najbardziej
korzystnego rozwiązania. Procedura ta wyznacza założenia dla nowej, efektywnej metody regulacji osi toru.
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Modernizacja linii kolejowych jest bez wątpienia kwestią wysokiego priorytetu w dziedzinie
zarządzania siecią kolejową. Dostosowanie infrastruktury transportu szynowego do potrzeb
komunikacyjnych jest elementem niezbędnym dla zapewnienia atrakcyjności tego środka transportu. Problemem zatem jest maksymalne wykorzystanie potencjału istniejących
linii, przede wszystkim dostępnego pasa drogi
oraz stałe dostosowywanie jej parametrów do
zmieniających się potrzeb transportu.
Podstawowym ograniczeniem w tego rodzaju inwestycjach jest dostępność terenu
do przeprowadzenia trasy w jej nowym - zazwyczaj - położeniu. Najlepszą i najbardziej
pożądaną sytuacją jest ta, gdy nie zachodzi
potrzeba wykupu dodatkowych przestrzeni
umożliwiających zaprojektowanie układu geometrycznego w taki sposób, by spełnił on założone parametry eksploatacyjne. Dlatego ten
aspekt, tj. wykorzystanie dostępnego terenu,
powinien być brany pod uwagę i rozpatrywany z najwyższą starannością. Problematyczną
sytuacja staje się wówczas, gdy potencjał modernizacyjny dla danego odcinka został już wykorzystany w przeszłości i spełnienie warunku
zmieszczenia się w dostępnym pasie terenu
jest bardzo trudne do osiągnięcia. Dlatego
Problem projektowy powinien być rozważany
niejako w dwóch kategoriach. Należy postawić
pytanie czy niezbędny jest wykup gruntu czy
jednak możliwa jest istotna poprawa układu

geometrycznego w aktualnie dostępnym pasie drogi.
W pracy podjęto próbę wskazania czynników, które mogą przyczynić się do poprawy
jakości układu geometrycznego z uwzględnieniem minimalizacji przemieszczeń poprzecznych trasy.
Identyfikacja ukształtowania toru w planie
sytuacyjnym a dane wejściowe do projektu
Bardzo istotnym i kluczowym etapem analiz
projektowych jest skompletowanie niezbędnych danych wejściowych. W przypadku, gdy
projekt dotyczy zmian ukształtowania istniejącej linii w celu jej modernizacji, wówczas
odniesieniem są również linie rozgraniczające
wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego. Zadaniem projektanta jest zmieścić, o ile jest to możliwe, drogę kolejową w
dostępnym pasie terenu.
Modernizacja linii ma uzasadnienie ekonomiczne tylko wówczas gdy zmiany w projekcie
niosą za sobą istotną poprawę parametrów linii. Niewielkie zmiany w układzie geometrycznym projektowane powinny być w ramach
regulacji osi toru.
Aby zredukować koszty inwestycji (związane z pracami ziemnymi oraz obiektami inżynieryjnymi) można przyjąć założenie o pozostawieniu bez zmian przebiegu odcinków
prostych. Założenie to, jak zostanie wskazane
w dalszej części artykułu, nie musi być jednak
zawsze spełnione. Założenie kierunków głównych na podstawie istniejących odcinków prostych może być stanem wyjściowym w projekcie poligonu trasy.
nowe technologie w pomiarach toru
kolejowego
Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój niekonwencjonalnych technik pomiarowych oraz

1. Zestaw pomiarowy w mobilnych pomiarach satelitarnych układu geometrycznego torów tramwajowych [14] - fot. Jacek Szmagliński

metod archiwizacji i przetwarzania wyników
pomiaru. Techniki takie jak skaning laserowy,
pomiary satelitarne, fotogrametria czy wspomaganie typu CAD (ComputerAidedDesign)
w znacznym stopniu ułatwiają inwentaryzację,
ocenę stanu toru kolejowego oraz oczywiście
projektowanie. Dzisiaj żaden projektant nie
wyobraża sobie pracy bez technik CAD czy
też bez dokonań z dziedziny fotogrametrii oraz
technik satelitarnych. Dynamicznie zmieniające się możliwości korzystania z pomiarów satelitarnych czy skaningu laserowego, głównie
w kwestii dokładności pozycjonowania oraz
w kwestii przetwarzania ogromnych ilości
danych pomiarowych, sprawiają, że odwzorowanie obiektów jakim jest tor kolejowy czy
towarzyszące mu obiekty inżynieryjne stanowi coraz mniejszy problem. Na rysunku 1
i 2 pokazano przykład pomiarów identyﬁkujących położenie toru kolejowego w mobilnych pomiarach satelitarnych [14] oraz wynik
identyﬁkacji osi toru w płaszczyźnie poziomej
wykonanej z dokładnością rzędu od kilku do
kilkunastu milimetrów w zależności od warunków pomiaru [9].
Na rysunku 3 wynik pomiaru skaningu
laserowego w postaci wizualizacji zarejestrowanej podczas przejazdu chmury punktów
[3]. W opisywanych badaniach autorzy artykułu wykazują dokładność wyznaczenia osi
toru na poziomie 2÷3 cm. Obydwie techniki
umożliwiają zatem bardzo precyzyjne i szybkie pozyskanie danych o istniejącym układzie
geometrycznym linii, a w przypadku drugiej
z powyższych technik pomiarowych również dane o towarzyszącej infrastrukturze. Na
podstawie prac badawczych prezentowanych
aktualnie w czasopismach i na konferencjach
naukowych można wysnuć wniosek, że główny nacisk kładziony jest obecnie na mobilności
systemów pomiarowych, która to cecha znacznie skraca czas pomiarów w stosunków do pomiarów statycznych.

2. Zidentyfikowany odcinek prosty w państwowym układzie współrzędnych
2000 na podstawie mobilnych pomiarów satelitarnych: 1, 2 - kolejne etapy
identyfikacji równania opisującego pomierzony odcinek toru
29
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3. Wynik pomiarów inwentaryzacyjnych za pomocą skaningu laserowego
oraz efekt identyfikacji osi toru [3]

Przytoczone przykłady precyzyjnych mobilnych pomiarów inwentaryzacyjnych należą
do najnowszych technik, bardzo zaawansowanych, a przez to stosunkowo mało jeszcze
dostępnych. Po dzień dzisiejszy wiele projektów, szczególnie w pierwszych etapach, wykonywanych jest na podstawie konwencjonalnych danych wejściowych, tj. dokumentacji
technicznych w postaci proﬁli podłużnych linii, map do celów projektowych (rastrowych)
oraz tradycyjnych pomiarów geodezyjnych
(tachimetria). Przyjęcie kierunków głównych
na podstawie obarczonej błędem informacji
może skutkować problemami w przeniesieniu
projektu w teren i prawidłowym ukształtowaniu zaprojektowanego łuku. Wynika to z faktu,
że niewielkie zmiany kąta stycznych powodują
znaczące przesunięcia łuku względem prawidłowej pozycji wyznaczonej w projekcie. W
takich przypadkach projekt może skutkować
deformacją łuku na jednej ze stycznych bądź
na całości układu. Deformacje tego typu są z
pewnością wypadkową wielu czynników, również tych związanych z techniką nasuwania i
podbijania, jednak aby precyzyjne ukształtowanie toru na etapie wykonawczym mogło
mieć miejsce - należy precyzyjnie określić kierunki główne już na etapie przyjmowania danych wejściowych do projektowania.
Modelowanie układu geometrycznego
Odkąd powszechne stało się wykorzystywanie w projektowaniu technik CAD łatwość w
kształtowaniu nietypowych układów geometrycznych (krzywe koszowe, gładkie krzywe
przejściowe) znacznie wzrosła. Wspomaganie
projektowania jest obecnie posunięte bardzo
daleko, właściwie projektant nie musi operować żadnymi formułami zapisu analitycznego,
wszystkie obliczenia wykonuje program za pomocą odpowiednich algorytmów [13]. Wspomaganie w projektowaniu dotyczy zarówno
modeli krzywych przejściowych o nieliniowym
rozkładzie krzywizny, tj. krzywych gładkich jak
i wpisywania układu w warunki ograniczające
położenie osi toru. Główną jednak zaletą jest
generowanie niezbędnej w projekcie dokumentacji rysunkowej.

Dysponując tak dobrymi narzędziami wspomagania komputerowego należy oczekiwać
częstszych zastosowań układów odmiennych
od standardowego łuku kołowego z dwiema
parabolami trzeciego stopnia. Z punktu widzenia projektowania krzywych gładkich problem
skupia się na przyjmowaniu długości krzywych
i ramp przechyłkowych względem przyjętych
parametrów kinematycznych [1]. Na pierwszym planie zawsze są oczywiście najwyższe
prędkości pociągów w planowanym procesie
eksploatacji modernizowanej linii. Nawiązanie
instrukcji ID-1 [17] do normy europejskiej [4]
daje projektantom rozszerzone możliwości z
racji tego, że stosowane wcześniej graniczne
wartości parametrów kinematycznych były
wyraźnie niższe od aktualnie obowiązujących.
Z drugiej strony zdeﬁniowanie progów P1 i P2
w warunkach ID-1 odzwierciedla racjonalne
podejście do określania parametrów projektowanych układów. W ID-1 znów nie odnajdujemy wartości niewystępujących w normie [4].
Jednak sugerowane w niej wartości zawężone (P1) oraz możliwość korzystania z progów
górnych, określonych w normie europejskiej,
stwarza szeroki zakres wartości parametrów,
które mogą być racjonalnie przyjmowane na
etapie projektowania. Niecelowe jest zatem
korzystanie tylko z najniższych wartości dopuszczalnych parametrów kinematycznych,
ale równie nieracjonalne jest korzystanie tylko
i wyłącznie z wartości maksymalnych.
Krzywe przejściowe o nieliniowym
rozkładzie krzywizny
Norma EN 13803-1 dotycząca układów geometrycznych toru na szlakach wskazuje na
możliwość stosowania krzywych o nieliniowym rozkładzie krzywizny z odpowiednio
ukształtowanymi rampami przechyłkowymi.
Również literatura branżowa szeroko przedstawia tematykę krzywych gładkich [1, 2, 6, 7, 8].
Jednak w praktyce inżynierskiej w Polsce modele te nie znalazły zastosowania z uwagi na
trudności ich wykonania i późniejszego utrzymania. Związane to jest przede wszystkim z
technikami tyczenia układów w terenie oraz
z trudnością kontroli uzyskanego kształtu po
ustabilizowaniu toru. Szczególnie problema-

tyczny jest odcinek początkowy, gdzie rzędne
krzywej w stosunku do stycznej wejściowej
narastają dla tych modeli znacznie wolniej niż
w przypadku klotoidy. Pomimo tych trudności , modele te znalazły zastosowanie w wielu
krajach na świecie i są stosowane nie tylko na
liniach przeznaczonych do dużych prędkości
ale i na liniach konwencjonalnych. Ciekawym
przykładem są koleje francuskie (SNCF), gdzie
dla zmniejszenia oddziaływań dynamicznych
podczas przejazdu pociągu krzywe przejściowe (klotoidy) kształtowane są w krańcowych
strefach tak, aby wyłagodzić przebieg krzywizny. Według tej samej reguły kształtowana jest
rampa przechyłkowa. Ta „krzywa w krzywej”
nosi nazwę „Doucine” i posiada długość rzędu
20m dla konwencjonalnych linii lub 40m dla
linii TGV. Nieliniowy rozkład krzywizny na długości krzywej przejściowej stosuje się również
w innych krajach (Niemcy, Wielka Brytania, Japonia, USA), a próg prędkości od którego zaleca się rozwiązania nieliniowe oscyluje pomiędzy 130km/h (Japonia Shinkansen) a 160km/h
(większość krajów gdzie stosuje sie krzywe
gładkie). Jak widać krzywe gładkie stosowane
są już dla kolei konwencjonalnych niezależnie
od typu konstrukcji nawierzchni – podsypkowej czy toru na płycie. Dla nawierzchni bezpodsypkowej stosuje się krzywe gładkie dla
niższych progów prędkości z uwagi na fakt, że
krzywe nie formują się w procesie eksploatacji
jak ma to miejsce w torze z podsypką tłuczniową.
Jako, że norma EN 13803-1 określa precyzyjnie reguły obliczania długości krzywych gładkich – należy oczekiwać, że będą one coraz
chętniej wykorzystywane w praktyce projektowej. Dodatkowym aspektem jest wyposażenie nowoczesnych podbijarek torowych w
odpowiednie algorytmy pozwalające kształtować i utrzymywać tego typu krzywe przejściowe [2].
Obliczanie długości krzywych gładkich
Krzywe przejściowe różnią się pomiędzy sobą
sposobem narastania krzywizny co bezpośrednio wpływa na rozkład przyspieszenia
niezrównoważonego a więc i siły dośrodkowej oddziałującej na pojazd poruszający się
po danej krzywej. Jak wcześniej wspomniano
dla wyższych prędkości pociągów należy rozważyć stosowanie krzywych o wygładzonym
wykresie krzywizny z uwagi na niepożądane
oddziaływania siły dośrodkowej (szarpnięcia
poprzeczne). Dynamiczne zalety krzywych
gładkich na ich krańcach powodują niestety niekorzystne charakterystyki gradientów
przyspieszenia i przechyłki w streﬁe środkowej
(występuje maksimum wartości funkcji) co ilustruje rys. 4.
Po pierwsze gradienty nie są stałe na długości, a po drugie maksymalne ich wartości
znacznie przekraczają wartości występujące
na klotoidzie o tej samej długości krzywej L. W
zależności od modelu krzywej można obliczyć
wskaźnik zwiększenia tych parametrów i wynosi on od 50% do 100%. Norma EN 13803-1
ujmuje tę kwestię jako wydłużenie długości
krzywej względem długości klotoidy, dla której
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w prosty sposób (liniowe równani przechyłki i przyspieszenia) wyznacza się minimalną
długość. Z tego powodu długość minimalna
krzywej gładkiej musi być zawsze zwiększona większa względem klotoidy oczywiście po
przyjęciu konkretnych wartości granicznych
parametrów kinematycznych. Jeśli zatem nie
przyjmie się racjonalnego zróżnicowania powyższych parametrów dla różnych typów
krzywych to stosowanie krzywych gładkich nie
wprowadzi korzyści w kwestii kształtowania
przebiegu trasy dla określonej prędkości maksymalnej. Jest to oczywiście skutkiem tego,
że klotoida zawsze będzie krzywą krótszą, a
więc łatwiej będzie podnieść prędkość układu właśnie z jej zastosowaniem. Z pewnością
zniechęci to projektantów do stosowania krzywych gładkich. Ciekawym jest w związku z tym
pytanie - co skłąnia projektantów krajów Europy zachodniej, Japonii czy USA do stosowania
krzywych Blossa, sinusoidy czy kosinusoidy?
Być może trudności w kształtowaniu układów
geometrycznych z zastosowaniem takich rozwiązań rekompensowane są właściwościami
dynamicznymi owych układów. Również pod
tym względem układy geometryczne były i
są nadal analizowane, gdyż dynamika układu
pojazd - tor posiada bezpośredni związek z
komfortem i bezpieczeństwem [5, 7, 18] . Na
rysunku 5 pokazano zaprojektowany układ z
zastosowaniem klotoidy oraz dwóch typów
krzywych gładkich - krzywej Blossa i sinusoidy.
Przykład ten ilustruje wynik wydłużenia krzywych przejściowych względem klotoidy przy
zachowaniu identycznych parametrów kinematycznych, a zatem i prędkości maksymalnej.
W instrukcji ID-1 w module A.3 §3 Ust.1.
Znajduje się zapis o wielokryterialnym spojrzeniu na proces projektowania oraz o iteracyjnym sposobie dobierania wartości projektowych. Przyjęcie standardów europejskich
prowadzi do możliwości rozszerzenia wartości
parametrów kinematycznych po odpowiednim uzasadnieniu danej potrzeby. Przepisy nie
odwołują się bezpośrednio do kwestii krzywych przejściowych o nieliniowym rozkładzie
krzywizny jednak odwołują się do norm EN
13803-1, która w pewien jednak sposób faworyzuje krzywe gładkie nadając im zwiększone
parametry kinematyczne. Również wytyczne
do projektowania jak przykładowo wytyczne

Tab. 1. Współczynniki wydłużenia minimalnej długości krzywej Blossa
w odniesieniu do długości klotoidy
w

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

fdop

35

38,5

42

45,5

49

52,5

s

1,5

1,37

1,25

1,156

1,076

1

do projektowania [16] bezpośrednio wskazują na możliwość zwiększenia parametru jakim
jest gradient niedomiaru przechyłki nawet do
1,5x jeśli krzywa przejściowa ma postać krzywej Blossa.

ści krzywej, tj. w l = L/2 a więc w połowie czasu
przejazdu po krzywej t = T/2.

Przykład obliczeniowy
Jako przykład rozpatrzmy parametr fdop dla
krzywej Blossa. Zwiększanie parametru prędkości podnoszenia się koła na rampie przechyłkowej jeśli jest uzasadnione powinno następować w przedziale progów zgodnie z normą EN
13803-1. Konieczność zwiększenia parametru
może wynikać z trudnej sytuacji terenowej
nie pozwalającej osiągnąć wyższej prędkości
na krzywej lub łuku kołowym, natomiast uzasadnieniem może być plan utrzymania linii w
wysokim standardzie technicznym i geometrycznym.
Celem niech będzie określenie krzywej zależności pomiędzy wydłużeniem krzywej Blossa,
a współczynnikiem zwiększającym parametr
fdop przy obliczaniu minimalnej długości krzywej L. Zmiana przechyłki podczas jazdy pociągu z określoną prędkością po rampie dedykowanej dla krzywej Blossa wyraża się wzorem:

Następnie przyjmując współczynnik s jako
mnożnik długości klotoidy oraz współczynnik
w jako mnożnik wyjściowego (najmniejszej
wartości) parametru granicznego fdop określono zależność korelacyjną owych współczynników. Szukane wartości współczynnika s określono w pętli iteracyjnej korzystając z równania
(2). Jako próg dokładności przyjęto wskaźnik
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gdzie:
hB(t) - zmiana przechyłki w funkcji czasu,
Vp - maksymalna projektowana prędkość pociągu w km/h,
h - przechyłka na łuku,
LB - projektowana długość krzywej Blossa
LB=s·L, gdzie długość L oblicza się jak dla
klotoidy,
t - czas
Pochodną funkcji określonej równaniem (1)
interpretuje się jako prędkość podnoszenia się
koła po szynie. Z własności krzywej Blossa wiemy, że maksimum wartości pochodnej funkcji
przechyłki w czasie wypada w połowie długo-

4. Porównanie rozkładu krzywizny na długości krzywej przejściowej w
postaci klotoidy i krzywej Blossa
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gdzie:
#- wskaźnik dokładności wyznaczenia wartości
współczynnika s na poziomie 0.1 mm/s,
(h'B ) - uzyskana wartość parametru f na projektowanej rampie wyrażona jako pochodna
czasowa funkcji zmiany przechyłki w czasie,
fdop_B - zwiększony dla rampy nieliniowej graniczny parametr fdop_B= w  fdop .
Wartości za pomocą iteracji określono krzywą
korelacji pomiędzy współczynnikiem s zwiększenia parametru fdop i współczynnika w wydłużenia krzywej przejściowej w postaci krzywej Blossa. W tabeli 1. Przedstawiono uzyskane
wartości współczynników oraz odpowiednie
wartości parametru fdop.
Zależność korelacyjną może stanowić następujące równanie:
y = - 0,69420916x3 + 3,36903415x2 - 6,12902017x + 4,95553656
(4)

R² = 0,99985088

Wyznaczona krzywa wielomianowa (4) może
stanowić pomoc w projektowaniu układu
geometrycznego, w którym w procesie optymalizacji zostanie dobrana odpowiednia war-

5. Układ łuku kołowego z dwiema krzywymi przejściowymi przedstawiony
w trzech wariantach: z zastosowaniem klotoidy, krzywej Blossa i sinusoidy
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6. Schemat ideowy do analizy układu torowego z zastosowaniem optymalizacji położenia wierzchołków łuków poziomych [12]

tość z zakresu progów normalnego i dopuszczalnego podanego w normie [4].
Trasowanie w warunkach ograniczeń
terenowych
Jak wspomniano wcześniej projektowanie
modernizacji bardzo często przebiega w warunkach ograniczeń głównie z uwagi na dostępność terenu. Zatem występuje w takich
sytuacjach problem decyzyjny właśnie odnośnie linii trasowania w dowiązaniu do istniejącego układu geometrycznego. W tej kwestii
wspomaganie komputerowe z pewnością odgrywać może duże znaczenie gdyż w zautomatyzowanym procesie obliczeniowym dostępne stają się wyniki nieintuicyjne. Ponadto
dużo łatwiej generować jest wariantowanie z
wykorzystaniem optymalizacji aniżeli poprzez
powtarzanie operacji dobierania parametrów
geometrycznych nawet z wykorzystaniem
technik CAD. W pracy [11] zaprezentowano
proces identyﬁkacji pomierzonego układu za
pomocą algorytmu PSO [15], który szukając
najlepszych rozwiązań z dziedziny dążył do
najdokładniejszego opisania skomplikowanego układu geometrycznego. Proces taki w połączeniu z określaniem prędkości układu [10]
oraz racjonalnym zestawem wag różnych kryteriów może doprowadzić do szybkiego wariantowania modernizacji długich fragmentów
przeprojektowywanej linii kolejowej. Na rysunku 6 i 7 pokazano przykład zmian wyjściowego układu geometrycznego wielu postępujących po sobie łuków w płaszczyźnie poziomej.
Podczas analizy optymalizującej układ [12] w
jednym z wariantów założono modyﬁkację poligonu kierunków głównych poprzez zdeﬁniowanie potencjalnych zasięgów zmian nowych
wierzchołków układu. Możliwość taka sprawiła,
że układ został znacznie poprawiony z uwagi
na prędkość oraz przesunięcia poprzeczne.
Rezultat ten będący wynikiem analizy z tak
licznym zbiorem zmiennych jest z pewnością
trudny do szybkiego przewidzenia przy wykorzystaniu jedynie metod analitycznych oraz
technik CAD.
Podsumowanie
W artykule zwrócono uwagę na złożoność
problematyki projektowania układów geometrycznych w procesie modernizacji linii kolejo-

7. Wynikowy układ geometryczny powstały na drodze optymalizacji układu
wyjściowego z założeniem kryterium minimalizacji przesunięć toru [12]

wych. Określone etapy projektu charakteryzują się właściwymi potrzebami wspomagania
decyzji. Jak zauważono wspomaganie to może
przebiegać - co można już zaobserwować - na
wielu płaszczyznach i może znacząco wpłynąć
na jakość wykonywanych projektów zarówno
koncepcyjnych jak i tych przeznaczonych do
wykonawstwa. W artykule zwrócono uwagę
na potrzeby precyzyjnego określania danych
wejściowych do projektowania, gdyż zwłaszcza przy projektowaniu zmian istniejących
linii problem dowiązania się do układu geometrycznego ma kluczowe znaczenie. Zaniedbanie na tym etapie może doprowadzić do
konieczności wprowadzenia zmian do założeń projektanta w fazie realizacji projektu, co
może oznaczać pogorszenie jakości zaprojektowanego układu. Jak pokazano, złożone układy geometryczne wymagają wspomagania
optymalizacyjnego, gdyż rozwiązanie najlepiej spełniające założenia wstępne nie zawsze
musi być intuicyjne. Dodatkowo dobieranie
modeli krzywych, a przede wszystkim wartości granicznych parametrów kinematycznych
powinno być procesem racjonalnym uwzględniającym takie czynniki jak spokojność jazdy
(oddziaływania dynamiczne), problemy degradacji układu geometrycznego, degradację
nawierzchni wynikającej z oddziaływań tor-pojazd.
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Modernizacja linii kolejowej jest złożonym
procesem, w którym trudno jest określić
jedno najistotniejsze kryterium do oceny
zaproponowanych wariantów projektowych. Dlatego też na etapie studium
wykonalności przykładowe warianty oceniane są w gronie ekspertów. Wynikiem takich analiz powinno być rozwiązanie, które
będzie spełniało założone parametry techniczno-eksploatacyjne ale uwzględniające
zarówno dotychczasowy układ geometryczny toru, stan istniejącej infrastruktury,
jak i aspekty ekonomiczne całej inwestycji.
W Polsce najczęściej wybór wariantu zależy od kosztu przedsięwzięcia [13].
Przebudowa układu geometrycznego
toru jest integralną częścią procesu modernizacyjnego. Tworzenie wariantów projektowych i ich analiza nie jest jednak zautomatyzowana. Programy CAD (Computer
Aided Design) stanowią znaczną pomoc w
graﬁcznym opracowaniu projektu, nie są
to jednak narzędzia optymalizujące układ
geometryczny. Projektant na podstawie
obliczeń i zdobytego doświadczenia określa główne parametry układu a program
przedstawia opisany układ w formie graﬁcznej. Istnieje zatem potrzeba stworzenia
narzędzia, które umożliwiłoby sprawne
generowanie wariantów projektowych jak
i ich ocenę. W związku z cechami przedsięwzięcia i złożonością zagadnienia potrzebne są metody analizy wielokryterialnej.
Zadaniem stawianym optymalizacji jednokryterialnej jest obliczenie wartości, w
której funkcja celu zależna jest od jednego kryterium. Optymalizacja taka ma sens
głównie wtedy, gdy w danym przypadku
nie ma innych czynników wpływających
na dany problem. Może być wykorzystywana również, gdy założymy że dane kryterium jest najważniejsze. Takie zadanie
sprowadza się do wyłonienia najlepszego
rozwiązania spełniającego założony cel,
czyli opisanego wartością najmniejszą lub
największą. W bardziej złożonych problemach, optymalizacja jednego parametru

jest jednak nie wystarczająca. Pomijane
są bowiem inne parametry, które również
mają wpływ na wyłonienie najlepszego
rozwiązania. Jeżeli w procesie podejmowania decyzji ocenianych jest wiele parametrów, z których żaden nie jest ściśle
decydujący mamy do czynienia z zagadnieniem optymalizacji wielokryterialnej.
W rozwiązaniu takiego problemu należy
uwzględniać zbiór kryteriów. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na znaczenie
każdego z parametrów i w przypadku
rozwiązywania problemów inżynierskich
nadać im konkretną wagę. Kluczowym
aspektem zadania optymalizacyjnego jest
odpowiednie określenie funkcji celu, tak
aby każdy z parametrów był odpowiednio
rozpatrywany (minimalizowany lub maksymalizowany).
Wybór metody obliczeń
Przy doborze algorytmów optymalizacyjnych należy dokładnie przeanalizować rozpatrywany przypadek. Przyjęcie pewnych
wstępnych założeń może ułatwić podjęcie decyzji. W omawianym przypadku w
początkowej fazie określono, które z kryteriów zostaną uwzględnione w analizie i
oceniono ich rolę w procesie inwestycyjnym. Parametrami, które mają wpływ na
wybór wariantu modernizacji układów
geometrycznych toru są[13]:
– koszt inwestycji,
– koszt utrzymania,
– wpływ na środowisko, zdrowie i życie
ludzi,
– hałas i drgania,
– wywłaszczenia, zabytki i stanowiska
archeologiczne,
– lokalizacja obiektów inżynieryjnych i
istniejących elementów infrastruktury,
– prędkość projektowa na przyległych
odcinkach,
– warunki gruntowo - wodne,
– zakres robót ziemnych,
– kolizje z uzbrojeniem,
– oddziaływania pól elektromagnetycznych i prądów błądzących,
– charakter linii.
Z pośród tych parametrów wybrano główne trzy kryteria, które będą uwzględnione
w dalszej analizie:
– koszt inwestycji i utrzymania - określony z wykorzystaniem obliczeń kosztu
cyklu życia LCC (Life Cycle Cost [3]) dla

szyn kolejowych,
zakres robót ziemnych i lokalizacja
istniejących elementów infrastruktury (uwzględnione poprzez określenie
maksymalnego odsunięcia układu
projektowanego od istniejącego),
– prędkość maksymalna uzyskiwana dla
projektowanego układu.
Przyjęte kryteria wymagają zarówno minimalizacji (kryterium kosztowe i robót
ziemnych) jak i maksymalizacji (kryterium
prędkości). Należy również wygenerować
skończoną liczbę różniących się od siebie
rozwiązań, które następnie będą podlegały ocenie. Podjęto decyzję, że w procesie optymalizacyjnym będzie można
posłużyć się algorytmami ewolucyjnymi.
Algorytmy genetyczne (Genetic Algorithms) zbudowane zostały na podstawie
mechanizmów ewolucyjnych występujących w przyrodzie[10]. Procesy te mają
na celu stworzenie populacji składającej
się z różnorodnych osobników mniej lub
bardziej przystosowanych do przetrwania. W przypadku projektowania układu
geometrycznego (łuk poziomy) mianem
osobnika określono układ opisany dwoma
parametrami :
- Promieniem łuku RM,
- Długością krzywej przejściowej LM.
W algorytmach tych do potomnej populacji mają zostać skopiowane najlepsze, czyli
najlepiej przystosowane osobniki. Oznacza to, że układy cechujące się największą
wartością przystosowania, czyli maksymalną (minimalną) wartością funkcji celu, będą
wybierane do następnej iteracji.
Omawiane zagadnienie optymalizacji
wielokryterialnej może zostać zrealizowane przy pomocy wspomagania komputerowego. Opracowane algorytmy obliczeniowe [1,2,9] zostały zaimplementowane
w języku C# w programie MUGO (Rys.1).
Program ten składa się z modułów, w których można wyznaczyć m.in. roboty ziemne i przesunięcia układu projektowanego
względem istniejącego jak również wygenerować układy geometryczne będące
wynikiem optymalizacji wielokryterialnej.
–

Dobór funkcji celu
Dobór odpowiedniej funkcji celu (w algorytmach genetycznych określanej jako FF
- ﬁtness function) ma kluczowe znaczenie
w procesie optymalizacji. Często podsta33
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bierane są intuicyjnie. Na podstawie analiz
łatwo można zorientować się, że każdy
przypadek wymaga odrębnego podejścia.
Na dobór tych wag mają wpływ np. parametry układu istniejącego. Przykładowo,
analizy wykazują, że lepsze rezultaty dla
układów istniejących z małymi promieniami otrzymywane są, gdy większa waga
przypisywana jest kryteriom związanym z
kosztami utrzymania i robotami ziemnymi.
Ponadto, rządy wielkości każdego z parametrów różnią się od siebie. Dlatego też
określanie współczynników wag odbywa
się poprzez generowanie i analizę rozwiązań dla różniących się od siebie układów
istniejących.
Przyjęte założenia

1. Widok okien programu MUGO

wowa postać funkcji celu ulega zmianie na
etapie analizy generowanych rozwiązań.
Opisane kroki pozwalają na znalezienie takiej funkcji celu, która będzie umożliwiała
określenie najlepszych układów (z punktu
widzenia przyjętych kryteriów). W omawianym przypadku funkcja celu została
przedstawiona za pomocą zależności:
FF =

1
2
wkoszt ⋅ LCC szyn + wobj ⋅ | RZ | − w pred ⋅ Vmax

gdzie:
wkoszt -

waga dotycząca kosztu
cyklu życia szyn,
LCCszyn - koszt cyklu życia szyn kolejowych,
waga dotycząca objętości
wobj robót ziemnych,
RZ objętość robót ziemnych,
wpred - waga dotycząca prędkości,
Vmax prędkość możliwa do osiągnięcia
dla danego układu geom.
W przedstawionym algorytmie obliczeniowym wartość funkcji celu jest
maksymalizowana. Koszt cyklu życia szyn
kolejowych jak również zakres robót ziemnych powinien być jak najmniejszy dlatego
odpowiadające im kryteria znalazły się w
mianowniku równania. Maksymalizowanie
kryterium prędkości ujęto poprzez nadanie wartości ujemnej odpowiadającej jej
wadze.
Koszt cyklu życia (LCC) dla szyny kolejowej obejmuje koszty od momentu jej
powstania aż do momentu demontażu [3].
Zatem, w kosztach tych uwzględniane są
zarówno koszty inwestycyjne, operacyjne
jak i te związane z ich utrzymaniem. Kosztem inwestycyjnym w tym wypadku jest
zakup szyn kolejowych. Ich montaż, szlifowanie wstępne i spawanie (zgrzewanie)

obliczane jest jako koszty operacyjne. W
obliczeniach koszty utrzymania zależą od
wartości zużycia pionowego i bocznego
szyn. Modele obliczeniowe dotyczące
degradacji szyn opierają się na wynikach
badań projektu INNOTRACK[6,7]. Na tej
podstawie określane są koszty utrzymania
czyli koszty szlifowania i wymiany szyn. W
omawianej funkcji celu do obliczeń przyjmuje się 30 letni cykl życia. W przyjętym
modelu okres eksploatacji szyn zależy od
promienia łuku. Dla łuków o promieniu
poniżej 800 m obliczenia są wykonywane
dla szyn R350HT, powyżej tej wartości dla
szyn R260. We wszystkich rozwiązaniach,
w których promień osiąga wartość poniżej
600 m, zakłada się dodatkowe współczynniki (zależne od promienia), pomniejszające wartość funkcji celu. Przyczyną takiego
podejścia jest fakt, że zgodnie z przepisami
[8], takie przypadki należy traktować jako
niekorzystne z uwagi na utrzymanie.
Obliczenia objętości robót ziemnych
wykonuje się na podstawie opracowanych
wcześniej algorytmów. Wartość objętości
obliczana jest dla zadanych różnic wysokości (wysokości nasypów lub głębokości
przekopów), pochylenia podłużnego i poprzecznego terenu. Dokładność obliczeń
zależy od przyjętego kroku obliczeniowego. Szczegółowy opis metody obliczeń
robót ziemnych został zawarty w pracach
[11,12].
Dla każdego generowanego przypadku
oblicza się prędkość możliwą do osiągnięcia dla danego układu geometrycznego.
W kryterium prędkościowym wartość
prędkości podniesiona jest do kwadratu
aby zwiększyć znaczenie tego parametru.
Wartości współczynników wag dla każdego kryterium w obecnej fazie analiz do-

W opracowywanym algorytmie optymalizacyjnym przyjęto następujące założenia
dotyczące tworzonych układów geometrycznych. Układ istniejący jest łukiem poziomym składającym się z:
- łuku kołowego,
- łuku kołowego z dwoma krzywymi
przejściowymi postaci paraboli trzeciego stopnia (o tej samej długości),
- dwóch łuków kołowych tj. łuk koszowy,
- dwóch krzywych przejściowych tj. łuk
paraboliczny.
Założono, że dane są następujące informacje dotyczące istniejącego układu:
- długości krzywych przejściowych,
- promień łuku kołowego (promienie
łuków kołowych),
- kąt zwrotu trasy,
- kąt środkowy pierwszego łuku (tylko
w przypadku łuku koszowego),
- wysokości nasypów/ głębokości przekopów,
- prędkość maksymalną dla układu istniejącego,
- uśrednioną prędkość pociągów najwolniejszych kursujących na linii,
- wartość przyśpieszeń dośrodkowego i
odśrodkowego,
- spadek poprzeczny i podłużny terenu.
Zakłada się, że istniejący układ należy zmodernizować, ponieważ nie spełnia założeń dotyczących maksymalnej prędkości
przejazdu pociągów. Układ projektowany
musi spełniać postawiony warunek i być
jednocześnie zaprojektowany zgodnie z
obowiązującymi przepisami [4,5]. Proponowany algorytm obliczeniowy zapewnia
spełnienie obu założeń. W rezultacie podawane są wszystkie najlepsze (o najwyższej
wartości funkcji celu) rozwiązania dla każdego pokolenia (każdej przeprowadzonej
iteracji). Zakończenie procesu optymalizacyjnego może odbywać się na dwa sposoby:

34
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-

w wyniku znalezienia rozwiązania bardzo dobrego – w takim przypadku
algorytm w kolejnych iteracjach pokazuje tylko to rozwiązanie ,
- w razie nie znalezienia oczekiwanego
rozwiązania, algorytm kończy pracę
po ustalonej liczbie cykli.
W każdym przypadku otrzymuje się wiele
różniących się od siebie rozwiązań, które
można traktować jako warianty układów
możliwe do wykorzystania w studium
wykonalności modernizacji linii kolejowej.
Rozwiązania te są losowe i niekiedy należy część z nich odrzucić. Takie przypadki
występują jednak rzadko i odznaczają
się małą wartością funkcji celu, stąd zlokalizowanie ich jest stosunkowo proste.
Szczegółowy opis generowania osobników (układów geometrycznych) i działania
algorytmu genetycznego został przedstawiony w pracy [10].
Należy dodać, że układ projektowany
będzie składał się z łuku kołowego i dwóch
krzywych przejściowych o tych samych
długościach. Kąt zwrotu trasy pozostanie
taki sam jak w przypadku układu istniejącego. Długości krzywych przejściowych
i promień łuku kołowego są ograniczone
od dołu założonymi minimalnymi ich wartościami.
Po zakończeniu procesu optymalizacyjnego w module optymalizacyjnym programu MUGO wyświetlane są następujące
dane (Rys.2):
- promień łuku projektowanego RM,
- długość krzywych przejściowych LM,
- przechyłka dla nowego układu h,
- maksymalne odsunięcie układu istniejącego od projektowanego wmax,
- objętość robót ziemnych [11,12] Obj,
- maksymalna prędkość przejazdu pociągów dla projektowanych parametrów Vmax,
- wartość funkcji celu FF.

2. Przykładowy ekran z wynikami w module optymalizacyjnym programu MUGO

3. Wydruk szczegółowych danych w programie MUGO dla układu 5 z drugiego przykładu obliczeniowego
Tab. 1. Przykładowe wyniki wygenerowane przez program
Lp.

LM [m]

RM [m]

h [mm]

wmax [m]

Obj [m3]

Vmax [km/h]

FF

1

130

1350

135

1,473

1083,528

150

2,1815E-07

2

150

1550

125

2,210

1752,846

160

1,7143E-07

Przykład zastosowania metody optymalizacji wielokryterialnej

3

158

1600

120

2,418

1958,921

170

1,6049E-07

4

150

1600

120

2,354

1883,581

170

1,6571E-07

Dla pierwszego przypadku układ istniejący to łuk kołowy na linii jednotorowej o
promieniu R=950 m z krzywymi przejściowymi postaci paraboli trzeciego stopnia
długości L=90 m. Kąt zwrotu trasy wynosi ω=9,25o gdzie prędkość maksymalna
wynosi Vmax=120 km/h. Przyśpieszenie dośrodkowe wynosi at=0,42 m/s2. Wysokość
nasypu na początku krzywej układu istniejącego wynosi 3 m a spadek podłużny
terenu 1‰.
Przykładowe wyniki wygenerowane
przez program zawarte są w tabeli 1.
Założono, że wymagana maksymalna
prędkość musi być równa 160km/h. Łatwo
zaobserwować, że pierwszy przykładowy

5

145

1800

115

2,908

2403,708

170

1,4782E-07

6

137

1800

115

2,856

2335,956

170

1,5205E-07

7

145

1500

125

2,025

1576,730

160

1,8144E-07

8

161

1650

120

2,586

2126,975

170

1,5348E-07

9

137

1400

130

1,673

1260,509

160

2,0262E-07

10

156

1600

120

2,402

1939,701

170

1,6178E-07

11

144

1550

125

2,162

1694,668

160

1,7592E-07

12

140

1450

130

1,841

1405,843

160

1,9249E-07

13

138

1450

130

1,825

1388,721

160

1,9425E-07

14

137

1500

125

1,963

1503,544

160

1,8806E-07

15

155

1550

125

2,250

1799,922

170

1,6789E-07

16

152

1550

125

2,226

1771,404

170

1,7E-07

17

156

1600

120

2,402

1939,701

170

1,6178E-07

18

159

1600

120

2,426

1968,630

170

1,5985E-07
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Tab. 2. Przykładowe wyniki dla układu 120 km/h
Lp.

LM [m]

RM [m]

h [mm]

Obj [m3]

wmax [m]

Vmax [km/h]

FF

1

80

900

125

1,468

683,184

120

3,4266E-07

2

82

1250

110

2,541

1348,400

140

2,4513E-07

3

79

1100

115

2,063

1027,687

130

2,8472E-07

4

85

950

125

1,654

790,582

120

3,1598E-07

5

70

950

125

1,552

716,746

120

3,4836E-07

układ nie spełnia tego założenia, więc nie
będzie brany pod uwagę. Mimo to układ
ten odznacza się najwyższą wartością
funkcji dopasowania z uwagi na najmniejszy zakres robót ziemnych. Najlepszym
układem ze względu na funkcję FF (funkcja
jest maksymalizowana) jest układ 9 (tabela
1), przy stosunkowo niewielkim odsunięciu
(maksymalnie do 1,673m) otrzymuje się żądaną prędkość. Można zauważyć, że układy
2 i 16 nie wiele różnią się od siebie (długość
krzywej przejściowej jest dłuższa o 2m dla
układu 16). Niemniej jednak w układzie 16
można przejechać z prędkością większą
o 10km/h jest to więc układ znacznie korzystniejszy z uwagi na kryterium prędkościowe a określony jest mniejszą wartością
funkcji FF. Ponieważ wynikiem działania
algorytmu genetycznego jest skończona liczba układów o różnych wartościach
funkcji celu, otrzymane wartości powinno
się następnie przeanalizować i dopasować
do przyjętych wymagań.
W drugim przypadku zmieniono dane
z pierwszego przypadku w ten sposób, że
dla układu istniejącego promień wynosi
500 m a długość krzywych przejściowych
jest równa 40m. Założono, że układ ma być
zmodernizowany do prędkości 120km/h.
Wyniki zamieszczono w tabeli 2.
W tym przypadku najwyższą wartość
funkcji dopasowania ma układ o numerze 5. W obu przypadkach współczynniki

wag zostały dobrane tak, aby przy jak najmniejszych nakładach ﬁnansowych został
spełniony warunek na zapewnienie określonej wartości prędkości maksymalnej.
Szczegółowe wyniki dla układu 5 dla kroku
obliczeniowego równego 10 m zostały zaprezentowane w tabeli 3. Rysunek 3 obrazuje formę w jakiej moduł obliczeniowy
programu MUGO przestawia wyniki szczegółowych obliczeń dla tego przypadku.
Wnioski
Metoda wielokryterialnej oceny przebudowy układów geometrycznych toru została
zaimplementowana do modułu optymalizacyjnego programu MUGO. Na obecnym
etapie analiz program generuje przykładowe rozwiązania, ocenia wyniki przy pomocy funkcji celu.
Pozostałe moduły programu obliczają
dodatkowo przesunięcia osi toru, roboty
ziemne i punkty charakterystyczne dla
układu istniejącego i projektowanego.
Dalszy kierunek prac będzie dotyczył
opracowania współczynników wag nadających znaczenie kryteriom funkcji celu.
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Wykorzystanie programu komputerowego Railab
w pracy inżyniera dróg kolejowych
Robert Wojtczak
Ustawienia programu
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W artykule przedstawione zostały niektóre
możliwości programu komputerowego Railab,
dostarczającego projektantom, inżynierom
budowy i zarządcom infrastruktury obliczeniowych i graﬁcznych narzędzi pomocnych w codziennej pracy. Omówiono układ i ustawienia
programu oraz zaprezentowano główne narzędzia z każdego działu. W artykule znajduje
się też kilka praktycznych porad związanych
projektowaniem linii kolejowych.
Wstęp
Railab to autorski program komputerowy mający na celu wspomaganie pracy osób zawodowo zajmujących się drogami i stacjami kolejowymi. Jego funkcjonalność nie ogranicza
się jedynie do dostarczenia narzędzi projektantom, ale z powodzeniem może być wykorzystywana przez osoby weryﬁkujące rozwiązania
projektowe lub w celach diagnostycznych.
Program powstał, i nadal rozwija się, z inspiracji rozwiązywania praktycznych problemów,
jakie można napotkać w codziennej pracy inżynierskiej. Impulsem do powstania programu
była praca autora w biurze projektowym. Z
czasem zebrała się znaczna ilość narzędzi obliczeniowych w postaci arkuszy kalkulacyjnych,
które warto było zgromadzić w jednym spójnym programie komputerowym.
Wiele z narzędzi programu powstało podczas pracy autora za granicą. Traktują one
pewne problemy inżynierskie często w inny
sposób, co może być nie tylko ciekawostką, ale
także mieć wartość dydaktyczną.
W skład menu programu wchodzą działy Program, Przechyłka, Plan, Proﬁl, Przekrój
Poprzeczny, Rozjazdy, Geotechnika, Inne Narzędzia, Dodatkowe Moduły oraz Pomoc. Na
rysunku 1 pokazano wygląd głównego panelu
programu. Oprócz dostępu do menu, użytkownik ma szybki podgląd na najważniejsze
ustawienia programu, takie jak rozstaw szyn,
stała równowagi, rodzaj krzywej przejściowej i
rampy przechyłkowej. Program posiada angielską i polską wersję językową, natomiast na potrzeby niniejszej pracy użyto wersji angielskiej
w celu zaznajomienia czytelnika z nomenklaturą angielskojęzyczną w drogach kolejowych.

Ważną cechą programu jest jego uniwersalność i możliwość pracy z dowolnym rozstawem szyn i dowolnymi wymaganiami odnoszącymi się do parametrów geometrycznych
i kinematycznych (rys. 2). Warto zauważyć, że
stała równowagi dla toru o rozstawie standardowym 1435 mm jest różnie przyjmowana w
różnych krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii wynosi ona 11,82, natomiast w Hiszpanii 11,85. Różnice te wynikają z dokładności z
jaką jest ona wyliczona. Dla toru z szyn 60E1
o rozstawie standardowym 1435 mm rozstaw
szyn w osiach wynosi s = 1506 mm, natomiast
przyspieszenie ziemskie wynosi g = 9,807 m/s².
Po podstawieniu do wzoru na stałą równowagi
otrzymujemy
ܥൌ
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(1)

Oprócz stałej równowagi warto pamiętać o
ustawieniu długości wirtualnej krzywej przejściowej (w Polsce często zwanej długością
sztywnej bazy wagonu), gdyż w wielu krajach
przyjmuje ona różną wartość (np. Polska 20 m,
Wielka Brytania 12,2 m, Australia 13 m). Koncepcja wirtualnej krzywej przejściowej zakłada, że duża część wagonu (pomiędzy osiami)
przy wejściu w łuk bez krzywej przejściowej
porusza się po pewnej krzywej zaczynającej
się w odległości w/2 przed początkiem łuku i
kończącej w odległości w/2 za końcem łuku,
gdzie w oznacza odległość pomiędzy osiami
wagonu. Koncepcja to pomaga sprawdzić, czy
rzeczywista krzywa przejściowa jest dla danej
prędkości i promienia łuku potrzebna.
W zakładce Parametry kinematyczne powinno się wpisać wartości standardowe i
wyjątkowe dla parametrów związanych z
przechyłką i niedoborem przechyłki. Warto
pamiętać, że zarówno niezrównoważone przyspieszenie boczne i niedobór przechyłki, jak i
przyrost niezrównoważonego przyspieszenia
bocznego i prędkość zmiany niedoboru prze-

1. Główny panel programu

chyłki są ze sobą równoważne i używane są zamiennie w różnych krajach. Wszystkie parametry są przez program zapisywane i następnie
porównywane z otrzymywanymi wynikami.
Przechyłka
Jednym z narzędzi w dziale Przechyłka jest
Rampa przechyłkowa, gdzie można przeanalizować numerycznie i graﬁcznie dla różnych
rodzajów ramp takie parametry jak przechyłka,
pochylenie rampy, czy wichrowatość. Klikając
na którąkolwiek wartość otrzymuje się wykres
przebiegu tego parametru na długości rampy.
Warto pamiętać, że wichrowatość jest stała
na rampie liniowej, dla rampy parabolicznej
przyjmuje postać trójkątną, a dla reszty rodzajów ramp postać dzwonu jak na rysunku 3.
Program także generuje raport wielkości przechyłki na długości rampy przechyłkowej. Inne
narzędzia w tym dziale pomagają przy analizie
regulacji przechyłki w istniejącym torze, czy w
zaprojektowaniu rampy przechyłkowej dla sytuacji bez krzywej przejściowej.
Plan
W dziale Plan użytkownik ma do dyspozycji
szereg narzędzi pomocnych przy projektowaniu i weryﬁkowaniu geometrii, m.in. Krzywa
przejściowa, Łuk koszowy, Łuki odwrotne, czy
Szyny w łuku. Na rysunku 4 pokazano okno z
przykładową analizą krzywych przejściowych
o długości 100 m i promieniu końcowym 1500
m. Rysunek w dolnej części okna przedstawia
wykres krzywizny, w tym przypadku krzywej
przejściowej Blossa. Krzywe przejściowe obsługiwane w tym oknie to parabola 3-ego stopnia, klotoida, krzywa Blossa, krzywa w postaci
cosinusoidy, krzywa w postaci sinusoidy i parabola 4-ego stopnia. W innym oknie programu
jest możliwość przeanalizowania mniej znanych krzywych przejściowych takich jak RailCorp parabola, parabola czeska, Searles, Talbot,
czy 10-chord AREMA.
Najczęściej używaną krzywą przejściową
jest niewątpliwe klotoida. Bardzo dobrym
przybliżeniem klotoidy, szczególnie dla dużych promieni (większych niż 800 – 1000 m)
jest parabola 3-ego stopnia (także korygowana). Różnice między obydwoma krzywymi są
minimalne i mieszczą się znakomicie w granicach tolerancji wykonania i pomiaru. Niektóre
zarządy kolejowe wprowadziły własne, nigdzie
indziej nie stosowane rozwiązania – m.in.
wspomniana wcześniej RailCorp parabola.
Bardzo ciekawym i przydatnym narzędziem
jest Najkrótszy łuk. Jest to moduł, który na podstawie takich danych jak prędkość, kąt zwrotu
trasy, a także granicznych dopuszczalnych
parametrów dotyczących łuku, krzywej przejściowej i przechyłki, oblicza najkrótszy możliwy

2. Okna ustawień programu
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łuk. Jest to zagadnienie dość często występujące w praktyce inżynierskiej, szczególnie gdy
projektant nie ma do dyspozycji zbyt dużo
miejsca na wstawienie łuku, np. z powodu bliskości rozjazdów lub obiektu inżynierskiego.
Na rysunku 5 pokazano przykład takiej analizy. Dla prędkości 120 km/h, kąta zwrotu trasy
2º, a także innych parametrów pokazanych na
rysunku minimalnym łukiem okazał się łuk o
promieniu 2128 m z krzywymi przejściowymi
o długości 40 m i przechyłce 40 mm. Długość
całego układu wyniosła niewiele ponad 114 m,
podczas gdy inne możliwości m.in. wynosiły
168 m (najkrótszy łuk dla przechyłki 20 mm),
225 m (najkrótszy łuk dla przechyłki 100 mm),
czy 325 m (najkrótszy łuk dla przechyłki 150
mm). Znalezienie najkrótszego rozwiązania nie

jest proste bez wspomagania się programem
obliczeniowym, ponieważ w tym problemie
są aż trzy niewiadome – przechyłka, promień
i długość krzywej przejściowej. Bardzo trudno
też przewidzieć jaka przechyłka jest optymalna
ze względu na długość łuku. Narzędzie to można również wykorzystywać przy obliczaniu najkrótszego poszerzenia torów.
Profil
W dziale Proﬁl użytkownik ma do dyspozycji
narzędzia pomocne przy pracy nad proﬁlem
podłużnym linii kolejowej, czy innego obiektu
liniowego. Narzędziami tymi można przeanalizować geometrię pochylenia podłużnego
i łuku pionowego. Jeśli chodzi o pochylenia

podłużne, na świecie używanych jest kilka metod do ich opisu. Najbardziej dla nas czytelna
to wyrażanie pochylenia w promilach, czyli w
zmianie wysokości na odcinku o długości 1000
m (m.in. Polska, Dania). W niektórych krajach
pochylenie również wyraża się w promilach,
ale opisuje się je jako mm/m (np. Niemcy).
Wygodniejszym sposobem wydaje się być wyrażanie pochylenia w procentach (m.in. Wielka
Brytania). Innym sposobem jest opisywanie
pochylenia jako 1:n (m.in. USA), gdzie n oznacza długość, na której różnica w wysokości
pochylenia wynosi 1. Interesującym, ale mało
wygodnym dla projektanta sposobem opisywania pochylenia jest sposób wykorzystywany
przez koleje australijskie w Queensland. Polega
on na wyrażeniu pochylenia w wielkości różni-

3. Okno modułu Rampa przechyłkowa

6. Okno modułu Łuk w profilu

4. Okno modułu Krzywa przejściowa

7. Okno prezentacji graficznej modułu Projekt profilu podłużnego

5. Okno modułu Najkrótszy łuk
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cy wysokości przypadającej na 20 m.
Łuki pionowe można deﬁniować jako łuki
kołowe lub paraboliczne w postaci paraboli
kwadratowej. Łuk kołowy deﬁniuje się poprzez
jego promień, natomiast łuk paraboliczny
przez jego długość. Różnica pomiędzy łukiem
kołowym i parabolicznym jest minimalna, w
zasadzie pomijalna. Czasem łuk kołowy wyraża
się poprzez parametr M lub K:
ܯൌ

ͳͲͲͲͲ   ሺ ଶ Ȃଵ ሻ ͳͲͲͲͲ
ൌ

ܴ௩


ͳͲͲ
ܭൌ
ൌ
ͳͲͲ   ሺ ଶ Ȃଵ ሻ
ܯ

(2)
(3)

gdzie:
Rv – promień łuku kołowego
g1, g2 – odpowiednio pochylenie przed
i za łukiem w jednostkach bezwymiarowych,
L – długość łuku pionowego.
Również łuk pionowy (paraboliczny) opisywany jest w nietypowy sposób w Queensland.
Parametr charakteryzujący łuk pionowy nazywany jest vertical curve constant i obliczany
jest w następujący sposób:
ሺଵ Ȃ ଶ ሻ ή ͶͲͲ
 ܿܿݒൌ
(4)


Jak wspomniano, podstawowym parametrem parabolicznego łuku pionowego jest
jego długość, ponieważ promień krzywizny
zmienia się na długości łuku (zmiana promienia łuku parabolicznego jest bardzo mała i jest
wielkości ułamka procenta). Jeśli jednak chwilowy promień w środku takiego łuku wyrazimy
jako

ܴ௩ ൌ
(5)
ଵ Ȃ ଶ
wtedy vertical curve constant może być wyrażona prościej:
ͶͲͲ
 ܿܿݒൌ
(6)
ܴ௩

Jak widać ze wzoru 6, parametr łuku vcc jest w
prosty sposób zależny od promienia i jest dwudziestopięciokrotnością parametru M.
Na rysunku 6 pokazano obliczenia dla kołowego łuku pionowego. Przydatną informacją jest
tu wartość przyspieszenia pionowego przy jeździe po łuku oraz możliwość wygenerowania
raportu wysokości punktów łuku z(x) i odległości łuku od przedłużenia pochylenia f(x).
Wygodnym sposobem projektowania proﬁlu jest przyjmowanie punktów załomów pochyleń tak, żeby zarówno wartości pochyleń,
długości i rzędne były liczbami wymiernymi,
w miarę możliwości jak najbardziej zaokrąglonymi. Znacznie lepiej wygląda pochylenie
3,500‰ niż 3,487‰. To samo tyczy się odległości – dużo lepiej wygląda załom proﬁlu w
12+200,000 niż w 12+200,053. W większości
przypadków można, bez żadnej szkody dla
geometrii, zaprojektować niweletę tak, jak opisano. Tak zaprojektowana niweleta pokazuje,
że projektant doskonale nad nią panuje i że
dołożył wysiłku by tak wyglądała.
Na rysunku 7 pokazano prezentację graﬁczną proﬁlu podłużnego wykonanego w
module Projekt profilu podłużnego. Program

automatycznie włącza projektowaną niweletę w istniejący tor (lub teren), ale można
też wymusić jej podniesienie lub obniżenie.
Program sprawdza także położenie niwelety
projektowanej względem terenu lub niwelety
istniejącej i sygnalizuje, gdy podniesienia lub
obniżenia przekroczyły wartości przyjęte jako
maksymalne. Na proﬁlu można także wyświetlić przecięcia niwelety z mostami, drogami i
innymi obiektami.
Jedną z ciekawszych możliwości modułu
jest praca z siecią trakcyjną (rys. 8). Po przyjęciu
masy kabla podwieszającego i jego naciągu,
program wylicza jego ugięcie i dopasowuje
długość wieszaków. Cały zaprojektowany odcinek sieci trakcyjnej można wyświetlić na proﬁlu niwelety (rys. 9).

Jednym z narzędzi w tej części programu jest
Tor kolejowy w przekroju. Moduł ten pozwala na wyliczenie współrzędnych charakterystycznych punktów przekroju poprzecznego
i niektórych odległości. Inne narzędzia w tym
dziale służą do obliczania położenia toru w tunelu, czy przewodu sieci trakcyjnej w przekroju
poprzecznym.

jest wybranie pociągu z biblioteki lub też na
analizę dowolnego pociągu poprzez wpisanie
jego charakterystyk w programie. Na rysunku
13 pokazano analizę pociągu Siemens Velaro
przyspieszającego od prędkości 0 km/h do
prędkości 200 km/h na wzniesieniu 3‰. W
tym przypadku prędkość zamierzona zostanie
osiągnięta po niespełna 4 min, po prawie 7
km od ruszenia. Na osiągnięcie 250 km/h pociąg ten będzie potrzebował jeszcze około 1,5
min, ale aż ponad 4 km. Jak widać z obliczeń,
bardzo uzasadnione jest, żeby miejsca zatrzymań bądź znacznych ograniczeń prędkości dla
pociągów dużych prędkości były znacznie od
siebie oddalone.
Kolejnym narzędziem wartym omówienia
jest Analiza istniejącego toru. W tym module
możliwe jest wczytanie danych z pomiarów
terenowych w postaci współrzędnych geograﬁcznych x, y. Program następnie analizuje
każdy zestaw trzech sąsiednich punktów i oblicza promień okręgu przechodzącego przez te
punkty. Wyliczony promień jest przypisywany
punktowi środkowemu. Dodatkowo obliczana
jest odległość między punktami i odległość od
początku pomiarów (rys. 14). Obliczenia promieni można przedstawić graﬁcznie w postaci
wykresu krzywizny (rys. 15).

Rozjazdy

Moduły Dodatkowe

W dziale Rozjazdy znajduje się grupa modułów przeznaczonych do analizy rozjazdów,
połączeń torów równoległych i skrzyżowań.
Oprócz rozjazdów typowych szeroko używanych w i poza Europą, dostępne są także biblioteki rozjazdów brytyjskich i amerykańskich.
Możliwa jest analiza rozjazdu położonego w
łuku kołowym lub na krzywej przejściowej. Na
rysunku 11 pokazano analizę wygięcia jednostronnego rozjazdu zwyczajnego 1:9-300 do
łuku o promieniu 1500 m. Dodatkowo nadano przechyłkę 50 mm, na podstawie której
obliczono wartości niedoborów przechyłki
(środkowa część okna). W prawej części okna
pokazane są długości toków szynowych i osi
dla toru głównego i zwrotnego przed i po wygięciu, a także skrócenia i wydłużenia szyn i osi.

W dziale Moduły Dodatkowe znajdują się cztery rozbudowane narzędzia – Analiza skrajni,
Analiza geometrii toru, Modelowanie rozjazdu
i Modelowanie przekroju.
Moduł Analiza skrajni to jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi programu Railab (rys. 16). Pozwala on na wczytanie skrajni o
dowolnym kształcie dla dwóch torów i obiektu
(np. wiaduktu ponad torami) i znajdowanie
najkrótszej odległości pomiędzy skrajniami
(rys. 17). Skrajnie, oprócz zdeﬁniowanego wzajemnego położenia, mogą mieć nadaną przechyłkę. Możliwe jest również nadanie torom
krzywizny w płaszczyźnie poziomej i pionowej.
Kolejną możliwością jest zdeﬁniowanie punktu
i maksymalnego wychylenia obrotu pudła wagonu. Do wszystkich wymienionych wcześniej
zależności geometrycznych można jeszcze
dodać tolerancje toru i taboru. Te wszystkie
możliwości składają się na obwiednię granicznego położenia skrajni dla zadanych warunków geometrycznych i tolerancji (rys. 18). W
module tym można także wczytać informacje
o wzajemnym położeniu torów oraz krzywiźnie i przechyłce z arkusza kalkulacyjnego. Takie
dane mogą być przez program przeanalizowane pod kątem ewentualnej kolizji między skrajniami oraz minimalnych odległościami między
nimi. Wyniki analizy w postaci wyrysowanych
skrajni mogą być wyeksportowane do środowiska graﬁcznego CAD.
Moduł Analiza geometrii toru służy do
oceniania większości możliwych parametrów,
takich jak prędkość, krzywizna, przechyłka,
niedobór przechyłki, pochylenia, przyspieszenia pionowe, itd. Wszystkie te parametry są
dostępne jako raporty z wartościami i wykresy.
Na rysunku 19 pokazano przykładowe wykresy
parametrów związanych z przechyłką.
Istotną funkcją tego modułu jest możliwość

Przekrój poprzeczny

Geotechnika
Jednym z najbardziej praktycznych narzędzi w
tej grupie jest Wzmocnienie podtorza (rys. 12).
Moduł ten pozwala na obliczenie wymaganej
grubości warstwy wzmacniającej wykorzystując metodę nomogramu DORNII. Możliwe jest
też zaprojektowanie wzmocnienia dwuwarstwowego, co w przypadku braku programu
obliczeniowego jest trochę kłopotliwe. Innymi
narzędziami w dziale Geotechnika są m.in. moduły do wyliczania sił i naprężeń w podtorzu.
Inne narzędzia
Jest to dział zawierający bardzo dużo różnych
narzędzi. Jednym z najważniejszych jest Dynamika pociągu. Jest to moduł pozwalający
na obliczenie odległości i czasu potrzebnych
na zadaną zmianę prędkości. Możliwa jest
analiza przyspieszania pociągu, hamowania,
a także hamowania swobodnego. Możliwe
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9. Sieć trakcyjna wyświetlona na profilu podłużnym

13. Okno modułu Dynamika pociągu

10. Okno modułu Tor kolejowy w przekroju

14. Okno modułu Analiza istniejącego toru

11. Okno modułu Rozjazd łukowy

15. Wykres krzywizny analizowanych danych

przeanalizowania ruchu pociągu po danym torze. Po wczytaniu danych
pociągu, program nakłada wykres ruchu pociągu na wykres prędkości
(rys. 20). Program sumuje wszystkie sekwencje przyspieszania, jazdy ze
stałą prędkością i hamowania i podaje czas przejazdu na tym odcinku.
Podsumowanie

12. Okno modułu Wzmocnienie podtorza

W artykule przedstawiono część możliwości programu Railab, a jego
celem było omówienie jednego lub dwóch narzędzi z każdego działu.
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19. Wykresy parametrów związanych z przechyłką

16. Okno modułu Analiza skrajni
20. Wykres ruchu pociągu

21. Rysunek rozjazdu wygenerowany przez moduł Modelowanie rozjazdu

17. Pomiar odległości pomiędzy skrajniami

Program ten nie tylko jest pomocny przy rozwiązywaniu codziennych
problemów w inżynierii kolejowej, ale także, poprzez pokazanie wielu
wzorów i wykresów, może być wartościowym narzędziem dydaktycznym. Możliwości programu nie ograniczają się do tych przedstawionych
w artykule, a są znacznie szersze i niekiedy wykraczają poza inżynierię
kolejową. Autor również żywi przekonanie, że niniejszy artykuł będzie
inspiracją do tworzenie własnych zaawansowanych narzędzi przez wielu inżynierów kolejnictwa.
Materiały źródłowe
[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, wraz z
późniejszymi zmianami
[2] Bałuch H. Zastosowanie informatyki w drogach kolejowych. WKiŁ,
1990.
[3] Bałuch H. Optymalizacja układów geometrycznych toru. WKiŁ,
1983.
[4] Bałuch H. Układy geometryczne połączeń torów. WKiŁ, 1989.
[5] Łączyński J. Rozjazdy kolejowe. WKiŁ, 1976.
[6] Rzepka W. Rozjazdy łukowe w planie i proﬁlu. WKiŁ, 1966.
[7] Sysak J. Drogi kolejowe. PWN, 1982.
[8] www.railabstudio.com/Railab_PL.pdf, 2015-07-20.

18. Superpozycja wszystkich zadanych przypadków położenia skrajni w
tunelu
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W połowie 2008 roku nastąpiło uruchomieniew naszym kraju Aktywnej Sieci Geodezyjnej
ASG-EUPOS [7, 11]. Na początku 2009 roku w
Politechnice Gdańskiej i Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni został utworzony interdyscyplinarny zespół naukowy zajmujący się
pomiarami satelitarnymi linii kolejowych oraz
dostosowanym do tej techniki pomiarowej
projektowaniem ich układów geometrycznych. Opracowana przez zespół technika mobilnych pomiarów satelitarnych GNSS umożliwia uzyskanie odpowiedniej efektywności
pomiaru, pozwalającej na precyzyjne odwzorowanie elementów geometrycznych trasy.
Bezpośrednio po zrealizowaniu pierwszych
badań na odcinku linii kolejowej Kościerzyna
− Kartuzy (linie 201 i 214), ich wyniki zostały
zaprezentowane na II Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Infrastruktury w Transporcie Szynowym
INFRASZYN 2009” [5].
Kolejne kampanie pomiarowe zostały przeprowadzone w 2010 roku na odcinku Gdańsk
Główny − Gdańsk Zaspa Towarowa (linia 249)
oraz na trasie Gdańsk Osowa – Somonino (linia
201). W 2012 i 2013 roku zrealizowano pomiary satelitarne linii tramwajowych w Gdańsku.
Najnowsze badania odbyły się w czerwcu
2015 roku i objęły całość nowo wybudowanej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Do
wyznaczenia współrzędnych przebiegu trasy
wykorzystywano różne konﬁguracje fazowych
odbiorników GNSS, zmianie ulegała ich liczba
oraz sposób rozmieszczenia na platformie pomiarowej, a sama metodyka prowadzenia badań była poddawana ciągłej weryﬁkacji [9, 10].
Idea mobilnych pomiarów satelitarnych
polega m.in. na realizacji pomiarów geodezyjnych podczas ruchu platformy pomiarowej z zamontowanymi na niej geodezyjnymi
odbiornikami satelitarnymi GNSS (GPS – USA,

Glonass – Rosja i Beidou – Chiny), optymalizacji planowania konstelacji satelitów oraz
zastosowania naziemnych korekcyjnych sieci
satelitarnych (ASG-EUPOS, LeicaSmartNet), jak
i pomiarze w czasie rzeczywistym z częstotliwością 20 Hz. Rejestracja współrzędnych w
układzie WGS-84 (możliwa obecnie nawet z
częstotliwością 20 Hz) pozwala na wyznaczenie przebiegu pokonanej trasy, który to przebieg określa z kolei kształt mierzonego toru w
płaszczyźnie poziomej i pionowej.
Pojazd szynowy (platforma pomiarowa) powinien charakteryzować się odpowiednią konstrukcją, zapewniającą ścisłe wpisywanie się w
tor oraz wyznaczanie korekt położenia osi toru
wynikających z różnic wysokości toków szynowych. Traktując te założenia jako docelowe,
w pierwszych etapach badań postanowiono
wykorzystać istniejące możliwości i zastosować eksploatowane pojazdy szynowe lub ich
elementy (wózki dwuosiowe). Jak się okazało,
nawet takie prowizoryczne rozwiązania doprowadziły do potwierdzenia skuteczności zaproponowanej metody pomiarowej. W pomiarach
przeprowadzonych na liniach kolejowych w latach 2009 ÷ 2010 wykorzystywano przyczepę
(wagon-platformę) PWM-15 oraz ciągnik szynowy WM-15, na liniach tramwajowych i linii
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej stosowano
wózki przedwojennego tramwaju serii 300.
Jak dotąd, w głównym stopniu skupiano się
na praktycznym wykorzystania pomierzonych
współrzędnych osi toru w płaszczyźnie poziomej. Ponieważ uzyskiwana w tej płaszczyźnie
dokładność okazała się w zupełności wystarczająca dla celów projektowych, opracowywano odpowiednie algorytmy obliczeniowe
oraz programy wspomagające projektowanie
[4, 5]. Współrzędne wysokościowe znajdowały
się poza zakresem zainteresowania, gdyż były
traktowane jako element niezwiązany bezpo-

średnio z projektowaniem przebiegu trasy, który ewentualnie mógłby się okazać przydatny w
diagnozowaniu geometrii toru. Jednak kwestia
ta wymaga jeszcze wyjaśnienia; z uwagi na wymaganą bardzo dużą precyzję pomiarów należałoby sprawdzić, na jaką dokładność można
liczyć na obecnym etapie rozwoju omawianej
techniki pomiarowej. Niniejsze opracowanie
służy właśnie wyjaśnieniu tej kwestii, w odniesieniu do pomierzonych rzędnych wysokościowych.
Możliwości dalszego zwiększenia
uzyskiwanej dokładności pomiarów
satelitarnych
W badaniach inwentaryzacyjnych dróg szynowych przeprowadzonych w latach 2009 ÷
2012 wykorzystywano polską aktywną satelitarną sieć geodezyjną ASG-EUPOS, realizując
pomiary zarówno w czasie rzeczywistym, jak
i w postprocessingu. Ogólnie rzecz biorąc
usługi tej sieci zapewniają dokładności na poziomie 3 cm (horyzontalnie) oraz 5 cm (wertykalnie), przy wykorzystaniu korekt pomiarów
satelitarnych dla systemu GPS.
Jednakże od 2012 roku w województwie
pomorskim funkcjonuje prywatna satelitarna
sieć geodezyjna – Leica SMART-NET, oferująca korekty do dwóch systemów GNSS: GPS i
Glonass. Dzięki temu − na podstawie przeprowadzonych pomiarów − dokładność wyznaczania współrzędnych w czasie rzeczywistym
można wstępnie szacować na poziomie 1 cm
(horyzontalnie) oraz 2 cm (wertykalnie). Dodatkowym atrybutem tego rozwiązania jest
możliwość wykorzystania sieci na akwenie Zatoki Gdańskiej.
Istota działania sieci Leica-SmartNet jest
zbliżona do państwowej sieci ASG-EUPOS, z
tą jednak zasadniczą różnicą, iż poprawki do
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stacji wirtualnej transmitowane są zarówno do
systemu satelitarnego GPS (jak w przypadku
ASG-EUPOS), jak i do rosyjskiego systemu GNSS
Glonass. W ten sposób zwiększa się blisko
dwukrotnie liczbę dostępnych satelitów, co w
terenie zabudowanym ma kluczowy wpływ na
dokładność wyznaczeń oraz znacząco wpływa
na podniesienie dostępności pozycji o wysokiej precyzji. Poprawki RTK umożliwiają wykonywanie pomiarów przez dwuczęstotliwościowe odbiorniki geodezyjne z dokładnością do
2 cm w poziomie i do 4 cm w pionie (oﬁcjalne
dane ﬁrmy Leica). Są one przesyłane przez sieć
stacji referencyjnych, a uzyskiwana dokładność
w terenie nie zależy od odległości do najbliższej stacji referencyjnej, jak miało to miejsce
w klasycznym rozwiązaniu RTK. Poprawki są
przesyłane w standardowym formacie (RTCM)
z częstotliwością 1 sekundy.
Najmniejsza sieć RTK powinna składać się z
zalecanego minimum pięciu stacji referencyjnych (nie ma tutaj górnej granicy), odległych
od siebie maksymalnie o 50 km. Zasada działania sieci RTK opiera się na współpracy kilku
stacjach referencyjnych, które stale przesyłają
wyniki pomiarów satelitarnych (GPS/Glonass)
do głównego serwera wyposażonego w
specjalistyczne oprogramowanie do obsługi − Leica GNSS Spider. Celem sieci RTK jest
zminimalizowanie wpływu błędów zależnych
od odległości, które mają wpływ na obliczoną
pozycję ruchomego odbiornika znajdującego
się w granicach sieci. Oprogramowanie serwera sieci SmartNet realizuje to zadanie poprzez
obliczenie pełnej liczby cykli fazowych satelitów obserwowanych przez stację referencyjną znajdującą się w sieci oraz wykorzystanie
danych pochodzących z kilku (najlepiej z
wszystkich) stacji referencyjnych w celu wygenerowania poprawek, które są wysyłane do
odbiornika ruchomego.
Spadek dokładności wynika z błędów zależnych od odległości − głównie błędów spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi.
Zasadniczo, wraz ze wzrostem odległości między odbiornikiem ruchomym a stacją bazową
warunki atmosferyczne w miejscu ustawienia
stacji i lokalizacji odbiornika będą się coraz bardziej różnić. Powoduje to obniżenie dokładności wyznaczenia pozycji i sprawia, że określenie
pozycji staje się coraz trudniejsze.
Metodyka oceny dokładności
w odniesieniu do pomierzonego
układu geometrycznego

Układ geometryczny drogi szynowej składa
się z odcinków prostych oraz łuków o stałej i
zmiennej krzywiźnie w płaszczyźnie poziomej
oraz odcinków o jednostajnym pochyleniu
i kołowych łuków wyokrąglających w płaszczyźnie pionowej. Zarówno odcinki proste,
jak też odcinki o jednostajnym pochyleniu są
jednoznacznie zdeﬁniowane pod względem
geometrycznym, dlatego też ocena ich kształtu, wyznaczonego z pomiarów satelitarnych,
może stanowić podstawę określenia uzyskiwanej dokładności. Odpowiednia metodyka
postępowania w odniesieniu do nierówności
poziomych została opisana w pracy [4]. Analogiczne podejście zostało zastosowane również
przy określaniu położenia wysokościowego
torów.
Przygotowanie danych do analizy
Pomierzone współrzędne punktów trasy w
układzie WGS-84 zostały przetransformowane do Państwowego Układu Odniesień Przestrzennych (układu współrzędnych) 2000. W
analizie dokładności mobilnych pomiarów
satelitarnych w płaszczyźnie pionowej podstawę oceny stanowić będą dane z odcinków
testowych, położonych na odcinkach prostych
toru i charakteryzujących się jednostajnym
pochyleniem podłużnym. Stworzenie zbioru odcinków testowych dla poszczególnych
kampanii pomiarowych stanowi pierwszy
etap pracy. Proces wyselekcjonowania odcinków testowych przeprowadzono w programie
SATTRACK, w module TRACK_VIS [3], w którym
możliwe jest wyodrębnianie punktów z konkretnych obszarów pomierzonej trasy i zapisywanie ich w oddzielnych plikach przeznaczonych do dalszej analizy.
Transformacja odcinków prostych (w płaszczyźnie poziomej)
Dla każdego odcinka testowego otrzymany na
drodze pomiaru sygnał X(Y) poddano transformacji do układu lokalnego. W tym celu przeprowadzono najpierw aproksymację liniową
punktów trasy w płaszczyźnie poziomej, a
następnie dokonano przejścia do układu X1(Y1)
− rys. 1. Polega to na tym, że wychodząc z równania X = A1 + B1Y , przesuwamy równolegle oś
Y o wartość wyrazu wolnego A1 i następnie dokonujemy jej obrotu o taki kąt δ, aż pokryje się
ona z kierunkiem głównym naszej trasy. Ideę
opisanej transformacji pokazano na rysunku 1.
Wartość kąta obrotu δ wynika ze współczynnika nachylenia B1 rozpatrywanej prostej. Dla B1
> 0 , kąt i δ = atan B1 obowiązują następujące
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formuły transformacyjne [6]:
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Dla B1 <
0 kąt δ = π+atan B1; w związku z obrotem układu w prawo
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Z
e
względu na znaczny rząd wartości odciętych
Y1 w układzie Y1, X1 , wygodniej będzie operować w układzie lokalnym Ylok, X1, w którym
punkt początkowy będzie miał odciętą zerową. Wartości Ylok wyznaczają położenie punktów pomiarowych na długości rozpatrywanego odcinka toru. Przygotowanie otrzymanego
sygnału X1(Ylok) do dalszej analizy wymaga jeszcze interpolacji wartości X1 w dostosowaniu do
stałego kroku Ylok.
Transformacja odcinków o jednostajnym pochyleniu (w płaszczyźnie pionowej)
Analogicznych transformacji dokonuje się dla
sygnału współrzędnej pionowej Z, której wartości związane są na tym etapie z odciętą Yloc.
W wyniku owych transformacji sygnał wysokościowy odcinka o jednostajnym pochyleniu
przedstawiony jest w lokalnym układzie współrzędnych, w którym oś odciętych pokrywa się
z prostą Z = A2 + B2 Ylok wyznaczoną metodą
najmniejszych kwadratów. Ideę tej transformacji pokazano na rysunku 2.
Analogicznie jak poprzednio, transformacji
współrzędnych można dokonać używając następujących formuł [6]:
Dla B2 > 0 , kąt i γ = atan B2
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Dla B1 < 0 kąt γ = π+atan B1; w związku z obrotem układu w prawo
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Wykonując dla wyselekcjonowanych odcinków testowych powyższe transformacje otrzy-

2. Idea przeprowadzonej transformacji układu współrzędnych w płaszczyźnie pionowej
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mano zestaw odcinków prostych o stałych
nachyleniach. Sygnały do analizy określone
zostały w lokalnych układach L, H, które można
zinterpretować jako wysokość względna toru
w funkcji długości pomierzonego toru.
Jeśli pomiar odbywałby się po torze ukształtowanym w sposób idealny (z określoną dokładnością nierówności pionowych), to zarejestrowane wartości sygnału reprezentowałyby
błąd pomiarowy; pozwoliłoby to określić dokładność prezentowanej metody z punktu
wiszenia kryterium wysokościowego. W praktyce jednak sytuacja wygląda tak, że w wyniku
eksploatacji oraz procesów technologicznych,
mających na celu utrzymanie toru, jego oś ulega deformacji.
Należy zatem spodziewać się, że pomierzony sygnał sprowadzony do omawianego układu (po transformacji) będzie reprezentował
zarówno deformację osi toru w stosunku do
założeń projektowych, jak też błąd pomiarowy.
W związku z tym otrzymany sygnał trzeba jeszcze poddać analizie w celu sprawdzenia możliwości odﬁltrowania pewnych składowych,
które można uznać jako spowodowane zjawiskami pobocznymi, nie mającymi bezpośredniego związku z kształtem mierzonego toru.
Filtrowanie sygnału
Szczegółowa analiza uzyskanego sygnału pomiarowego (po przedstawionych wcześniej
przekształceniach) prowadzi do wniosku, że
zarejestrowany został nie tyko kształt toru w
płaszczyźnie pionowej, który charakteryzuje
się – z założenia – bardzo łagodnymi pochyleniami podłużnymi, ale również pewien sygnał
będący skutkiem błędów związanych z techniką pomiarową. W celu określenia poziomu
odniesienie związanego z torem kolejowym
wykorzystano ﬁltrowanie sygnału w dziedzinie
liczby falowej f [1/m] polegającej na odcięciu
wyższych liczb falowych wraz z zarejestrowanym szumem [13]. Założenie o konieczności
odﬁltrowania pewnej części sygnału wynika
z faktu, że sztywność nawierzchni kolejowej
nie pozwala zaistnieć krótkim falom deformacji toru. Jako że sygnał do analizy jest sygnałem dyskretnym, zastosowano tzw. dyskretną
transformację Fouriera ciągu próbek pomiarowych, opisaną wzorem:
()*

!

" #%-.'/
$% & ' + ,%! ,,1,,,2 " 31 4 1 5 6 7
%-0

(9)
gdzie:
X – wynik transformacji,
x – próbki sygnału.
Współczesne algorytmy rozwiązywania tego
problemu pozwalają na znaczne skrócenie
czasu obliczeń. Najpopularniejszym algorytmem jest szybka transformacja Fouriera o podstawie 2. Zmniejsza on liczbę operacji z O(N2)
do O(Nlog2N). Jednak aby móc wykorzystać
ten algorytm, należało wcześniej przygotować wektor danych nadając mu odpowiedni
rozmiar; mianowicie liczba próbek powinna
wynosić 2k, gdzie k jest pewną liczbą naturalną.
W celu przeprowadzenia analizy sygnału
w dziedzinie liczb falowych posłużono się środowiskiem Scilab [12], w bibliotekach którego
znajdują się funkcje obliczające transformatę
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Fouriera oraz transformację odwrotną do dziedziny wyjściowej. Napisany skrypt bazował na
następującym algorytmie:
wczytaj macierz sygnału pomiarowego (z
pliku tekstowego),
rozszerz macierz do rozmiaru 2k wstawiając w dodatkowe komórki zero,
utwórz wektor częstotliwości bazując na
częstotliwości próbkowania sygnału,
wykonaj FFT i wyświetl uzyskaną transformatę,
określ parametr ﬁltru dolnoprzepustowego i dokonaj ﬁltrowania transformaty,
wykonaj odwrotną transformację sygnału
poddanego ﬁltracji i wyświetl wynik na tle
sygnału pierwotnego.
Jeśli założymy, że odﬁltrowany sygnał przybliżył nas do rzeczywistego kształtu toru w płaszczyźnie pionowej, wówczas różnice pomiędzy
sygnałem nieodﬁltrowanym i odﬁltrowanym
będą stanowiły miarę błędu pomiarowego.
Ocena dokładności pionowej
Dla każdej serii pomiarowej określono położenie hipotetycznej linii niwelety przez
odﬁltrowanie wysokich liczb falowych, z zastosowaniem szybkiej transformacji Fouriera
(FFT). Odcięte wartości transformaty zaszeregowano jako błąd pomiaru nie powiązany
z kształtem rzeczywistym toru. Wówczas po
dokonaniu odwrotnej transformacji Fouriera
otrzymano właściwe położenie punktów pomiarowych Hkor. Próg odcięcia wyznaczono na
0,1 1/m (rys. 3). Jako wartość błędu pomiarowego przyjęto różnicę

! " #! $ !%&' #

(10)

Należy zauważyć, że przyjmując mniejsze
wartości progu odcięcia, odcina się z sygnału
więcej składowych danej fali, co powoduje
zwiększanie wartości zdeﬁniowanej powyżej
miary błędu ∆Η.
Wyniki przeprowadzonej analizy
Analizując wartości błędu wyznaczania współrzędnej wysokościowej , przeanalizowano 72
odcinki proste o jednostajnych pochyleniach.
Zróżnicowana liczba odcinków testowych w
poszczególnych latach wynikała z charakterystyki rozpatrywanych odcinków oraz z liczby
pracujących odbiorników satelitarnych. Liczbę
odcinków testowych przyjętych do analizy pokazano w tabeli 1.
Stosując przedstawioną wcześniej metodykę postępowania, dla każdego odcinka
testowego wyznaczono wartości średnie i odchylenia standardowe parametru . Na rysunku
4 przedstawiono histogram błędu ∆Η wraz
z podaną wartością średnią i odchyleniem
standardowym dla przykładowego odcinka
testowego z kampanii pomiarowej 2009, zaś
na rysunku 5 – z kampanii pomiarowej 2015.
Zgodnie z przyjętą konwencją, histogramy te
przedstawiają rozkład wartości bezwzględnych błędu pomiarowego.
Ostateczny rezultat przeprowadzonej analizy stanowią wartości podstawowych statystyk:
തതതത i odchylenie stanśrednia arytmetyczna ߂ܪ
dardowe σ∆Η określone dla wszystkich od-

cinków testowych w poszczególnych latach,
w których prowadzono pomiary. Wartości te
przedstawiono na rysunku 6 oraz w tabeli 2.
Z powyższych zestawień wynika jednoznaczny wniosek, że w na przestrzeni lat 2009
÷ 2015 dokładność pomiaru wysokościowego w metodzie mobilnych pomiarów satelitarnych wyraźnie wzrosła. Związane jest to
niewątpliwie z rozwijającą się technologią
stosowaną w coraz to nowszych urządzeniach
pomiarowych, jak również z rozwijającym się
niezmiennie segmentem kosmicznym oraz
naziemnym techniki pozycjonowania GNSS.
Należy zauważyć, że przyjęty wskaźnik, reprezentujący dokładność pomiarów GNSS w
płaszczyźnie pionowej, został na przestrzeni
okresu prowadzenia pomiarów zwiększony kilkukrotnie, co stanowi zachęcający prognostyk
dla dalszych badań w tym zakresie. Nie ulega
wątpliwości, że zasadniczym czynnikiem, który się do tego przyczynił, było dołączenie do
rozwiązania pozycyjnego drugiej (poza GPS)
konstelacji satelitów – rosyjskiego systemu
Glonass oraz wykorzystanie dwusystemowej
aktywnej sieci geodezyjnej. Biorąc pod uwagę planowane, na przestrzeni najbliższych
lat, uruchomienie nowych systemów: Galileo
i Compass, proponowana technika pomiaru
jawi się bardzo obiecująco.
Podsumowanie
Opracowana przez interdyscyplinarny zespół
naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej / Akademii Morskiej w Gdyni
metoda mobilnych pomiarów satelitarnych
GNSS pozwala na precyzyjne odwzorowanie
elementów geometrycznych drogi szynowej.
Uzyskiwana dokładność okazała się w zupełności wystarczająca dla celów projektowych.
Do wyjaśnienia pozostaje nadal kwestia zastosowania mobilnych pomiarów satelitarnych w
diagnozowaniu geometrii toru.
Znaczne zwiększenie precyzji pomiarów
staje się możliwe dzięki temu, że poprawki dla
stacji wirtualnej transmitowane są zarówno do
systemu satelitarnego GPS (jak w przypadku
ASG-EUPOS), jak i do rosyjskiego systemu GNSS
Glonass. W ten sposób zwiększa się znacznie
liczba dostępnych satelitów, co ma kluczowy
wpływ na dokładność wyznaczeń oraz znacząco wpływa na podniesienie dostępności
pozycji o wysokiej precyzji (zwłaszcza w terenie zabudowanym). Możliwości takie stwarza
funkcjonująca w województwie pomorskim
od 2012 roku prywatna satelitarna sieć geodezyjna – Leica SMART-NET, oferująca korekty do
dwóch systemów GNSS.
Przeprowadzone na przestrzeni lat 2009 ÷
2015 kampanie pomiarów satelitarnych miały
również na celu sprawdzenie, na jaką dokładność można było liczyć na danym etapie rozTab. 1. Charakterystyka liczebności odcinków
testowych w poszczególnych latach wykonywania pomiarów satelitarnych
rok

2009

2010

2012

2013

2015

liczba
odcinków
testowych

14

27

14

9

8
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3. Wynik transformacji Fouriera dla pomiaru płaszczyzny pionowej

4. Rozkład empiryczny wartości ΔH dla wybranego odcinka testowego z
kampanii pomiarowej 2009

5. Rozkład empiryczny wartości ΔH dla wybranego odcinka testowego z
kampanii pomiarowej 2015

തതതത  z poszczególnych odcinków
6. Kształtowanie się wartości średnich ߂ܪ
testowych w kampaniach pomiarowych 2009 ÷ 2015

woju omawianej techniki pomiarowej. Przez
długi okres czasu preferowane było rozpatrywanie współrzędnych trasy w płaszczyźnie poziomej (kluczowych z punktu widzenia zadań
projektowych); w niniejszej pracy postanowiono zająć się dokładnością wyznaczania współrzędnych pionowych. Założono, że tak jak odcinki proste trasy (w płaszczyźnie poziomej),
również odcinki o jednostajnym pochyleniu (w
płaszczyźnie pionowej) są jednoznacznie zdeﬁniowane pod względem geometrycznym,
więc ocena ich kształtu, wyznaczonego satelitarnie, może stanowić podstawę określenia
uzyskiwanej dokładności.
W wyniku przeprowadzenia odpowiedniej
procedury obliczeniowej wykazano, że na
przestrzeni lat 2009 ÷ 2015 dokładność pomiaru wysokościowego w metodzie mobilnych
pomiarów satelitarnych wyraźnie wzrosła.
Określona średnia wartość błędu pomiarowego wynosi obecnie kilka milimetrów. Ponieważ
dotyczy to również ukształtowania poziomego
torów [8], są to stwierdzenia bardzo obiecujące
z punktu widzenia perspektyw zastosowania
mobilnych pomiarów satelitarnych w diagnostyce toru. Jak należy się spodziewać, znaczną
Tab. 2. Zestawienie wartości średnich i odchyleń
standardowych parametru ΔH
Kampania
pomiarowa

Wartość średnia
(ΔH) [mm]

Odchylenie
standardowe DH
[mm]

2009

10,59

4,84

2010

10,66

16,68

2012

11,52

12,39

2013

5,11

4,79

2015

3,00

2,98

poprawę uzyskiwanej dokładności powinna
zapewnić odpowiednia konstrukcja pojazdu
szynowego do przewożenia anten, gwarantująca ścisłe wpisywanie się w tor oraz pozwalająca na wyznaczanie korekt położenia osi toru
wynikających z różnic wysokości toków szynowych.
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Celem niniejszej pracy jest pokazanie wyników
optymalizacji krzywych przejściowych stopnia
5. i 7. z wykorzystaniem modelu pojazdu szynowego oraz kryteriów dynamicznych. Jako
wspomniane kryteria zastosowano tu: znormalizowaną po długości drogi wartość całki z
wartości bezwzględnej zmiany przyspieszenia
poprzecznego nadwozia, tzw. zrywu (ang. jerk):
LC

FC1 = L−C1

yb dl

Politechnika Warszawska, Wydział
Transportu, Zakład Infrastruktury
Transportu
pwoznica@wt.pw.edu.pl

Przedmiotem badań autorów niniejszego artykułu są własności dynamiczne kolejowych
wielomianowych krzywych przejściowych (KP)
([4]-[9]). We wcześniejszych swoich pracach [5]
i [6] pokazali oni bardzo dobre własności dynamiczne wielomianowych krzywych przejściowych wyższych stopni wielomianu - 9. i 11. - z
maksymalną liczbą wyrazów – odpowiednio 7
oraz 9. Jako kryterium oceny zastosowano tam
minimalizację całki z przyspieszenia poprzecznego środka masy nadwozia pojazdu po długości drogi. Krzywizny znalezionych optymalnych krzywych nie posiadały jednak styczności
w skrajnych – początkowym i końcowym –
punktach krzywej do przebiegu funkcji krzywizny w torze prostym i łuku kołowym. Cechy te,
uzyskane zarówno dla maksymalnej dopuszczalnej prędkości ruchu w łuku i jak prędkości
mniejszej (gwarantującej uzyskanie równowagi oddziaływań poprzecznych na nadwozie),
skłoniły autorów niniejszej pracy do zbadania,
dlaczego załomy krzywizn otrzymanych krzywych przejściowych w owych punktach mają
względnie mały wpływ na dynamikę pojazdu
szynowego poruszającego się po takich krzywych.

Typ krzywej przejściowej przyjęty
do analizy
Poszczególne parametry krzywej przestawiono
w postaci następujących równań:

(1)

0

dr inż. Piotr Woźnica

wprowadzana jest do modelu w postaci tzw.
tablicy parametrów kontaktowych. Do obliczenia nieliniowych stycznych sił kontaktowych
między kołem a szyną wykorzystano znany
program FASTSIM autorstwa J.J. Kalkera.

i wartość maksymalną z wartości bezwzględnej zmiany przyspieszenia poprzecznego nadwozia:
(2)
FC 2 = max yb .
We wzorach (1) i (2) przyjęto następujące oznaczenia: LC – długość drogi uwzględnianej w obliczeniu funkcji celu,
yb – zmiana przyspieszenia poprzecznego
środka masy nadwozia.
Autorzy pracy chcą sprawdzić, czy zastosowane nowe kryteria oceny pozwolą w procesie
optymalizacji otrzymać tzw. gładkie krzywe
przejściowe.
Model pojazdu szynowego
W badaniach wykorzystano model wagonu
2-osiowego z jednym stopniem usprężynowania. Jak każdy wagon tego rodzaju posiada on nadwozie (pudło) połączone z dwoma
zestawami kołowymi za pomocą elementów
sprężysto – tłumiących. Struktura modelu i
jego parametry swoim zakresem odpowiadają
typowemu 2-osiowemu wagonowi rzeczywistemu. Model nominalny tego pojazdu przedstawiono na rys. 1a. Cały układ tor-pojazd,
omówiono szczegółowo np. w [5] i [6], a przedstawiono go na rys. 1. W układzie zastosowano
liniowość elementów zawieszenia pojazdu, tj.
liniową sztywność i tłumienie.
Model pojazdu jest wyposażony w parę
koło/szyna, której proﬁle S1002/UIC60 odpowiadają rzeczywistym proﬁlom używanym w
całej Europie. Nieliniowa geometria tej pary

y=
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gdzie oznaczenia: y, k, h, oraz i określają: współrzędną poprzeczną krzywej, krzywiznę, przechyłkę oraz pochylenie rampy przechyłkowej.
Oznaczenia: R, H, l0 oraz l określają: promień
łuku kołowego, przechyłkę w łuku kołowym,
całkowitą długość krzywej oraz bieżącą długość krzywej. Symbole Ai są współczynnikami
wielomianu (i = n, n-1,…., 4, 3), gdzie n jest
stopniem wielomianu. Jeśli przyjąć, że liczba
wyrazów wielomianu nie może być mniejsza
niż 2, to najmniejszy stopień nmin ostatniego
wyrazu w równaniu (3) musi być nie mniejszy
niż 3 (nmin ≥ 3). W tej pracy n=5 oraz n=7.
Na funkcję krzywizny krzywej przejściowej
nałożono podstawowy warunek, jaki musi
spełniać funkcja krzywizny w punktach początkowym i końcowym, tj. k(0)=0 i k(l0)=1/R.
Analogiczny warunek spełnia też rampa przechyłkowa, tzn. h(0)=0 i h(l0)=H, np. [3].
Schemat orpogramowania przyjętego
w badaniach
Schemat oprogramowania przedstawiono na
rys. 2. Są na nim widoczne dwie pętle iteracyjne. Pierwsza jest pętlą całkowania równań
(symulacji). Jest ona przerywana, gdy długość
llim, będąca długością bieżącą drogi, osiągnie
założoną wartość. Druga zaś jest pętlą procesu
optymalizacji. Jest przerywana, gdy liczba iteracji osiągnie wartość ilim. Wartość ta oznacza, że
ilim symulacji musi zostać wykonywanych, aby
proces optymalizacyjny został zakończony. Jeśli optymalne rozwiązanie zostanie znalezione
wcześniej (i<ilim), wtedy proces optymalizacyjny zostanie automatycznie zatrzymany.
Podstawowe informacje o kp stopni 5. I 7.

1. Struktura modelu obiektu 2-osiowego przyjętego do analizy:
a) wagon, b) model pionowy toru, c) model poprzeczny toru

Każda wielomianowa krzywa przejściowa stop-
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na rampie przechyłkowej fdop=56 mm/s nie jest
dopuszczalna w warunkach polskich ani jako
graniczna wartość zasadnicza, ani jako wartość
wyjątkowa [2]. Może być ona stosowana wyłącznie do badań teoretycznych.
W pracy przyjęto dwie prędkości pojazdu
- v=24,26 m/s, gwarantującą równowagę między składowymi siły odśrodkowej i siły grawitacji w płaszczyźnie toru w łuku kołowym (adop=0
m/s2) i v=30,79 m/s - gwarantującą maksymalne dopuszczalne niezrównoważone przyspieszenie poprzeczne adop=0,6 m/s2. Obliczone
długości KP przedstawiono w tabeli 2.
Wyniki optymalizacji kształtu kp

2. Schemat oprogramowania do optymalizacji

nia nieparzystego, także 5. i 7., ma tzw. krzywą
wzorcową (początkową w procesie optymalizacji). Algorytm otrzymania takich krzywych
przedstawiony jest szczegółowo w [5]. Funkcja
i pochylenia rampy przechyłkowej (wzór (6))
krzywych wzorcowych posiada maksimum w
punkcie l0/2 (połowie długości krzywej) i jest
symetryczna względem pionowej osi przechodzącej przez ten punkt. Równania wzorcowych
krzywych przejściowych stopni 5. i 7. przedstawiono w tabeli 1.
We wszystkich badaniach przedstawionych
w pracy przyjęto jedną wartość promienia łuku
kołowego R=600 m i przechyłki H=0,15 m.

Każda krzywa przejściowa ma minimalną
długość, która liczona jest zgodnie z metodą
przedstawioną w [1]. Ta minimalna długość
wynika z wymagania dotyczącego nieprzekroczenia dwu wartości podczas przejazdu przez
krzywą przejściową. Pierwszą z wartości jest
prędkość niezrównoważonego przyspieszenia poprzecznego ψ. Drugą zaś jest prędkość
podnoszenia się koła po rampie przechyłkowej
f. Do obliczenia długości przyjęto następujące
wartości: ψ =1 m/s3 i f=56 mm/s ([1]). Warto
tu zauważyć, że o ile pierwszy wzór dotyczy
pudła wagonu, o tyle drugi – zestawów kołowych. Wartość prędkości podnoszenia się koła

Wyniki poszczególnych procesów optymalizacji składają się z: optymalnych współczynników
wielomianu, wartości funkcji celu, graﬁcznej
reprezentacja krzywej i krzywizny, przemieszczenia oraz przyspieszenia środka masy nadwozia i ich zmian.
W tej pracy prezentację wyników ograniczono do pokazania przebiegów dynamicznych
– przemieszczeń i przyspieszeń środka masy
nadwozia i przedniego zestawu kołowego i ich
zmian, a także optymalnych krzywych przejściowych i ich krzywizn.
Celem niniejszego rozdziału jest pokazanie wstępnych wyników badań dotyczących
optymalizacji kształtu krzywych przejściowych
z wykorzystaniem modelu pojazdu oraz kryteriów FC1 i FC2. Na potrzeby niniejszego rozdziału
wykonano optymalizacje krzywych przejściowych stopnia 5.i 7. Każda pojedyncza symulacja wchodząca w skład optymalizacji polegała
na przejeździe pojazdu po trasie składającej z
toru prostego (50 m), krzywej przejściowej i
łuku kołowego (100 m). Jako krzywe przejściowe początkowe w procesie optymalizacji wykorzystano krzywe stopnia 5. i 7. z tabeli 1.
Zasadniczo wyniki optymalizacji - przemieszczenia i przyspieszenia środków mas zestawów kołowych i nadwozia – miały podobny
jakościowo charakter dla każdego z dwu badanych stopni wielomianu. Dlatego w niniejszym
rozdziale autorzy przedstawili wyniki optymalizacji tylko dla jednego stopnia wielomianu – 5
i prędkości pojazdu 30.79 m/s.
Rysunek 3 przedstawia przebiegi dynamiczne (kryterium FC1) – przemieszczenia i przyspieszenia poprzeczne środka masy nadwozia
pojazdu po optymalizacji poruszającego się z
Tab. 1. Lista krzywych wzorcowych
(początkowych)
Stopień
wielomianu
5.

7.

Krzywa wzorcowa (początkowa) INI
y =

y =

1 %
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l4 "
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Tab. 2. Długości krzywych przejściowych

3. Przebiegi dynamiczne (kryterium FC1) – a) przemieszczenia, b) przyspieszenia poprzeczne środka
masy poprzeczne środka masy nadwozia
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Stopień
wielomianu

długość l0 [m]
(v=24,26 m/s)

długość l0 [m]
(v=30,79 m/s)

5.

97,47

123,74

7.

121,84

154,68
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prędkością v=30,79 m/s. Rysunek 4 przedstawia przyspieszenia poprzeczne środka masy
przedniego zestawu kołowego i zmianę przyspieszeń poprzecznych środka masy nadwozia.
Rysunek 5 przedstawia przebiegi dynamiczne
(kryterium FC2) – przyspieszenia poprzeczne
środka masy nadwozia i zmianę przyspieszeń
poprzecznych środka masy nadwozia (v=30,79
m/s). Przykładowe krzywe optymalne i ich krzywizny (5. stopień, v=30,79 m/s, FC1, FC2) pokazano na rys. 6. Analizując przebiegi dynamiczne
z rysunku 3, 4 i 5 (kryterium FC1 i FC2), widać,
że przebiegi te po optymalizacji dla nadwozia pojazdu mają zdecydowanie łagodniejszy
charakter niż dla krzywej początkowej. Wjazd
środka masy nadwozia w strefę krzywej odbywa się jednak zawsze z pewnym opóźnieniem.
Łagodniejszy przebieg zmiany przyspieszenia poprzecznego środka masy nadwozia dla
krzywej optymalnej jest pokazany na rys. 4b.
Analizując krzywizny optymalnych krzywych
przejściowych z rys. 6b widać, że krzywizny te
nie posiadają styczności w skrajnych punktach
– początkowym i końcowym – krzywej przejściowej. Krzywizna otrzymana dla kryterium
FC2 przypomina liniową krzywiznę dla paraboli
3. stopnia. Krzywizny te zaś w streﬁe środkowej
krzywej mają jednak ładniejsze przebiegi niż
krzywa początkowa.
Stosunek wartości funkcji celu dla krzywej optymalnej do wartości funkcji celu
dla krzywej wzorcowej 5. (przy takiej samej
prędkość pojazdu i długości krzywej) wynosi
0,28=(0.088303 [m/s2]/0.31311 [m/s2]).

4. Przebiegi dynamiczne (kryterium FC1): a) przyspieszenia poprzeczne środka masy przedniego zestawu kołowego, b) zmiana przyspieszenia poprzecznego środka masy nadwozia

5. Przebiegi dynamiczne (kryterium FC2): a) przyspieszenia poprzeczne środka masy nadwozia, b)
zmiana przyspieszenia poprzecznego środka masy nadwozia

Wnioski
Autorzy pracy pokazali, że optymalizacja kształtu krzywych przejściowych z wykorzystaniem
pojazdu kryteriów dotyczących zrywu – FC1
i FC2 – jest możliwa. Kryteria dotyczące zrywu
dają poprawę własności dynamicznych – przemieszczeń i przyspieszeń – nadwozia i zaliczają
się do grupy kryteriów dobrze uwarunkowanych, gwarantujących poprawę funkcji celu z
jednoczesną poprawą własności dynamicznych układu. W pracy otrzymano krzywe dające mniejsze wartości funkcji celu niż krzywe
wzorcowe (tab. 6.1). Krzywizny otrzymanych
krzywych optymalnych nie posiadały jednak
– tak samo jak w poprzednich pracach – styczności w skrajnych punktach krzywej – początkowym i końcowym. Otrzymane krzywe optymalne stopni 5. i 7. posiadały załomy krzywizn
w skrajnych punktach, mimo że procedura
optymalizacyjna mogła znaleźć tzw. krzywe
gładkie, tj. takie, których krzywizny są styczne
we wspomnianych punktach.
Praca potwierdziła wcześniejsze wyniki autorów, że wykorzystanie pełnego modelu pojazdu daje inne wyniki (krzywe z brakiem styczności krzywizny) niż sprowadzenie pojazdu do
punktu, jak to ma miejsce w praktyce inżynierskiej.
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Jednym z istotnych problemów w procesie
utrzymania torów kolejowych (szczególnie
przy ograniczonych środkach ﬁnansowych)
jest zapewnienie bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdów szynowych poruszających się po torze z dużymi nierównościami.
Na bezpieczeństwo to wpływa wiele czynników, które są związane z torem, pojazdem
i warunkami środowiskowymi.
Czynniki mające wpływ na bezpieczeństwa przed wykolejeniem, które są związane
bezpośrednio z torem, to między innymi: wichrowatość toru, nadmiar lub niedobór przechyłki, mały promień łuku poziomego, duże
nierówności poziome, duży współczynniki
tarcia [2,7]. Natomiast czynniki związane
bezpośrednio z pojazdem to: sztywność
skrętna pudła pojazdu i wózka, tarcie podczas wichrowania, mimośrodowość środka
masy pojazdu w płaszczyźnie poziomej, rozstaw osi wózka i pojazdu, moment obrotowy wózka względem nadwozia, sztywność
wzdłużna i poprzeczna prowadzenia zestawu kołowego w usprężynowieniu pierwszego stopnia [3,7,11].
Uwzględniając powyższe czynniki w raporcie ORE B55 Rp8 [3,11] przedstawiono
przypadki, które zwiększają prawdopodobieństwo wykolejenia pojazdu:
- przejazd przez łuki o bardzo małych
promieniach (większa siła prowadząca),
- małe naciski kół podczas jazdy (wagony
w stanie próżnym lub częściowo załadowane),

duża sztywność skrętna pojazdu (sprzyja odciążeniu kół podczas jazdy po torze
z dużą wichrowatością),
- mała prędkość jazdy (większe wartości
sił Q i Y w warunkach quasistatycznych),
- suche szyny (większy współczynnik
tarcia i mniejszy współczynnik bezpieczeństwa Y/Q).
Szczególnie niebezpieczna jest koincydencja tych czynników, do której dochodzi
podczas jazdy z małą prędkością po łukach
o małych promieniach oraz dużą wartością
przechyłki i wichrowatości, a konstrukcja pojazdu charakteryzuje się dużą sztywnością
skrętną. Przy czym czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo wykolejenia
będą: duży współczynniki tarcia i mała masa
pojazdów szynowych.
Definicja i analiza wichrowatości
Wichrowatość toru zdeﬁniowana jest jako
algebraiczna różnica między dwiema przechyłkami pomierzonymi w określonej odległości od siebie. Wichrowatość powinna
być obliczona z pomierzonych jednocześnie
przechyłek w stałej wzajemnej odległości
(np. równej rozstawowi zestawów kołowych) lub z wykonanych kolejno po sobie
pomiarów przechyłki [5].
Pojedyncze wady (Rys. 1) określane są
przez amplitudę od wartości zerowej do
wartości szczytowej (w1) lub poprzez amplitudę od wartości średniej do wartości
szczytowej (w2). W praktyce najczęściej jest
to wartość obliczona wichrowatości toru na
określonej długości bazy pomiarowej. Przy
czym do obliczenia odchylenia standardowego (zwykle na 200 m) wykorzystuje się
wartości wyrażone jako amplitudy od dolnego pasma ﬁltrowania do wartości szczytowej.
Zgodnie z technicznymi specyﬁkacjami interoperacyjności [8,9,10] każdy pojazd

kolejowy jest skonstruowany w sposób
zapewniający bezpieczną jazdę po torze
z określoną wichrowatością. Wartość graniczna uwzględnia zarówno wichrowatość
projektowaną, która występuje na rampie
przechyłkowej oraz wichrowatość wynikającą z jakości utrzymania toru kolejowego.
Na europejskiej sieci kolejowej graniczna
wichrowatości toru (z pewnymi ograniczeniami) wynosi [6,7]:
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gdzie:
2a – długość bazy pomiarowej (1,8 m ≤ 2a
≤ 19,8 m).
Na rysunku 2 przedstawiono wykres granicznej wichrowatości toru w funkcji bazy
pomiarowej l, w zakresie długości 1,3 m ≤ l
≤ 20 m i przy maksymalnej wartości w = 7
mm/m (o/oo). Obliczona wichrowatość toru
musi obejmować przynajmniej bazę pomiarową mieszczącą się w zakresie od 2 do 5 m
(w Polsce stosuje się bazę pomiarową 5 m i
wartość graniczną wichrowatości 35 mm, tj.
7 o/oo).
Wymagania w stosunku do pojazdu
szynowego
Każdy pojazd szynowy przed dopuszczeniem do ruchu musi spełnić określone w
przepisach [7,9,10] wymagania, a w szczególności umożliwiać bezpieczną jazdę po
torze z dopuszczalną wichrowatością. Podczas badań pojazdu szynowego przed jego
dopuszczeniem do ruchu sprawdza się, czy
spełnia on wymagania w zakresie [7]:
- wichrowatości wózka [o/oo]:
5
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gdzie:
2a+ - rozstaw skrajnych osi w wózku [m]
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1. Metoda analizy wichrowatości toru [5]: 1 – wartość filtrowana filtrem
dolnoprzepustowym (np. średnia ruchoma na długości 40 m); 2 – pomierzona lub obliczona wichrowatość; 3 – wartość zerowa
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2. Graniczna wichrowatość toru w funkcji długości bazy pomiarowej
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Wichrowato ! graniczna IAL [mm/m]
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Długo ! bazy pomiarowej l [m]

h"(R-100)/2 i V 200km/h

3. Kombinacja badanej wichrowatości wózka i nadwozia pojazdu [7]:
1 – przemieszczenie pionowe; 2 – wichrowatość wózka; 3 – wichrowatość
nadwozia pojazdu

- wichrowatości pojazdu [‰];
=
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gdzie:
2a* - odległość między czopami skrętu lub
rozstaw osi dla pojazdów bezwózkowych.
Należy zauważyć, że dla pojazdów dwuosiowych o rozstawie osi równym 5 m badania przeprowadza się na stanowisku przy
wichrowatości 6 ‰, a zatem graniczna wichrowatość toru przy bazie pomiarowej 5 m
powinna być również ograniczona do 6 ‰.
Ograniczenie takie zapisane było wcześniej
w „Przepisach technicznych utrzymania i
eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego – D1” [13], gdzie graniczna wichrowatości
toru wynosiła 6 ‰.
Podczas badań pojazdów wózkowych
wichrowatość na bazie kół w wózku i rozstawu czopów skrętu łączy się w sposób pokazany na rysunku 3.
W rzeczywistości uniesienie koła do 5 mm
jest dozwolone, a w następstwie efektywna
wichrowatość pojazdu jest zredukowana i
na stanowisku badawczym do wichrowania
przyjmuje się następujące wartości:
- w przypadku badania wichrowania wózka:
5
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Przy czym graniczna wichrowatość toru zależy od długości bazy pomiarowej l i mieści
się w przedziale:
/13 :

!"#



,*
D ? A**
. /1167879%1C :
9
,

Przy czym maksymalna wartość nie może
przekraczać:
7 ‰ – projektowana prędkość maksymalna V ≤ 200 km/h,
Tab. 1. Dopuszczalne wartość wichrowatości [6]
Maksymalne odchylenie od wartości zerowej
[‰]
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Prędkość
[km/h]

Granica
czujności AL

Granica
działań planowych IL

Granica
działań
bezpośrednich IAL

V≤80

4

5

7

80<V≤120

4

5

7

120<V≤160

4

5

7

160<V≤200

4

5

7

200<V≤300

3

4

5
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Przy wartości maksymalnej równej 6 ‰ i minimalnej 3 ‰.
W praktyce na większości linii kolejowych
w Europie wichrowatość mierzona jest na
bazie o długości 3 m. Dlatego też w normie
PN-EN 13848-5 [6] wartości dla granicy AL i
IL podane zostały tylko dla bazy równej 3 m
(Tabela 1).
Jeżeli do oceny wichrowatości toru zarządca infrastruktury przyjął inną długość
bazy pomiarowej, to wówczas należy obliczyć graniczną wichrowatości glim. Wartości dla pozostałych granic (AL i IL) i przyjętej
długości bazy można obliczyć stosując następujące zależności:
FG
LG

: E13

W normie PN-EN 13848-5 [6] podane wartości granicznej wichrowatości toru uzależnione są od długości bazy pomiarowej l oraz
wartości zaprojektowanej przechyłki h przy
małych promieniach łuku R (Rys. 4):
!"#

18

5 ‰ – projektowana prędkość maksymalna V > 200 km/h.

a graniczna wichrowatości toru jest funkcją
bazy pomiarowej i określona jest w normie
PN-EN 13848-5 [6]. Baza pomiarowa musi
obejmować przynajmniej jedną długość
mieszczącą się w zakresie 2÷5 m, którą ustala zarządca infrastruktury i zapisuje w planie
utrzymania.
W poprzedniej wersji TSI dla podsystemu
infrastruktura [1] był natomiast zapis: jeżeli
promień łuku poziomego jest mniejszy od
420 m i przechyłka h > (R-100)/2, to wichrowatość graniczną toru ogranicza się do wartości:
!"#
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4. Graniczna wichrowatości dla pojedynczych usterek
wartości pomierzonych

D ? @*
A)@

Wymagania w stosunku do toru
Zgodnie z techniczną specyﬁkacją interoperacyjności podsystemu infrastruktura
[8] na nowych liniach o ruchu mieszanym
i towarowym – jeżeli wartość poziomego
promienia łuku R jest mniejsza niż 305 m a
pochylenie rampy przechyłkowej większe
od 1 mm/m – wartość przechyłki h należy
ograniczyć do wartości określonej wzorem:

h (R-100)/2 i V>200 km/h

14
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W celu uwzględnienia dużego pochylenia
ramp przechyłkowych wartości gAL i gIL
mogą być zwiększone, ale nie mogą przekraczać wartości granicznej glim.
Jeżeli chcemy obliczyć wartości graniczne (IAL, IL i AL) wichrowatości toru dla długości bazy pomiarowej l = 15 m przy założeniu,
że spełniony jest warunek h ≤ (R – 100)/2 to
wówczas otrzymamy:
,*
,*

./
. /  ;)//1 M 1NOP6QRS1 LFG  ;)/13
9
A@
 *)( H !"#  *)( H ;)//  /)*/1 M NOP6QRS1 LG  /)*131
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LFG
LG

FG

Jeżeli na linii kolejowej zaprojektowano
rampy przechyłkowe z maksymalnym pochyleniem 2,5 ‰ to możemy to uwzględnić
poprzez zwiększenie wartości granicy czujności i działań planowanych (np. gAL = 3 ‰
i gIL = 3,5 ‰). Wartości te będą zależały od
kategorii linii i częstotliwości prowadzonych
pomiarów.
Ocena wartości granicznych
Analizując przytoczone przepisy i dotychczasowe badania w zakresie granicznej wi-

9 / 2015

DROGI KOLEJOWE 2015
chrowatość podczas badania właściwości
dynamicznych pojazdu przed dopuszczeniem do ruchu [7] oraz w celu zmniejszenia
prawdopodobieństwa jego wykolejenia należałoby ograniczyć wichrowatość do wartości:
!"#

5. Schemat wyznaczania wartości granicznych wichrowatości [3]

chrowatości toru [3] można wyróżnić trzy
obszary (Rys. 5), które wymagają podjęcia
różnych działań w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wykolejenia pojazdu szynowego.
Obszar I – wymaga ograniczenia wichrowatości toru i przechyłki oraz wprowadzenia
dodatkowych środków zabezpieczających
przed wykolejeniem (prowadnice z szyn lub
smarownice szyn).
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wartość przechyłki. W takich przypadkach
należy również ograniczyć wichrowatości
toru do 5,5 ‰ przy bazie pomiarowej 5 m.
Innym środkiem zabezpieczającym jest zabudowanie smarownic do szyn, które spowodują zmniejszenie współczynnik tarcia i
zwiększą współczynnik bezpieczeństwa. W
tym przypadku należy również ograniczyć
wichrowatość toru.
Obszar II – wymaga ograniczenie wichrowatości toru i przechyłki.
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W warunkach technicznych [12] możemy
przeczytać, że: „w uzasadnionych przypadkach, w torach głównych zasadniczych i
szlakowych położonych w łukach o promieniach 300 m i mniejszych, przy szynie wewnętrznej powinno się układać prowadnice
z szyn starych użytecznych lub kształtowników stalowych”.
Zapis ten dotyczy torów istniejących
i wynika miedzy innymi z konieczności
zmniejszenia prawdopodobieństwa wykolejenia pojazdów w łukach o bardzo małych
promieniach, gdzie zaprojektowano dużą



Ograniczenie to dotyczy torów istniejących
i projektowanych, a wartość graniczna wichrowatości toru przy bazie pomiarowej 5
m nie powinna przekraczać 5,5 ‰.
Obszar III – przyjmuje się maksymalną wichrowatości toru i ogranicza wartość przechyłki.
!"#

$%
' + . 5,&
2 3 (%%
0.
$

Przy czym uwzględniając dopuszczalną wi-

Odchylenie standardowe wichrowato ci na bazie 5 m [‰]
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Odchylenie standardowe wichrowato ci na bazie 3 m [‰]

6. Zależność między odchyleniami standardowymi wichrowatości
na bazie 3 i 5 m
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Zatem przy zastosowaniu bazy pomiarowej o długości 5 m wartość graniczna wichrowatości toru wyniesie 6 ‰.
Długość przyjętej przez zarządcę infrastruktury bazy pomiarowej ma istotne znaczenie na graniczną wichrowatość toru i
powinna odzwierciedlać rozstaw osi w wózkach i pojazdach przynajmniej w zakresie
2÷5 m.
W celu sprawdzenia wpływu długości
bazy pomiarowej na wichrowatość przeprowadzone zostały badania na 300 km torów
o różnej jakości geometrycznej. Wichrowatość została obliczona z kolejnych pomiarów
przechyłki na długościach całkowitych bazy
w zakresie 2÷5 m (tj. 2, 3, 4 i 5 m).
Z uwagi na trudność porównania obliczonych wichrowatości na dłuższych odcinkach analizie poddane zostały odchylenia
standardowe obliczone na długości 200 m.
Z przeprowadzonych badań wynika, że wraz
ze wzrostem długości bazy pomiarowej
maleje wartość odchylenia standardowego
wichrowatości toru i odwrotnie. Oznacza to,
że jeżeli przyjmiemy bazę pomiarową o długości 3 m i wichrowatość graniczną 7 ‰, to
przy bazie 5 m otrzymamy mniejszą wartość
wichrowatości i odwrotnie.
Na rysunku 6 przedstawiono zależność
między odchyleniami standardowymi wichrowatości obliczonej na długości bazy
pomiarowej 3 i 5 m. Należy zauważyć, że
zależność ta charakteryzuje się wysoką korelacją, a odchylenia standardowe dla bazy 3
m są większe o około 20 % od obliczonego
na bazie 5 m.
Wnioski

1.6

0.2

$%
' $ . 5,&
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0



Graniczna wichrowatości toru zależy od
przyjętej bazy pomiarowej, która powinna
uwzględniać rozstaw osi w wózkach i czopach skrętu pojazdów poruszających się po
torach zarządcy infrastruktury. Przy czym
zgodnie z Technicznymi Specyﬁkacjami Interoperacyjności [8,9,10] i Polskimi Normami
[6,7] maksymalna wartość wichrowatości nie
może przekraczać 7 ‰.
W łukach o bardzo małych promieniach, gdzie zaprojektowano dużą wartość
przechyłki należy uwzględnić konieczność
zmniejszenia granicznej wichrowatości toru
oraz wprowadzenia dodatkowych środków
w celu zmniejszenia prawdopodobieństwo
wykolejenia pojazdu szynowego.
Jeżeli zarządca infrastruktury przyjął w
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planie utrzymania maksymalną długość
bazy pomiarowej z przedziału 2÷5 m, to
należy rozważyć zmniejszenie granicznej
wichrowatości toru do 6 ‰. W przypadku pojazdów o mniejszym rozstawie osi w
wózku (1,8÷3,0 m) obliczona wichrowatość
będzie dużo większa i może przekroczyć
dopuszczalną wartość graniczną. W takiej
sytuacji zwiększa się prawdopodobieństwo
wykolejenia pojazdu, szczególnie w łukach
o małych promieniach z dużą wartością
przechyłki i przy małej prędkości jazdy.
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DOLKOM spółka z o. o. we Wrocławiu od blisko 60 lat wykonuje modernizacje i naprawy
infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem maszyn do robót torowych o dużej wydajności oraz wykonuje
naprawy maszyn do robót torowych i napraw sieci trakcyjnej.
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Modele mikrosymulacyjne sieci kolejowej w studiach
wykonalności realizowanych dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Damian Kosicki, Bartosz Uryga, Michał Jasiak

mgr inż. Damian Kosicki
Zakład Budowy Mostów i
Dróg Kolejowych, Politechnika
Poznańska
BBF Sp. z o.o.
damian.kosicki@put.poznan.pl

ces deﬁniowania rozwiązań inwestycyjnych
jak najbardziej dostosowanych do przewidywanego ruchu pociągów. Na dzień 10 września 2015 r. modelami mikrosymulacyjnymi
objętych jest nieco ponad 3000 kilometrów
istniejących linii kolejowych, a także odcinek
projektowanego tunelu średnicowego w Łodzi na odcinku Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/
Łódź Żabieniec (rys. 1).
Wprowadzenie teoretyczne

inż. Bartosz Uryga
Biuro Planowania Strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

bartosz.uryga@plk-sa.pl

mgr inż. Michał Jasiak
Biuro Planowania Strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podstawowym celem stosowania modeli
mikrosymulacyjnych jest badanie wzajemnej relacji rozkładu jazdy pociągów i infrastruktury kolejowej. Za ich pomocą można
z dużą dokładnością odzwierciedlić ruch
pojedynczego pociągu, zależności zachodzące między poszczególnymi pociągami,
zasady prowadzenia ruchu kolejowego oraz
oddziaływanie typowych zakłóceń na realizację zaplanowanego rozkładu jazdy. Możliwe jest przeprowadzanie analiz zarówno dla
pojedynczej linii kolejowej, jak również dla
fragmentu sieci. Modele mikrosymulacyjne
składają się z trzech zasadniczych części, odpowiadających za odwzorowanie:

1.

infrastruktury kolejowej, na którą składa
się warstwa drogi kolejowej oraz warstwa urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),
2. ﬁzyki ruchu i czasów jazdy pociągów,
3. rozkładu jazdy i zasad prowadzenia ruchu pociągów.
Na tym poziomie widać duże podobieństwo
do systemów informatycznych służących do
numerycznego opisu sieci kolejowej oraz
konstrukcji rozkładu jazdy pociągów, stosowanych m.in. przez PKP PLK S.A. Unikalną
możliwością jaką oferują modele mikrosymulacyjne jest przeprowadzanie symulacji
ruchu, która pozwala na bezpośrednią obserwację sytuacji ruchowej na linii oraz na wykonywanie różnego rodzaju analiz.
Podstawą do osiągnięcia wymaganej
szczegółowości jest mikroskopowy model
infrastruktury wykonany w postaci grafu [3].
W przeciwieństwie do modeli makroskopowych, które odwzorowują sieć w sposób
uproszczony agregując wiele obiektów i
cech infrastruktury, modele mikroskopowe
wiernie odwzorowują pojedyncze elementy
ﬁzycznie istniejące w terenie (np. tory, rozjazdy, sygnalizatory, punkty zatrzymań pocią-
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Potrzeba zmian w procesie przygotowywania dokumentacji przedprojektowej
Istotne zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę kolejową w perspektywie UE na lata 2014-2020
wymagało podjęcia działań przez PKP PLK
S.A., które umożliwiłyby ich wydanie w jak
najbardziej efektywny sposób. Na podstawie
doświadczeń z poprzedniej perspektywy
unijnej podjęta została decyzja o zmianie
podejścia do opracowywania dokumentacji
przedprojektowej. Zgodnie z nią studia wykonalności są przygotowywane w oparciu o
zestandaryzowane wymagania (na podstawie tzw. bazowego opisu przedmiotu zamówienia), a dużo większa uwaga jest położona
na analizy ruchowe. Dotychczas były one wykonywane metodami eksperckimi, w sposób
praktycznie uniemożliwiający weryﬁkację
poprawności i realności przyjętych założeń.
Dlatego wprowadzone zostały wymogi wykorzystania specjalnych narzędzi informatycznych – komercyjnego oprogramowania mikrosymulacyjnego – które umożliwia
przeprowadzenie symulacji rozkładu jazdy na
zadanej infrastrukturze. Dzięki temu analizy
ruchowe są dokładniejsze oraz wspierają pro-

1. Mapa przedstawiająca odcinki linii kolejowych, dla których wykonano modele mikrosymulacyjne,
lub modele są w trakcie realizacji (kolor niebieski – OpenTrack, kolor zielony – RailSys, kolor żółty – nie
dokonano jeszcze wyboru oprogramowania), źródło: materiały PKP PLK S.A.
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nym przez PKP PLK S.A. przy wykonywaniu
dokumentacji przedprojektowej możliwy jest
jednak drugi, bardziej zaawansowany rodzaj
symulacji synchronicznych. Ruch wszystkich
pociągów odwzorowywany jest w sposób
dyskretny, z ustalonym krokiem czasowym,
który wynosi minimalnie 1 sekundę. Proces
symulacji realizowany jest za pomocą kolejki
zdarzeń, z których każde odpowiada realnym
sytuacjom ruchowym, takim jak uruchomienie pociągu, jazda pociągu, oczekiwanie pod
semaforem, postój handlowy, zakończenie
biegu pociągu itp. Algorytm sterujący symulacją realizuje kolejno następujące kroki:
wybiera zdarzenia z kolejki wg kryterium
czasu, realizuje obliczenia związane ze zdarzeniem (np. położenie i prędkość, jakie będą
osiągnięte przez pociąg w kolejnym kroku
czasowym), tworzy kolejne zdarzenie odpowiadające następnemu krokowi czasowemu
i umieszcza je w kolejce. Działanie realizowane jest, dopóki kolejka zdarzeń nie zostanie
opróżniona. O ile omówione wcześniej ele2. Widok okien programu OpenTrack: 1- układ torowy wraz z aktualnie symulowaną sytuacją rucho- menty modelu, takie jak opis infrastruktury,
wą, 2- wykres ruchu, 3 – charakterystyka trakcyjna lokomotywy, źródło: opracowanie własne.
są statyczne i jednoznacznie określone w
gów itp.), jak i parametry infrastruktury (np. wykresie ruchu, który jest jednym z podsta- momencie ich zakodowania, o tyle symulacja
kilometraż, wielkości pochyleń podłużnych, wowych narzędzi do przeprowadzania analiz ruchu nie musi taka być. Wyróżnia się bowiem
prędkości drogowe, miejsca widoczności (rys. 2b). Umożliwia on m.in. graﬁczne przed- dwa rodzaje symulacji: deterministyczne i
sygnałów itp.). Odwzorowywane są wszyst- stawienie zajętości odstępów (szlakowych niedeterministyczne. Pierwszy z nich sprowakie tory szlakowe, a na posterunkach ruchu i stacyjnych), na którą oprócz ﬁzycznego dza się do realizacji zaplanowanego rozkładu
tory główne zasadnicze i dodatkowe, a także czasu zajęcia toru przez pociąg składają się: jazdy. Jeżeli jest on poprawny, tj. bez kolizji
drogi zwrotnicowe po których odbywają się czas przygotowania drogi przebiegu, czas ruchowych oraz z realnymi czasami jazdy,
jazdy na sygnały zezwalające. Na stacjach z przejazdu od punktu widoczności tarczy to symulacja przebiegnie zgodnie z tym, co
dużym znaczeniem ruchu manewrowego ostrzegawczej (lub poprzedzającego sema- zostało zaplanowane na wykresie ruchu. Rolą
mogą być zamodelowane także tory boczne fora) do semafora osłaniającego ten odstęp, takiej symulacji jest weryﬁkacja ułożonego
wraz z przebiegami manewrowymi. Przykład czas przejazdu od końca odstępu do miejsca rozkładu jazdy. Drugi sposób oferuje o wiemodelu układu torowego stacji, odwzorowa- minięcia przez koniec pociągu punktu od- le większe możliwości badawcze, ponieważ
nego wraz z torami bocznymi, przedstawio- działywania, czas potrzebny na rozwiązanie umożliwia zamodelowanie zakłóceń w ruchu
no na rysunku 2a. Stanowi to podstawę do drogi przebiegu. Pod warunkiem dokładne- pociągów. Odbywa się to przez uwzględniejednoznacznego odzwierciedlenia w modelu go opisania infrastruktury oraz odpowiednie- nie w modelu rozkładu statystycznego opóźprzebiegów wraz ze wszystkimi istotnymi ce- go dobrania czasów technologicznych ob- nień. Rozkład taki powinien być określony na
chami, takimi jak: droga jazdy i droga ochron- sługi urządzeń srk umożliwia to wykrywanie podstawie danych rzeczywistych, które są
na, prędkość maksymalna wskazywana przez konﬂiktów ruchowych między pociągami, zbierane w systemach dyspozytorskich (na
semafor, odcinek toru na którym obowiązuje określanie minimalnego czasu następstwa PKP PLK S.A. w Systemie Ewidencji Pracy Ekszmniejszona prędkość wskazywana przez czy obliczanie zdolności przepustowej linii i ploatacyjnej: SEPE). Empiryczny rozkład opóźsemafor, sposób zwalniania przebiegu okre- jej wykorzystania. Oprócz wykresów ruchu nień może zostać przybliżony rozkładem teoślany przez punkty oddziaływania, czas przy- typową funkcjonalnością oferowaną przez retycznym o określonych parametrach (np.
gotowania i rozwiązania drogi przebiegu.
oprogramowanie do wykonywania mikrosy- rozkładem wykładniczym [3]) lub odwzoroOprócz modelu infrastruktury kolejowej mulacji jest tworzenie graﬁcznego zestawie- wany wprost. Dzięki temu możliwa jest anakoniecznym elementem jest odwzorowanie nia zajętości elementów infrastruktury, np. liza dopasowania infrastruktury kolejowej do
parametrów taboru, a w szczególności cha- planów użycia krawędzi peronowych. Umoż- faktycznych warunków ruchowych odzwierrakterystyk trakcyjnych pojazdów [4, 10] (rys. liwia to właściwe stworzenie stacyjnego pla- ciedlanych nie tylko poziomem obciążenia
ruchem, ale także jego jakością (której miarą
2c). Przemieszczanie się pociągów modelo- nu jazd pociągów pasażerskich.
wane jest w programie mikrosymulacyjnym
Bardzo praktyczną funkcjonalnością jest są odstępstwa od rozkładu jazdy) specyﬁczną
w oparciu o równanie ruchu pociągu: przy- możliwość przeprowadzania symulacji ruchu dla danego fragmentu sieci kolejowej. Ruch
spieszenia pojazdów obliczane są na pod- pociągów na podstawie zaplanowanego pociągów w symulacji podlega zasadom
stawie znanej zależności siły pociągowej od wcześniej rozkładu jazdy. W teorii można wy- dyspozytorskim, które określają sposób i koprędkości oraz wzorów określających opory różnić dwa rodzaje symulacji: asynchroniczne lejność wyprawiania pociągów w sytuacjach
ruchu, dobieranych w zależności od typu ta- i synchroniczne [3]. Pierwszy rodzaj polega odbiegających od zaplanowanego rozkładu
boru z którego zestawiony jest skład pocią- na symulowaniu jazd pociągów w sposób jazdy. Każdy z pociągów ma przypisane różne
gu. Obliczane jest położenie oraz prędkość nierównoczesny, tj. poczynając od tych o warianty tras przejazdu, które określają dobór
pociągów w każdym kroku symulacji.
najwyższym priorytecie. Powoduje to, że konkretnych torów na posterunkach ruchu i
Opis infrastruktury oraz taboru kolejowe- nie można przeanalizować w wierny sposób stacjach. Pociągi i warianty ich tras przejazdu
go stanowi podstawę do konstrukcji rozkładu wszystkich zależności zachodzących między mają przypisane priorytety, które są używane
jazdy pociągów. Jest on wizualizowany na pociągami. W oprogramowaniu wymaga- przy określaniu pierwszeństwa podczas odchyleń od zaplanowanej sytuacji ruchowej.
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Modele mikrosymulacyjne w studiach
wykonalności
Wykorzystanie w procesie przygotowania
dokumentacji przedprojektowej modeli mikrosymulacyjnych, budowanych w nowoczesnym oprogramowaniu komputerowym,
jest na polskim rynku całkowitą nowością. Ich
stosowanie zostało zainicjowane przez PKP
PLK S.A. po raz pierwszy w 2014 r. Było to działanie pionierskie, ponieważ żadna z polskich
uczelni, instytutów, ﬁrm doradczych i projektowych nie stosowała dotąd tego narzędzia.
W związku z tym w celu uporządkowania
wymagań oraz metodologii wykonywania
modeli opracowano "Wytyczne do budowy
modeli mikrosymulacyjnych w PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A." [14]. Omawiają one m.
in.: fazy wykonywania, wytyczne budowy,
sposób sprawdzania poprawności i kalibracji
modelu oraz sposób wykonywania symulacji.
Sposób wykonywania modelu mikrosymulacyjnego jest ściśle określony. Z jednej
strony wynika on z ogólnych zasad modelowania, a z drugiej z dopasowania do struktury opracowywanego studium wykonalności.
Modele mikrosymulacyjne opracowywane
w ramach studiów wykonalności mają służyć nie tylko weryﬁkacji poprawności i zasadności realizacji określonych wariantów
inwestycyjnych, ale przede wszystkim mają
stanowić narzędzie do tworzenia i testowania nowych rozwiązań projektowych. Dlatego PKP PLK S.A. jako zamawiający wymaga
ścisłej współpracy twórców modelu z branżystami wykonującymi analizy techniczne
i wstępny projekt infrastruktury. Idealną sytuacją byłoby, gdyby wykonawcy modelu i
branżyści stanowili jeden zespół projektowy, co w wielu wypadkach niestety nie jest
możliwe z powodu podziału pracy nad dokumentacją między wielu podwykonawców.
Dla projektów zakładających przebudowę
istniejącej infrastruktury kolejowej punktem
wyjścia do określenia zakresu rzeczowego
wariantów inwestycyjnych jest stan istniejący. Zakłada się ewolucyjne kształtowanie
układów torowych oraz ich parametrów.
Ponadto niezbędne jest przeprowadzenie
weryﬁkacji i kalibracji modelu, która polega
na sprawdzeniu w jakim stopniu wykonany
model odzwierciedla rzeczywistość. Z tych
dwóch względów w pierwszej kolejności
wymagane jest wykonanie modelu stanu
istniejącego, który nazywany jest wariantem
bazowym. Składa się on z modelu istniejącej infrastruktury oraz istniejącego rozkładu
jazdy. Weryﬁkacja modelu polega nie tylko
na sprawdzeniu czy wszystkie elementy poprawnie odzwierciedlono, ale także na tym
czy pomiędzy poszczególnymi elementami
modelu spełnione są logiczne zależności (np.
czy drogi ochronne zachodzące na rozjazdy
powodują sprzeczność przebiegów). Dalszym etapem sprawdzania działania modelu
jest jego kalibracja odbywająca się poprzez

porównanie technicznych (surowych) czasów jazdy z rzeczywistego rozkładu jazdy PKP
PLK S.A. z minimalnymi czasami jazdy wyliczonymi w modelu. Powstałe rozbieżności
mogą być spowodowane nie tylko odmiennym sposobem obliczania czasów jazdy, ale
także niewychwyconymi wcześniej błędami
w odwzorowaniu infrastruktury. Zweryﬁkowany i skalibrowany model stanu bazowego
jest podstawą do tworzenia modeli wariantów inwestycyjnych. Wymogi tworzenia dokumentacji przedprojektowej określają, że jej
wykonawca musi przedstawić cztery różne
warianty inwestycyjne, w tym przynajmniej
jeden wariant ograniczonego zakresu. Kluczem do wypracowania właściwych rozwiązań projektowych jest znalezienie zależności
pomiędzy rozkładem jazdy a infrastrukturą. Z
jednej bowiem strony infrastruktura kolejowa
ogranicza możliwości konstrukcji rozkładu
jazdy. Natomiast z drugiej, aby oferta przewozowa była konstruowalna na wykresie ruchu, może wymagać konkretnych rozwiązań
infrastrukturalnych. Zatem środek ciężkości
analiz powinien być położony na dostosowanie linii kolejowej do wymagań wynikających
z prognozowanej oferty przewozowej. W
założeniach prognoza ta ma wynikać z makroskopowego modelu ruchu, jednak nie zawsze jest możliwe zebranie zestawu danych
umożliwiających stworzenie wiarygodnego
modelu. W takim przypadku oferta przewozowa w segmencie przewozów pasażerskich
przewidywana jest na podstawie dokumentów strategicznych właściwych organizatorów transportu, planów przewoźników lub
na podstawie minimalnych standardów ofertowych. Natomiast w zakresie przewozów towarowych przyjmowana jest metoda tworzenia tras katalogowych, układanych w ramach
wolnej przepustowości. Należy podkreślić,
że przy prawidłowo wykonanym makroskopowym modelu ruchu pomiędzy modelami
powinno zachodzić sprzężenie zwrotne. Czas
przejazdu, częstotliwość obsługi czy rodzaj
(pojemność) dobranego taboru, określone
w mikrosymulacji, są używane w procedurze
rozkładu ruchu na sieć i mają wpływ m. in.
na podział zadań przewozowych w modelu
makrosymulacyjnym. Praca nad konstrukcją oferty przewozowej i schematem funkcjonalnym linii powinna być wspomagana
wstępnymi symulacjami i analizami ruchu
pociągów. Jest to proces iteracyjny: jeżeli to
zasadne, to wstępne analizy wykonywane w
modelu wariantów inwestycyjnych powinny
prowadzić do reﬂeksji skutkującej zmianami rozwiązań projektowych. Jego wynikiem
powinny być propozycje układów torowych
i urządzeń srk dostosowane do przeniesienia
prognozowanego obciążenia ruchowego
przy zachowaniu niezbędnych rezerw przepustowości.

Opis oprogramowania
W modelach wykonywanych na rzecz PKP
PLK S.A. wykorzystywane jest wiodące na
świecie oprogramowanie mikrosymulacyjne. Z 30 projektów 21 zostało wykonanych
w programie OpenTrack ﬁrmy OpenTrack
Railway Technology Ltd (Zürich), natomiast
9 w pakiecie RailSys ﬁrmy Rail Management
Consultants GmbH (Hannover). To oprogramowanie jest używane powszechnie w wielu
krajach do wsparcia procesu modernizacji
infrastruktury i tworzenia rozkładu jazdy:
przykładowo w pierwszym z nich wykonano
model holenderskiej sieci kolejowej na użytek planowania rozkładu jazdy [5], a w drugim
studium wykonalności dotyczące cyklicznego rozkładu jazdy pociągów dalekobieżnych
w Niemczech [1, 2]. W założeniach oba programy oferują wiele podobnych funkcjonalności, jednak różnice między nimi objawiają
się w sposobie ich realizacji. Największą różnicą między programami jest oferowana przez
RailSys'a możliwość obliczania technicznych
czasów jazdy pociągów bezpośrednio w
momencie konstrukcji rozkładu jazdy, bez
konieczności uruchamiania symulacji, która
z kolei jest wymagana w OpenTrack'u. RailSys oferuje także automatyczne wykrywanie
kolizji między pociągami i wizualizację ich na
wykresie ruchu poprzez zaznaczanie części
wspólnych zachodzących na siebie prostokątów symbolizujących zajęcie odstępu. Z
kolei OpenTrack oferuje bardziej elastyczne
możliwości odwzorowania warstwy sterowania ruchem kolejowym, w szczególności
dokładniej można odwzorowywać sposób
zwalniania przebiegów oraz łatwiej zindywidualizować przypisane im czasy przygotowania i rozwiązania drogi przebiegu. Ponadto warto zaznaczyć, że RailSys umożliwia
przeprowadzenie obliczeń przepustowości
metodą kompresji zgodnie z kartą UIC 406
[11] w sposób automatyczny przez dedykowany moduł oprogramowania. Natomiast w
OpenTrack'u obliczenia przepustowości metodą kompresji muszą być wykonane ręcznie
przez użytkownika.
Przykład kompleksowej analizy
z wykorzystaniem oprogramowania
mikrosymulacyjnego
Przegląd spektrum zagadnień, jakie mogą
być przedmiotem analiz z wykorzystaniem
oprogramowania mikrosymulacyjnego, można przedstawić na przykładzie studium wykonalności budowy łódzkiego tunelu średnicowego, łączącego stację Łódź Fabryczna
ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Włókniarzy
[12]. Analizy rozpoczęto od sprawdzenia zależności pomiędzy maksymalną prędkością
projektową a czasem przejazdu. W przypadku tego projektu miało to szczególnie
istotne znaczenie ze względu na małe odległości pomiędzy przystankami i stacjami, a
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także głowicami rozjazdowymi, na których
niezbędne jest ograniczanie prędkości, z
uwagi na jazdę na kierunki zwrotne rozjazdów. Jednocześnie projektowanie układów
torowych na prędkości, których pociągi nie
są w stanie w rzeczywistości osiągnąć, lub
które nie przynoszą zauważalnych oszczędności czasu są częstym zarzutem podnoszonym wobec modernizacji linii kolejowych [7].
Wykonano 40 symulacji jazd pociągów kliku
kategorii, obsługiwanych różnym taborem i
dla różnych poziomów prędkości maksymalnych. Wyniki analizy pozwoliły udowodnić,
że projektowanie układu torowego w tunelu średnicowym na prędkości większe niż
100 km/h przynosi znikome skrócenie czasu
jazdy pociągów aglomeracyjnych i regionalnych (zatrzymujących się na wszystkich stacjach i przystankach), a projektowanie układu
torowego na prędkości większe niż 140 km/h
nie przyniesie już zysków czasowych dla żadnego z symulowanych pociągów. Prędkość
maksymalna ma również wpływ na długość
drogi hamowania, warunkującą minimalne
długości odstępów. Analizie poddano także
to zagadnienie. Ostatecznie biorąc pod uwagę zyski czasowe, nakłady niezbędne do osiągnięcia danej prędkości i długości odstępów
wynikające z prędkości maksymalnej zarekomendowano prędkość równą 100 km/h.
W kolejnym kroku przeprowadzono analizę przepustowości projektowanego odcinka linii kolejowej. Miała ona dać odpowiedź
na pytanie o wpływ budowy przystanków
na długości tunelu średnicowego na przepustowość linii. Istniała obawa, że lokalizacja kilku (maksymalnie trzech) przystanków
będzie skutkowała nadmiernym zmniejszeniem zdolności przepustowej, co stanie się
przeszkodą w realizacji atrakcyjnej oferty
przewozowej. Przepustowość obliczono metodą bazującą na kompresji tras pociągów
(opis oryginalnej metody przedstawia karta UIC 406 [11]). Wykorzystanie w analizach
oprogramowania symulacyjnego pozwoliło
uwzględnić takie elementy jak kolizyjność
ruchu na głowicach rozjazdowych i zajętości
torów stacyjnych. Te aspekty są najczęściej
pomijane przy stosowaniu metody kompresji
tras pociągów, prowadząc do przeszacowania wyników obliczeń [6]. Analizy przepustowości zostały zilustrowane ponadto wykresami procentowego udziału czasu zajętości
poszczególnych elementów infrastruktury
takich jak tory stacyjne, odstępy szlakowe i
rozjazdy. Pozwoliło to zidentyﬁkować najbardziej obciążone elementy układu torowego,
a w przypadku odstępów samoczynnej blokady liniowej – zweryﬁkować lokalizację semaforów sbl dla uzyskania zbliżonych czasów
zajętości wszystkich odstępów na danym
szlaku.
Symulacja daje możliwość uwzględnienia w analizach ruchowych czynników losowych, takich jak opóźnienia pociągów,
pojawiające się w codziennej eksploatacji.

Pozwala to na ocenę zdolności układu do tłumienia zakłóceń ruchu. W przytaczanym studium symulowano losowe opóźnienia pociągów pojawiających się w modelu, o znanym
rozkładzie prawdopodobieństwa i sprawdzano średnie wartości opóźnień pociągów
opuszczających model. Pozwoliło to określić
średnie wartości opóźnień, które mogą być
redukowane podczas przejazdu na długości
rozpatrywanego odcinka. Przeprowadzono
analizę porównawczą różnych wariantów
realizacji inwestycji, której wyniki okazały się
zgodne z zależnością teoretyczną – warianty
o wyższym poziomie wykorzystania zdolności przepustowej charakteryzowały się mniejszą zdolnością do tłumienia zakłóceń ruchu.
Należy jednak zwrócić uwagę, że na polskiej
sieci kolejowej nie są obecnie określone minimalne poziomy zdolności do tłumienia
zakłóceń ruchu, co powinno być, zdaniem
autorów, przedmiotem szerszej dyskusji. Na
przykład na niemieckiej sieci kolejowej wg
[13] określa się maksymalną sumaryczną wartość opóźnień wtórnych, które odpowiadają
akceptowalnej przez rynek jakości ruchu.
Wartość ta jest uzależniona od udziału pociągów pasażerskich w całkowitym obciążeniu
ruchowym.
W symulacjach z losowo generowanymi
opóźnieniami sprawdzono także zasadność
budowy dodatkowej stacji w tunelu średnicowym, wyposażonej w tory główne dodatkowe, w założeniach mające skrócić czas następstwa pociągów przy długich postojach
handlowych warunkowanych czasem wymiany podróżnych. W symulacji przypisano
wszystkim pociągom aglomeracyjnym i regionalnym możliwość opcjonalnego zjazdu
na tor główny dodatkowy w przypadku zajęcia toru głównego zasadniczego przez inny
pociąg. Okazało się jednak, że w ciągu całej
doby z tej możliwości algorytm dyspozytorski programu korzystał incydentalnie. Dalsza
szczegółowa analiza symulacji wykazała, że
mała odległość od sąsiednich stacji, a także
duże znaczenie kolizyjności ruchu na sąsiednich głowicach rozjazdowych przesądzają o
braku zasadności budowy stacji na długości
tunelu średnicowego. Co więcej brak stacji
pozwala na większą swobodę lokalizacji semaforów samoczynnej blokady liniowej, co
korzystnie wpływa na zmniejszenie minimalnego czasu następstwa pociągów.
Praktyczne wnioski dla projektowania
Z wykorzystania w analizach ruchowych
modelu mikrosymulacyjnego wynikają praktyczne zalecenia dla kształtowania rozwiązań
technicznych podczas remontów i modernizacji sieci kolejowej. Wnioski te można podzielić na dwie grupy:
•
wynikające bezpośrednio z prostej analizy statystyk generowanych przez program po zakończeniu symulacji,
•
wynikające ze szczegółowej analizy sy-

mulowanej sytuacji ruchowej, wymagające przeprowadzenia wielu cykli symulacyjnych, z różnymi scenariuszami
opóźnień.
Przykładem zaliczającym się do pierwszej
grupy jest zidentyﬁkowanie niewystarczającej zdolności przepustowej szlaku Zduńska
Wola – Sieradz w studium wykonalności dla
prac na linii kolejowej nr 14 i 811, na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów
Wielkopolski [8]. Wniosek ten wynikał z analizy wykresu obrazującego czas zajętości
poszczególnych elementów infrastruktury – krytyczny szlak w godzinie szczytowej
obciążony był przez blisko 100% czasu (rys.
3). Jako rozwiązanie powyższego problemu
zaproponowano podział szlaku za pomocą
posterunku odstępowego. Jego dokładne
umiejscowienie określono na podstawie pochodzących z mikrosymulacji danych o czasie zajętości poszczególnych odstępów (na
jednym z nich zlokalizowany jest przystanek
osobowy). Celem było wzajemne zrównoważenie tych czasów, pozwalające na najlepsze
zdeﬁniowanie maksymalnej przepustowości
szlaku.
Do drugiej grupy można zaliczyć wnioski
o niewystarczającej funkcjonalności układu
torowego stacji Wrocław Psie Pole, zawarte w
studium wykonalności dla prac na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica
– Wrocław Mikołajów [9]. Jednocześnie przykład ten jest dobrą ilustracją iteracyjnej metody projektowania infrastruktury, w celu jak
najlepszego jej dostosowania do wymagań
ruchowych. W pierwszej kolejności przeanalizowano istniejący układ torowy stacji Wrocław Psie Pole. Ponieważ pociągi regionalne
z i do Trzebnicy wjeżdżają wyłącznie na tor
drugi, w trakcie symulacji z opóźnieniami
często dochodziło do sytuacji 1 zilustrowanej na rys. 4. Pociągi regionalne (REGIO061
i REGIO076) zatrzymywane były przed semaforami wjazdowymi stacji ze względu na
ułożenie drogi przebiegu dla pociągu dalekobieżnego (MA137) po torze drugim. Po zwolnieniu toru drugiego najpierw obsługiwany
był pociąg z Trzebnicy (REGIO061), a dopiero
następnie pociąg do Trzebnicy (REGIO076).
Jako rozwiązanie powyższego problemu zaproponowano zmianę lokalizacji peronu nr 2
na międzytorze nr 1 i 3. Dzięki temu pociągi
z i do Trzebnicy mogły być przyjmowane na
dwóch torach stacyjnych, ale i tak prowadziło
to, w zależności od scenariusza opóźnień, do
sytuacji 2 lub 3 zobrazowanych na rys. 4. W
sytuacji 2 pociąg MA137 był zatrzymywany
przed semaforem wjazdowym, ze względu
na obsługę na stacji obu pociągów regionalnych. W sytuacji 3 pociąg REGIO076 był zatrzymywany przed semaforem wjazdowym
ze względu na ułożoną drogę przebiegu dla
pociągu MA137. Jednocześnie wjazd pociągu
REGIO076 był kolizyjny z wyjazdem pociągu
REGIO061, co znacznie zwiększało opóźnienia. Uznano, że również taki układ torowy nie
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3. Przykład identyfikacji niewystarczającej zdolności przepustowej szlaku Zduńska Wola – Sieradz w
wyniku symulacji przeprowadzonych w programie OpenTrack, źródło: [8]

4. Analiza funkcjonalności układu torowego stacji Wrocław Psie Pole – wizualizacja różnych sytuacji
ruchowych, pojawiających się w trakcie symulacji w programie OpenTrack, źródło: [9]

jest właściwie przystosowany do zakładanego obciążenia ruchowego, tym bardziej, że
ze względu na brak czynnych posterunków
zapowiadawczych na linii nr 326, mijanie pociągów kursujących z i do Trzebnicy będzie
się odbywało właśnie na stacji Wrocław Psie
Pole. Ostatecznie zaproponowano dobudowę półtrapezu na wschodniej głowicy stacji, umożliwiającego wyjazd z toru drugiego
w kierunku Trzebnicy, co znacznie zwiększy
funkcjonalność układu torowego stacji (sytuacja 4 na rys. 4) i pozwoli na zwiększenie
zdolności do tłumienia opóźnień.
Podsumowanie
Wprowadzenie obowiązku sporządzania modeli mikrosymulacyjnych sieci kolejowej na
etapie opracowywania dokumentacji przed-

projektowej pozwala na istotną poprawę
jakości analiz ruchowych, a w konsekwencji
na racjonalne projektowanie przebudowy i
modernizacji układów torowych pod kątem
wymagań ruchowych. Nowoczesne oprogramowanie mikrosymulacyjne umożliwi
wierne odwzorowywanie układu torowego,
urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
parametrów taboru, rozkładu jazdy i sposobu
prowadzenia ruchu pociągów. Dobrze opracowany model mikrosymulacyjny może być
bardzo dużym wsparciem dla projektantów
branżowych, dającym możliwość porównywania szczegółowych rozwiązań technicznych i poszukiwania rozwiązań najlepiej
przystosowanych do prognozowanego obciążenia ruchowego.
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Realizowane w ostatnich latach inwestycje, w
postaci nowych linii tramwajowych w polskich
miastach, w większości przypadków charakteryzują się budową dwutorowych linii na torowiskach wydzielonych, zapewniających dużą
przepustowość i prędkość przejazdu, prowadzonych wzdłuż ulic o dużych szerokościach
pasa drogowego albo nawet w tunelu (Poznań
- trasa do Franowa), nie wymagających ograniczeń ruchu kołowego.
Obserwując analogiczne inwestycje realizowane za granicą, oprócz opisanego wcześniej trendu, można dostrzec również sięganie
po rozwiązania alternatywne, czego dobrym
przykładem mogą być dwie następujące realizacje:
•
Kassel - uruchomione jesienią 2011 roku
przedłużenie linii tramwajowej nr 1 od
dotychczasowej pętli Hollandische Strasse do Vellmar Nord, które od momentu
odgałęzienia się od ruchliwej drogowej
trasy wylotowej z miasta, posiada odcinki
torów wbudowane w jezdnię o przekroju
1+1, odcinek splotu torowego (równoznaczny pod względem ruchowym z linią
jednotorową prowadzącą ruch w dwu
przeciwnych kierunkach), natomiast na
wspomnianym już odcinku wzdłuż ruchliwej trasy - zastosowanie ruchu lewostronnego z dwukrawędziowymi przystankami
wyspowymi,
•
Wiedeń - uruchomiony jesienią 2013 roku
nowy odcinek linii tramwajowej 26 z Kagran do Hausfeldstrasse, również z wykorzystaniem zasady ruchu lewostronnego
i przystankiem wyspowym w pierwszej
części trasy oraz torowisk meandrujących
poprzez strefę ruchu uspokojonego (z ciasnymi łukami), wbudowanych w jezdnię
ulic o przekroju 1+1, z przystankami przylądkowymi - w drugiej części trasy.
W niniejszym artykule przedstawiona zostanie
podobna propozycja opracowana dla Wrocławia przez autora niniejszego artykułu. Stała się
ona tematem pracy dyplomowej realizowanej
ostatnio na Politechnice Wrocławskiej [1].

Jedności Narodowej, Toruńską i Kwidzyńską, z
pętlą pośrednią Kromera na tej trasie (linie 11
i 23).
Obsługę funkcjonującego od roku 1999
centrum handlowego Korona, osiedla Psie Pole
oraz znajdujących się dalej: Zgorzeliska, Zakrzowa i Kłokoczyc zapewniają autobusy (rys.
1), przy czym linie te zmierzając do centrum,
na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Brucknera rozdzielają się na dwie trasy:
•
większa ich część (D, 131, 141, 331, 911,
921) ulicami Brucknera i Kochanowskiego
dociera do pl. Grunwaldzkiego (linia D jedzie dalej),
•
mniejsza ich część (N, 128, 130, 904, 914)
ul. Krzywoustego dociera do pętli tramwajowej Kromera i dalej do centrum albo
na Karłowice (linia 130).
Władze miasta planują w przyszłości wybudowanie nowej linii tramwajowej do Psiego Pola
(rys. 1), której przebieg zarówno w opracowanym w 2007 roku Planie Generalnym [2] jak i
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2010 roku
[3], w podstawowym wariancie przewidziano
ulicami Brucknera i Krzywoustego, natomiast
w opcjonalnym - na przedłużeniu ul. Paderewskiego.
W kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej zlokalizowane jest zbudowane przed drugą wojną światową modernistyczne osiedle

- ogród (rys. 1) zaprojektowane w 1930 roku
przez niemieckich architektów Theo Eﬀenbergera i Hansa Thomasa [4] na planie zbliżonym
do wachlarza. W ostatnich latach osiedle to
uzyskało po obu stronach (od wschodu i zachodu) nowych „sąsiadów” - kwartały deweloperskiej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
Obsługa komunikacją zbiorową rozważanego rejonu ponad 30 lat temu wyglądała
jednak nieco inaczej [5]. Największą różnicą
było to, że aż trzy linie tramwajowe docierały
do Kowal. Wynikało to z dużej liczby zakładów
przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż ul.
Kwidzyńskiej, jednakże po okresie transformacji ustrojowej z lat 80/90 poprzedniego stulecia liczba zakładów jak i poziom zatrudnienia
uległy dość znacznej redukcji. Kolejną różnicą
był fakt, iż wszystkie linie autobusowe docierające do pętli tramwajowej Kromera od strony
północnego wschodu kończyły tam bieg i nie
dublowały trasy tramwajów zmierzających do
centrum. Obecnie zaś żadna linia autobusowa
z tego kierunku nie kończy tu trasy, a liniami
N, 904 i 914 można dostać się w rejon ścisłego
centrum, bez konieczności przesiadki na tramwaj. Wątpliwa jest więc obecnie potrzeba, aby
na pętli Kromera kończyły trasę aż dwie linie
tramwajowe.
Kolejnym zagadnieniem wymagającym
analizy jest obsługa komunikacją zbiorową

1. Obsługa komunikacją zbiorową północno wschodniej części Wrocławia

Geneza pomysłu
W północno wschodniej części Wrocławia (rys.
1) sieć tramwajowa dociera obecnie najdalej
do osiedla Kowale (linia 6) z pl. Bema ulicami

2. Obsługa komunikacją zbiorową centrum handlowego Korona
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3. Ul. Kromera po przebudowie

centrum handlowego Korona (rys. 2).
Tak jak większość centrów handlowych w
Polsce, Korona posiada wielkopojemny parking
dla samochodów osobowych, zlokalizowany
tuż przed wejściami do sklepów. Klienci dojeżdżający do centrum komunikacją zbiorową
mają już „nieco gorzej”. Co prawda od głównego wyjścia z centrum handlowego prowadzi komfortowy (częściowo zadaszony), krótki
(105 m) ciąg pieszy, ale tylko do przystanku
autobusowego po północnej stronie ul. Krzywoustego - czyli dla klientów przyjeżdżających
z kierunku Psiego Pola oraz odjeżdżających w
stronę centrum. Na kierunkach przeciwnych
(przyjeżdżający z centrum i odjeżdżający w
stronę Psiego Pola) klienci mają do wyboru:
•
przystanki Brucknera oddalone o 647 m
albo 730 m od głównego wyjścia, wymagające pokonania sześciu albo dziewięciu
przejść dla pieszych o ruchu sterowanym
sygnalizacją świetlną i dwóch albo trzech
bez, albo
•
przystanek C.H. Korona oddalony o 633
m od głównego wyjścia, wymagający
pokonania dwóch klatek schodowych
(po 36 i 40 stopni, bez pochylni lub windy) wiaduktu nad ul. Krzywoustego i sześciu przejść dla pieszych bez sygnalizacji
świetlnej.
Co prawda teoretycznie zawsze istniała możliwość zlokalizowania przystanku autobusowego naprzeciw głównego wyjścia z centrum
handlowego, również po południowej stronie
ul. Krzywoustego (co wymagałoby utworzenia
nowego przejścia dla pieszych z sygnalizacją
świetlną, przez obie jezdnie), jednakże przez 16
lat funkcjonowania Korony nie zdecydowano
się na zastosowanie takiego rozwiązania.
Na zakończenie rozważań dotyczących obsługi komunikacją zbiorową centrum handlowego Korona należy wspomnieć, że autobusowe linie pospieszne D i N nie zatrzymują się na
żadnym z pokazanych na rys. 2 przystanków,
co dodatkowo upośledza obsługę tego rejonu.
Ulice Kromera i Krzywoustego na odcinku
od pętli tramwajowej do skrzyżowania z ul.
Brucknera zostały gruntownie przebudowane
w latach 2005-07. Przed przebudową ulice te
posiadały w przekroju jedną jezdnię z dwoma
pasami ruchu (po jednym w przeciwnych kierunkach) oraz chodniki piesze. W wyniku przebudowy powstały dwie jezdnie (fot.3), każda
z dwoma pasami ruchu, oddzielone pasem
rozdziału o szerokości 4 m (lokalnie 2 m, 2,5 m
albo 6 m), porośniętym trawą, z zachowanymi
gdzieniegdzie starymi drzewami, uzupełnionymi nowymi nasadzeniami. Obok chodników
powstały drogi rowerowe.

Na skrzyżowaniach z ulicami Miechowity-Giżycką, Czajkowskiego oraz Grudziądzką
uruchomiono sygnalizacje świetlne, a wloty
dwóch ostatnich skrzyżowań wyposażono w
dodatkowe pasy ruchu dla relacji skrętnych.
Kolejna mniejsza już przebudowa miała miejsce w latach 2013-14 w związku z budową
dyskontu Biedronka przy skrzyżowaniu z ul.
Grudziądzką. Na skrzyżowaniu tym pojawił się
dodatkowy czwarty wlot (od północy) prowadzący na parking przy dyskoncie, na wlocie
wschodnim dodano czwarty pas do jazdy tylko w prawo, natomiast wlotu zachodniego nie
wyposażono w dodatkowy trzeci pas ruchu do
jazdy tylko w lewo.
Przedstawione dotychczas rozważania
skłoniły autora niniejszego artykułu do zaproponowania wybudowania przedłużenia linii
tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej
Kromera do centrum handlowego Korona ulicami Kromera i Krzywoustego (rys. 1). Za proponowanym połączeniem przemawiają następujące argumenty:
•
niestety niedawny entuzjazm towarzyszący budowie nowych linii tramwajowych
we Wrocławiu w związku z organizacją
EURO 2012 osłabł, obecnie władze miasta
nie są w stanie określić terminu wybudowania nowej linii tramwajowej na Psie
Pole - proponowana linia jako krótsza (a
przez to tańsza) miałaby większe szanse
na wcześniejszą realizację,
•
proponowana linia znacznie poprawiłaby
obsługę komunikacją zbiorową osiedla-ogrodu Eﬀenbergera/Thomasa (przystanki Długosza i Grudziądzka), gdyż linia
128 niestety nie osiąga rejonu centrum,
linia N jako pospieszna jest droższa i omija
przystanek Długosza, linie 904 i 914 jako
podmiejskie kursują rzadko i również omijają przystanek Długosza,
•
proponowana linia znacznie poprawiłaby
obsługę komunikacją zbiorową centrum
handlowego Korona na kierunku do i z
centrum,
•
co prawda, w trakcie przebudowy ul. Kromera i Krzywoustego przeprowadzonej w
latach 2005-07 nie przewidziano miejsca
w przekroju poprzecznym na wydzielone torowisko tramwajowe, jednakże fakt
pozostawienia na przeważającej długości rozważanego odcinka pasa rozdziału
o szerokości 4 m, bez podziemnych sieci
uzbrojenia - daje możliwość umieszczenia
w nim nowej tramwajowej linii, ale tylko
jako jednotorowej, prowadzącej ruch w
obu przeciwnych kierunkach,
•
potencjał dwóch linii tramwajowych koń-

czących obecnie trasę na pętli Kromera
pozostaje niewykorzystany,
•
nowa linia tramwajowa do Korony poprowadzona ulicami Kromera i Krzywoustego jest krótsza, w stosunku do dotychczas
proponowanych rozwiązań przez ul. Toruńską i Brucknera.
Niestety proponowane połączenie posiada
również pewne niedoskonałości:
•
konieczność usunięcia drzew z pasa rozdziału ulic Kromera i Krzywoustego (choć
sam tor można by wykonać w technologii
zatrawionej, a przez to powierzchnia terenów zielonych nie uległaby redukcji),
•
konieczność przebudowy (poszerzenia
przekroju) w miejscach lokalizacji przystanków i mijanek,
•
brak poprawy obsługi komunikacją zbiorową centrum handlowego Korona na
kierunku do i z Psiego Pola,
•
mała przepustowość proponowanego
rozwiązania, pozwalająca na skierowanie
do Korony tylko jednej linii tramwajowej, a
w przyszłości nie dająca możliwości przedłużenia nowej linii do Psiego Pola,
•
konieczność zastosowania krańcówki a
nie pętli w zakończeniu proponowanej linii, wymagająca zastosowania droższego,
dwukierunkowego taboru,
•
ominięcie ważnego generatora podróży
komunikacją zbiorową, jaką jest Zespół
Szkół nr 14 przy skrzyżowaniu ul. Toruńskiej i Brucknera.
Pomimo stosunkowo dużej liczby niedoskonałości proponowanego rozwiązania autor
niniejszego artykułu zdecydował się na przygotowanie tematu pracy dyplomowej dotyczącej rozważanego zagadnienia, gdyż jego
zdaniem proponowane zadanie jest ciekawym
problemem inżynierskim (głównie ze względu
na konieczność zastosowania szeregu niestandardowych rozwiązań), ponadto rozważania
i wysiłek poniesiony przy jego rozwiązaniu
mogą przydać się przy realizacji innych zadań
tego typu.
Tramwajowe linie jednotorowe z ruchem
dwukierunkowym
Pierwsze linie tramwajowe na świecie (podobnie zresztą jak to było na klasycznej kolei)
z deﬁnicji były budowane jako jednotorowe,
z mijankami umożliwiającymi ruch w obu
kierunkach. Szybki wzrost popularności tego
środka transportu spowodował jednak, że
rozwiązanie takie okazało się zbyt mało przepustowe - miasta zaczęły przebudowywać
jednotorowe linie tramwajowe na dwutorowe.
Obecnie większość ośrodków nie wykorzystuje w ogóle w ruchu liniowym odcinków jednotorowych z ruchem dwukierunkowym, niektóre zaś tylko w formie szczątkowej.
Warszawska sieć tramwajowa posiada
obecnie jeden odcinek trasy tego typu - linia
20 do Boernerowa (ok. 1500 m toru pojedynczego, 4 przystanki, w tym dwa z mijankami).
Sieci w Poznaniu, Krakowie (nie licząc splotów
torowych między przystankami „Wiadukty”
i „Darwina”), Gdańsku i Szczecinie obecnie
takich tras nie posiadają. Rozwiązania takie
spotkamy natomiast na trasach linii tramwajo59
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wych dojeżdżających do Łodzi z miejscowości:
Zgierz, Ozorków, Lutomiersk i Konstantynów
oraz Pabianice (częściowo). Rekordzistą pod
tym względem w skali kraju jest sieć tramwajów górnośląskich, gdzie trasy takie stanowią
aż 44 % ogólnej ich długości.
We Wrocławiu obecnie eksploatowane są
dwa odcinki tramwajowych linii jednotorowych z ruchem dwukierunkowym:
•
ul. Przyjaźni (linia 17 na Klecinę) - ok. 1100
m trasy, z dwoma przystankami,
•
ul. Opolska (linie 3 i 5 do Księża Małego) ok. 200 m trasy, bez przystanków,
co stanowi zaledwie 1,4 % długości tras tramwajowych, ale jeszcze pół wieku temu [6] odcinków takich było znacznie więcej (rys. 4), stanowiły wtedy 13,3 % długości tras.
Tramwajowe linie jednotorowe są więc
obecnie najczęściej sukcesywnie przebudowywane na dwutorowe, choć nie zawsze - niektóre z miast pomimo rozbudowy swoich sieci
o nowe odcinki, nadal na pewnych mniej obciążonych trasach pozostają przy rozwiązaniu
z jednym torem. Jako przykłady można podać
Kassel (linia 6 do Wolfsanger, linia 8 do Hessenschanze) oraz Graz (linia 1 do Mariatrost, linia 5
do Puntigam).
Linie jednotorowe z ruchem dwukierunkowym, co prawda rzadko, ale jednak pojawiają
się obecnie również w przypadku budowy
zupełnie nowych torowisk tramwajowych.
Przykładowo, wśród reaktywowanych na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza sieci tramwajowych w miastach francuskich, rozwiązania
takie zastosowano w Montpellier - na końcowych odcinkach linii 2 i 3 docierających do
przedmieść.
Prowadzenie dwukierunkowego ruchu
tramwajów linią jednotorową wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Historycznie najstarszym i najprostszym rozwiązaniem było
wpisywanie do rozkładu jazdy motorniczego
przypadków mijania się (bądź nie) na mijance
z pojazdem jadącym z przeciwnego kierunku.
Rozwiązanie takie powodowało jednak możliwość przenoszenia opóźnień tramwajów jednego kierunku na kierunek przeciwny, dlatego
kolejnym krokiem było rozpoczęcie stosowania sygnalizacji zajętości odcinka jednotorowego: początkowo ręczne (motorniczy musiał
wysiąść z tramwaju i po otwarciu specjalnym
kluczem odpowiedniej skrzynki przełączyć w
odpowiedni stan urządzenie sygnalizacyjne),
później ślizgowe (pantograf tramwaju jadącego odcinkiem jednotorowym powodował
zwarcie przewodu sieci trakcyjnej z dodatkowym izolowanym przewodem i w efekcie zapalenie się sygnału „stój” na wjeździe ze strony
przeciwnej) obecnie najczęściej przekaźnikowe. Praktyka pokazuje jednak, że nawet przy
zastosowaniu najnowocześniejszych technik
sterowania ruchem, sporadycznie dochodzi
do przypadków „zjechania” się tramwajów na
„jednotorze”, bądź w wyniku błędu motorniczego, bądź też złego działania sygnalizacji. Na
szczęście nie wiąże się to z tragicznymi w skutkach katastrofami, gdyż tramwaje w miastach
nie osiągają dużych prędkości, a motorniczych
obowiązuje zasada jazdy „na widoczność”.
Problemem jest wywołane takim zdarzeniem
zaburzenie ruchu (strata czasu spowodowana

4. Tramwajowe linie jednotorowe z ruchem dwukierunkowym we Wrocławiu

koniecznością wycofania jednego z tramwajów), którego skutki mogą być odczuwalne na
całej linii tramwajowej jeszcze przez kilka godzin.
Podsumowując rozważania dotyczące linii
jednotorowych z ruchem dwukierunkowym,
jako zalety rozwiązania tego typu można wymienić:
•
mniejszy koszt inwestycji,
•
mniejsza zajętość miejsca w przekroju ulicy,
natomiast jako wady:
•
mniejsza przepustowość,
•
konieczność stosowania sygnalizacji zajętości toru oraz zdarzające się jednak mimo
to przypadki wjazdu dwóch tramwajów z
przeciwnych kierunków na ten sam tor.
Opis rozwiązań projektowych
Jako główne założenie projektu budowy nowej linii tramwajowej przyjęto zasadę minimalnej ingerencji w istniejący układ komunikacyjny, co pozwoliło sprecyzować następujące
założenia cząstkowe:
•
przyjęto, że w zakończeniu linii wykonana zostanie krańcówka, a nie pętla - co
wymagać będzie zastosowania taboru
dwukierunkowego (co prawda wymiary parkingu przed Koroną pozwalają na
wybudowanie tam standardowej pętli
tramwajowej, jednakże wymagałoby to
likwidacji stosunkowo dużej liczby miejsc
parkingowych, krańcówkę zaś można tam
spróbować zmieścić w granicach pasa
drogowego),
•
przyjęto, że proponowana nowa linia
tramwajowa, za wyjątkiem krańcówki,
zostanie poprowadzona pasem rozdziału
istniejącej dwujezdniowej ulicy, jako jednotorowa z ruchem dwukierunkowym, z
mijankami w wymaganych miejscach,
•
przyjęto, że szerokość jednotorowego torowiska wynosić będzie 4 m, jako suma:
2,4 m (szerokość tramwaju) + 2 x 0,8 m
(zewnętrzne pasy bezpieczeństwa - bez
jakichkolwiek obiektów); wymiar 0,8 m
jest o 5 cm większy, niż to wynika z rozporządzenia drogowego [7], w celu za-

pewnienia rezerwy dla uwzględnienia
przypadków torów w łukach (niezbędne
poszerzenia skrajni według wzoru 5/R),
•
przyjęto, że nowe przystanki tramwajowe zostaną zlokalizowane w miejscach
obecnie funkcjonujących przystanków
autobusowych: Długosza, Grudziądzka,
Brucknera i ostatni - C.H. Korona,
•
przyjęto, że przystanki jednokrawędziowe
(pomiędzy torem a jezdnią) będą miały
w najszerszym miejscu (tam gdzie jest
wiata) szerokość minimalnie 3,05 m, jako
suma: 1,8 m (pas dojścia i wymiany pasażerów - wolny od jakichkolwiek obiektów
i urządzeń) + 0,75 m (pas obiektów i urządzeń przystankowych - wiata, ogrodzenie,
słupy trakcyjne) + 0,5 m (pas bezpieczeństwa między ogrodzeniem, a krawędzią
jezdni), natomiast dwukrawędziowe przystanki wyspowe (pomiędzy dwoma torami) - minimalnie 4,35 m, jako suma: 1,8 m
+ 0,75 m +1,8 m (opis analogicznie jak poprzednio); zaproponowany wymiar 3,05
m jest mniejszy, niż to wynika z rozporządzenia drogowego [7] (3,5 m)!
Założono, że nową trasą tramwajową kursować będzie tylko jedna linia tramwajowa - na
krańcówce wystarczą więc tylko dwa tory postojowe.
Proponowana nowa linia tramwajowa od
pętli Kromera wzdłuż ul. Kromera i Krzywoustego do Korony będzie miała całkowitą długość wynoszącą 1850 m. Analiza odległości,
przy stosowanym we Wrocławiu takcie linii
tramwajowych wynoszącym w szczycie 12 minut, pozwala założyć, że potrzebna będzie tylko jedna mijanka - w połowie trasy (w miejscu
przystanku Grudziądzka).
W dalszej części artykułu opisane zostaną
szczegółowo jedynie te fragmenty nowoprojektowanej trasy tramwajowej, które wymagają ingerencji w istniejący układ drogowy. Na
rysunkach kolorem czerwonym pokazane zostaną nowe elementy infrastruktury tramwajowej oraz te elementy infrastruktury drogowej,
które wymagają przebudowy, natomiast kolorem czarnym - elementy infrastruktury drogowej nie wymagające przebudowy.
Na samym początku nowej trasy (rys. 5),
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jeszcze w obrębie istniejącej pętli tramwajowej
Kromera, konieczne jest zbudowanie nowego
przystanku tramwajowego (dla tramwajów jadących do Korony), co wymagać będzie korekty przebiegu toru wjazdowego na pętlę, kosztem likwidacji jednego pasa ruchu kołowego
na północno-wschodnim wlocie i zmiany ich
struktury kierunkowej (prawy pas do jazdy na
wprost i prawo, lewy - tylko na wprost). Dalej
zaprojektowano krótki dwutorowy odcinek
(tak aby tramwaj jadący do Korony i czekający
na przyjazd tramwaju z naprzeciwka nie blokował wjazdu na pętlę) z ruchem lewostronnym
(dla zminimalizowania punktów kolizji), co
wymagać będzie przebudowy jezdni północnej na długości ok. 145 m. Jest to również wymuszone koniecznością zachowania azylu dla
pieszych na przejściu dla pieszych przez obie
jezdnie ul. Kromera miedzy ulicami Giżycką i
Miechowity.
Tramwaje przyjeżdżające nową linią od Korony skręcać będą nowym torem w lewo na
pętlę, tak aby mieć możliwość podstawić się
na istniejący przystanek tramwajowy w stronę
centrum, wspólny z tramwajami przyjeżdżającymi z Kowal. W celu zapewnienia wjazdu na
pętlę również autobusom przyjeżdżającym od
strony Korony, tor ten udostępniony będzie
również dla nich (choć obecnie żadna linia autobusowa nie potrzebuje takiego wjazdu).
Przed skrzyżowaniem ul. Kromera z Czajkowskiego (rys. 6) pas rozdziału zwęża się do
2,5 m (za mało dla przeprowadzenia tramwa-

jowej linii jednotorowej), co wymagać będzie
przesunięcia północnej jezdni ul. Kromera.
Z kolei za tym skrzyżowaniem, pas rozdziału
ul. Krzywoustego (która zaczyna się właśnie
w tym miejscu) posiada obecnie szerokość 6
m, a w efekcie zmian koniecznych po drugiej
stronie skrzyżowania poszerzy się do nawet 7,5
m, co pozwoli na zlokalizowanie w tym miejscu przystanku tramwajowego o szerokości
zmniejszającej się od 4,15 m do 3,20 m, niestety w łuku, ale o bardzo dużym promieniu (R =
998 m - brak konieczności odsuwania krawędzi
peronu) i po wewnętrznej stronie (zachowana
widoczność). W układzie drogowym konieczna będzie przebudowa jezdni północnej na
długości ok. 225 m oraz przełożenie przejścia
dla pieszych i przejazdu rowerowego z wlotu południowo-zachodniego na północno-wschodni.
Na wschodnim wlocie skrzyżowania ul.
Krzywoustego z Grudziądzką (rys. 7) pas rozdziału osiąga jedynie 2 m, a jest to jedyne miejsce gdzie zlokalizować można mijankę z przystankiem (po drugiej stronie skrzyżowania jest
to raczej niewykonalne, ze względu na wybudowaną ostatnio Biedronkę), dlatego konieczne jest przesuniecie północnej jezdni w celu
uzyskania pasa rozdziału o szerokości 10,85 m
- tak aby zmieścić tory w przeciwnych kierunkach i dwukrawędziowy przystanek wyspowy
o szerokości 4,35 m. Przy okazji przebudowy
tego skrzyżowania zaplanowano dodanie na
zachodnim wlocie osobnego pasa dla lewo-

5. Pętla Kromera

6. Skrzyżowanie ulic Kromera, Czajkowskiego i Krzywoustego

7. Skrzyżowanie ulic Krzywoustego z Grudziądzką

skrętów i zawracania, co zapobiegnie blokowaniu przejazdu tramwajów przez samochody
wykonujące takie przejazdy (obecnie odbywa
się to w tej samej fazie, co jazda na wprost). Na
wlocie wschodnim z kolei zaplanowano zlikwidowanie osobnego pasa dla prawoskrętów
(przejazdy w tym kierunku będą wykonywane
z prawego pasa służącego również do jazdy
na wprost). W układzie drogowym konieczna
będzie przebudowa wlotu północnego i częściowo wschodniego oraz jezdni północnej ul.
Krzywoustego na długości ok. 255 m, dodanie
przejścia dla pieszych na wschodnim wlocie,
wydłużenie zatoki dla autobusów jadących
w stronę Korony, częściowe wejście na tereny
posesji Krzywoustego 62 i 64 (z koniecznością
wyburzenia baraku, na pierwszej z wymienionych posesji). Dojazd do posesji Krzywoustego
58, 60 i 62 zaplanowano odłączyć od północnej jezdni ul. Krzywoustego, w zamian za podłączenie do północnego wylotu rozważanego
skrzyżowania.
Na zachodnim wlocie skrzyżowania ul.
Krzywoustego z Brucknera (rys. 8) pas rozdziału ma kształt klina zwężającego się do jedynie
2,5 m, a jest to jedyne miejsce gdzie zlokalizować można przystanek (po drugiej stronie
skrzyżowania jest to raczej niewykonalne, ze
względu na szerokie jezdnie prowadzące po
4 pasy ruchu oraz brak przejścia dla pieszych),
dlatego konieczne jest przesuniecie południowej jezdni ul. Krzywoustego, w celu uzyskania
pasa rozdziału o szerokości 6,3 m - tak aby
zmieścić tor i przystanek o szerokości 3,05 m.
Konieczne są jeszcze dwa inne zabiegi:
• likwidacja zatoki dla autobusów jadących
w stronę Korony - autobusy zatrzymujące się
przy tym przystanku korzystać będą ze skrajnego prawego pasa jezdni (z jednej strony
zmniejszy to przepustowość dla samochodów,
z drugiej zaś będzie pewną formą priorytetu
dla autobusów, gdyż dziś przez to, że zatoka ta
jest zlokalizowana na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, autobusy często nie mogą
z niej wyjechać, z powodu samochodów stojących w kolejce do świateł),
•
likwidacja przejazdu przez pas rozdziału
na wysokości wyjazdu z obiektu handlowego przy ul. Krzywoustego 82 - 86
(obecnie ten wyjazd jest osygnalizowany,
lecz rozwiązanie to nie jest poprawne,
gdyż samochody chcące skręcić w lewo,
nawet gdy dostają zielone światło, nie
mogą tego zrobić z powodu zakorkowania wlotu zachodniego samochodami
czekającymi w kolejce do świateł, przez co
lewoskręty te blokują zjazd ze skrzyżowania, doprowadzając czasami w godzinach
szczytu do zablokowania całego skrzyżowania).
W układzie drogowym konieczna będzie przebudowa jezdni południowej ul. Krzywoustego
na długości ok. 175 m.
Najbardziej korzystnym miejscem na zlokalizowanie krańcówki (rys. 9) jest pas terenu
położony bezpośrednio przy północnej jezdni
ul. Krzywoustego pomiędzy osygnalizowanym
wyjazdem z parkingu przed Koroną (sygnalizacja ta po niewielkim cofnięciu linii zatrzymania
na północnej jezdni ul. Krzywoustego mogła
będzie „osłaniać” wjazdy i wyjazdy tramwajów
61
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z krańcówki), a zatoką przystanku autobusowego w kierunku centrum. Jest to pas terenu
o szerokości ok. 10,6 m licząc od krawężnika
jezdni do dolnej krawędzi skarpy, gdyż parking
przed Koroną jest wyniesiony ok. 1 m powyżej poziomu jezdni ul. Krzywoustego (z tego
też powodu do przystanku autobusowego
prowadzą schody i pochylnia). Po terenie tym
prowadzi dziś chodnik. Przestrzeń ta jest wystarczająca dla dwóch torów i dwukrawędziowego przystanku wyspowego o szerokości
peronu 4,35 m, niestety nie będzie już miejsca na osobny chodnik dla pieszych, dlatego
zaproponowano aby peron oprócz funkcji
przystanku tramwajowego, pełnił również rolę
chodnika. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że
peron automatycznie uzyskuje dostęp z obu
stron. Tak zlokalizowany przystanek tramwajowy oddalony jest o 175 m od głównego wyjścia z Korony, tylko o 70 m dalej niż najbliższy
przystanek autobusowy. W układzie drogowym konieczna będzie przebudowa chodnika
na długości ok. 95 m oraz zastosowanie ściany
oporowej pomiędzy krańcówką tramwajową,
a położonym wyżej parkingiem.
Podsumowanie
We Wrocławiu od momentu uruchomienia
nowych tras tramwajowych na Gaj i Kozanów
eksploatowane są tramwaje dwukierunkowe
Skoda 19T. Niestety ich oprogramowanie nie
pozwala na otwieranie drzwi po lewej stronie pojazdu, w przypadku jazdy w zadanym
kierunku. W efekcie możliwości jakie daje zastosowanie pojazdów dwukierunkowych nie
mogą być w pełni wykorzystywane. Gdyby
„uwolnić” wrocławskie Skody od tego ograniczenia, możliwe stałoby się stosowanie rozwiązań infrastrukturalnych zaproponowanych w
niniejszym artykule, takich jak:
•
jednokrawędziowe przystanki obsługujące oba przeciwne kierunki,
•
dwukrawędziowe przystanki wyspowe.
Rozwiązania takie pozwalają zmieścić wymaganą infrastrukturę transportu tramwajowego w węższych przestrzeniach przekroju poprzecznego.
Innymi innowacyjnymi rozwiązaniami, z
których skorzystano przy projektowaniu rozważanej nowej linii tramwajowej były:
•
dwutorowe odcinki z ruchem lewostronnym,
•
przystanki węższe, niż reguluje to rozporządzenie drogowe [7] (3,5 m).
Pierwsze z wymienionych rozwiązań pozwoliło zmniejszyć liczbę niepotrzebnych kolizji
strumieni ruchu, drugie - pozwoliło ograniczyć
zakres koniecznych przebudów, a przez to
koszt całej inwestycji, i to bez uszczerbku dla
bezpieczeństwa i wygody podczas wsiadania
i wysiadania pasażerów tramwajów. Problem
minimalnej szerokości przystanków tramwajowych stał się tematem osobnego artykułu autora, który wkrótce również zostanie opublikowany na łamach Przeglądu Komunikacyjnego.
W artykule nie analizowano zagadnień
związanych z siecią trakcyjną. W przypadku
pasa rozdziału o szerokości 4 m i ułożenia w
nim jednego toru, niestety nie ma już miejsca na zmieszczenie w tej przestrzeni słupów

8. Skrzyżowanie ulic Krzywoustego z Brucknera

9. Krańcówka przy C.H. Korona

trakcyjnych. Sieć zasilająca musiałaby więc być
podwieszona do słupów trakcyjno-oświetleniowych zlokalizowanych na zewnątrz jezdni.
Niestety podczas modernizacji ulic Kromera i
Krzywoustego w latach 2005-07 zastosowano
wyłącznie oświetleniowe latarnie uliczne. Podwieszenie do nich sieci trakcyjnej wymagałoby
całkowitej wymiany słupów wraz z ich fundamentami. Wzdłuż nowoprojektowanej trasy,
jedynie na długości nowych przystanków
tramwajowych istnieje możliwość ustawienia
nowych słupów trakcyjnych. Fakt ten wprost
podpowiada, aby pokusić się o zastosowanie
kolejnych innowacyjnych rozwiązań jakimi są:
•
tramwaje przejeżdżające krótkie odcinki
na zasilaniu akumulatorowym (tak jak w
Nicei), albo
•
tramwaje z superkondensatorami.
Klasyczna sieć trakcyjna byłaby więc jedynie
na przystankach, pozostałe odcinki tramwaje
przejeżdżałyby ze złożonym pantografem.
Kolejnym innowacyjnym zastosowaniem
(przynajmniej w realiach wrocławskich) mogłoby być uwzględnienie współdziałania
urządzeń kontroli i sygnalizacji zajętości toru
ze sterowaniem sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach, w celu nadania tramwajom priorytetu, a w efekcie skrócenia czasu przejazdu
i zwiększenia przepustowości. Wskazane byłoby również włączenie do tej współpracy sterowania przekładaniem zwrotnic na mijankach,
co umożliwiłoby rezygnację ze stosowania
zwrotnic samopowrotnych (sprężynowych)
charakteryzujących się dużym zużyciem i generowaniem hałasu albo przekładanych automatycznie przez motorniczego (jak to jest
obecnie we Wrocławiu na ul. Przyjaźni i Opolskiej), co stanowi niepotrzebną dodatkową
czynność obciążającą motorniczego i może
powodować pomyłki.
Autor artykułu żywi nadzieję, iż zaprezentowanie opisywanego rozwiązania przyczyni
się do obalenia stereotypu polegającego na

postrzeganiu jednotorowych linii tramwajowych z ruchem dwukierunkowym wyłącznie
jako reliktu przeszłości. W przypadku końcowych odcinków tras współczesnych sieci
tramwajowych rozwiązania takie mogą okazać
się najbardziej odpowiednim sposobem prowadzenia nowych linii tramwajowych, wzbogacając w ten sposób dotychczasowy arsenał
innowacyjnych rozwiązań, stosowanych w komunikacji tramwajowej, w dobie jej obecnego
renesansu.
Materiały źródłowe
[1] Konopka A. Analiza możliwości budowy
nowej linii tramwajowej wzdłuż ul. Kromera i Krzywoustego we Wrocławiu. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika
Wrocławska 2015.
[2] Plan generalny rozwoju transportu szynowego we Wrocławiu, Politechnika Krakowska, Ernst & Young, Warszawa - Wrocław czerwiec 2007.
[3] Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r.
[4] Modernistyczne osiedle - ogród projektu
Theo Eﬀenbergera i Hansa Thomasa we
Wrocławiu. Broszura, Stowarzyszenie LU.MI.NA, 2010.
[5] Plan miasta Wrocław, PPWK 1982.
[6] Opracowanie konstrukcji nowych typów
nawierzchni tramwajowych - Nawierzchnie tramwajowe we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Lądowej, 1972.
[7] Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
DzU RP Nr 43 z 14.05.1999, pozycja 430.
Schematy na rysunkach 1, 2 i 4 wykonano
z wykorzystaniem: www.openstreetmap.
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Planowanie i projektowanie tras tramwajowych jest specyﬁcznym działem projektowania tras kolejowych [40]. Z jednej strony
dopuszczenie małych (jak na standardy dróg
szynowych) promieni łuków poziomych i
dużych pochyleń, a także zasada jazdy na widoczność, ułatwiają projektowanie tras. Z drugiej strony z miejskiego charakteru transportu
tramwajowego i obsługi zazwyczaj (z wyjątkiem konurbacji górnośląskiej i aglomeracji
łódzkiej) małych odległości wynika konieczność lokalizowania peronów blisko początku i
końca podróży pasażerów – inaczej transport
tramwajowy będzie nieefektywny [15]. Dla
konkurencyjności tramwajów ważna jest też
ich odpowiednio duża prędkość handlowa
[14].
Lokalizacja trasy tramwajowej
Model bliskiego dojścia. Pierwsze trasy tramwajowe budowano wykorzystując przestrzeń
istniejących już ulic. Wadą tych tras jest z dzisiejszego punktu widzenia skomplikowana i
ograniczająca prędkość geometria (choć w
XIX w. prędkość ta była uznawana za dużą),
duża ilość kolizji z ruchem poprzecznym i
możliwość zablokowania przejazdu przez
parkujący pojazd bądź zator samochodowy.
Zaletą takiego podejścia jest jednak krótka
droga dojścia do tramwaju, a więc jego duża
dostępność [7,30]. Metodę trasowania charakteryzującą się dużą gęstością sieci, niewielkimi
odległościami między przystankami i małymi
(10-12 km/h) prędkościami handlowymi Beim
[3] nazywa szkołą szwajcarską, wskazując, że
często przynosi ona lepsze efekty niż opisana
niżej szkoła niemiecka.
W Polsce jest wiele tras tego typu, szczególnie w centrach miast. Jako przykłady
można wskazać centra Poznania, Krakowa
(szczególnie tzw. I obwodnicę), a także niektóre części warszawskiej Pragi, a poza Polską
oprócz wspomnianej Szwajcarii również Amsterdam czy Hagę. Warunkiem sukcesu jest
duża ilość pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku, co rekompensuje w bilansie konkurencyjności ograniczenie
prędkości handlowej.
Tego typu trasy tramwajowe są zazwyczaj

prowadzone ulicami klasy L, deptakami, bądź
ulicami tramwajowymi.
Zaleta dobrej dostępności nie oznacza
zaniechania starań o poprawę jakości ruchu
tramwajowego w centrach miast (czasami
również osiedli). Wskazane jest utrzymywanie
w miarę prostego przebiegu linii tramwajowych oraz pierwszeństwa, a na ewentualnych
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną pełnego priorytetu.
Model arterii. Okres rozwoju tramwajów, czyli
przede wszystkim koniec XIX w., to również
okres nowych tendencji w urbanistyce, w tym
budowa szerokich i prostych bulwarów. Na
takich bulwarach pojawił się drugi typ trasy
tramwajowej: w ciągu prostej ulicy, na wydzielonym pasie terenu. Trasa taka charakteryzowała się brakiem (poza węzłami tramwajowymi) ograniczeń prędkości wynikających z
geometrii i była wykorzystywana wyłącznie
przez tramwaje. Pozwalała też osiągać, pod
wpływem rozwoju techniki tramwajowej,
znacznie większe prędkości. Wiele powojennych tras w polskich miastach (w tym trasy w
odbudowanej lewobrzeżnej Warszawie) jest
zbudowanych według tego wzoru [6,26,27],
tyle że często liczne szpalery drzew i szeroka
przestrzeń piesza została zamieniona na jezdnie samochodowe [2].
Lokalizacja trasy tramwajowej wzdłuż
głównej ulicy, ale na wydzielonym torowisku,
stanowiła realizację idei monofunkcyjnych
obszarów: tereny mieszkalne były lokalizowane obok terenów transportowych, ale osobno. Tramwaj jechał szybciej, ale pasażer miał
dłuższą drogę dojścia, a także musiał przekraczać, często w drugim poziomie, ruchliwe
jezdnie samochodowe. Opisane podejście do
projektowania tras tramwajowych, nazwane
przez Beima szkołą niemiecką, początkowo
było efektywne, jednakże rozwój motoryzacji ujawnił jego istotne wady. Po pierwsze na
przeznaczonych dla mieszkania i rekreacji terenach zaczęto budować parkingi dla samochodów, w rezultacie droga przejścia pieszego do
własnego samochodu okazała się znacznie
krótsza niż droga na przystanek tramwajowy
[4,13]. Po drugie sterowanie ruchem na ulicach tramwajowo-samochodowych zaczęto
dostosowywać do potrzeb przepustowości
i płynności ruchu samochodowego, kosztem transportu zbiorowego i dojść pieszych
[10,39]. W szczególności lokalizowanie peronów przystanków tramwajowych przed
skrzyżowaniami, uzasadnione energetycznie
i bezpieczeństwem ruchu, pozwalało ukryć
część wydłużenia czasu przejazdu spowodowanego troską o jakość ruchu samochodowego.

Model arterii pozwalał na uzyskanie prędkości handlowej 18-21 km/h, uznawanej przez
Krycha [16] za próg efektywności ekonomicznej tramwaju. Podobieństwo do modelu arterii można też zauważyć w Łodzi, dzięki sprzyjającemu takiemu modelowi prostopadłemu
układowi ulic.
Premetro. Według Beima [3] szkoła niemiecka
zareagowała na rozwój motoryzacji poprzez
sprowadzanie tramwajów pod ziemię. Pozytywnym efektem było uzyskanie bardzo
dużych prędkości (np. na trasie Poznańskiego
Szybkiego Tramwaju – PST prędkość handlowa wynosi 35 km/h), wadą okazały się duże
koszty budowy i wydłużenie drogi dojścia na
perony. Zdaniem autora warto tą szkołę projektowania wydzielić i nazwać belgijską, ze
względu na pozytywne efekty uzyskane w
Brukseli [26,27]. W Brukseli sukcesywnie sprowadzano następujące po sobie odcinki tras
tramwajowych pod ziemię, a gdy ich długość
była odpowiednia – przekształcano w metro.
W ten sposób zbudowano całą sieć metra
w tym mieście, przy czym nadal buduje się
odcinki podziemne użytkowane (pewnie do
czasu) przez tramwaje.
Izolowanie tras tramwajowych poprzez
budowę premetra, bądź tylko ograniczanie się
do krytycznych dla prędkości odcinków sieci
tramwajowej (w Niemczech oznaczanych jako
U-Bahn, czyli lingwistycznie metro), odniosło
sukcesy [27], ale i porażki. Swoistym memento
może być przykład Ludwigshafen [32], gdzie
bezkolizyjną trasę tramwajową omijającą centrum miasta … zamknięto ze względu na bardzo małą ilość pasażerów, podczas gdy linie
trasowane arteriami cieszą się sporą frekwencją. Problemy frekwencyjne dotyczą też linii
U-2 metra w Wiedniu (oryginalnie budowanej
jako premetro), prowadzonej wzdłuż słynnego Ringu – ratunkiem dla trasy metra ma
być „wyprostowanie” jej tak, aby obsługiwała
nie tylko centrum, ale też sięgała oddalonych
osiedli.
W Polsce jako premetro zbudowano trasę
PST w Poznaniu. Pełną izolacja od ruchu ulicznego zastosowano też na trasach szybkiego
tramwaju w Krakowie i Szczecinie. Warto zauważyć, że sukces tych tras w Poznaniu (po
otwarciu trasy PST kursowały na niej 3 linie,
obecnie konieczne jest puszczanie w godzinach szczytu 6 linii) i Szczecinie wynika z łączenia dalekich osiedli z centrum miasta, a w
Krakowie z niskiej prędkości trasy przez Planty
i obsługi takich miejsc ruchotwórczych jak
dworzec kolejowy czy Politechnika.
Model pośredni. W swoim zestawieniu Beim [3]
wymienia również szkołę francuską, charak63
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teryzując budowane według niej trasy jako z
jednej strony meandrujące w celu obsłużenia
dużych generatorów pasażerów, a z drugiej
osiągające prędkość handlową na poziomie
25 km/h. Jako prekursora takiego modelu
trasowania podaje Strasbourg, gdzie z jednej
strony tramwaj zbudowano w przestrzeni staromiejskich ulic, a z drugiej w rejonie dworca
kolejowego tramwaj ma bezkolizyjną trasę.
Można uznać, że model pośredni bierze to
co jest dobre z pozostałych, starszych modeli, warto bowiem pamiętać, że o ile w Niemczech, Szwajcarii, Belgii, a także Polsce, Czechach, Węgrzech, Austrii czy Holandii tramwaj
zawsze funkcjonował w większych miastach,
o tyle we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii został praktycznie zlikwidowany i teraz jest odbudowywany.
Przykładami tramwaju budowanego według szkoły francuskiej mogą oprócz Strasbourga być chociażby tramwaj w centrum
Shieﬃeld (Anglia), prowadzony w przestrzeni
ulicy, ale przekraczający ważniejsze dla ruchu
samochodowego skrzyżowania w drugim
poziomie [1,44]. Innym przykładem może być
trasa tramwajowa przez Most Św. Rocha w Poznaniu, na której, pomimo trasowania ulicami
XIX-wiecznego miasta tuż obok pozostałości
średniowiecznych murów, średnia prędkość
handlowa (od Pl. Wiosny Ludów do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) wynosi 21 km/h [36].
Prędkość a dostępność
Zestawione w poprzednim rozdziale metody trasowania tramwajów pokazują pewien
dylemat między dostępnością i prędkością
handlową tramwaju. Transport szynowy jest
efektywny kiedy służy przewozowi pasażerów
lub towarów:
•
w dużej ilości (lub masie),
•
na duże odległości,
•
z dużą prędkością.
W centralnych obszarach miast konieczne
jest więc szukanie optimum pozwalającego
zachęcić jak najwięcej pasażerów, ale przy jak
najmniejszym wydłużeniu czasu przejazdu.
Dla określenia właściwej prędkości projektowej może być przydatne zestawienie podane
w tabeli 1. Zestawienie to oparto o następujące założenia [33]:
•
przyspieszenie rozruchu i opóźnienie hamowania 1,2 m/s2,
•
średni czas postoju na przystanku 12 s,
•
stosunek długości jazdy z pełną prędkością do długości jazdy hamowania i przy-

spieszania 3:2.
Osobną kwestią jest dostępność peronów
[5,23,24,30,35]. Im większa prędkość, tym
większe są wymagania bezpieczeństwa, co
często wydłuża czas podróży pasażera. W
szczególności problem dostępności może
dotyczyć osób niepełnosprawnych [19], a także miejsc przesiadkowych. Poniżej zestawiono
kilka obserwacji związanych z dojściem na
perony:
•
Na węźle sieci tramwajowej prędkość
tramwajów jest ograniczona do 10-15
km/h. Przy tej prędkości pasażerowie
mogą (o ile dzieje się to na deptaku, a
nie skrzyżowaniu z ruchem samochodowym) bezpiecznie przechodzić najkrótszą drogą między peronami. Wniosek o
bezpiecznym przejściu oparto o własne
obserwacje z Poznania (węzeł Most Teatralny, ul. Gwarna), Wrocławia i Chorzowa, a także Niemiec i Holandii [32].
Wniosek ten oparto również o publikację
[38], a rozwiązanie postulowano także w
[5,22,43].
•
Za bezpieczną dla umożliwienia pieszym
przechodzenia bez sygnalizacji świetlnej
prędkość tramwaju można uznać 28, 37
lub 50 km/h. Pierwsza prędkość związana
jest z możliwością łagodnego hamowania tramwaju (jego droga hamowania odpowiada drodze hamowania samochodu
z prędkości 50 km/h) przed przejściem
dla pieszych, druga jest analogiczna, tyle
że zakłada hamowanie awaryjne (niebezpieczne dla niektórych pasażerów), trzecia natomiast wynika z możliwości oceny
przez pieszego prędkości tramwaju w
sytuacji gdy tramwaj ma pierwszeństwo
(jeżeli nie wyznaczono przejść dla pieszych) [41]. Przyjęto więc, że granicą dla
stosowania niesygnalizowanych przejść
dla pieszych przez torowiska tramwajowe powinna być prędkość tramwaju 30
km/h, natomiast granicą dla przechodzenia przez torowisko bez pierwszeństwa –
50 km/h.
•
Konieczność skorzystania z przejścia
podziemnego może nawet kilkukrotnie
wydłużyć czas przejścia między równoległymi peronami [28]. Badania z węzła
Ronda Kaponiera w Poznaniu wykazały
że w takiej sytuacji 5% przesiadających
się osób korzysta z przejścia podziemnego, a 95% przechodzi w poziomie wbrew
przepisom. Jeżeli w danym kierunku
tramwaje odjeżdżają z dwóch sąsiednich

Tab. 1. Zależność między prędkością projektową a odległością między przystankami. Opracowanie
własne na podstawie [16,26,27,40]
Prędkość projektowa [km/h]

*15

30

40

50

60

70

Właściwa odległość między
przystankami [m]

bez
ograniczeń

100-200

200-300

300-500

400-600

600-1000

5

14

21

28

34

41

Prędkość handlowa [km/h]**

Dojście (1 lub 2 poziomowe)
1
1
1/2
1/2
2
2
* Prędkość 15 km/h powinna być stosowana jedynie przy węzłach sieci tramwajowej lub na krótkich deptakach.
** Jest to wartość orientacyjna. Widać że dla prędkości projektowej 40 km/h jest ona na granicy efektywności, projektowanie tras dla tej i mniejszych prędkości powinno więc być uzasadnione dużymi potokami podróżnych.

•

peronów (taka sytuacja była np. na węźle
Marymont w Warszawie), to brak możliwości przejścia praktycznie uniemożliwia
pasażerowi skorzystanie z tramwaju który
przyjechał na drugi peron.
Dojście na peron tylko z jednej strony (w
pewnym sensie wymagane na ulicach
klasy G i GP) może wydłużyć średnią
drogę dojścia o 18 m (dla 30-metrowej
długości peronu) do 48 m (dla długości
peronu 2 x 45 m), co biorąc pod uwagę
standardowy konkurencyjny zasięg dojścia pieszego 200-300 m oznacza wydłużenie o 7-19%.

Parametry techniczne trasy
tramwajowej i ulicy
Prowadzenie tras tramwajowych w mieście
oznacza zazwyczaj wspólne wykorzystanie
przestrzeni ulicy przez różnych użytkowników: tramwaje, pieszych, samochody i rowerzystów [12,21,23,32]. Wybrane parametry tras
tramwajowych i ulic porównano w tabeli 2.
Porównywanie w tabeli 2 drogi hamowania tramwajów i samochodów wynika z
różnicy opóźnienia hamowania. Maksymalna
wartość opóźnienia hamowania dla tramwajów (a = 2,5 m/s2) jest znacząco mniejsza niż
wymagana dla samochodów (a = 3,5 m/s2, nie
dotyczy ciężarówek). Obliczono więc drogę
hamowania Sh tramwajów (przy czasie reakcji
Tr = 2 s) i samochodów (przy czasie reakcji Tr
= 1 s) według wzoru:
Sh = V * Tr + V2 / (2 * a),
gdzie V – prędkość,
a następnie sprawdzono jaka prędkość samochodowa uzyskała taką samą drogę hamowania jak tramwaj.
Zwrócenie uwagi na minimalną odległość
między skrzyżowaniami wynika z ograniczeń
gęstości przejść dla pieszych stawianych
przez Rozporządzenie [42] dla ulic klasy G i
wyższych. Limity te w praktyce wymuszają
dostęp do peronu tylko z jednej strony, wydłużając niekiedy znacząco drogę dojścia pasażera.
W oparciu o powyższe analizy, a także publikacje [4,6,8,10,12,16,17,20,21,22,25,28,30,33,3
4,41,43], zaproponowano do dyskusji następujące zasady planowania tras tramwajowych w
zależności od przyjętej prędkości tramwajów.
Zasady te uzupełniono o przykłady, głównie z
terenu miasta Poznania.
15 km/h. Odcinki tras tramwajowych o takiej
prędkości powinny być stosowane rzadko
i na krótkich odcinkach. Optymalne jest lokalizowanie takich odcinków przy węzłach
tramwajowych lub przy przystankach. Ulica
powinna mieć charakter deptaku bądź strefy
zamieszkania. Możliwe jest zarówno pierwszeństwo tramwaju, jak i pieszych, z preferencją dla pierwszeństwa tramwajów, zwłaszcza
przy dużym ruchu pieszym. Torowisko powinno być zabudowane nawierzchnią pieszą lub
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być chroniony przed wejściem pieszych sygnalizacją o standardzie kolejowym bądź poprzez rozwiązania dwupoziomowe. Torowisko
musi być wydzielone z jezdni.

Tab. 2. Porównanie parametrów tras tramwajowych i ulic. Opracowanie własne na podstawie
[26,27,33,37,42,46]
Prędkość projektowa trasy
tramwajowej Vt [km/h]

15

30

40

50

60

70

Klasa ulicy odpowiadająca prędk. Vt

P#

D,L

L

Z,G

G

G,GP

Prędkość samochodów Vs [km/h]
odpowiadająca drodze hamowania
tramwajów z prędkości Vt

22

42

54

66

78

90

Klasa ulicy odpowiadająca prędk. Vs

P#,D

L

Z,G

GP

GP,S

S

Zalecany sposób przejścia pieszych:
przez torowisko*:
przez jezdnię dla prędk. pojazdów Vt:
przez jezdnię dla prędk. pojazdów Vs:

TU
T
T

UW
U
UW

U(W)X
WX
UW

UX(Z)
WX
X(Z)

XYZ
(W)XZ
Z

XYZ
XZ
Z

brak

100-200

200-300

300-500

400-600

600-1000

Klasa ulicy właściwa dla odległości
między skrzyżowaniami równej zalecanej odległ. między przystankami

D,L

D,L
(Z)

D,L,
Z

D,L,
Z(G)

D,L,
Z,G

D,L
Z,G,
GP

Minimalny normalny promień łuku
poziomego toru tramwajowego [m]

25

50

100

150

200

300

Zalecana odległość między
przystankami [m]

70 km/h. Prędkość 70 km/h obowiązuje na
trasie PST (za wyjątkiem wybranych fragmentów). Przy tej prędkości konieczne jest
wyodrębnienie trasy z ruchu ulicznego, bądź
ﬁzycznie poprzez prowadzenie jej w drugim
poziomie, bądź przez ochronę przejazdów i
przejść sygnalizacją o standardzie kolejowym.
Właściwe jest odrębne trasowanie bądź prowadzenie w przestrzeni (lub równolegle do)
ulic klasy G, GP lub S.

Odpowiadająca powyższemu
D,L,
D,L
D,L,Z,
brak
D,L
wszystkie
promieniowi klasa ulicy
Z
Z,G
G,GP
# P – ulica piesza czyli deptak.
* T – strefa zamieszkania; U – strefa 30 km/h; W – przejście dla pieszych; X – przejście sterowane sygnalizacją świetlną; Y – specjalne sterowanie ruchem (odpowiadające kolejowemu); Z – przejście w drugim poziomie (nadziemne,
podziemne).

samochodową. Pozytywnymi przykładami takich odcinków są ul. Gwarna w Poznaniu czy
Pl. Teatralny we Wrocławiu.
30 km/h. Prędkość 30 km/h powinna wynikać z gęstej lokalizacji przystanków i dużego
popytu na transport tramwajowy; może też
obejmować miejsca opisane dla prędkości
15 km/h. Ulica powinna mieć klasę D lub L, z
dopuszczalną prędkością samochodów 20-40
km/h. Możliwe jest zarówno pierwszeństwo
tramwaju, jak i pieszych, z preferencją dla
pierwszeństwa tramwajów, zwłaszcza przy
dużym ruchu pieszym. Torowisko powinno
być wbudowane w jezdnię. Pozytywnymi
przykładami takich odcinków są ze względu na łukowy przebieg ulicy ul. Strzelecka,
Wołyńska, Górna Wilda i 28 Czerwca 1956 w
Poznaniu czy, ze względu na gęstość węzłów
tramwajowych, I obwodnica w Krakowie. Warto zwrócić uwagę na ul. Wołyńską w Poznaniu,
na której natężenie ruchu samochodowego
jest właściwe dla ulicy klasy L (ulica jest chroniona przed nadmiernym ruchem samochodowym odpowiednim układem ulic jednokierunkowych), w związku z czym wspólny pas
tramwajowo-samochodowy nie stanowi dla
ruchu tramwajów problemu.
40 km/h. Prędkość 40 km/h powinna wynikać
z gęstej lokalizacji przystanków i większego
od przeciętnego popytu na transport tramwajowy. Ulica powinna mieć klasę L lub Z, z
dopuszczalną prędkością samochodów 40-50
km/h. Piesi powinni ustępować pierwszeństwo tramwajom bądź być puszczani przez
sygnalizację świetlną z priorytetem tramwajowym. Torowisko może być wbudowane w
jezdnię bądź wydzielone. Pozytywnymi przykładami tras gdzie wystarczy projektowanie

dla prędkości 40 km/h są ul. Kraszewskiego i
Winogrady w Poznaniu.
50 km/h. Trasa projektowana dla prędkości 50
km/h zapewnia właściwą prędkość handlową
dla konkurencyjności tramwaju. Ulica powinna mieć klasę Z, ewentualnie G, z dopuszczalną prędkością samochodów 50 (ewentualnie 50-70) km/h. Uzasadnione może być też
prowadzenie trasy ulicą tramwajową, bądź
torowiskiem wydzielonym w przestrzeni ulicy
klasy L, ze świadomością że parametry trasy
tramwajowej będą istotnie lepsze od parametrów ulicy. Piesi powinni ustępować pierwszeństwo tramwajom bądź być puszczani
przez sygnalizację świetlną z priorytetem
tramwajowym, ewentualnie można też dopuścić dojście w drugim poziomie. Torowisko
powinno być wydzielone z jezdni (przynajmniej oznakowaniem i zachowaniem skrajni),
co nie wyklucza zabudowy nawierzchnią samochodową dla sytuacji awaryjnych, autobusów czy pojazdów alarmowych. Pozytywnymi przykładami tras z prędkością tramwajową
50 km/h są al. Wielkopolska (klasy L), Trasa Kórnicka, ul. Murawa (klasy Z) czy ul. Grunwaldzka
(klasy G) w Poznaniu.
60 km/h. W Poznaniu dopuszczenie prędkości
60 km/h występuje jedynie na odcinku ul. Hetmańskiej, można jednak obserwować motorniczych rozwijających taką prędkość na kilku
innych odcinkach. Ulica powinna mieć klasę
G, ewentualnie GP, z dopuszczalną prędkością
samochodów 50-70 km/h. Uzasadnione może
być też prowadzenie trasy ulicą tramwajową,
bądź torowiskiem wydzielonym w przestrzeni
ulicy klasy Z, ze świadomością że parametry
trasy tramwajowej będą istotnie lepsze od parametrów ulicy. Przejazd tramwaju powinien

Doświadczenia poznańskie warto uzupełnić o
stwierdzenia, że:
•
konieczna jest ochrona torowisk wbudowanych w jezdnię i nie wydzielonych
przynajmniej oznakowaniem przed dużym natężeniem ruchu samochodowego, co można zrealizować odpowiednią
sygnalizacją lub organizacją ruchu;
•
na ulicach klasy L i Z konieczne dla zapewnienia dobrej jakości ruchu tramwajowego jest odpowiednie zarządzanie
parkowaniem, w tym odsuwanie miejsc
parkingowych od torowiska i ochrona
przed „chwilowym” parkowaniem;
•
trasowanie wzdłuż ulic klasy GP i S, a
często też G, ogranicza dostępność przystanków;
•
budowa rozwiązań dwupoziomowych o
substandardowych parametrach może
stanowić większe ograniczenie prędkości
i płynności ruchu tramwajów niż jednopoziomowe skrzyżowanie z sygnalizacją
świetlną i priorytetem tramwajowym.
Skrzyżowania
Kształtowanie sieci tramwajowej według modelu arterii jest najłatwiejsze, rodzi jednak problemy na skrzyżowaniach. Problemy te wynikają z dążenia do zapewnienia dobrej jakości
ruchu samochodowego, co jest uzasadnione
wysoką klasą ulicy, ale jednocześnie bywa
sprzeczne z dobrą jakością ruchu tramwajowego. Wśród problemów koegzystencji w
jednej przestrzeni tras tramwajowych i ważnych ulic samochodowych można wymienić:
•
problemy z koordynacją sygnalizacji,
zwłaszcza jeżeli skrzyżowania są gęściej
niż wynika z przepisów Rozporządzenia
[10,31,34,42],
•
ograniczanie dojścia na perony – dojście
to lokalizuje się tylko od strony skrzyżowania [5,23,30],
•
problemy z obsługą strumieni skręcających kolizyjnych z torem tramwajowym
(a także z drogami dojść pieszych na perony) [35],
•
problemy ze sterowaniem ruchem jeżeli,
wbrew klasie ulicy, nie ma miejsca na wydzielone pasy do skręcania [32,37].
Problemy ze sterowaniem ruchem stają się
znacznie poważniejsze gdy na takiej arterii
65
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trzeba zlokalizować węzeł sieci tramwajowej.
Ze względu na obowiązek ograniczenia prędkości do 10-15 km/h [18], przejazd tramwaju o
długości 30 m przez pełny czterokierunkowy
węzeł zajmuje 20-34 s. Obsługa stałoczasowa wszystkich relacji tramwajowych zajmuje
więc 120-136 s w cyklu, przy czym długość cyklu nie powinna przekraczać … 130 s. Sterowanie ruchem tramwajowym w dużej mierze
determinuje więc program sygnalizacji, utrudniając jej dostosowanie do potrzeb ruchu samochodowego [31,34].
Rozwiązaniem problemu może być inteligentna sygnalizacja [11], wykorzystująca fakt
pojawiania się tramwajów w danej relacji tylko w niektórych cyklach, albo skrzyżowanie z
ruchem samochodowym wokół dużej wyspy
pozwalającej na zatrzymanie tramwaju [9]. To
ostatnie rozwiązanie jest często stosowane
kosztem konieczności zatrzymania tramwaju
(kosztem pogorszenia jakości ruchu tramwajowego) i przy dopuszczeniu, wbrew Rozporządzeniu [45], kolizyjnych relacji między
tramwajami.
Na węzłach trójkierunkowych liczba możliwych relacji stanowi połowę liczby dla węzłów czterokierunkowych, w związku z czym
węzły te są mniej problematyczne. Warto

jednak pamiętać, że zamiana węzła czterowylotowego na dwa trójwlotowe w zauważalny
sposób może zredukować prędkość handlową tramwajów. Pozytywnie można natomiast
odnieść się do przeplotu tras tramwajowych
połączonego z przystankiem (np. na Pl. Słowiańskim we Wrocławiu), gdyż w takim rozwiązaniu rozjazdy ograniczają prędkość tramwajów jedynie w sąsiedztwie peronów.
W tabeli 3 zestawiono poznańskie trój i
czterokierunkowe węzły sieci tramwajowej, z
oceną jakości ruchu na skrzyżowaniu. Jakość
ruchu samochodowego oceniano sprawdzając czy skrzyżowanie nie jest krytyczne dla
przepustowości ważnych ulicy, jakość ruchu
tramwajowego oceniano analizując zatrzymania nie związane z faktycznym przepuszczaniem innego tramwaju, natomiast do oceny
jakości ruchu pieszego brano pod uwagę czas
czekania na zielone światło. Można zauważyć,
że dobrą jakość ruchu osiągają węzły zlokalizowane poza podstawowym układem drogowym, nieco gorszą na węzłach zlokalizowanych na skrzyżowaniach ulicy klasy G z ulicą
lokalną. Dużą rolę odgrywa jakość sterowania,
natomiast intensywność ruchu tramwajowego już nie. Wśród propozycji rozwiązań poprawiających jakość ruchu na węzłach tram-

Tab. 3. Jakość ruchu na węzłach tramwajowych Poznania. Opracowanie własne
Węzły czterokierunkowe
Węzeł

K

X

S

JT

JS

JP

NT

Okrąglak

L,P

Zwykłe

B

+

+

+

108

Most Teatralny

G,P

Skanalizowane

B

+

–

+

168

Most Teatralny

G,P

Skanalizowane

I

–

–

–

168

Rondo Kaponiera

G,Z

Z wyspą centr.

A

–

–

Podz.

120

Rondo J. N.-Jeziorańskiego

GP,G

Z wyspą centr.

A

–

–

+

60

Rondo Starołęka

GP,G

Z wyspą centr.

A

–

–

–

84

Rondo Śródka

GP,G

Z wyspą centr.

A

–

–

–

60

Hetmańska – Głogowska

GP,G

Skanalizowane

A

–

–

–

72

Hetmańska – 28 Czerwca

GP,L

Skanalizowane

A

–

+

–

66

Jana Pawła II – Kórnicka

GP,L

Na prawe skręty

I

+

–

–

96

Węzły trójkierunkowe
Węzeł

K

X

S

JT

JS

JP

NT

Rynek Wildecki

L

Zwykłe

B

+

+

+

36

Rynek Jeżycki

G,L

Zwykłe

S/B

–

–

+

48

Głogowska PST

G,T

Zwykłe

I

+

+

+

60

Wierzbięcice

G,L

Skanalizowane

S

–

–

Podz.

48

Półwiejska

G,L

Skanalizowane

A

–

–

–

60

Brama Dębińska

G,Z

Skanalizowane

S

–

–

–

60

Roosevelta – Bukowska

G

Skanalizowane

A

–

+

–

108

Żeromskiego

GP,G

Skanalizowane

A

–

–

–

48

Rondo Rataje

GP,G

Rondo

A

–

–

–

72

Os. Lecha
T
Tramwajowe
I
+
Nadz
Nadz
60
K – klasy ulic zbiegające się w węźle tramwajowym, w tym piesze (P) i tramwajowe (T);
X – typ skrzyżowania;
S – typ sygnalizacji: B – brak, S – stało czasowa, A – akomodacyjna z niewielką swobodą sterowania lokalnego, I –
zależna od ruchu;
JT, JS, JP – jakość ruchu tramwajowego, samochodowego, pieszego, o ile obsługa nie następuje w innym poziomie
(nadziemnie lub podziemnie);
NT – natężenie ruchu tramwajowego w godzinie szczytu (niektóre dane przyjęto dla sytuacji sprzed kilku lat).

wajowych Poznania zlokalizowanych w ciągu
ulic układu podstawowego można wymienić
[31,34]:
•
likwidację liniowych relacji skrętnych
tramwajów na węźle Rondo Kaponiera,
•
poprowadzenie samochodów tunelem
pod węzłami Most Teatralny i Rondo Rataje, zostawiając na powierzchni tramwaje, pieszych i rowerzystów,
•
koordynację tramwajową wzdłuż części II ramy, czyli obwodnicy śródmieścia
w klasie GP (węzły Żeromskiego, Rondo
Jeziorańskiego, Hetmańska – Głogowska,
Hetmańska – 28 Czerwcza),
•
koordynację tramwajową wzdłuż części I
ramy, czyli obwodnicy centrum w klasie
G (węzły Wierzbięcice, Półwiejska i Brama
Dębińska),
•
poprawę sterowania na węźle Rynek Jeżycki.
Wnioski
Nowoczesne planowanie tras tramwajowych
wymaga ich zbliżenia do źródeł i celów podróży pasażerów. Wskazane jest stosowanie
modelu mieszanego, a więc w miarę możliwości:
•
trasowanie środkiem istniejącej zabudowy [4],
•
trasowanie po linii zbliżonej do prostej
(im gorsza dostępność peronów, tym
mniejsza powinna być różnica między
przebiegiem trasy a łączeniem przystanków linią prostą),
•
ograniczenie stosowania rozwiązań dwupoziomowych do miejsc krytycznych dla
prędkości handlowej tramwaju [17],
•
Uwzględnianie przy trasowaniu proﬁlu
prędkości, w tym lokalizowanie rozjazdów czy łuków o małych promieniach
przy przystankach [18,34].
Trasowanie metodą arterii jest najprostsze,
jednakże może powodować poważne negatywne skutki w postaci ograniczonej dostępności, problemów z jakością sygnalizacji oraz
problemów z kształtowaniem węzłów tramwajowych. Innymi słowy proste trasowanie na
etapie koncepcji może mieć duże negatywne
konsekwencje na etapie projektu organizacji
ruchu czy eksploatacji. Odradza się planowanie tras tramwajowych w przestrzeni ulic klasy
S i GP (gdyż wymaga się dla nich dobrej jakości ruchu samochodowego), natomiast trasowanie ich w przestrzeni ulic klasy G wymaga
rozwagi.
Wskazane są badania nad poprawą dostępności tras tramwajowych dla pasażerów,
w tym zasad trasowania tramwajów przez
deptaki, dopuszczania projektowania tras bez
przejść dla pieszych, zmian w prawie w celu
umożliwienia dostępności peronów z obu ich
końców. Ważne jest też stosowanie priorytetu
tramwajowego, rozumianego jednak jako dawanie sygnału „jedź” wtedy kiedy tramwaj go
potrzebuje, ale też tylko wtedy [34].
Dla jakości ruchu tramwajowego wskazane
jest planowanie węzłów czterokierunkowych,
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optymalnie poza ulicami wyższych klas. Lokalizacja węzła tramwajowego w ciągu ważnej
ulicy samochodowej może skłaniać węzły takie mogą jednak stanowić problem dla dobrego sterowania ruchem samochodowym.
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W ostatnich latach zauważa się w literaturze
polskiej i światowej wzmożone zainteresowanie problemami dynamiki nawierzchni
dróg kolejowych i podtorza. Jedną z przyczyn jest wyraźny wzrost prędkości eksploatacyjnych, związany z rozwojem kolei
dużych prędkości. W kolejnych krajach na
świecie powstają lub są planowane nowe
linie kolejowe dostosowane do ruchu pociągów z dużymi prędkościami, modernizowana jest też sieć istniejąca. Przykładowo
w Danii opracowano długoterminowy plan
rozwoju sieci transportowej, którego częścią jest koncepcja zakładająca skrócenie
czasu podróży między czterema głównymi miastami do jednej godziny, tzw. Hour
Model [5]. Wdrożenie tej koncepcji wymaga dostosowania istniejących linii kolejowych do dużych prędkości i budowa linii
nowych. W związku z tymi planami podejmowane są w duńskich ośrodkach naukowych intensywne prace badawcze, w celu
przygotowania własnych systemów obliczeniowych umożliwiających symulację
drgań oraz prognozę efektów dynamicznych specyﬁcznych dla dużych prędkości
ruchu [5].
Podobnie dzieje się w innych krajach,
co spowodowało pojawienie się w literaturze wielu nowych publikacji, w których
rozwijane są metody obliczeniowe i proponowane są coraz bardziej rozbudowane
modele dynamiczne nawierzchni kolejowej i poruszających się po nich pociągów
[1, 6, 7, 10, 12]. Badane są różne efekty dynamiczne, które przy konwencjonalnych
prędkościach ruchu mogły być pominięte

jako mało istotne, a które nabierają znaczenia przy dużych prędkościach, rzędu 250
km/h i więcej. Wiele uwagi poświęca się na
przykład analizie wpływu nierówności geometrycznych szyn i nieregularności w rozkładzie sztywności podłoża toru, badane
są efekty interakcji konstrukcji z podłożem
gruntowym a także tzw. efekty progowe,
wynikające np. ze zmian konstrukcyjnych
nawierzchni lub podtorza. Również w Polsce, w związku z postępującą modernizacją
sieci kolejowej podejmowane są w różnych
ośrodkach naukowych badania teoretyczne i numeryczne różnych zagadnień dynamiki toru kolejowego [4, 8, 11].
W większości publikacji, w których efekty dynamiczne obciążenia ruchomego są
analizowane w sposób numeryczny, uwaga jest skupiona głównie na analizie drgań
toru kolejowego, ewentualnie na drganiach
podtorza gruntowego lub obiektu mostowego. Rzadkością są badania ukierunkowane na symulację numeryczną i ocenę
drgań pojazdów kolejowych, uwzględniające sprzężenie drgań pojazdu z drganiami
toru spoczywającego na odkształcalnym
podłożu. Wynika to między innymi z trudności obliczeniowych, związanych z symulacją dostatecznie dokładnych przebiegów
czasowych przyspieszeń drgań, które są
czynnikiem decydującym o właściwej ocenie komfortu jazdy pasażerów i stopnia zużycia elementów konstrukcyjnych. Jednym
z celów niniejszego artykułu jest pokazanie skali trudności, które trzeba pokonać,
aby wygenerować przebiegi przyspieszeń
drgań pojazdu kolejowego. Zasadniczym
celem jest natomiast analiza przebiegów
czasowych przemieszczeń pionowych
drgań pojazdu kolejowego, w trakcie jego
przejazdu z dużą prędkością przez nierówność progową toru. Nierówność progowa
jest rozumiana jako nagła, skokowa zmiana
sztywności podłoża toru, przy zachowaniu
idealnej geometrii i pominięciu nierówności powierzchni tocznej szyn. Tego typu
nierówność progowa występuje na przykład w miejscach zmiany typu konstrukcji
nawierzchni kolejowej – z podsypkowej na
bezpodsypkową, lub odwrotnie. Nierówności progowe występują też przy wjeździe i wyjeździe z tunelu, na przyczółkach
mostowych, a także wtedy, gdy trasa linii
kolejowej przebiega przez przejazd kolejowy lub nad przepustem [3, 11].
Rozważono sześć hipotetycznych przy-

padków nierówności progowych, różniących się wielkością skoku nagłej zmiany
sztywności podłoża toru. Analizie poddano
drgania wybranego członu pociągu dużych prędkości – zespołu trakcyjnego typu
Shinkansen, poruszającego się z prędkością 75 m/s, czyli 270 km/h. Wyznaczone
przebiegi drgań porównano z wynikami
uzyskanymi dla toru, w którym nierówność
progowa nie występuje. Przedstawiono
wnioski dotyczące wpływu nierówności
progowej na pionowe przemieszczenia
nadwozia i wózka jezdnego pojazdu oraz
dwóch kolejnych zestawów kołowych.
Pokazano też przykładowe przebiegi przyspieszeń drgań pojazdu, obrazujące trudności obliczeniowe, które pojawiają się w
analizie przyspieszeń.
Metoda analizy drgań
Do obliczeń zastosowano metodę numeryczną, którą autorzy opisali szczegółowo
w pracach [2, 3], gdzie głównym tematem badań była analiza drgań toru z nierównością progową, w aspekcie wpływu
prędkości przejazdu pociągu. Zastosowana
metoda uwzględnia ciągły rozkład masy
i tłumienie materiałowe szyn, sprzężenie
drgań toru i pojazdów kolejowych tworzących pełny skład pociągu oraz dwustopniowe, sprężysto-tłumiące zawieszenie pojazdów. Metoda jest przeznaczona do analizy
pionowych drgań sprzężonego układu tor
– pociąg, stąd model obliczeniowy układu
jest modelem płaskim. Do wyprowadzenia
równań ruchu toru z ciągłym rozkładem
masy, spoczywającego na odkształcalnym
podłożu, zastosowano metodę elementów
skończonych w ujęciu Galerkina, przyjmując za punkt wyjścia równanie różniczkowe drgań belki Eulera na niejednorodnym
podłożu sprężystym Winklera z tłumieniem
wiskotycznym. Model dynamiczny pojazdu
(członu zespołu trakcyjnego) przyjęto w
postaci układu dyskretnego o 10-ciu stopniach swobody, który składa się z trzech
sztywnych tarcz masowych, czterech mas
skupionych oraz zespołu więzi sprężystych

1. Model układu tor – pociąg
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2. Przebiegi czasowe pionowych przemieszczeń dwóch zestawów kołowych przedniego wózka, wyznaczone w trzech przypadkach nierówności progowej toru spowodowanej zwiększeniem sztywności
podłoża (D – przemieszczenie dynamiczne, QS – przemieszczenie quasi-statyczne)

i tłumików wiskotycznych łączących elementy masowe (por. rysunek 1). Tarcze masowe modelują nadwozie pojazdu i wózki
jezdne, natomiast masy skupione, pozbawione bezwładności obrotowej, reprezentują zestawy kołowe.
Przyjęto uproszczenie, że toczące się po
szynach zestawy kołowe pozostają w pełnym kontakcie z szynami, pomijając w ten
sposób zjawisko chwilowego odrywania
się kół. Wskutek przyjętego uproszczenia,
pionowe przemieszczenia zestawów kołowych są w każdej chwili równe ugięciom
szyny w punktach kontaktu. Korzystając
z tego faktu wyznaczono przemieszczenia dynamiczne zestawów kołowych – na
podstawie równań ruchu sprzężonego
układu tor - pociąg, oraz przemieszczenia
statyczne – na podstawie równań statycznych, w których obciążeniem toru jest zestaw sił skupionych o stałych wartościach,
równych statycznym naciskom zestawów
kołowych.
Parametry obliczeniowe sprzężonego
układu dynamicznego tor – pociąg
Przedmiotem badań jest przejazd pociągu
przez nierówność progową, która znajduje
się w środku odcinka toru o długości 120,0
m. Odcinek toru składa się więc z dwóch
60-metrowych części charakteryzujących
się różną sztywnością podłoża. Tor stanowią dwie szyny typu UIC60. Sztywność
giętna belki zastępującej dwie szyny wynosi zatem 12831,0 kNm2, a jej masa jednostkowa ma wartość 121,0 kg/m. Założono, że
tłumienie wynikające z cech reologicznych
materiału szyn jest określone czasem retardacji o wartości 2,1·10-5 s. Zgodnie z założeniami metody obliczeniowej przyjęto, że
końce toru są utwierdzone a odcinek toru
o długości 120,0 m jest dostatecznie długi,

aby efekty wynikające z warunków brzegowych zostały skutecznie wytłumione wskutek tłumienia geometrycznego (por. prace
[2, 3]).
Charakterystyki podłoża toru są określone dwoma parametrami: parametrem tłumienia c = 286,67 kNs/m2, który jest stały
na całej długości 120-metrowego odcinka
i współczynnikiem sprężystości o typowej
wartości k = 110 000,0 kN/m2, która opisuje sztywność podłoża na odcinku dojazdowym o długości 60 m, zlokalizowanym
przed nierównością progową. Rozpatrzono
sześć przypadków nierówności progowej:
w trzech przypadkach sztywność podłoża
toru rośnie nagle od wartości k do wartości:
5k, 20k lub 50k , w kolejnych trzech maleje
do wartości k/5, k/20 lub k/50. Po nagłym
skoku, sztywność podłoża drugiej 60-metrowej części odcinka toru jest już stała –
odpowiednio większa lub mniejsza niż na
odcinku dojazdowym.
Do szczegółowych analiz wybrano
pierwszy człon zespołu trakcyjnego typu
Shinkansen, z rozproszonym napędem.
Zespół jest złożony z ośmiu 25-metrowych
powtarzalnych jednostek napędowych
(członów). Parametry masowe pojedynczego członu są następujące: masa nadwozia z
pełnym ładunkiem 36 000 kg, masa wózka
jezdnego 4 950 kg, masa zestawu kołowego 2 400 kg, biegunowy centralny moment
bezwładności masy nadwozia 1,894·106
kgm2 a masy wózka 6,150·103 kgm2. Sztywność i tłumienie zawieszenia pierwszego
stopnia wynoszą odpowiednio: 2540 kN/m
i 19,63 kNs/m, a zawieszenia drugiego
stopnia: 887 kN/m i 43,35 kNs/m. Odległość
między osiami wózków jezdnych wynosi
17,5 m, między osiami zestawów kołowych
2,5 m. Statyczne naciski osiowe pociągu są
jednakowe i wynoszą 136,1 kN.
Przebiegi czasowe przemieszczeń ob-

liczono przyjmując podział 120-metrowego odcinka toru na elementy skończone
o długości 0,6 m, co daje łącznie 200 elementów i 398 dynamicznych stopni swobody. Biorąc pod uwagę, że drgania całego
składu pociągu są zdeﬁniowane w bazie
liczącej 48 dodatkowych stopni swobody,
otrzymuje się w konsekwencji układ 446ciu równań różniczkowych o zmiennych w
czasie współczynnikach, które opisują ruch
sprzężonego układu tor – pociąg. Równania te rozwiązywano numerycznie z użyciem bezwarunkowo stabilnego wariantu
metody Newmarka, stosując krok czasowy
0,001 s. Warto zauważyć, że przy założonej
prędkości jazdy pociągu 75 m/s, przejazd
czoła pociągu przez 120-metrowy odcinek
toru zajmuje 1,6 s. Wygenerowanie przebiegu drgań w czasie od 0 do 1,6 s wymaga zatem wykonania 1 600 kroków obliczeniowych, przy czym w każdym kroku są
obliczane na nowo współczynniki 446-ciu
równań różniczkowych i rozwiązywany jest
układ 446-ciu algebraicznych równań kolokacji ([9]).
Przykładowe przebiegi przyspieszeń
wyznaczono przy podziale toru na elementy skończone o długości 0,5 m, stosując do
numerycznego całkowania równań ruchu
krok czasowy o długości 0,0001 s. Przyjęcie wymienionych parametrów obliczeniowych prowadzi do zadania opisanego
przez 526 równań, które są rozwiązywane
przy zastosowaniu 16 000 kroków obliczeniowych. Jak będzie dalej pokazane, nie są
to parametry wystarczające do uzyskania
dostatecznej dokładności przyspieszeń.
Przemieszczenia dynamiczne i statyczne
zestawów kołowych
Na rysunku 2 pokazano przebiegi czasowe
przemieszczeń pionowych dwóch zestawów kołowych przedniego wózka jezdnego pierwszego członu pociągu, który przejeżdża przez nierówność progową toru z
prędkością 75 m/s (270 km/h). Wykresy
przebiegów odpowiadają trzem przypadkom nierówności progowej, w których
sztywność toru rośnie: pięciokrotnie (5k),
dwudziestokrotnie (20k) i pięćdziesięciokrotnie (50k). Na rysunku 3 przedstawiono
analogiczne wykresy odpowiadające trzem
innym przypadkom, gdzie sztywność toru
maleje: pięciokrotnie (k/5), dwudziestokrotnie (k/20) i pięćdziesięciokrotnie (k /50).
Na obu rysunkach 2 i 3 porównano
rozwiązania dynamiczne, oznaczone w legendzie rysunków symbolem D, z rozwiązaniami quasi-statycznymi oznaczonymi
symbolem QS. Rozwiązania quasi-statyczne są rozwiązaniami statycznymi, wyznaczonymi w kolejnych położeniach zestawu
sił skupionych równych statycznym naci69
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4. Przebiegi czasowe pionowego przemieszczenia środka wózka jezdnego i środka nadwozia, wyznaczone w sześciu przypadkach nierówności progowej toru spowodowanej zmianą sztywności podłoża

skom osiowym kół, przy czym położenia te
są określone przez kolejne chwile czasowe,
w których są obliczane rozwiązania dynamiczne.
Każdy prezentowany przebieg pionowych drgań zestawu kołowego, a także
przebiegi quasi-statyczne można podzielić
na trzy charakterystyczne części. W części
pierwszej widoczny jest niepożądany efekt
początkowy, wynikający z utwierdzenia
lewego brzegu toru. Efekt ten polega na
narastaniu rozwiązania do wartości ustalonej, która charakteryzuje drugą część
charakterystyczną przebiegu, odpowiadającą przejazdowi pociągu po odcinku
poprzedzającym nierówność progową.
Rozwiązania statyczne ustalają się bardzo
szybko, natomiast rozwiązania dynamiczne
oscylują wskutek propagacji efektu założenia warunków brzegowych (rysunek 2). Te
początkowe oscylacje sukcesywnie gasną
i rozwiązania dynamiczne, podobnie jak
statyczne, ustalają się na stałym poziomie,

większe, powoduje radykalne zmniejszenie
pionowych przemieszczeń obu zestawów
kołowych pojazdu. Przemieszczenia dynamiczne ustalają się wtedy na poziomie statycznym, jednakowym dla obu zestawów
kołowych. Przy typowej sztywności podłoża, przyjętej za wartość porównawczą k,
przemieszczenia dynamiczne pierwszego i
drugiego zestawu kołowego różnią się, co
widać na rysunku 2. Zmniejszanie sztywności podłoża poniżej wartości porównawczej k powoduje pogłębianie się różnicy
między przemieszczeniami dynamicznymi
zestawów kołowych przedniego wózka
pojazdu (por. rysunek 3). Przemieszczenia
dynamiczne drugiego zestawu kołowego, licząc od czoła pociągu, są generalnie
większe niż pierwszego, co oznacza, że
w trakcie jazdy z dużą prędkością wózek
jezdny jest odchylony – jego przód jest
uniesiony względem tyłu. Odchylenie jest
tym większe im mniejsza jest sztywność
podłoża toru. Ten efekt jest podobny do
wpływu rosnącej prędkości ruchu pociągu
[2]. Warto zauważyć, że przy małej sztywności podłoża przemieszczenia dynamiczne obu zestawów kołowych są mniejsze od
przemieszczeń statycznych, co oznacza, że
efekty dynamiczne jazdy z dużą prędkością
powodują odciążenie przodu całego pojazdu (pierwszego członu zespołu trakcyjnego). Wraz ze zwiększaniem sztywności
podłoża, efekt ten maleje, co powoduje,
że przy sztywności k/5 i k przemieszczenie
dynamiczne drugiego koła jest już nieco
większe od statycznego.

który odpowiada tzw. fali ustalonej, charakteryzującej tor o nieskończonej długości.
Trzecia część każdego rozwiązania następuje po nagłej zmianie przemieszczenia
wózka wskutek nierówności progowej i
odpowiada przejazdowi pociągu po drugim, znacznie sztywniejszym fragmencie
toru (rysunek 2) lub fragmencie o znacznie mniejszej sztywności (rysunek 3). W
rozwiązaniach dynamicznych pojawia się
tu efekt progowy spowodowany nagłą
zmianą sztywności podłoża. W przypadku
zwiększenia sztywności podłoża, efekt progowy ma postać krótkotrwałych drgań o
niewielkiej amplitudzie, natomiast w przypadku zmniejszenia sztywności drgania
wzbudzone gasną wolniej a ich amplituda
początkowa jest wyraźnie większa.
Z analizy przedstawionych rezultatów
wynikają inne ciekawe wnioski nie dotyczące bezpośrednio efektu progowego.
Zgodnie z oczekiwaniami, zwiększenie
sztywności podłoża toru, pięciokrotne lub

Drgania wózka jezdnego i nadwozia
pojazdu
Na rysunku 4 pokazano przebiegi drgań
obserwowanych w środku wózka jezdnego i w środku nadwozia pierwszego członu
zespołu trakcyjnego jadącego z prędkością
270 km/h. W przemieszczeniach wózka
jezdnego wyraźnie ujawnia się efekt progowy, tym większy im słabsze jest podłoże
toru po przekroczeniu nierówności progowej. Pięciokrotne zmniejszenie sztywności
podłoża powoduje prawie czterokrotny
nagły wzrost dynamicznego przemieszczenia wózka – od około 0,7 mm do 2,8 mm,
po czym pojawiają się gasnące drgania o
wyjściowej amplitudzie rzędu kilku milimetrów. W przypadku nagłego zwiększenia
sztywności podłoża obserwujemy raptowne zmniejszenie przemieszczenia wózka
prawie do zera, ale następujące potem
drgania są praktycznie pomijalne, ich amplituda jest nieznaczna.
Drgania nadwozia charakteryzuje znacznie mniejsza częstość w porównaniu z
drganiami wózka i zestawów kołowych.
Związany z niską częstością duży okres
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5. Przebiegi czasowe pionowego przyspieszenia środka wózka jezdnego,
wyznaczone w dwóch wybranych przypadkach nierówności progowej toru

drgań powoduje, że efekt początkowy
wynikający z wjazdu na obiekt utrzymuje
się długo. Osiągnięcie ustalonego stanu
drgań, charakterystycznego dla ruchu po
torze nieskończenie długim i analiza efektu
progowego w odniesieniu do stanu ustalonego wymagałyby znacznego zwiększenia
długości odcinka dojazdowego toru. Niemniej, na rysunku 4 widoczne są już pewne
cechy charakteryzujące drgania nadwozia
podczas przejazdu przez nierówność progową. Nagłe zwiększenie sztywności podłoża toru nie powoduje nagłego wzrostu
przemieszczenia nadwozia, który pojawia
się w przebiegu przemieszczenia wózka
i zestawów kołowych. Przemieszczenie
środka nadwozia łagodnie maleje i oscyluje z dużym okresem wokół zera. Podobnie
jest w przypadku nagłego zmniejszenia
sztywności, ale co najwyżej pięciokrotnego. Większe osłabienie podłoża powoduje
bowiem duży i szybki przyrost przemieszczenia dynamicznego, znacząco większy
niż w przypadku wózka, ale nie tak raptowny. Następujące potem drgania prawdopodobnie mają dość duże amplitudy, ale
będą odbywały się stosunkowo łagodnie z
uwagi na długi okres drgań. Do obserwacji

Przyspieszenia drgań wózka jezdnego
i nadwozia pojazdu
Badanie drgań pojazdu nie powinno ograniczać się do przemieszczeń. Zasadnicze
znaczenie z punktu widzenia komfortu
jazdy mają bowiem przyspieszenia drgań.
Biorąc pod uwagę wyniki wcześniejszych
badań dotyczących drgań toru kolejowego
[2, 3], do obliczenia przyspieszeń zastosowano w tej pracy inne parametry metody
obliczeniowej niż w przypadku przemieszczeń – mniejszą długość elementu skończonego: 0,5 m zamiast 0,6 m i krótszy krok
całkowania numerycznego równań ruchu:
0,0001 s zamiast 0,001 s. Nowe wartości
parametrów nie byłyby jeszcze wystarczające do wygenerowania dostatecznie dokładnych przebiegów przyspieszeń drgań
toru [3], ale założono wstępnie, że będą
dostateczne w przypadku pojazdu, którego drgania są kształtowane przez formy
własne o niższych częstościach.
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6. Przebiegi czasowe pionowego przyspieszenia środka nadwozia, wyznaczone w dwóch wybranych przypadkach nierówności progowej toru

tych drgań konieczne byłoby znaczące wydłużenie odcinka toru za nierównością progową, co wiązałoby się z dużymi nakładami
obliczeniowymi.
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7. Przebiegi czasowe pionowego przyspieszenia drgań pierwszego zestawu kołowego i środka wózka
jezdnego, wyznaczone przy podziale 60-metrowego odcinka toru na elementy skończone
o długości 0,3 m i długości kroku całkowania 0,00005 s

Na rysunku 5 przedstawiono przykładowe przebiegi przyspieszenia drgań wózka
jezdnego. Jak widać, są one obarczone błędami numerycznymi – przebieg przyspieszeń jest zdegenerowany przez pasożytniczą wysokoczęstotliwościową oscylację
o narastającej amplitudzie. Jest to konsekwencja zbyt małej dokładności wyznaczenia drgań toru, które przenoszą się na drgania wózka poprzez więzi łączące wózek z
zestawami kołowymi drgającymi wspólnie
z torem. Pasożytnicza oscylacja nie ujawnia
się w drganiach środka nadwozia, pokazanych na rysunku 6, co oznacza, że drgania
szyn w niewielkim stopniu przenoszą się
na nadwozie, są skutecznie wytłumione
przez układ zawieszenia drugiego stopnia.
Oznacza też, że przyjęte parametry obliczeniowe są właściwe do analizy przyspieszeń
drgań nadwozia.
Do analizy przyspieszeń drgań wózka
jezdnego a także zestawów kołowych konieczne jest zwiększenie dokładności obliczeń. Wskazują na to wyniki wstępnych
obliczeń przeprowadzonych przy podziale
toru na elementy skończone o długości 0,3
m i założeniu długości kroku całkowania
0,00005 s. Obliczenia przeprowadzono dla
skróconego, 60-metrowego odcinka toru,
w którym nierówność progowa występuje
jak poprzednio – w środku odcinka, i stanowi nagłe pięciokrotne zwiększenie sztywności podłoża. Wygenerowane przebiegi
przyspieszeń pionowych drgań pierwszego zestawu kołowego i środka wózka jezdnego pokazano na rysunku 7. Jak widać,
przy tej dokładności obliczeń nie pojawia
się w przebiegach przyspieszeń pasożytnicza oscylacja wysokoczęstotliwościowa.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że
wyznaczenie analogicznych rozwiązań dla
120-metrowego odcinka toru byłoby bardzo czasochłonne, ponieważ w każdym
kroku obliczeń rozwiązywany byłby układ
846-ciu równań, przy czym liczba kroków
wzrosłaby do 32 000. Trzeba też zauważyć,
że bezpośrednia obserwacja numeryczna
71
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przy niższych prędkościach przejazdu pociągu wymagałaby wydłużenia czasu obserwacji, co zwiększyłoby znacznie liczbę
kroków obliczeń
Stąd wynika wniosek, że parametry metody obliczeniowej powinny być dobierane w zależności od postawionego celu
obliczeń. Jeśli za główny cel będzie przyjęta analiza przyspieszeń drgań nadwozia
pojazdu kolejowego, to nie ma potrzeby
tak dużego zwiększania dokładności obliczeń jak w przypadku analizy przyspieszeń
wózka czy zestawów kołowych. Należałoby
jednak zwiększyć długość odcinka toru,
ponieważ odcinek 120-metrowy jest zbyt
krótki, aby właściwie ocenić drgania nadwozia pojazdu. Dokładniejsza analiza przyspieszeń drgań pojazdu, ukierunkowana na
badanie wpływu nierówności progowych
różnego typu będzie przedmiotem dalszych badań, przy czym badania te muszą
być poprzedzone pracami optymalizującymi algorytm obliczeniowy w celu skrócenia
czasu obliczeń.
Podsumowanie i wnioski
W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu nierówności progowej toru
na drgania zestawów kołowych, wózka
jezdnego i nadwozia pojazdu kolejowego
stanowiącego pierwszy człon zespołu trakcyjnego typu Shinkansen, poruszającego
się z dużą prędkością. Zbadano efekt nagłej
zmiany sztywności podłoża toru, rozważając różne hipotetyczne wielkości skoku
sztywności skutkujące wzmocnieniem lub
osłabieniem podłoża. Na podstawie przebiegów czasowych przemieszczeń dynamicznych i quasi-statycznych stwierdzono,
że:
•
nagłe, skokowe zmiany sztywności
podłoża toru powodują raptowne
zmiany pionowych przemieszczeń zestawów kołowych i wózka jezdnego,
natomiast zmiana przemieszczenia
obserwowanego w środku nadwozia
następuje znacznie łagodniej, chociaż
jest większa;
•
dynamiczny efekt progowy w postaci
drgań obserwowanych bezpośrednio po wjeździe pociągu na odcinek
toru o innej sztywności ma charakter
obciążenia udarowego (impulsu); w
przypadku wózka jezdnego i zestawów kołowych efekt ten szybko zanika, natomiast drgania nadwozia mają
większą amplitudę początkową i dużo
większy okres, stąd gasną znacznie
wolniej;
•
raptowne, duże osłabienie podłoża
toru wpływa znacznie niekorzystniej
na drgania pojazdu niż nagłe zwiększenie sztywności podłoża; przyrost

przemieszczeń jest relatywnie duży,
podobnie jak amplituda drgań następujących po przejeździe przez nierówność progową.
Wstępne wyniki analiz przyspieszeń drgań
elementów konstrukcyjnych pojazdu pozwoliły sformułować następujące wnioski:
•
nagłe zwiększenie sztywności nawierzchni kolejowej wpływa bardzo
niekorzystnie na przyspieszenia drgań
zestawów kołowych; już przy pięciokrotnym wzroście sztywności pojawia
się duży efekt progowy w postaci szybkozmiennych oscylacji przyspieszeń o
dużych amplitudach (por. rysunek 7);
•
zawieszenie pierwszego stopnia (między zestawami kołowymi i wózkiem)
skutecznie wytłumia oscylacje przyspieszeń zestawów kołowych; efekt
progowy w przyspieszeniach drgań
wózka jest widoczny, ale amplitudy
oscylacji przyspieszeń są małe nawet
przy pięćdziesięciokrotnym wzroście
sztywności podłoża;
•
parametry sztywności i tłumienia układu zawieszenia drugiego stopnia (między wózkiem jezdnym i nadwoziem
pojazdu) są bardzo dobrze dobrane
przez konstruktorów, zapewniają bardzo dobry komfort jazdy – przyspieszenia drgań nadwozia są nieznaczne
a efekt progowy prawie nieodczuwalny (por. rysunek 6).
Przedstawione wyniki analiz numerycznych pozwalają lepiej zrozumieć naturę
drgań pojazdów kolejowych przy przejeździe z dużą prędkością przez nierówność
progową toru, spowodowaną zarówno
nagłym zwiększeniem jak i zmniejszeniem
sztywności podłoża. Zastosowana metoda
obliczeniowa pozwala wykonywać podobne obliczenia, mające na celu na przykład
dobór charakterystyk układu zawieszenia
pojazdów kolejowych lub prognozę i ocenę efektów progowych odpowiadających
konkretnym, spotykanym w praktyce nierównościom progowym toru. Metoda wymaga jednak dalszych modyﬁkacji w celu
skrócenia nadmiernie długiego czasu obliczeń, potrzebnego do symulacji technicznie dokładnych przebiegów czasowych
przyspieszenia drgań.
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Geneza zagadnienia
Wibroizolacja stosowana na spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych
(Sprężyste Podpory Podkładów tzw. „zelówki”) stosowana jest powszechnienie
na liniach kolei niemieckich, austriackich i
hiszpańskich między innymi w celu ochrony antywibracyjnej, poprawy parametrów
użytkowych toru kolejowego oraz obniżenia kosztów cyklu życia (LCC). Wibroizolacja w podkładach strunobetonowych ma
na celu poprawę parametrów użytkowych
linii kolejowej poprzez redukcje deformacji nawierzchni w czasie eksploatacji
i ograniczenie wibracji. W zależności od
wyboru parametrów materiału Sprężyste
Podpory Podkładów mogą być użyte jako
element tłumiący drgania i wibracje lub
poprawiający stabilność toru, wydłużający
jego okres użytkowania poprzez zagłębienie się ziaren (zwiększenie powierzchni
kontaktu) podsypki tłuczniowej w sprężystej warstwie materiału wibroizolacyjnego
– SPP na spodniej powierzchni podkładu.
Elementy sprężyste - SPP stosowane
w podkładach strunobetonowych jako
„zelówki” zostały opracowane tak, aby zagłębienie ziaren podsypki tłuczniowej w
warstwie wibroizolacji powodowało zwięk-

1. Powierzchnia kontaktu podkładu strunobetonowego z ziarnami podsypki tłuczniowej bez
wibroizolacji wynosi 5% , w wyniku zastosowani
wibroizolacji wynosi 23% ( SLB 3007 G, grubość 7
mm, sztywność statyczna 0,3 N/mm 3)

szenie oporu na przesuw poprzeczny podkładu na łukach zachowując geometryczną
niezmienność rusztu torowego w pionie i
poziomie. W wyniku zagłębienia się ziaren
podsypki tłuczniowej w warstwę wibroizolacji na podrozjazdnicach następuje równomierny rozkład naprężenia w częściach
stalowych rozjazdu przyczyniając się do
równomiernego zużycia się rozjazdu, wydłużając okresy międzynaprawcze.
Podkłady strunobetonowe ze Sprężystymi Podporami Podkładów zmieniają charakterystykę kontaktu podkładu strunobetonowego z warstwą podsypki tłuczniowej
rys.1. Zastosowanie SPP wpływa na zwiększenie powierzchni kontaktu podkładu
strunobetonowego z ziarnami podsypki
tłuczniowej. Powierzchnia kontaktu podkładu z podsypką tłuczniową w wyniku
zastosowania sprężystej warstwy wibroizolacyjnej zwiększa się z 5 do 18-43% (zależności od materiału antywibracyjnego).
Zwiększenie powierzchni kontaktu podkładu z ziarnami podsypki tłuczniowej wpływa
na zmniejszenie degradacji ziaren podsypki
tłuczniowej. Ziarna tłucznia zagłębiają się w
sprężystej podporze podkładu nie mając
kontaktu z betonem, nie przemieszczają
się względem siebie, ograniczając ścieranie
ziaren podsypki tłuczniowej. Zmniejszenie
ścierania spowalnia zanieczyszczanie tłucznia pyłami i wydłuża okresy międzynaprawcze spowodowane koniecznością oczyszczania podsypki.
Grubość Sprężystej Podpory Podkładu
ma duży wpływ na zagadnienie zwiększenia powierzchni kontaktu pomiędzy kamieniami tłucznia a podstawą podkładu.
Przy założeniu, że ziarno tłucznia będące
ostrosłupem prawidłowym o podstawie
kwadratu i wszystkich krawędziach o długości 40 mm zagłębia się prostopadle do
powierzchni SPP wierzchołkiem ostrosłupa,
można wyznaczyć powierzchnię kontaktu
ziarna ze sprężystą podporą podkładu.
Zakładając dodatkowo, że Sprężysta
Podpora Podkładu zostaje pod obciążeniem ściśnięta do grubości 1 mm to ostrosłup w SPP o grubości 4 mm może zagłębić
się jedynie na głębokość 3 mm. Dla SPP
o grubości 7 mm głębokość zagłębienia
wierzchołka ostrosłupa wynosić będzie
6 mm. Z obliczeń wynika, że dwukrotne
zwiększenie głębokości zagłębienia przekłada się na czterokrotne zwiększenie powierzchni kontaktu ścian ostrosłupa i SPP.
W wyniku zastosowania elementów

sprężystych w nawierzchni kolejowej
można uzyskać pozytywne efekty przez
zastosowania materiału wibroizolacyjnego o precyzyjnie dobranych parametrach
materiału takim jak sztywność statyczna,
dynamiczna oraz grubość materiału. Dobór
parametrów technicznych materiału wibroizolacyjnego zależy od lokalizacji odcinka
szlakowego, warunków środowiskowych,
powodu zastosowania elementów sprężystych. Na rynku dostępne są Sprężyste Podpory Podkładów o różnych właściwościach.
Dobór konkretnego produktu zależy od
celu jaki chcemy uzyskać: poprawa jakości
torowiska lub/i wibroizolacja oraz poprawa
parametrów konstrukcji nawierzchni i typu
ruchu na linii kolejowej.
Ochrona antywibracyjna toru
kolejowego
Drgania nawierzchni kolejowej o podkładach strunobetonowych wywołane przejazdem pociągu przyczyniają się do przeciążeń dynamicznych podsypki tłuczniowej
i podtorza, a w konsekwencji do wzrostu
deformacji pionowych i poziomych górnej
warstwy nawierzchni. Deformacje pionowe
i poziome nawierzchni kolejowej wpływają na bezpieczeństwo i komfort podróżujących koleją oraz wzrost emisji wtórnego
hałasu powietrznego w obszarach przy
linii kolejowej. Wibracje toru kolejowego
wpływają na zużycie nawierzchni i transmitowane przez grunt są przyczyną wtórnego hałasu powietrznego w okolicznych
budynkach.. Redukcja drgań nawierzchni w
wyniku zastosowania materiału antywibracyjnego wypływa na wydłużenie trwałości
nawierzchni i obniżenie wtórnego hałasu w
obszarze linii kolejowej.
Wpływ grubości sprężystych podpór
podkładów na ochronę antywibracyjną
toru kolejowego
Ochrona antywibracyjna nawierzchni kolejowej w postaci redukcji wibracji i wydłużenie trwałości nawierzchni uzależniona jest
od parametrów technicznych materiału
wibroizolacyjnego podkładów strunobetonowych. Przez parametry techniczne materiału rozumiana jest m.in. sztywność statyczna, dynamiczna oraz grubość warstwy
sprężystej w SPP. Grubość warstwy sprężystej w SPP wpływa na skuteczność tłumienia wibracji ponieważ ziarna podsypki
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2. Podkład strunobetonowy z izolacją antywibracyjna o sztywności 35 kN/mm
wybudowany z toru po 36 miesiącach eksploatacji [5]

podczas podbijania. Przebicie wibroizolacji
przez ostre krawędzie podsypki tłuczniowej
będzie skutkowało utratą skuteczności tłumienia wibracji oraz zmianą charakterystyki
pracy podkładu.
Materiał wibroizolacyjny ma zapewnić
możliwość prowadzenia prac utrzymaniowych takich jak podbijanie toru. Podczas
podbijania toru ziarna posypki tłuczniowej
przemieszczają się pod powierzchnią podkładu w związku z tym aby nie doszło do
oderwania Sprężystej Podpory Podkładu
musi ona być trwale złączona z podkładem.
Badania laboratoryjne

3. Pomiar wielkości odcisków dla podkładów
strunobetonowych z izolacją o sztywności
35 kN/mm [6]

4. Rozkład obciążenia na długości szyny dla
nawierzchni o podkładach z wibroizolacją
(krzywa czerwona) o sztywności 0,13 kN/mm3 i
bez wibroizolacji (krzywa niebieska)

tłuczniowej zagłębiają się w Sprężystej Podporze Podkładu. W wyniku zagłębienia się
ziaren tłucznia w warstwę wibroizolacji uzyskuje się zwiększenie powierzchni kontaktu
podkładu z posypką tłuczniową polepszając charakterystykę pracy podkładu. Przenoszenie obciążeń w wyniku zastosowania
Sprężystych Podpór Podkładów zmniejsza
naprężenia rozciągające w górnej części
podkładu i redukuje odrywanie podkładu
od ziaren tłucznia w streﬁe podszynowej.
Ziarna podsypki tłuczniowej mają wielkość 32-64 mm. Efekt zagłębienia się ziaren
podsypki tłuczniowej oraz maksymalne zagłębienie się ziaren w warstwie materiału
antywibracyjnego zależy od doboru parametrów technicznych takich jak sztywność
i grubość warstwy sprężystej w SPP. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że odkształcony materiał izolacji antywibracyjnej nie
może ulec przebiciu przez ziarna podsypki
tłuczniowej. Po zagłębianiu się ziaren podsypki tłuczniowej w materiale wibroizolacyjnym powinien on zachować niezmienne
parametry sztywności statycznej i dynamicznej wraz z odpornością na przebicie

Badania laboratoryjne przeprowadzono na
podkładach strunobetonowych z dwoma
typami SPP antywibracyjnych o grubości
10 mm na spodniej powierzchni podkładu. Przeprowadzone badania miały na celu
ocenę wpływu SPP antywibracyjnych na
zwiększenie powierzchni kontaktu podkładu z tłuczniem kolejowym. Badania przeprowadzono na trzech podkładach strunobetonowych. Pierwszym analizowanym
typem podkładów był podkład strunobetonowy bez izolacji antywibracyjnej. Drugim
analizowanym podkładem był podkład
strunobetonowy z SPP o sztywności 35 kN/
mm. Trzeci podkład strunobetonowy wyposażony był w SPP o sztywności 70 kN/
mm. W badaniach poświęconych określeniu powierzchni kontaktu podkładu z tłuczniem wykorzystano trzy typu podkładów
wybudowanych z linii kolejowej. Okres eksploatacji linii kolejowej, z której wybudowano podkłady wynosił 3 lata od 1997 - 2000 r.
Odcinek linii kolejowej, z której wybudowano podkłady dwukrotnie przechodził prace
utrzymaniowe w postaci podbijania toru.
Pierwsze podbijanie przeprowadzone
po oddaniu toru do eksploatacji, odbyło
się po sześciu miesiącach od zabudowy,
natomiast drugie podbijanie wykonano po
36 miesiącach. Następnie podkłady wybudowano i poddano analizie w warunkach
laboratoryjnych rys. 2 i 3.
Podczas analizy powierzchni wibroizolacji grubości 10 mm o sztywnościach 35 kN/
mm i 70 kN/mm po 36 miesiącach eksploatacji wykazano, że nie nastąpiło przebicie
ziarnami tłucznia materiału wibroizolacyjnego. Analiza laboratoryjna materiału wykazała niezmienność parametrów technicznych wibroizolacji.
Analizie poddano maksymalne wartości
powierzchni odcisków ziaren tłucznia w
warstwie wibroizolacji. Dodatkowo przeprowadzono pomiary pozwalające na określenie średniej głębokości odcisków. Analizie poddano wibroizolacje o nominalnej
grubości 10 mm, wyniki pomiarów przedstawiono w tabela 1.
Wyniki badań wykazują, że typ zastoso-

wanej wibroizolacji wpływa na głębokość
odcisków ziaren tłucznia w wibroizolacji
rys. 2. Maksymalne wielkości zagłębień ziaren podsypki tłuczniowej dla wibroizolacji
o sztywności 70 kN/mm wynoszą 2,3 mm,
a maksymalne wartości dla podkładów
z wibroizolacją o sztywności 35 kN/mm,
wnoszą 1,4 mm. Ponadto analizie porównawczej poddano powierzchnię kontaktu
podkładu strunobetonowego z tłuczniem,
bez wibroizolacji oraz z dwoma typami analizowanych wibroizolacji.
Aktywna
powierzchnia
podkładu bez wibroizolacji wynosi około 10
% całkowitej powierzchni podstawy
podkładu. Z wyników zaprezentowanych
dla podkładów z wibroizolacją uzyskano
wzrost dwukrotny powierzchni kontaktu
spodu podkładu z podsypką tłuczniową.
Dla podkładów z wibroizolacją o sztywności
35 kN/mm uzyskano powierzchnię kontaktu wynoszącą 41 % całkowitej powierzchni
podstawy podkładu, a dla podkładu z wibroizolacją o sztywności 70 kN/mm uzyskano powierzchnię kontaktu wynoszącą 18 %
całkowitej powierzchni podstawy podkładu, wyniki zaprezentowano w tabeli 2.
Wyniki badań laboratoryjnych wykazują,
że przy sprężystej podporze podkładu o
sztywności 35 kN/mm i grubości 10 m na
spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych uzyskano czterokrotne zwiększenie powierzchni kontaktu podkładu z
ziarnami podsypki tłuczniowej w porównaniu z podkładami bez wibroizolacji.
Badania numeryczne
W wyniku zastosowania wibroizolacji na
spodniej powierzchni podkładów następuje redukcja naprężenia w podsypce tłuczniowej w wyniku zwiększenia powierzchni
kontaktu podkładu strunobetonowego z
ziarnami podsypki tłuczniowej. Model numeryczny wykazuje, że rozkład obciążenia
Tab. 1. Głębokość odcisków tłucznia w warstwie
wibroizolacji, wielkości średnie i
maksymalne po 36 miesiącach eksploatacji [5]
Głębokość odcisków
ziaren tłucznia w wibroizolacji [mm]

35 kN/mm

70 kN/mm

Średnia

0,6-0,7

0,7-2

Maksymalne

1,4

2,3

Sztywność wibroizolacji

Tab. 2. Aktywna powierzchnia kontaktu podkładu z wibroizolacją z ziarnami tłucznia [5]
Typ podkładów

Aktywna powierzchnia
kontaktu podkładu
z podsypką tłuczniową

wibroizolacja o sztywności
35 kN/mm

41%

wibroizolacja o sztywności
70 kN/mm

18%

bez wibroizolacji

≤10%
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w wyniku zastosowania wibroizolacji ulega
zmianie, przy obciążeniu wynoszącym 220
kN w nawierzchni podsypkowej bez wibroizolacji o rozstawie podkładów, co 60 cm
obciążenie przenoszone jest przez 8 podkładów. Przy zastosowywaniu wibroizolacji na spodniej powierzchni podkładów
generowane obciążenie przenoszone jest
przez 13 podkładów rys. 4. co jest oczywistą konsekwencją zastosowania sprężystej
odkształcalnej warstwy wibroizolacyjnej na
spodniej powierzchni podkładu.
Dla nawierzchni o podkładach strunobetonowych z SPP typu SLS 1308G o
sztywności statycznej wynoszącej 0,13 N/
mm3 oraz grubości elastomeru 8 mm maksymalne naprężenia wynoszą 0,45 N/mm2,
dla nawierzchni z podkładami strunobetonowymi z SPP typu SLB 3007 G o sztywności statycznej 0,3 N/mm3 i grubości 7 mm
maksymalne naprężenia wyniosły 0,72 N/
mm2. Dla porównania w nawierzchni bez
wibroizolacji na spodniej powierzchni podkładów naprężenia wyniosły 2,96 N/mm2.
Redukcja naprężenia w wyniku zastosowania SPP wynosiła odpowiednio 85 % i 76
% w porównaniu z nawierzchnią bez wibroizolacji. Efektem zastosowania Sprężystej
Podpory Podkładu jest redukcja naprężenia, która zależy od grubości i sztywności
statycznej materiału.
Analiza rozkładu naprężenia wykazuje
zwiększenie powierzchni na którą oddziałują naprężenia w wyniku zastosowania
wibroizolacji przyczyniając się do redukcji
zużycia elementów nawierzchni kolejowej.
Rozkład obciążenia na poziomie szyn w
wyniku zastosowania wibroizolacji w podkładach strunobetonowych potwierdzony został przy wykorzystaniu modelu toru
opracowanego z wykorzystaniem metody
elementów skończonych (MES). Model
MES nawierzchni kolejowej o podkładach z
wibroizolacją i bez wibroizolacji na spodniej
powierzchni wykazuje, że naprężenia w
podsypce tłuczniowej w wyniku zastosowania wibroizolacji o grubości 10 mm (rys.
6) przenoszone są na większą powierzchnię
w porównaniu do konstrukcji bez SPP rys. 5.
W modelu MES nawierzchni kolejowej

zastosowano wibroizolacje grubości 10
mm o sztywności 0,13 N/mm3. Zastosowanie wibroizolacji na spodniej powierzchni
podkładów wykazało redukcje maksymalnych naprężeń wynoszącą 85 % w porównaniu z modelem nawierzchni bez SPP.
Dodatkowo w wyniku zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podkładu
uzyskano równomierny rozkład naprężeń w
nawierzchni kolejowej.
Wnioski końcowe
Zastosowanie wibroizolacji na spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych
wpływa na redukcję drgań nawierzchni
kolejowej wywołanych przejazdem pociągu. Wibracje w nawierzchni kolejowej
wywołane przejazdem pociągu zwiększają
degradację konstrukcji torowiska. Zabudowa podkładów wyposażonych w Sprężyste
Podpory Podkładów pozwala na uzyskanie redukcji drgań. Obniżenie wibracji nawierzchni w wyniku zastosowania wibroizolacji na spodniej powierzchni podkładu
spowodowane jest tym, że do konstrukcji
nawierzchni wprowadza się element sprężysty o ustalonych parametrach sztywności statycznej, sztywności dynamicznej,
grubości oraz typie materiału (tworzywa).
Dodatkowo ziarna podsypki tłuczniowej
odciskają się w sprężystej warstwie materiału wibroizolacyjnego zwiększając nawet
czterokrotnie powierzchnię kontaktu podkładu z podsypką tłuczniową powodując
zmniejszenie naprężenia w podsypce o
73-85 % w porównaniu z nawierzchnią
bez SPP na spodniej powierzchni podkładów. Należy pamiętać, że o skuteczności
tłumienia wibracji decydują parametry
techniczne materiału antywibracyjnego,
takie jak sztywność statyczna, dynamiczna,
grubość warstwy sprężystej oraz typu materiału (tworzywa).
Aktualny stan wiedzy na temat stosowania wibroizolacji na liniach kolejowych w
Unii Europejskiej wykazuje, że nie stosuje
się Sprężystych Podpór Podkładów o grubości mniejszej niż 7 mm. Według wytycznych stosowania na kolejach niemieckich

5. Rozkład naprężenia na poziomie podsypki tłuczniowej przy nawierzchni
bez wibroizolacja na spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych [1]

minimalna grubość warstwy sprężystej w
budowie SPP wynosi 10 mm, a na kolejach
austriackich 7 mm. Nie prowadzono badań
eksploatacyjnych i brak jest doświadczeń
na temat zrealizowanych inwestycji kolejowych wprowadzających materiały o grubości mniejsze niż 7 mm. Ze względu na charakterystykę pracy w nawierzchni kolejowej,
Sprężysta Podpora Podkładu umożliwiająca
zagłębienie się ziaren podsypki tłuczniowej,
nie powinna mieć grubości mniejszej niż 7
mm.
Uzyskane w badaniach laboratoryjnych
i numerycznych pozytywne efekty zastosowania Sprężystych Podpór Podkładów były
wyznaczane dla materiału o grubości 7 mm
oraz 10 mm.
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z wibroizolacją na spodniej powierzchni podkładów strunobetonowych [1]
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Maty wibroizolacyjne stosowane są w konstrukcji dróg szynowych w celu redukcji dynamicznych oddziaływań od ruchu pojazdów
szynowych na otoczenie ich tras. Redukcja
oddziaływań dotyczy głównie wibracji (drgań
materiałowych pionowych i poprzecznych)
oraz pośrednio także hałasu (dźwięków powietrznych) – przede wszystkim tzw. hałasu
wtórnego emitowanego wewnątrz i na zewnątrz budynków przez wzbudzone do drgań
poprzez wibracje elementy ich konstrukcji
(ściany i stropy) i różne elementy obiektów
inżynieryjnych. Maty wibroizolacyjne są stosowane w podsypkowych i bezpodsypkowych
konstrukcjach dróg szynowych zwiększając
sprężystość warstwy podsypki tłuczniowej
tj. zmniejszają transmisję oddziaływań dynamicznych od ruchu pojazdów do podtorza i
dalej do otoczenia trasy. Jest to funkcja istotna zwłaszcza w nawierzchniach położonych
na obiektach inżynieryjnych takich jak mosty,
wiadukty, estakady i tunele zlokalizowane w
streﬁe oddziaływania na środowisko miejskie.
W nawierzchniach o konstrukcji bezpodsypkowej, maty wibroizolacyjne są zwykle
układane poziomo i pionowo bezpośrednio
pod i z boków betonowej płyty podbudowy,
stanowiącej dzięki temu sprężystą warstwę
nośną dla nawierzchni szynowej. Powstały w
ten sposób układ mas i warstw sprężystych
tworzy konstrukcję określaną jako system
masy odsprężynowanej o dużej skuteczności
tłumienia drgań, zwłaszcza w zakresach niskich
częstotliwości.
Maty wibroizolacyjne mogą być klasyﬁkowane ze względu na różne kryteria klasyﬁkacji
– m.in. ze względu na zakres ich stosowania,
sposób produkcji (materiał i technologię wykonania oraz związaną z tym strukturę prze-

kroju).
Ze względu na zakres zastosowania w różnych rodzajach konstrukcji dróg szynowych
maty wibroizolacyjne można podzielić na:
a) maty podtorowe (STM – skrót od ang.
Slab-Track Mats), przeznaczone do bezpodsypkowej konstrukcji drogi szynowej
(do układania pod betonową płytą podbudowy);
b) maty podtłuczniowe (UBM ¬– skrót od
ang. Under-Ballast Mats lub SBM – skrót
od ang. Sub-Ballast Mats oraz USM – skrót
od niemieckiej nazwy Unterschottermatten), przeznaczone do podsypkowej konstrukcji drogi szynowej (do układania pod
warstwą podsypki tłuczniowej), wśród
których są rozróżniane dwie odmiany
klasyﬁkowane z uwagi na główny cel ich
zastosowania:
bw- stosowane przede wszystkim dla celów
wibroizolacji,
bp- stosowane przede wszystkim dla celów
redukcji naprężeń w podsypce.
Ze względu na stosowane materiały i technologie produkcji maty wibroizolacyjne można
podzielić na maty wykonane z różnego rodzaju elastomerów (maty elastomerowe) lub maty
z wełny mineralnej. Wśród mat elastomerowych wyróżnia się :
a) maty na bazie poliuretanu w odmianach z
porami zamkniętymi lub otwartymi;
b) maty gumowe (kompozytowe na bazie
mieszanek kauczuku naturalnego lub/i
kauczuku syntetycznego), których sprężystość zapewniona jest przez kształt przekroju maty (kanaliki, rowki lub różnego
kształtu wypustki).
Maty wibroizolacyjne mogą mieć jednolitą strukturę przekroju (homogeniczną) albo

strukturę warstwową z warstwami różnych
materiałów (tzw. przekrój Sandwich), z których
jedne spełniają podstawową funkcję wibroizolacyjną, a inne funkcję wzmacniającą lub rozkładającą bardziej równomiernie obciążenia
działające na matę.
Norma niemiecka DIN 45673-5 [2], która opisuje metody badania mat podtłuczniowych, w
następujący sposób określa podstawowe cele
stosowania tego rodzaju mat w konstrukcji
dróg szynowych:
„redukcja wibracji, wstrząsów i hałasu wtórnego wywoływanych ruchem tramwajów,
metra, kolei miejskiej i kolei;
redukcja naprężeń w podsypce w przypadku
pociągów poruszających się z dużymi prędkościami”.
Potrzeba
opracowania
wymagań
technicznych
podtłuczniowych

jednolitych
dla
mat

W procedurach przygotowania inwestycji
budowlanych w dziedzinie dróg szynowych
istotne jest spełnienie nie tylko wymagań
technicznych wynikających głównie z charakterystyk funkcjonalnych i eksploatacyjnych budowanych lub remontowanych odcinków tras
kolejowych, tramwajowych i metra, lecz także
z wymagań formalno-prawnych wynikających
m.in. z Prawa zamówień publicznych (Pzp). Ta
ogólna zasada przekłada się na potrzebę ujednolicenia charakterystyk technicznych mat
wibroizolacyjnych istotnych z punktu widzenia
ich zasadniczych funkcji spełnianych w konstrukcji dróg szynowych w takich dokumentach, jak dokumentacja projektowa, a zwłaszcza Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót (STWiORB), Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). W wypadku wymienionych powyżej dokumentów charakterystyki
techniczne mat wibroizolacyjnych mają charakter określonych wymagań techniczno-funkcjonalnych dotyczących cech materiałowych
(parametrów ﬁzyczno-wytrzymałościowych)
najbardziej istotnych dla spełnienia przez matę
jej zasadniczych funkcji, które można ogólnie
określić jako:
a) Jak najbardziej skuteczna wibroizolacja
polegająca na maksymalnej redukcji poziomu oddziaływań w postaci wibracji i
hałasu wtórnego i dodatkowo na zwiększeniu ochrony otoczenia danej trasy komunikacyjnej przed wpływem prądów
błądzących.
b) Znacząca redukcja naprężeń występujących w warstwie podsypki, zapewniająca
tej warstwie zwiększoną stabilność, a w
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wypadku zastosowania mat na obiektach
inżynieryjnych wpływająca korzystnie na
trwałość konstrukcji tych obiektów.
c) Jak największa trwałość eksploatacyjna
polegająca na utrzymaniu zdolności do
długotrwałego spełniania funkcji wymienionych powyżej w pkt. a i b, w realnych
warunkach eksploatacyjnych, co jest
związane z ograniczoną do max. 20%
zmiennością wartości głównych parametrów stwierdzaną podczas laboratoryjnych z badań zmęczeniowych przeprowadzanych w warunkach symulujących
ekstremalne warunki eksploatacyjne.
Powyższe ogólne określenia funkcji spełnianych przez maty wibroizolacyjne w konstrukcji dróg szynowych wymagają przypisania im
konkretnych wymagań technicznych w postaci mierzalnych parametrów stanowiących
podstawę oceny jakościowej poszczególnych
produktów oferowanych na rynku i podstawę
wyboru takich produktów przez Inwestora
zgodnie z jego potrzebami technicznymi i z
zasadami Pzp. Zgodność z tymi zasadami jest
teoretycznie zapewniona przez ustalone procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W procedurach przetargowych opartych
na Pzp wymagane jest stwierdzenie możliwości stosowania wyrobów równoważnych,
co z kolei wymaga określenia kryteriów oceny równoważności opartych na ustalonych
wymaganiach dotyczących konkretnych
cech funkcjonalnych i przypisanych do nich
sparametryzowanych charakterystyk materiałowych ustalonych przez Zamawiającego.
Ustalenie charakterystyk materiałowych następuje na podstawie dokumentacji projektowej
(STWiORB), w której projektanci, kierując się,
w przypadku braku aktualnej normy PN-EN,
aprobatą techniczną udzieloną dla wyrobu
konkretnego producenta opisują wymagania,
za pomocą nie zawsze istotnych właściwości
z punktu spełnienia powyższych wymagań
zasadniczych. Ponadto wartości parametrów
opisujących te właściwości określane są na
podstawie zróżnicowanych norm zagranicznych, często specyﬁcznych tylko dla kraju
producenta. Uniemożliwia to w praktyce
obiektywne porównanie i ocenę produktów
oferowanych jako równoważne i tym samym
prawidłowy wybór produktu. Może to prowadzić Zamawiającego do podejmowania decyzji niezgodnych z Pzp, które w art. 29 ust.3
mówi, że: „Przedmiotu zamówienia nie można
opisywać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Natomiast art. 30 ust.4
mówi, że: „Opisując przedmiot zamówienia za
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w
ust. 1–3, zamawiający jest obowiązany wskazać,
że dopuszcza rozwiązania równoważne opisy-

wanym”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) obowiązkiem Zamawiającego jest jednoznaczne
określenie parametrów oceny równoważności.
W praktyce występuje jednak brak jasno
sprecyzowanych wymagań w stosunku do
izolatorów wibroakustycznych i elektrycznych
– w tym również mat podtłuczniowych - stosowanych w konstrukcji dróg szynowych, co
skutkuje niemożliwością jednoznacznej oceny równoważności takich wyrobów. To z kolei
prowadzi do sporów w rozstrzyganiu postępowań przetargowych (odwołania od decyzji
komisji przetargowych, rozprawy przed KIO,
przedłużenie procedury przetargowej skutkujące przedłużeniem całości procesu realizacji
inwestycji).
Przedstawione uwarunkowania prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego
potwierdzają pilną potrzebę określenia najistotniejszych właściwości (parametrów) dla
elementów wibroizolacyjnych stosowanych
w drogach szynowych i ujednolicenia w skali
krajowej wymagań technicznych dla badania
tych parametrów. Brak normy PN-EN dotyczącej m.in. charakterystyk technicznych dla
mat wibroizolacyjnych pogarsza dodatkowo
fakt braku jednolitych wytycznych dotyczących opracowywania Aprobat technicznych
dla tego rodzaju wyrobów. Wytyczne takie
powinny być określane przez jednostki naukowo-badawcze uprawnione do aprobowania
wyrobów w postaci jednolicie obowiązujących „Zasad udzielania aprobat technicznych”
(ZUAT). Dwie główne jednostki posiadające takie uprawnienie dotyczące wyrobów stosowanych w nawierzchni kolejowej i w torowiskach
tramwajowych – tj. Instytut Kolejnictwa (IK) i
Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) nie
opracowały niestety odpowiednich ZUAT, co
skutkuje to tym, że Aprobaty techniczne m.in.
dla mat wibroizolacyjnych wydawane dla różnych producentów zawierają różne wymagania, zwykle powtarzane w Aprobacie zgodnie
z treścią wniosku opracowanego przez producenta mat (patrz tab. 1).
Niniejszy referat stanowi przyczynek do
zmiany tej niekorzystnej sytuacji i przedstawia
najistotniejsze właściwości oraz metody ich
badania dotyczące jednego produktu z całej
grupy izolatorów wibroakustycznych stosowanych w konstrukcjach dróg szynowych, tj. dla
mat podtłuczniowych.
Istotne dla eksploatacji właściwości
funkcjonalne i parametry wibroizolacyjnych
mat podtłuczniowych
Określone ogólne wymagania techniczno-funkcjonalne dotyczące wibroizolacyjnych
mat podtłuczniowych produkowanych głównie z elastomerów wymagają wskazania cech
materiałowych (parametrów ﬁzyczno-wytrzymałościowych) najbardziej istotnych dla spełnienia przez matę jej zasadniczych funkcji. W
sytuacji braku polskiej normy określającej takie
parametry należy posłużyć się wymaganiami

niemieckiej normy DIN 45673-5 [2], stosowanej
w wielu krajach europejskich. Za wykaz parametrów najbardziej istotnych dla oceny jakościowej mat podtłuczniowych można uznać
zawarte w rozdziale 8 tej normy (w wersji z
2008 roku) wyszczególnienie minimalnego
zakresu danych jakie powinny być zawarte
w raporcie z badań przeprowadzanych na jej
podstawie.
Wyszczególnienie to określa dla odmiany mat
przeznaczonych do izolacji wibroakustycznej,
tj. do redukcji wibracji, wstrząsów i dźwięków
wtórnych następujące parametry wybrane z
uwagi na:
1. podstawową funkcję izolacji wibroakustycznej:
a) statyczny (Cstat) i dynamiczny (Cdyn) moduł
podłoża sprężystego – wartości modułu
dynamicznego w zakresie częstotliwości
niskich (Cdyn1 = 10 Hz) i wysokich (Cdyn2 = 20
Hz),
b) współczynniki przesztywnienia dynamicznego w zakresie częstotliwości niskich (Cdyn1 = 10 Hz) i wysokich (Cdyn2 = 20
Hz) - (κdyn (f) = Cdyn (f) / Cstat)
c) współczynnik strat (tłumienia) określany
jako (η) tangens kąta (ζ) przesunięcia fazowego na osi czasu pomiędzy obciążeniem i odkształceniem,
2. parametry specyﬁczne dla odmiany mat
podtłuczniowych przeznaczonych do redukcji naprężeń w podsypce na liniach
dużych prędkości
a) statyczny (Cstat) i dynamiczny (Cdyn) moduł
podłoża sprężystego – wartości modułu
dynamicznego w zakresie częstotliwości
niskich (Cdyn1 = 10 Hz),
b) współczynnik przesztywnienia dynamicznego w zakresie częstotliwości niskich
(Cdyn1 = 10 Hz) - (κdyn (f) = Cdyn (f) / Cstat).
c) statyczny moduł sprężystości poziomej
podłoża Cstat,h.
3. trwałość (zdatność) eksploatacyjną wibroizolacji tj. mechaniczną wytrzymałość
zmęczeniową obejmującą określane wizualnie zmiany mechaniczne maty (np. jej
uszkodzenie przez zgniecenie, pęknięcia,
itp.) i zmiany statycznego modułu podłoża sprężystego wywołane dwustopniowym obciążeniem dynamicznym symulującym w warunkach laboratoryjnych
obciążenia eksploatacyjne (10 mln + 2,5
mln cykli obciążeń),
4. ustalone cechy materiałowe maty, których wybór dokonywany przez Projektanta lub Inwestora powinien uwzględniać
specyﬁkę warunków eksploatacyjnych
związanych z konkretnym przeznaczeniem danego rodzaju maty podtłuczniowej. Badania cech materiałowych mogą
obejmować następujące parametry opisane w normie [2]:
a) wodoodporność określaną poprzez zmianę wytrzymałości na rozciąganie i rozerwanie pod wpływem 168 godzinnego
(1 tygodniowego) zanurzenia w wodzie
destylowanej,
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b)

wodo- i mrozoodporność określaną poprzez wizualną zmianę stanu technicznego maty oraz zmianę jej dynamicznego
modułu podłoża sprężystego pod wpływem dynamicznego obciążania próbki
nasączonej wodą i zamrożonej przez 24
godz. w temp. -25˚C;
c) odporność na sztuczne starzenie próbki
maty w komorze termicznej określaną poprzez zmianę jej masy, wytrzymałości na
rozciąganie i rozerwanie oraz twardości
pod wpływem długotrwałego działania
temperatury +70˚C w okresie 1 tygodnia.
Inne właściwości mat podtłuczniowych zamieszczane w aprobatach technicznych (np.
wytrzymałość na rozciąganie, odkształcenie
trwałe po ściskaniu, nasiąkliwość, rezystywność skrośna, odporność ogniowa, odporność na działanie smarów i olejów itp.) mogą
mieć znaczenie w specyﬁcznych, specjalnych
warunkach eksploatacji. W typowych, przeważających warunkach eksploatacyjnych ich
znaczenie jest zwykle drugorzędne lub wręcz
nieistotne i nie powinny one stanowić standardowego zakresu charakterystyk technicznych
tych wyrobów stanowiących kryteria decyzyjne w procedurach przetargowych Pzp.
W tabeli 1, na podstawie wydanych aprobat
technicznych dla mat różnych producentów,
zestawiono zamieszczone w nich parametry
techniczne mat oraz normy według których
były określane ich wartości.
Z zestawienia tego jednoznacznie wynika
dowolność wyboru, brak jednolitych wymagań oraz metod określania tych parametrów,
nawet przy uwzględnieniu różnic wynikających z różnych materiałów użytych do ich

produkcji. Występują tu właściwości nieistotne
z uwagi na spełnienia zasadniczych wymagań
funkcjonalnych. Tymczasem wymagania odnośnie jednego wyrobu do takiego samego
zastosowania, powinny być identyczne pod
względem właściwości, procedur badawczych
opisanych w odpowiednich normach, a także
wartości parametrów granicznych warunkujących ich przydatność w określonych warunkach eksploatacyjnych.
Wybrane zagadnienia badania istotnych
dla eksploatacji właściwości funkcjonalnych
i parametrów wibroizolacyjnych mat
podtłuczniowych
Wspomniany brak normy polskiej oraz europejskiej, która określałaby w sposób jednoznaczny wymagania i metodykę badań dla
mat podtłuczniowych stosowanych w drogach szynowych, powoduję że zasadne jest
stosowanie normy niemieckiej DIN 45673-5
[2]. Należy zwrócić jednak uwagę, że obecnie
wydawane normy zwykle nie określają granicznych wartości parametrów, a jedynie procedury badawcze konkretnych właściwości. W
dalszej części referatu zostaną opisane wybrane procedury badawcze charakterystyczne dla
mat podtłuczniowych.
Statyczny i dynamiczny moduł podłoża
sprężystego
Parametr ten zasadniczo określa skuteczność
tłumienia transmisji drgań do otoczenia. Dla
mat mniej podatnych skuteczność ta będzie
mniejsza niż dla mat o małych wartościach

modułu podłoża sprężystego. Jednak trzeba
mieć na uwadze, że zastosowanie maty o bardzo małej wartości statycznego modułu podłoża sprężystego, skutkuje większym ugięciem
pionowym szyny i nawierzchni szynowej, co
z kolei powoduje większe amplitudy i naprężenia oraz zmniejsza wytrzymałość zmęczeniową, a tym samym trwałość eksploatacyjną
konstrukcji drogi szynowej. Szybsze narastanie
odkształceń zwiększa nakłady na utrzymanie
toru. Warto dodać, że słowo podłoże w nazwie
parametru traktowane jest tutaj w szerszym
kontekście – nie jako podłoże gruntowe, a jako
element pod konstrukcją nawierzchni szynowej. Wartość statycznego i dynamicznego
modułu podłoża sprężystego (często mylnie
określane w przypadku mat podtłuczniowych
jako odpowiadająca im sztywność statyczna i
dynamiczna) zawiera się w szerokim przedziale
wartości od ~ 0,003 do ~ 0,33 N/mm3. Zależy
ona m.in. od rodzaju i struktury materiału, grubości maty, wartości obciążenia w jakim określany jest moduł podłoża sprężystego oraz
częstotliwości obciążeń w przypadku modułu
dynamicznego.
Statyczny moduł podłoża
sprężystego Cstat
Statyczny moduł podłoża sprężystego jest
stosunkiem statycznego nacisku o określonej
wartości przyłożonego do próbki o określonym polu przekroju (naprężenia) do ugięcia
próbki, które ten nacisk powoduje. Parametr
ten charakteryzuje ugięcie toku szynowego
pod naciskiem nieporuszającego się taboru i
ma wpływ na wielkość ugięcia pionowego na-

Tab. 1. Zestawienie właściwości mat wibroizolacyjnych różnych producentów oraz norm wg jakich były one określone [9]
Właściwości

AT/2013-022968

AT/09-20100218-00

AT/09-20100214-00

AT/2008-032312/2

AT/07-20120258-00

AT/09-20090184-00

AT/07-20110237-00

AT/07-20130280-00

AT/07-20110228-A1

Statyczny moduł podłoża sprężystego

DIN 45673-7

DIN 45673-5

DIN 45673-5

BN 918 071-1

DIN 45673-5

BN 918 071-1

DIN 53513

DIN 45673-5

DIN 45673-5

Dynamiczny moduł podłoża sprężystego

DIN 45673-7

DIN 45673-5

DIN 45673-5

BN 918 071-1

DIN 45673-5

BN 918 071-1

DIN 53513

DIN 45673-5

DIN 45673-5

-

-

DIN 45673-5

-

-

-

-

-

-

Współczynnik tłumienia
Wytrzymałość zmęczeniowa

-

-

DIN 45673-5

-

-

-

-

DIN 45673-5

DIN 45673-5

Nasiąkliwość

-

-

PN-EN ISO 62

-

DIN-52103

PN-EN 12087

-

EN 12087

-

Wodoodporność

-

DIN 53504

-

-

-

-

-

-

-

Mrozoodporność

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezystywność skrośna

DIN IEC 60093

-

IEC 60093

DIN IEC 60093

UNI 5527

BS 903-C2

-

DIN EN 13146-5

DIN IEC 60093

Odporność na starzenie

-

DIN 53509-1

-

-

-

-

-

-

-

Odkształcenie trwałe po ściskaniu

-

PN-EN ISO 1856

PN-EN ISO 1856

PN-EN ISO 1856

-

-

PN-EN ISO 1856

PN-EN ISO 1856

PN-EN ISO 815

Wytrzymałość na rozciąganie

PN ISO 37

PN-EN ISO 1798

PN-EN ISO 1798

PN-EN ISO 527-3

-

PN ISO 37

DIN 53571

-

-

Wydłużenie przy zerwaniu podczas
rozciągania

PN ISO 37

PN-EN ISO 1798

PN-EN ISO 1798

PN-EN ISO 527-3

-

PN ISO 37

DIN 53571

-

PN ISO 37

Odporność ogniowa

DIN 4102-1

-

DIN 4102-1

DIN 4102-1

DIN 4102-1

-

DIN 4102

DIN 4102-1

-

Wytrzymałość na rozdzieranie

-

DIN ISO 34-1

-

-

-

PN ISO 34-1

DIN 53515

-

-

Odporność na działanie czynników
atmosfer.

-

DIN 53509-1

-

-

DIN 53509-1

PN-ISO 1431-1

-

-

-

Twardość

ISO 7619-1

-

-

-

-

PN-EN ISO 868

-

-

-

Ścieralność

-

-

-

-

-

PN-80/C-04233

-

-

-

Moduł Younga

-

-

-

-

PN-EN 826

-

-

-

-

Współczynnik przenikalności cieplnej

-

-

-

-

PN-EN 12667

-

PN-EN 12667

-

-
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wierzchni. Wielkość statycznego modułu podłoża sprężystego jest zależna od nacisku, nie
jest to jednak zależność liniowa. Dlatego też
jest określana dla różnych zakresów obciążeń
w zależności od rozpatrywanego przeznaczenia zastosowania maty: tramwaj, metro, kolej
miejska i kolej (patrz tab. 2).
Do badania używane są trzy próbki o wymiarach 300 mm x 300 mm x grubość maty.
Odbywa się ono w temperaturze 23 ± 3˚C (jeśli
badany materiał będzie używany na zewnątrz
dodatkowo powinien zostać sprawdzony w
temperaturze -20 ± 3˚C), przy czym próbki powinny być suche i przechowywane w
temp. badania na co najmniej 16 h przed jego
rozpoczęciem. Obciążenie próbki odbywa
się w następującym układzie: płaska stalowa
płyta obciążająca – materiał o dużej szorstkości – próbka maty podtłuczniowej – materiał
o dużej szorstkości – płaska płyta obciążająca.
Badanie powinno odbywać się w trzech cyklach, bez przerw pomiędzy poszczególnymi
cyklami. W każdym cyklu zadane obciążenie
powinno wzrastać od σu aż do maksymalnego
σ0. Następnie następuje odciążenie w którym
wartość obciążenia maleje do zera. Fazy obciążania i odciążania próbki powinny odbywać się
ze stałą w czasie zmianą prędkości obciążenia
równą 0,01 (N/mm2)/s. Bazując na zmierzonych
ugięciach s1 oraz s2 statyczny moduł podłoża
sprężystego powinien zostać obliczony w N/
mm3 jako moduł sieczny (patrz rys. 1a) pomiędzy skrajnymi wartościami zakresu obciążeń,
które podlegają ocenie – σ1 oraz σ2, zgodnie ze
wzorem nr 1:
!"#"
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+
)))))*,,- .
!& '!(

(1)

gdzie: s2-s1 jest to różnica wartości ugięć mierzona dla obciążeń σ2 i σ1 w czasie trzeciego

cyklu, który powinien zostać zarejestrowany w
postaci wykresu obciążenie (σ )/ugięcie (s).
Na głównych liniach kolejowych wartość statycznego modułu podłoża sprężystego powinna być również wyznaczona dla wysokiego stopnia zagęszczenia podsypki. Wartość
statycznego modułu podłoża sprężystego
obliczana jest jako średnia arytmetyczna z
wartości wyznaczonych dla każdej z trzech
próbek maty. Na rysunku nr 1b przedstawiono
przykładowy wykres obrazujący wyznaczanie
statycznego modułu podłoża sprężystego dla
maty TRACKELAST SBM FSGR 550 o gr. 23 mm.
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Dynamiczny moduł
podłoża sprężystego Cdyn
Dynamiczny moduł podłoża sprężystego jest
stosunkiem dynamicznego nacisku o określonej wartości i częstotliwości przyłożonego do
próbki o określonym polu przekroju do ugięcia
próbki, które ten nacisk powoduje. Parametr
ten charakteryzuje zatem pracę maty wibroizolacyjnej pod naciskiem poruszającego się
taboru, czyli determinuje zapewniane przez
nią ograniczenia transmisji drgań. Wartość dynamicznego modułu podłoża sprężystego jest
zależna nie tylko od nacisku, jak w przypadku
statycznego modułu podłoża sprężystego, ale
również od częstotliwości, dlatego też powinna być wyznaczana w warunkach znormalizowanego nacisku i częstotliwości. W normie
[2] procedura badania została rozdzielona
na badanie dynamicznego modułu podłoża
sprężystego dla niskich częstotliwości drgań
Cdyn1(f) oraz dla wysokich częstotliwości drgań
Cdyn 2(f). Dynamiczny moduł podłoża sprężystego dla niskich częstotliwości drgań Cdyn 1(f)

Tab. 2. Zakresy obciążeń (siła ściskająca F przypadająca na jednostkę powierzchni próbki A; F = σ×A)
stosowane przy wyznaczaniu statycznego modułu podłoża sprężystego [2]
Zakres obciążeń zadanych [N/mm2]

Zakres obciążeń ocenianych [N/mm2]

Zastosowanie

σu = 0,01 ÷ σ0 = 0,06

σ1 = 0,02 ÷ σ2 = 0,05

Tramwaj

σu = 0,01 ÷ σ0 = 0,08

σ1 = 0,02 ÷ σ2 = 0,07

Metro

σu = 0,01 ÷ σ0 = 0,11

σ1 = 0,02 ÷ σ2 = 0,10

Kolej miejska

σu = 0,01 ÷ σ0 = 0,25

Dla średniego stopnia zagęszczenia podsypki:
σ1 = 0,02 ÷ σ2 = 0,10
Dla wysokiego stopnia zagęszczenia podsypki:
σ1 = 0,02 ÷ σ2 = 0,20

Kolej

a)

b)

jest badany w celu określenia dynamiki pracy
toru – ugięcia toku szynowego pod wpływem
obciążenia od koła pojazdu szynowego dzięki sprężystości elementów nawierzchni szynowej: szyn, podkładów i podsypki. Badanie
dynamicznego modułu podłoża sprężystego
dla wysokich częstotliwości drgań Cdyn 2(f) jest
przeprowadzane w celu określenia poziomu
obniżenia hałasu wtórnego. Wartość dynamicznego modułu podłoża sprężystego Cdyn 2(f)
ma wpływ na częstotliwość drgań własnych f0
układu oscylacyjnego w postaci toru, a więc na
wartość tłumienności dodanej (De).
Wymiary próbki do badania dynamicznego
modułu podłoża sprężystego oraz sposób jej
obciążenia i przygotowania są takie same jak
przy badaniu statycznego modułu podłoża
sprężystego. Zakres obciążeń zadanych jest
identyczny jak zakres obciążeń podlegających
ocenie (patrz tab. 3). Badanie próbek w temperaturze pokojowej przeprowadza się na trzech
próbkach, zaś w pozostałych temperaturach
tylko dla częstotliwości 10 Hz (patrz tab. 4), na
jednej próbce. Diagram sekwencji obciążeń
harmonicznych przedstawia rysunek nr 2. Procedura badania jest następująca: próbka pomiędzy badaniami dla różnych częstotliwości
obciążana jest przez 3 min. obciążeniem zredukowanym do wartości σ1. Następnie próbkę
obciążamy dynamicznie zmienne sinusoidalnie o określonej częstotliwości i zakresie obciążeń od σ1 do σ2. Po 10 s po zadaniu takiego
obciążenia rozpoczyna się pomiar, który trwa
przez 10 pełnych cykli obciążenia.
Dla każdej częstotliwości fj i temperatury
badania, dynamiczny moduł podłoża sprężystego dla niskich częstotliwości Cdyn 1(fj) jest obliczany jako średnia arytmetyczna modułów
siecznych pomiędzy skrajnymi wartościami
zakresu obciążeń, tj. od σ1 do σ2, dla każdego
cyklu, wg wzoru nr 3:
!"#$% &'( )
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(3)

gdzie: s2-s1 jest to różnica wartości ugięć mierzona dla obciążeń σ2 i σ1.
Przy określaniu dynamicznego modułu
podłoża sprężystego dla wysokich częstotliwości Cdyn 2(f) procedura badania jest identyczna
(wymiary próbki, warunki, temperatura, sposób przyłożenia obciążenia), a podstawowa
różnica polega na tym, że próbka jest obciążana dynamicznie w stanie wstępnego, statycznego obciążenia zmienianego trzystopniowo
o wartościach σv1 = 0,03; σv2 = 0,06; σv3 = 0,10
Tab. 3. Zakresy obciążeń stosowane przy
wyznaczaniu dynamicznego modułu podłoża
sprężystego [2]

1. a) Wykres obrazujący badanie statycznego modułu podłoża sprężystego jako modułu siecznego
pomiędzy skrajnymi wartościami zakresu obciążeń podlegających ocenie [1], b) Wykres obrazujący
badanie statycznego modułu podłoża sprężystego maty TRACKELAST SBM FSGR 550 o gr. 23 mm

Zakres obciążeń zadanych identyczny jak zakres
obciążeń podlegających ocenie [N/mm2]

Zastosowanie

σu = σ1 = 0,02 ÷ σ0 = σ2 = 0,05

Tramwaj

σu = σ1 = 0,02 ÷ σ0 = σ2 = 0,07

Metro

σu = σ1 = 0,02 ÷ σ0 = σ2 = 0,10

Kolej miejska

σu = σ1 = 0,02 ÷ σ0 = σ2 = 0,10

Kolej
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2. Badanie dynamicznego modułu podłoża sprężystego maty podtłuczniowej – diagram sekwencji obciążeń harmonicznych. Oznaczenia: σm – średnia wartość przyłożonego obciążenia, σ – amplituda obciążenia, t – czas,
1 – zakres oceny obejmujący 10 cykli [2]
Tab. 4. Warunki badania – temperatura badania dla określonej częstotliwości [2]
Temperatura (±3˚C)

Częstotliwość

Temperatura pokojowa (23˚C)

fj = 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz

30˚C, 0˚C, -10˚C, -20˚C

fj = 10 Hz

N/mm2. Badanie przeprowadza się na trzech
próbkach zgodnie z normą PN-EN ISO 10846-2
[7]. Obciążenie zadawane jest jako harmoniczne z prędkością zmian amplitudy 7 mm/s i przy
częstotliwościach fj z zakresu 8-200 Hz w tercjowych przedziałach częstotliwości.

Współczynnik przesztywnienia dynamicznego
określany jako stosunek dynamicznej do statycznej wartości modułu podłoża sprężystego
jest prostą do określenia i reprezentatywną
miarą skuteczności tłumienia drgań materiałowych przez maty podtłuczniowe. Ze względu
na znaną właściwość elastomerów polegającą
na znaczącym wpływie częstotliwości ich obciążenia dynamicznego na wartość wywołanego przez nie odkształcenia (tj. na sztywność
lub na moduł podłoża sprężystego) określany
on jest oddzielnie dla różnych częstotliwości.
Moduł przesztywnienia dynamicznego jest
określany wg wzoru nr 4, a jego wartość im
bliższa jest 1 (dla wartości κdyn (f) > 1), tym lepsze
właściwości wibroizolacyjne wykazuje badany
element (np. mata podtłuczniowa).
)

*!"#$&+(
$$$$$
*,-.-

quasi-statycznego lub harmonicznego. Wartość współczynnika tłumienia ma wpływ na
wartość tłumienia dodanego (De) określanego
w uproszczeniu jako różnica poziomu drgań w
układzie konstrukcyjnym bez elementu wibroizolacyjnego i z takim elementem. Im większa
jest wartość współczynnika tłumienia η tym
mata jest lepszym izolatorem wibroakustycznym. Współczynnik strat (tłumienia) η określa
się wg wzoru nr 5:
!"#$%&'''

Współczynnik przesztywnienia
dynamicznego

!"#$% &'(

3. Schemat aparatury do badania wytrzymałości zmęczeniowej maty
podtłuczniowej. Oznaczenia: 1 – podsypka, 2 – mata podtłuczniowa, 3 –
mierniki na sztywnej ramie, 4 – okrągła płyta obciążeniowa, 5 – wkładka
elastyczna (sztywność wkładki jest mniejsza niż sztywność maty podtłuczniowej, żeby utrudnić pełzanie podsypki), 6 – stalowa płyta koryta sztywno
zamocowana do podłoża [2]

(4)

Współczynnik strat (tłumienia) η
Współczynnik strat (tłumienia) η określany jako
tangens kąta (ζ) przesunięcia fazowego na
osi czasu pomiędzy obciążeniem i odkształceniem. Wartość współczynnika strat jest
miarą tłumienia energii emitowanej z obiektu
wzbudzonego do drgań (np. szyny lub innego elementu nawierzchni szynowej) do jego
otoczenia (np. do podtorza). Określa on stosunek wartości energii rozproszonej do wartości
energii obciążenia w przypadku obciążenia

(5)

Statyczny moduł sprężystości poziomej podłoża Cstat,h
Dla mat podtłuczniowych, które stosuje się
głównie w celu zmniejszenia naprężeń w podsypce oprócz podstawowych badań właściwości dynamicznych przedstawionych wcześniej dodatkowo należy wyznaczyć statyczny
moduł sprężystości poziomej podłoża Cstat,h,.
Badanie to wykonuje się w celu oszacowania
rozpraszania oddziaływań dynamicznych w
kierunku podłużnym toru (np. od hamowania
pociągów poruszających się z dużymi prędkościami). Badanie przeprowadza się według
programu analogicznego, jak dla wyznaczania
statycznego modułu podłoża sprężystego Cstat
z tą różnicą, że górna płyta obciążająca jest
przesuwana w poziomie. Na próbkę obciążoną
początkową pionową siłą ściskająca σv = 0,0125
N/mm2 należy dodatkowo przyłożyć obciążenie poziome o wartościach zgodnie z tab. 5.
Badanie powinno odbywać się w trzech
cyklach, bez przerw pomiędzy poszczególnymi cyklami. W każdym cyklu zadane obciążenie poziome powinno wzrastać od σu aż do
maksymalnego σ0. Następnie następuje odciążenie, w którym obciążenie maleje do wartości zerowej. Okres czasu wynoszący 5 min
pomiędzy fazą obciążania i odciążania próbki
powinien umożliwiać powrót do pierwotnego

kształtu próbki. Trzeci cykl powinien zostać zarejestrowany, a statyczny moduł sprężystości
poziomej podłoża powinien zostać obliczony,
jako moduł sieczny (patrz rys. 1) pomiędzy
skrajnymi wartościami zakresu ocenianych obciążeń – σ1 oraz σ2, zgodnie ze wzorem nr 6:
!"#"$%

&

'( )'*
!( )!*

-

+++++,../ 0

(6)

gdzie: s2-s1 jest to różnica poziomych przemieszczeń mierzona dla obciążeń σ2 i σ1.
Trwałość eksploatacyjna
mat podtłuczniowych
Trwałość (zdatność) eksploatacyjną mat podtłuczniowych ocenia się poprzez badanie ich
mechanicznej wytrzymałości zmęczeniowej
i wpływu długotrwałych obciążeń dynamicznych na zmienność ustalonych parametrów.
Badanie to polega na dwustopniowym obciążeniu dynamicznym próbki maty, symulującym
w warunkach laboratoryjnych obciążenia eksploatacyjne. Obciążenia dynamiczne wywierane przez pulsator są sinusoidalnie zmienne z
częstotliwością od 3 Hz do 5 Hz i wywierane
z siłą harmoniczną o wartościach z przedziału
od 50 kN do 100 kN zależnych od:
a) przedziału wartości statycznego modułu
podłoża sprężystego badanej maty podtłuczniowej,
b) rodzaju drogi szynowej (podsystemu
transportowego - tramwaj, metro, kolej
miejska, kolej),
c) I lub II stopnia obciążenia (I - 10 mln cykli,
II - 2,5 mln cykli).
Wartości maksymalnej siły działającej na próbkę maty są podane dla poszczególnych stopni
obciążenia i dla różnych rodzajów transportu
szynowego w tablicy 6 według [2]. Próbka
poddana obciążeniom dynamicznym jest

Tab. 5. Zakresy obciążeń (pozioma siła ściskająca F przypadająca na jednostkę powierzchni próbki A;
F = σ ×A) stosowane przy wyznaczaniu statycznego modułu sprężystości poziomej podłoża [2]
Zakres obciążeń zadanych [N/mm2]

Zakres obciążeń ocenianych [N/mm2]

Zastosowanie

σu = 0 ÷ σ0 = 0,0075

σ1 = 0,0010 ÷ σ2 = 0,0065

Kolej dużych prędkości
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Tab. 6. Tabela maksymalnych wartości obciążeń przyjętych w badaniach zmęczeniowych w zależności od podsystemu dróg szynowych. Uwagi: dolna wartość obciążenia wynosi 10 kN; dla pośrednich
wartości statycznego modułu podłoża sprężystego np. Cstat = 0,05 N/mm3 należy interpolować
wartości maksymalnych obciążeń podanych w powyższej tabeli [2]
Cstat [N/mm3]
≤ 0,01

0,02

0,03

≥ 0,06

Cykl

Tramwaj

Kolej miejska

Metro

Kolej

Liczba powtórzeń

1

50 kN

50 kN

-

-

10 mln

2

66 kN

66 kN

-

-

2,5 mln

1

-

56 kN

56 kN

-

10 mln

2

-

75 kN

1
2

75 kN

-

2,5 mln

56 kN

56 kN

10 mln

75 kN

75 kN

2,5 mln

1

-

-

-

75 kN

10 mln

2

-

-

-

100 kN

2,5 mln

wstępnie obciążona siłą statyczną o wartości
10 kN stanowiącą dolną granicę obciążeń dynamicznych.
Pozytywna ocena zdatności eksploatacyjnej badanej maty obejmuje stwierdzenie
braku określanych wizualnie uszkodzeń mechanicznych maty takich jak np. jej zgniecenie,
pęknięcia, rozerwania itp. oraz określenie na
podstawie badania zakresu zmiany statycznego modułu podłoża sprężystego wywołanej
dwustopniowym obciążeniem dynamicznym.
Ocena trwałości eksploatacyjnej maty podtłuczniowej – oceniana na podstawie jej wytrzymałości zmęczeniowej określanej m.in. poprzez zmianę statycznego modułu sztywności
w funkcji przeniesionego obciążenia, ma przełożenie na spadek skuteczności właściwości
tłumiących maty. Mając na uwadze nawierzchnię o konstrukcji podsypkowej wymiana maty
wiązałaby się z naprawą główną. Dlatego tak
istotna jest ta właściwość dla Zarządców infrastruktury, którzy nie mogą sobie pozwolić na
to, aby trwałość maty odbiegała od trwałości
pozostałych elementów nawierzchni. Jednak
jak pokazano w tabeli 1 wytrzymałość zmęczeniową określili jedynie nieliczni producenci
mat, a ci którzy to zrobili powołują się właśnie
na normę niemiecką DIN 45673-5 [2]. Przy doborze maty w trakcie projektowania konstrukcji drogi szynowej należy brać pod uwagę
wytrzymałość zmęczeniową oferowanego wyrobu. Nawet jeśli pozostałe właściwości maty
są zadowalające, to niespełnienie wymagania
dotyczącego wytrzymałości zmęczeniowej
może spowodować, że w trakcie eksploatacji
wartości modułów podłoża sprężystego będą
stosunkowo szybko wzrastać, co negatywne
wpłynie na spełnianie podstawowej funkcji
maty, jaką jest wibroizolacja.
Norma DIN 45673-5 [2] opisuje szczegółowo procedurę badania wytrzymałości zmęczeniowej maty podtłuczniowej, którą umieszcza
się na dnie stalowego pojemnika, a następnie
za pomocą okrągłej płyty obciążającej wyznacza się statyczny moduł podłoża sprężystego
Cstat zgodnie z wcześniej opisaną procedurą.
Następnie wsypuje się do pojemnika tłuczeń i
zagęszcza się go za pomocą lekkiej płyty wibracyjnej. Po czym ponownie wyznacza się
statyczny moduł podłoża sprężystego Cstat, ob-

ciążając matę poprzez warstwę podsypki. Po
wyznaczeniu statycznych modułów podłoża
sprężystego przystępuje się do badania wytrzymałości zmęczeniowej, dla pierwszego cyklu – 10 mln obciążeń. Po zakończeniu 10 mln
obciążeń należy ponownie określić statyczny
moduł podłoża sprężystego. Następnie usuwa
się podsypkę z koryta i dokonuje się wizualnej
oceny maty pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Jeśli nie ma istotnych uszkodzeń pojemnik napełnia się podsypką z powrotem i znowu
określa statyczny moduł podłoża sprężystego,
po czym przystępuje się do drugiego końcowego cyklu obciążeń – 2,5 mln. Po zakończonym 2 cyklu po raz kolejny określa się statyczny
moduł podłoża sprężystego na powierzchni
podsypki, sztywność statyczną maty po usunięciu podsypki z koryta oraz wizualnej oceny
maty. Zasadę i oprzyrządowanie tego badania
przedstawia rys. 3.
Mrozoodporność
Ze względu na klimat i związane z nim temperatury występujące w Polce badanie mat
podtłuczniowych pod kątem ich mrozoodporności jest jak najbardziej uzasadnione. Utrzymująca się przez co najmniej dwa tygodnie w
okresie zimowym temperatura poniżej -20˚C i
ciągłe oscylowanie w okolicy 0˚C nie są w naszym kraju rzadkością. Pomimo tego w żadnej
z aprobat przedstawionych w tabeli 1właściwość ta nie została uwzględniona, pomimo jej
istotnego znaczenia dla funkcjonalności maty.
Badanie mrozoodporności opisane w normie DIN 45673-5 [2] wykonywane jest na jednej
próbce o wymiarach od 300 x 300 mm do 500
x 500 mm. Przed przystąpieniem do badania
należy wyznaczyć dynamiczny moduł podłoża
sprężystego Cdyn 1(f) dla próbki suchej w temperaturze pokojowej. Następnie próbka jest zanurzana na 24 godziny w wodzie destylowanej o
temperaturze pokojowej. Przez pierwsze dwie
godziny zanurzenia próbkę należy poddać cyklicznemu obciążeniu za pomocą proﬁlowanej
płyty obciążeniowej odzwierciedlającej swoją
powierzchnią ziarna tłucznia (patrz rys. 4). Wartość obciążenia powinna mieścić się w zakresie
od σu = 0,05 N/mm2 do σo = 0,15 N/mm2, przy
częstotliwości 30 cykli na godzinę.

Następnie płyta obciążeniowa jest usuwana, a nasączona wodą próbka umieszczana
jest w komorze klimatycznej (z kontrolowaną
temperaturą) w temperaturze -20˚C na 11 godzin. Po 11 godzinach zamrażania próbka jest
rozmrażana poprzez podnoszenie temperatury do 30˚C przez 1 godzinę i pozostawiana
w takiej temperaturze na 11 godzin. Później
temperatura jest po raz kolejny obniżana do
wartości -20˚C przez 1 godzinę i pozostawiona w takiej temperaturze na 11 godzin (patrz
rys. 5). Czynności te należy powtórzyć 50 razy.
Po zakończeniu 50 cykli należy wyznaczyć
dynamiczny moduł podłoża sprężystego na
wysuszonej próbce w temperaturze pokojowej i porównać z tym, który został określony
przed badaniem. Dodatkowo należy ocenić
próbkę wizualnie i stwierdzić, czy nie ma na
niej pęknięć lub wybrzuszeń. Wyznacznikiem
mrozoodporności maty jest procentowa zmiana wartości dynamicznego modułu podłoża
sprężystego przed i po badaniu (im mniejsza
tym lepiej).
Odporność na starzenie
W czasie eksploatacji materiały – zwłaszcza
tworzywa sztuczne, do których należą elastomery - zmieniają swoje właściwości. Proces
ten nazywany jest starzeniem się materiału.
Jest to szczególnie istotne w przypadku materiałów narażonych na niekorzystne działanie
zewnętrznych czynników atmosferycznych.
W przypadku mat podtłuczniowych z elastomerów starzenie się materiału wskutek zmiennych obciążeń termicznych może niekorzystnie wpływać na ich właściwości użytkowe. Ze
względu na długotrwałość badań odporności
na czynniki atmosferyczne w warunkach naturalnych, stosuje się metody przyspieszonego
starzenia w warunkach laboratoryjnych. Zgodnie z normą DIN 45673-5 [2] oraz normą ISO
188 [3] badana próbka powinna zostać umieszczona w komorze grzewczej z wymuszonym
obiegiem powietrza i stałym dopływem
świeżego powietrza przez 168 godzin (7 dni)
w temperaturze 70 ± 1˚C. Należy wyznaczyć
statyczny moduł podłoża sprężystego Cstat dla
danej próbki zarówno przed badaniem odporności na starzenie jak i po, zgodnie z wcześniej
opisaną procedurą. Oprócz oceny zmian tego
modułu jest określana procentowa zmiana
masy obliczana na podstawie uśrednionych
wyników ważenia próbki przed i po procesie
przyspieszonego starzenia. Wyznacznikiem
odporności na starzenie maty jest procentowa
zmiana wartości statycznego modułu podłoża
sprężystego przed i po badaniu (im mniejsza
tym lepiej).
Wodoodporność i nasiąkliwość
Kolejną istotną właściwością jest odporność
mat na działanie wody. Właściwość ta nie
została uwzględniona w większości z przedstawionych w tabeli 1 aprobat technicznych
pomimo, że ma ona duże znaczenie w przy81
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5. Wykres pokazujący cykle zmian temperatury
dla badania mrozoodporności [2]

padku mat podtłuczniowych, ze względu na
przenikanie wód opadowych przez podsypkę
i związany z tym destrukcyjny wpływ wody na
materiał, z którego wykonana jest mata. Badanie polega na poddaniu próbki maty suszeniu
w temperaturze 30˚C przez 168 godzin, a następnie zanurzeniu jej w wodzie destylowanej
o temperaturze 50˚C na kolejne 168 godzin.
Sprawdzenie odporności maty na wodę określa się poprzez sprawdzenie wytrzymałości na
rozciąganie oraz badanie zmienności wydłużenia przy zerwaniu, przed nasiąknięciem i po
nim. Określenie wytrzymałości na rozciąganie
oraz wydłużenia przy zerwaniu powinno być
wykonane zgodnie z normą PN-ISO 37 [8] lub
PN-EN ISO 1798 [6], w zależności od materiału
z którego wykonana jest mata. Wyznacznikiem
odporności na działanie wody dla maty są procentowe zmiany wytrzymałości na rozciąganie
oraz zmiany wydłużenia przy zerwaniu przed i
po badaniu (im mniejsza tym lepiej).
W normie DIN 45673-5 [2] opisana jest metoda badań jeszcze jednej właściwości, a mianowicie zdolności maty do absorpcji wody,
czyli wykazywanie określonej nasiąkliwości.
Nasiąkliwość jest zdolnością materiału do
wchłaniania wody. Wyróżnia się nasiąkliwość
wagową, która określa procentowy stosunek
masy wody wchłoniętej przez dany materiał do
jego masy w stanie suchym oraz nasiąkliwość
objętościową, czyli procentowy stosunek masy
wody wchłoniętej przez materiał do objętości
tego materiału w stanie suchym. Przez niektórych producentów mat podtłuczniowych
właściwość ta jest szczególnie podkreślana
jako bardzo istotna dla jakościowej oceny mat.
Argumentują to tym, że maty podtłuczniowe
są wystawione na działanie wody opadowej i
przez to mogą wykazywać duże zmiany modułu podłoża sprężystego związanego podobno z nasiąkliwością. Ta intuicyjnie oceniana i prawdopodobna zależność nie znajduje
jednak potwierdzenia w wynikach badań, co
uzasadnia zakwaliﬁkowanie omawianej zależności jako nieistotnej dla eksploatacji drogi
szynowej. Opinia ta uwzględnia również fakt,
że normowa metodyka badań nasiąkliwości
zdecydowanie odbiega od realnych warunków oddziaływania wody na matę, jakie występują w eksploatacji bowiem podczas badania
mamy do czynienia z wymuszoną absorbcją
wody, która z zasady będzie znacznie większa
niż w przypadku naturalnej absorpcji wody

4. Badanie mrozoodporności - widoczna profilowana płyta obciążeniowa
imitująca podsypkę [4]

opadowej w torze z podsypkową konstrukcją
nawierzchni. W niektórych aprobatach (patrz.
tab. 1) podane są wartości nasiąkliwości, bez
określenia jej wpływu na wartość statycznego
i dynamicznego modułu podłoża sprężystego,
a więc wpływu na istotne właściwości użytkowe maty. Wyniki badań przeprowadzonych
w Niemczech na Uniwersytecie Technicznym
w Monachium [10] pokazują, że maty poliuretanowe o nasiąkliwości wynoszącej ok. 35 %
wykazują tylko nieznaczną zmianę dynamicznego modułu podłoża sprężystego (8% dla
częstotliwości 5 i 10 Hz i 5 % dla częstotliwości
20 i 30 Hz). Standardowo badanie nasiąkliwości
materiału polega na moczeniu próbki w wodzie przez 192 godziny (8 dni) w temperaturze
23˚C, gdzie po 24, 48, 96 i 192 godzinach dokonuje się ważenia próbki. Badanie to opisuje
Polska Norma PN-EN ISO 62 [5]. Jednak procedura badania nasiąkliwości opisana w normie
DIN 45673-5 [2], dedykowana specjalnie dla
mat, jest inna. W przypadku tej procedury badawczej próbka maty zanurzona jest wodzie
o temperaturze 23 ± 3˚C przez 24 godziny,
gdzie przez pierwsze dwie godziny zanurzenia
próbka poddawana jest cyklicznemu obciążeniu za pomocą płyty obciążeniowej imitującej
podsypkę, w ilości 30 cykli na godzinę. Wartość
obciążenia powinna mieścić się w zakresie od
σu = 0,05 N/mm2 do σo = 0,15 N/mm2. W celu
uniemożliwienia próbce maty swobodnego
unoszenia się na wodzie próbka jest obciążana
szklaną płytą. Nasiąkliwość zostaje wyrażona w
procentach poprzez porównanie masy badanej próbki przed i po zanurzeniu, podając tę
różnicę jako procentowy wzrost w odniesieniu
do próbki w stanie suchym.
Wnioski
1.

2.

Niezbędne jest pilne, oﬁcjalne ustalenie
podstawowych wymagań dla wyrobów
i systemów stosowanych dla izolacji wibroakustycznej i elektrycznej w konstrukcjach dróg szynowych, najistotniejszych z
uwagi na skuteczność tłumienia wibracji i
hałasu oraz trwałość eksploatacyjną torowiska.
Przedmiot zamówienia należy opisywać
w sposób jednoznaczny, uwzględniając
tylko istotne cechy techniczne i użytkowe
wyrobu z wykorzystaniem przede wszystkim Polskich Norm, ewentualnie norm

3.

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w przypadku mat podtłuczniowych powinna być to norma niemiecka DIN 45673-5 [2].
Opracowywane dokumentacje projektowe i przetargowe muszą uwzględniać
aktualny stan wiedzy i aktualne polskie
(ewentualnie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) dokumenty normalizacyjne.
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Rozwój infrastruktury kolejowej w Europie i
na świecie obserwowany na przełomie XX
I XXI wieku, a także zwiększenie prędkości
pociągów w ruchu pasażerskim do 300-320
km/h, a w ruchu towarowym do 140-160 km/h
związany jest z ciągłym rozwojem konstrukcji
pojazdów kolejowych, a także doskonaleniem
infrastruktury drogi kolejowej.
Konstrukcja nawierzchni kolejowej, która obecnie umożliwia prowadzenie ruchu z
dużymi prędkościami, a także przenoszenie
coraz większych obciążeń przy naciskach osi
dochodzących do 250 - 400 kN musi spełniać
bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące
wytrzymałości jej elementów i trwałości całej
konstrukcji.
Nawierzchnia kolejowa poddawana jest w
eksploatacji złożonym oddziaływaniom dynamicznym, których charakter zmienia się wraz
ze wzrostem natężenie ruchu i prędkości jazdy.
Klasyczna konstrukcja nawierzchni kolejowej z warstwa podsypki nie uległa zasadniczym zmianom w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, jakkolwiek jest ona przedmiotem
ciągłych badań mających na celu zwiększenie
bezpieczeństwa pracy konstrukcji oraz ograniczenia kosztów jej utrzymania.
Przegląd literatury
Prace studialne i eksperymentalne dotyczące
nawierzchni kolejowej oraz podtorza prowadzone są od kilkudziesięciu lat przez różne
ośrodki naukowo-badawcze w Polsce i na
Świecie. W ich wyniku pojawiła sie znaczna
liczba opracowań i pozycji książkowych, zarówno krajowych i zagranicznych, dotyczących diagnostyki (oceny zużycia i uszkodzeń
części składowych nawierzchni oraz odkształceń geometrycznych toru) oraz metod utrzymania [6], [7], [8], [10], [11].
Opracowano również liczne modele mate-

matyczne toru kolejowego lub jego elementów umożliwiające badania symulacyjne oddziaływań w układzie pojazd/tor [12], [13], [14].
Badania symulacyjne wykonuje się najczęściej
przed podjęciem badań doświadczalnych z
uwagi na znacznie większe koszty tych ostatnich.
W badaniach symulacyjnych korzysta się ze
specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Jedną najszerzej stosowanych metod
rozwiązywania różnych problemów inżynierskich jest metoda elementów skończonych
(FEM – Fine Element Method). Jej uniwersalność polega na łatwości tworzenia różnych
obszarów o skomplikowanej geometrii. Metody numeryczne wykorzystywane były w badaniach elementach nawierzchni kolejowej już
od kilkudziesięciu lat. W Polsce prace takie prowadzono były m.in.: w Politechnice Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej i Gdańskiej, jak
również w innych ośrodkach naukowo- badawczych. Między innymi badania tego rodzaju dotyczyły analizy naprężeń własnych w
elementach stalowych rozjazdów, tj. szynach i
kształtownikach iglicowych. Głównym celem
obliczeń numerycznych było tu wyznaczenie
naprężeń własnych pozostających w szynie po
odciążeniu oraz określenie wpływu różnych
parametrów na wielkość tych naprężeń i ich
rozkładu w materiale. Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych porównywano z wynikami pomiarów naprężeń wykonanych techniką
ultradźwiękową [18], [19]. Metoda elementów
skończonych, jako podstawowe narzędzie obliczeniowe we współczesnej mechanice, znalazła również zastosowanie w rozwiązywaniu
zagadnień dotyczących toru oraz podtorza
kolejowego. W licznych opracowaniach naukowych, autorzy prac zaprezentowali wyniki
obliczeń numerycznych dla określonych modeli, porównując je z wynikami pomiarów wykonanych na odcinkach doświadczalnych, lub
w warunkach laboratoryjnych stanowiskach
badawczych[15], [16], [17].
Inną metodą oprócz MES stosowaną w
obliczeniach symulacyjnych jest DEM (Discrete Element Method). Jest to zbiór metod numerycznych i algorytmów mających na celu
obliczenie właściwości ﬁzycznych dużej liczby
obiektów w ruchu swobodnym. Przykładem
obiektów, dla których wykonywane są obliczenia wspomnianą metodą mogą być materiały sypkie (np.: piasek, tłuczeń itp.). Przykłady
takich obliczeń symulacyjnych dla obciążeń
podsypki kolejowej zamodelowanej w sposób
dyskretny można znaleźć w artykułach [2], [3],
[4], [5].
Nawierzchnia kolejowa do dużych
prędkości
Nawierzchnia kolejowa z warstwą podsypki
układana również na liniach dużych prędkości,

pracuje pod obciążeniem eksploatacyjnym
w zakresie odkształceń sprężysto-plastycznych. Styk koła z szyną stanowi generator
energii, która transmitowana jest przez szynę
i przytwierdzenie szyny do podkładu i dalej
poprzez warstwę podsypki do podtorza. Powstaje pole intensywnej wibracji, a energia kinetyczna wzrasta wraz ze wzrostem prędkości
pociągów. W konsekwencji wzrastają również
przyśpieszenia drgań szyn, podkładów, podsypki i podtorza. W podsypce pojawiają się
znaczne naprężenia rozciągające, które mogą
naruszać równowagę sił tarcia wewnętrznego
w ośrodku podsypkowym powodując jego
rozluźnienie. Nieuniknione jest również osiadanie posypki (odkształcenie plastyczne); przy
tym rośnie ono wraz ze wzrostem naprężeń
pod podkładem oraz wzrostem przyśpieszeń
drgań. Prowadzi to w czasie eksploatacji do
odkształceń trwałych i zróżnicowania charakterystyk sprężystości i tłumienia na długości
toru, powodując konieczność regulacji położenia toru i wykonywania niezbędnych napraw
nawierzchni.
W warunkach eksploatacji linii dużych prędkości już przy prędkościach jazdy 250 km/h
rejestrowano drgania o prędkościach 20–100
mm/s., co oznacza, że na warstwę podsypki
działają przyspieszenia kilkakrotnie przewyższające przyśpieszenie ziemskie. Za ich sprawą
w pewnych obszarach podsypka podlega naprężeniom rozciągającym, które zanikają dopiero na głębokości 600-800 mm.
Konstrukcja nawierzchni musi zapewniać
określoną sztywność pionową, co uzyskuje się przez odpowiedni dobór elementów
nawierzchni. Obecnie na liniach KDP są powszechnie stosowane podkłady betonowe z
przytwierdzeniami sprężystymi.
W celu zwiększenia sprężystości nawierzchni i uzyskania korzystniejszego rozkładu nacisków, a tym samym spowolnienia procesu
zużycia podsypki oraz zużycia falistego szyn,
układa się również podkłady betonowe z przyklejonymi do dolnej powierzchni podkładkami
z polimerów (USP – Under Sleeper Pads) o grubości 15–30 mm i sztywności ok. 35 kN/mm.
Stosowanie podatnych USP nie wpływa na
wielkość oddziaływań między kołem i szyną,
ale zmniejsza naprężenia w podsypce Zastosowanie tego rodzaju podatnych podkładek
zmniejsza naprężenia w podsypce [9]. Zmniejszenie sztywności na liniach dużych prędkości
można osiągnąć, układając dodatkowo pod
warstwą podsypki maty SBM (Sub Ballast Mats).
Innym rozwiązaniem może być zastosowanie komponentów zwiększających odporność
warstwy podsypki na dekonsolidację. Można
to częściowo uzyskać poprzez eliminację warstwy podsypki z konstrukcji nawierzchni kolejowej, wprowadzając w to miejsce płytę z betonu zbrojonego lub wielowarstwowy ustrój z
materiałów stabilizowanych.
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1. Nawierzchnia z kompozytem tłuczniowym, (1)- szyna UIC 60 (60E1),
(2)-podkład strunobetonowy, (3)-warstwa tłucznia stabilizowanego chemicznie, (4) - warstwa dolna zagęszczonego tłucznia, (4)-warstwa górna
zagęszczonego tłucznia , (5) (6)- geosiatka (geowłóknina)

Obecnie, zwłaszcza na nowobudowanych
liniach dużych prędkości, układa się nawierzchnie niekonwencjonalne, pozbawione warstwy
podsypki. W nawierzchni niekonwencjonalnej
podłoże toru powinno być wykonane z materiałów o wytrzymałości umożliwiającej pracę
konstrukcji w zakresie odkształceń sprężystych. Projektuje się ją w ten sposób, że każdy
kolejny, niżej położony element ma mniejszą
sztywność od poprzedniego. Konstrukcja
niekonwencjonalna składa się najczęściej z nawierzchni właściwej (szyny, przytwierdzenia,
podkładu stanowiącego punktowe podparcie
szyny lub szyny na płycie betonowej, betonowej warstwy nośnej lub warstwy stabilizowanej hydraulicznie) oraz z podłoża obejmującego warstwy ochronne, w tym górną warstwę
mrozoochronną oraz niezwiązaną warstwę
gruntu zagęszczonego lub niesortu spoczywającą na gruncie rodzimym.
Ich zaletą jest korzystniejszy z uwagi na
skrajnie budowli przekrój poprzeczny, co ma
znaczenie zwłaszcza w przypadku tuneli i
obiektów mostowych. Łatwiej również uzyskać wymaganą dokładność położenia toru, a
nakłady na utrzymanie są znacznie mniejsze.
Z drugiej strony możliwości regulacji położenia toru są ograniczone, a usunięcie skutków
ewentualnej awarii lub wykolejenia wymaga
znacznie dłuższego czasu niż w przypadku
nawierzchni klasycznej. Trzeba też podkreślić,
że budowa nawierzchni bezpodsypkowych na
podtorzu ziemnym wymaga dobrego odwodnienia i uzyskania odpowiedniej sztywności
podtorza.
Badania doświadczalne
Jednym z rozwiązań zwiększającym odporność na dekonsolidację warstwy podsypki
jest kompozyt tłuczniowy w postaci warstwy
tłucznia uzbrojonej geosiatkami i miejscowo
stabilizowanej chemicznie. Rozwiązanie to zostało opracowane w Zakładzie Infrastruktury
Transportu Wydziału Transportu PW (Basiewicz
T., Gołaszewski A., Towpik K.) w latach 20072008. Celem tego rozwiązania było uodpornienie warstwy podsypki na rozgęszczenie w
trakcie obciążeń eksploatacyjnych.
Proponowane rozwiązanie, szeroko opisane
w licznych pracach prezentowane na konferencjach przewiduje jednoczesne mechaniczne i chemiczne uodpornienie warstwy podsypki na zjawisko dekonsolidacji. Mechaniczne

2. Wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych dla działek
I1,I2 i I3 w zestawieniu z sektorem porównawczym III i IV [20]

uodpornienie polega na uzbrojeniu podsypki
dwoma geosiatkami (rys. 1). Pierwsze, dolne
zbrojenie stanowi geosiatka lub geowłóknina
(4) ułożona na styku podsypki z górną warstwą
podtorza.
Po ułożeniu i zagęszczeniu pierwszej warstwy tłucznia (4) układane jest na niej druga
geosiatka (5).
Odcinki doświadczalne, na których w 2008
roku zastosowano opisane rozwiązanie, zlokalizowano na Centralnej Magistrali Kolejowej.
W okresie 2008-2013 prowadzono obserwacje
i wykonywano pomiary w celu oceny zmian
położenia geometrycznego toru w czasie eksploatacji. Szczegółowy opis badań podano w
publikacji [20] [21].
Na rys. 2 przedstawiono wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych
obliczone dla różnych sektorów odcinka doświadczalnego, na których zastosowano różne
warianty wzmocnienia warstwy podsypki.

w których dominuje zginanie. Lepiej opisują
koncentracje naprężeń, umożliwiają lepszą
aproksymację zakrzywionych kształtów, przy
mniejszej liczbie elementów.
Na rysunku 2 przedstawiony zostały modele
MES nawierzchni kolejowej.
Zbudowanie siatki całego modelu o tym
samym stopniu szczegółowości jest bardzo
trudne, dlatego też siatka poszczególnych elementów nawierzchni ma różną wielkość.
W celu właściwego przeprowadzenia obliczeń
symulacyjnych określono miejsca kontaktu
pomiędzy poszczególnymi elementami nawierzchni kolejowej. Stosując takie rozwiązanie
należało zastosować geometryczne interfejsy pomiędzy sąsiednimi elementami (rys. 4).
Umożliwia to właściwie rozłożenie nacisków na
obie siatki, umożliwiające utrzymanie homogeniczność modelu 3D.

Badania symulacyjne metodą MES

Dla potrzeb obliczeń numerycznych określone
zostały przybliżone krzywe zależności naprężenia od odkształcenia ! dla szyny. Na podstawie badań doświadczalnych w tab. 1 podano charakterystykę plastyczności materiału
(zależności "#"! dla osiowego rozciągania stali). Wartości przedstawione w tabeli deﬁniowane są w programie.
W badaniach symulacyjnych zbudowanych
modeli wzięto pod uwagę również parametry
sztywności i tłumienia elementów wchodzących w skład konstrukcji toru (tab. 2).
Obciążenie i warunki podparcia modelu
Sposób podparcia występujący w trakcie
eksperymentu, został w modelu numerycznym zastąpiony przez wyidealizowane warunki brzegowe. Zadana jest siła nacisku statycznego lub dynamicznego walca na szynę jak i
prędkość obrotowa walca symulująca prędkość pojazdu. Obciążenie przykładane jest
stopniowo (przyrostowo) i na każdym kroku
następuje rozwiązanie układu równań w celu
wyznaczenia przyrostu naprężeń, odkształceń
i przemieszczeń. Warunki podparcia są w modelu określone przez odebranie odpowiednich
stopni swobody, uniemożliwiających modelowi przemieszczanie w określonych kierunkach.
W każdym cyklu obciążeniowym przykładano
siłę F1=112,5 kN, a w przypadku obciążeń dynamicznych dodatkowo siłę styczną F2=43 kN
(rys. 5).

Badania doświadczalne umożliwiają identyﬁkację modeli przyjętych do obliczeń symulacyjnych wykonywanych dla różnych przypadków obciążeń i warunków brzegowych, a tym
samym na dalszą analizę i sprawdzenie zamodelowanych rozwiązań konstrukcyjnych
Modelownie bryłowe obiektów i obliczenia numeryczne przedstawione w referacie
wykonane zostały w programie ABAQUS 6.11
licencja PW [1]. Program ten posiada szerokie możliwości nieliniowej analizy zagadnień
ﬁzycznych, obejmujących m.in. mechanikę
odkształcalnych ciał stałych. Budowa modelu
bryłowego wykorzystywanego w dalszych
symulacjach obejmuje zdeﬁniowanie modelu
(modeli) w postaci siatki węzłów, a następnie
wybór rodzaju i typu elementów. Istotnym elementem jest tu wybór modelu materiałowego
i deﬁnicja warunków brzegowych oraz obciążeń, mający istotny wpływ na wyniki obliczeń.
Geometria modelu – siatka elementów
skończonych
Geometria modelu numerycznego zdeﬁniowana została w postaci siatki węzłów określających położenie i wielkość elementów skończonych. Wybierane są elementy trójwymiarowe,
bryłowe. Elementy kwadratowe uważane są
za bardziej odpowiednie do opisu zagadnień,

Przyjęty model materiału
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Wyniki obliczeń symulacyjnych
Wybrane wyniki obliczeń numerycznych,
otrzymane przy wykorzystaniu modeli 3D
nawierzchni kolejowej w różnej konﬁguracji,
przedstawione są na wykresach obrazujących
kontury naprężenia zastępczego Hubera – Misessa, jak również odkształcenia. Przykładowe
wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono
na rys. 6 i rys. 7.
Najbardziej reprezentatywne wyniki wykorzystano do prezentacji graﬁcznej stanowiącej
wsad do opracowania resursu eksploatacyjnego. Najbardziej właściwym elementem umożliwiającym rozwiązanie zadania jest podsypka
tłuczniowa, będąca najsłabszym ogniwem nawierzchni kolejowej. Na rys. 8 przedstawiono
wyniki doświadczalne oraz wyniki symulacji
zależności odkształceń trwałych (przyrostu
nierówności) od obciążenia eksploatacyjnego.
Do porównań przyjęto dwa odcinki porównawcze i odcinek wzmocnionej nawierzchni
geosiatką i sklejonej żywicą poliuretanową.
Obliczenia wykonano obecnie dla obciążenia
do 18 Tg ze względu na posiadane wyniki badań doświadczalnych. Obliczenia symulacyjne
zostaną wykonane dla większych obciążeń. Ich
wyników nie będzie można porównać z oceną odcinków doświadczalnych, które zostały
zmodyﬁkowane przez Zarządcę Infrastruktury
i ze względu na zmianę parametrów konstrukcyjnych nie mogą być wykorzystywane do dalszych badań.

Tab. 1. Charakterystyka plastyczności materiału
Naprężenia [MPa]

Odkształcenie plastyczne
! [%]

0.0

0.0

629.7

0.4

900.0

2.6

1066.0

6.0

1069.0

16.0

3. Model MES połowy nawierzchni wzmocnionej geosiatkami.
a)

b)

4. Interfejsy pomiędzy podkładem i podsypką (a) oraz stopką szyny i podkładem (b) (więzy jednostronne)

Wnioski
Wykorzystywanie narzędzi symulacyjnych w
badaniach naukowych jest coraz bardziej powszechne m.in. ze względu na dostępność
specjalistycznych aplikacji komputerowych
i znacznie mniejsze koszty w porównaniu z
badaniami doświadczalnymi. Narzędzia te
umożliwiają budowę modeli trójwymiarowych
i wykonywanie na nich skomplikowanych symulacji, które w praktyce mogą być trudne do
zrealizowania.
Metoda elementów skończonych wykorzystana w tej pracy posiada duży potencjał
badawczy wiele możliwości technicznych,
jednakże opiera się głównie na modelowaniu

Tab. 2. Parametry materiałowe
Oznaczenie

Parameter

Wartość

Jednostka

Er

Moduł sprężystości szyny 60E1

210 000

MPa

kps

Sztywność przekładki
podszynowej

239

MN/m

cps

Tłumienie podkładki podszynowej

30

kNs/m

$b

Gęstość podsypki

54

kg/m3

$r

Gęstość szyny 60E1

7 850

kg/m3

Eb

Moduł sprężystości podsypki

150

MPa

%r
%b
%s

Wsp. Poissona szyny 60E1
Wsp. Poissona podsypki Wsp.
Poissona podkładu

0,30
0,35
0,30

-

cp

Tłumienie podkładu

250

kNs/m

bryłowym. Prezentowane w artykule metody
mogą być wykorzystywane w pracach studialnych związanych z oceną nowych rozwiązań
zastosowanych w konstrukcji nawierzchni kolejowej, zwłaszcza w aspekcie zwiększenia jej
trwałości.
Coraz częściej można spotkać obliczenia numeryczne, w których wykorzystuje się
modelowanie dyskretne. Dotyczy to głównie
obiektów sypkich, takich jak podsypka kolejowa. która jest przedmiotem badań. Zastosowanie takiej metody może pozwolić na budowę
modeli mniej wyidealizowanych, a jednocześnie umożliwiać uwzględnienie tarcia występującego pomiędzy ziarnami podsypki.
Możliwości wykorzystania obliczeń numerycznych w analizach uzasadniających wybór
typu nawierzchni spełniającej wymogi RAMS
(niezawodności, dyspozycyjności, naprawialności i bezpieczeństwa) i przeznaczonej dla
nowej linii dużych prędkości w Polsce, powinny być brane pod uwagę.
Materiały źródłowe

kp

Tłumienie podsypki

110

MN/m

$s

Gęstość podkładu

2 400

kg/m3

Es

Moduł sprężystości podkładu

70 000

MPa

Eg
%g

Moduł sprężystości gosiatki
Wsp. Poissona geosiatki

2 200
0,5

MPa

%g

Gęstość geosiatki

0,00132

kg/m3
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5. Warunki brzegowe i obciążenie dla modelu nawierzchni

HM

6. Kontury naprężenia zastępczego

na końcu procesu obciążenia

7. Kontury odkształceń na końcu procesu obciążenia modelu nawierzchni
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Kolej jednoszynowa (ang. monorail) to rodzaj
środka transportu aglomeracyjnego, który do
przewozu pasażerów lub towarów wykorzystuje pojazdy poruszające się z użyciem jednej szyny. Pojazdy poruszają się podwieszone
do belki (szyny) lub są na niej siodłowo oparte, stąd wyróżnia się dwa typy kolei – koleje
podwieszone (rysunek 1) i siodłowe (rysunek
2). Linie kolei jednoszynowej mają na ogół
dwa tory, są całkowicie bezkolizyjne i mogą
służyć zarówno do przewozu pasażerów jak
i towarów. Ze względu na większą stabilność
jazdy na łukach, bardziej popularny jest obec-

nie system kolei siodłowej. Estakada, po której
poruszają się pociągi kolei siodłowej zbudowana jest z prefabrykowanych belek o rozpiętości 20-30 m, które najczęściej wykonane są
z kablobetonu. Podpory estakady najczęściej
buduje się in situ jako konstrukcja żelbetowa,
w specyﬁcznych okolicznościach stosuje się
podpory stalowe. Bardziej szczegółowy opis
typowych układów konstrukcyjnych kolei jednoszynowych można znaleźć w pracy [3].
Kolej jednoszynowa ze względu na stosunkowo dobre możliwości geometrycznego
kształtowania trasy (niewielki promień łuku
trasy w planie (50-100 m) oraz zdolność do
pokonywania odcinków o dużym pochyleniu
(6-10%)) zyskuje coraz większą popularność.
Oferowane systemy posiadają zdolność przewozową od 2,5 do 50 tysięcy pasażerów w ciągu godziny w jednym kierunku, co umożliwia
optymalne dopasowanie linii do przewidywanego potoku pasażerów. Obecnie najczęściej
stosowany jest system kolei jednoszynowej
siodłowej, oparty na patencie ALWEG. W ostatnich 10 latach zrealizowano ponad 150 km
dwutorowych linii w szybko rozwijających się
miastach Azji oraz Ameryki Południowej. Również w Polsce rozważana jest budowa linii tego
typu kolei. Pod koniec 2014 roku władze Rzeszowa ogłosiły chęć budowy połączenia dworca PKP z kampusem tamtejszej Politechniki.
Niniejsza publikacja stanowi autorski przegląd sposobów zapewnienia bezpieczeństwa
pasażerom korzystającym z kolei jednoszynowej.
Zagrożenia w trakcie eksploatacji
i tragiczne zdarzenia

1. Kolej podwieszona typu SAFEGE [15]

2. Kolej siodłowa typu ALWEG [12]

Główną zaletą kolei jednoszynowych jest fakt,
że pociągi tego typu poruszają się po torze
wydzielonym, niezależnym od innych korytarzy transportowych na całej swojej długości.
Pozwala to na zapewnienie szybkiego i niezawodnego transportu w mieście. Jednocześnie,
przeprowadzenie trasy w całości na estakadzie
o specyﬁcznym przekroju poprzecznym znacząco utrudnia przeprowadzenie ewakuacji,
wymaga również zabezpieczenia pasażerów
przed upadkiem z wysokości. W trakcie eksploatacji obecnie funkcjonujących linii doszło
zaledwie do kilku, może kilkunastu wypadków,
z których większość skończyła się co najwyżej
nieznacznymi obrażeniami pasażerów, dlatego uzasadnionym wydaje się stwierdzenie, że
koleje jednoszynowe stanowią jeden z najbezpieczniejszych środków transportu.
Do jednego z tragiczniejszych wypadków
doszło na najstarszej użytkowanej linii podwieszonej kolei jednoszynowej w Wuppertalu. W
1999 roku doszło tam do wykolejenia pociągu,
czego skutkiem było 5 oﬁar śmiertelnych i 47miu rannych. Przyczyną tego zdarzenia były

3. Wykolejony pociąg kolei wuppertalskiej [16]

4. Schemat systemu pożarowego w pociągu w
Daegu [1]

zaniedbania w nadzorze przeprowadzanych
prac remontowych. Wskutek niedostatecznej
kontroli, po skończonej pracy pozostał na linii
metalowy element, który spowodował wypadnięcie wagonu z szyny (rysunek 3). Pomijając
ten jednostkowy wypadek, kolej podwieszona
systemu Langena eksploatowana w Wuppertalu uznawana jest za szczególnie bezpieczny
środek transportu zbiorowego, przewiozła bowiem w swojej ponad stuletniej historii więcej
niż półtora miliarda pasażerów [11].
Duże zagrożenie dla pasażerów i wyzwanie dla służb ratunkowych stanowią awaryjne
zatrzymania pociągu pomiędzy stacjami. Przyczyną takiego zatrzymania może być awaria
zasilania, jak również wybuch pożaru. W 1985
roku, w wyniku zapalenia się opony, doszło do
spalenia kolei jednoszynowej w Disneylandzie
na Florydzie. Dzięki szybkiej ewakuacji udało
się uratować wszystkich pasażerów, nikt nie
odniósł poważnych obrażeń. Do podobnej sytuacji doszło także w 2004 roku w Seattle oraz
w 2015 roku w Kuala Lumpur [9]. Obecnie, nowoczesne pociągi kolei jednoszynowej mogą
być wyposażone w zaawansowany system pożarowy, pozwalający nie tylko na wykrycie pożaru, ale również na zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się ognia i dymu. Tego typu system
został zaimplementowany na przykład na linii
w Daegu, w Korei Południowej (rysunek 4). W
pociągu znajdują się zbiorniki ze środkiem gaśniczym pozwalającym na kilkuminutowe gaszenie pożaru. Dodatkowo w pociągu znajdują
się wentylatory usuwające z wnętrza pociągu
toksyczne gazy, które stanowią największe zagrożenie dla zdrowia w trakcie pożaru [1].
Mimo regularnych przeglądów, które przeprowadza się przed każdym wyjazdem na trasę, w historii użytkowania kolei jednoszynowej
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10. Schemat funkcjonowania systemu CBTC [16]
5. Czerwone obręcze kół awaryjnych [13]

6. Koło w systemie run-flat [16]

7. Stacja Oratório w Sao Paulo [12]

8. Stacja Sahara w Las Vegas [8]

9. Zabezpieczenie krawędzi peronowej w Daegu [6]

dochodzi do awarii pojazdów. Kilkukrotnie
zdarzało się urwanie jednego z kół, stwarzające zagrożenie dla ruchu odbywającego się poniżej estakady. Tego typu sytuacje miały m. in.
miejsce na liniach w Las Vegas i Kuala Lumpur.
W tym ostatnim mieście odpadający element
uderzył w głowę przechodnia [13].
Awaria ogumienia i związane z nią zatrzymanie pociągu pomiędzy stacjami wiąże się

z koniecznością przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej i wyłączeniem linii na dłuższy czas.
Aby ograniczyć ryzyko takiego zdarzenia wózki jezdne wyposażone są w dodatkowy zestaw kół (rysunek 5), bądź też system run-ﬂat
(rysunek 6), pozwalający na bezpieczne dowiezienie pasażerów do najbliższej stacji oraz
dotarcie do serwisu w zajezdni mimo spadku
ciśnienia w kołach.
Wyposażenie stacji
Stacje kolei jednoszynowej podobnie jak cała
estakada są zlokalizowane nad ulicami. Często
znajdują się w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Taka lokalizacja wymusza przesunięcie
wind i schodów na sąsiednie chodniki. Dojście
do stacji odbywa się z użyciem kładki (rysunki
7 i 8). W budowie stacji tego typu kolei zauważyć można wiele analogii do budowy stacji
metra, z tą różnicą, że dojście nie prowadzi do
stacji podziemnej, lecz nadziemnej.
Stacje muszą być wyposażone w urządzenia ograniczające prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia zarówno na samej stacji,
jak również w pociągu. W celu przeciwdziałania atakom terrorystycznym czy zwykłym kradzieżom i rozbojom stacje wyposażone są w
system CCTV (system kamer przemysłowych)
z oprogramowaniem umożliwiającym rozpoznawanie twarzy. Dodatkowo, tak jak w przypadku kolei w Mumbaju, stacje wyposaża się
w bramki do wykrywania metalu i urządzenia
do prześwietlania bagażu [2].
Wypadnięcie poza krawędź peronu w
przypadku stacji kolei jednoszynowej wiąże
się z upadkiem z wysokości kilku - kilkunastu
metrów. Dlatego, na krawędzi peronu stosowane są pół-ściany wyposażone w rozsuwane
drzwi (rysunek 9). Odległości między kolejnymi
otworami dopasowane są do odległości między drzwiami w pociągu. Pozwala to na zsynchronizowanie obu drzwi i zwiększenie bezpieczeństwa procesu wymiany pasażerów. W
przypadku całkowitego zamknięcia krawędzi
peronu możliwe jest efektywne klimatyzowanie kubatury stacji. Dodatkową zaletą ekranów
stosowanych na krawędziach peronów jest
ograniczanie poziomu hałasu dochodzącego
z ulicy.
Wyposażenie pociągu
W celu minimalizacji kosztów obsługi, najnowsze pociągi kolei jednoszynowej są obsługiwane w pełni automatycznie. Nie oznacza
to całkowitego braku obsługi w pociągu. Ze
względów bezpieczeństwa w każdym pociągu znajduje się jedna osoba z obsługi. Do

systemów zwiększających bezpieczeństwo
w kolejach jednoszynowych należą również
urządzenia służące do pozycjonowania pociągu na trasie. Najnowsze realizacje linii kolei jednoszynowej wyposażone są w system CBTC
(system sterowania ruchem oparty na komunikacji radiowej). Urządzenia rozlokowane
wzdłuż linii oraz te, w które wyposażony jest
pociąg pozwalają na określenie w czasie rzeczywistym położenia pociągów oraz istotnych
parametrów ich ruchu. Na bieżąco określana
jest prędkość pociągów, droga hamowania
oraz konieczna długość odstępu pomiędzy
pociągami. Położenie odcinków chronionych
jak i odstępów jest zmienne i ustalane na postawie bieżących obliczeń– rysunek 10. System sterowania ruchem pozwala na dokładne wyliczenie drogi hamowania i umożliwia
dokładne zsynchronizowanie drzwi pociągu z
drzwiami na krawędzi peronu, zarówno w czasie, jak również w przestrzeni [4].
Czasami do nieszczęśliwych wypadków
dochodzi pomimo wyposażenia pojazdów w
urządzenia elektroniczne, mające poprawiać
bezpieczeństwo. Przykładowo, w lutym 2010
roku na linii kolei jednoszynowej w Sydney,
na pociąg stojący na stacji najechał następny
skład, mimo wyposażenia w system ACES [10].
Na szczęście, podczas tej kolizji niewielkie obrażenia odniosły zaledwie cztery osoby.
Ewakuacja z pociągów
W trakcie eksploatowania linii kolei jednoszynowej może wystąpić wiele czynników, które
zmuszają pasażerów i załogę do ewakuacji z
zagrożonego pociągu, analogicznie jak ma to
miejsce w przypadku kolei konwencjonalnych.
Opuszczenie pociągu kolei jednoszynowej w sytuacji zagrożenia jest utrudnione ze
względu na to, że poruszają się one po estakadzie kilka metrów nad ziemią (rysunek 11).
Ewakuacja pasażerów może odbywać się zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym.
Najszybszą drogę ucieczki zapewniają chodniki zamontowane wzdłuż linii (rysunek 12).
W trakcie normalnej eksploatacji służą one do
przeprowadzania przeglądów oraz prowadzenia instalacji, a w sytuacji zagrożenia pozwalają
na szybkie dotarcie do najbliższej stacji. Nie
wszystkie zrealizowane linie posiadają tego
typu pomosty, wynika to m. in. ze względów
ﬁnansowych.
Kolejnym sposobem na ewakuację pasażerów w poziomie jest możliwość przejścia pasażerów z uszkodzonego pojazdu do sprawnego
pociągu. Ruch ten może się odbywać wzdłuż
toru (rysunek 13) lub też do pojazdu poruszającego się na drugim torze (rysunek 14). Pocią-
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11. Linia monorail w Mumbaju [7]

15. Spirala ewakuacyjna [1]

12. Przekrój przez estakadę linii Sao Paulo [5]

13. Sposób ewakuacji lub holowania/pchania na jednym torze [1]

16. Ewakuacja z użyciem uprzęży [14]

14. Sposób ewakuacji do pociągu na sąsiednim torze [1]

gi wyposażone są w kładki, które opierają się
wtedy o sąsiedni pociąg. Rozwiązanie tego
typu może okazać się zawodne w przypadku,
kiedy do awarii dojdzie na łukowym odcinku
trasy. W takiej sytuacji trudne jest bowiem właściwe dopasowanie kładki ewakuacyjnej. Innym rozwiązaniem pozwalającym na poziomy
transport pasażerów z uszkodzonego pojazdu
jest możliwość odholowania lub przepchnięcia uszkodzonej jednostki do najbliższej stacji,
a następnie do zajezdni. Ten sposób zapewnia
możliwość szybkiego usunięcia zatoru na linii
oraz powrót do normalnego kursowania pojazdów.
Przeprowadzenie ewakuacji w kierunku
pionowym uzależnione jest od zagospodarowania terenu pod miejscem zatrzymania pociągu. Linie kolei jednoszynowej przebiegają
najczęściej nad drogami i innymi miejscami
dostępnymi dla ruchu kołowego. Pozwala

to na wykorzystanie w akcjach ratunkowych
drabin i podnośników strażackich. Część pociągów wyposażona jest w urządzenia, które
pozwalają na przeprowadzenie ewakuacji pasażerów niezależnie od pomocy z zewnątrz.
Na przykład w pociągach kolei w Daegu zamontowane są spiralne zjeżdżalnie (rysunek
15), a wyposażenie pociągów w Chongqing
pozwala na sprowadzenie pasażerów z użyciem uprzęży i liny (rysunek 16).
W systemach kolei podwieszonych możliwe jest zastosowanie systemów ułatwiających
ewakuację, których ze względów konstrukcyjnych nie można użyć w kolejach siodłowych.
Przykładowo, w kolei SAFEGE zaproponowano
opuszczany trap, normalnie stanowiący część
podłogi wagonu w przejściu pomiędzy siedzeniami. W sytuacji awaryjnej trap jest rozkładany
w kierunku ziemi podobnie jak drzwi w niektórych samolotach – rysunek 17.
Podsumowanie

17. Trap ewakuacyjny kolei podwieszonej [9]

Na prawidłowo zaprojektowanej i utrzymanej
linii kolei jednoszynowej ryzyko powstania
zagrożenia jest minimalne, dlatego też ważne jest prowadzenie regularnych przeglądów
zarówno pojazdów, jak również konstrukcji
estakad. Czynności utrzymaniowe na współcześnie realizowanych liniach ułatwia zastosowanie elektronicznych systemów pozwalających na monitorowanie stanu urządzeń w
czasie rzeczywistym. Wykorzystanie czujników
dymu czy monitoringu pozwala na zredukowanie czasu reakcji obsługi na powstałe zagrożenia. Ze względu na ograniczenie niektórych

czynników ryzyka, takich jak na przykład wyeliminowanie skrzyżowań w poziomie toru, inną
skalę natężenia ruchu i całkowitego wolumenu
przewozów oraz ograniczoną ilość dostępnych
danych, porównywanie pod względem bezpieczeństwa kolei jednoszynowej i klasycznej
wydaje się obecnie nieuzasadnione.
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Analityczne metody rozwiązania równań
ruchu, opisujących dynamiczną odpowiedź
dróg szynowych stanowią wciąż atrakcyjny
sposób badania tych zagadnień w odniesieniu do metod numerycznych. W rozumieniu
autorów pół-analityczna metoda oznacza
aproksymację funkcji, występujących w procedurze obliczeniowej. Dotyczy to w szczególności zastosowania szeregów Fouriera i
teorii falkowej.
Obszerny przegląd badań, dotyczących
dynamiki dróg szynowych znajduje się w
pracach [5,6,19]. W artykule przedstawiono
aktualny stan badań dynamiki dróg szynowych z zastosowaniem metod analitycznych i pół-analitycznych oraz wskazano
główne kierunki rozwoju tych ujęć.
Droga szynowa jako struktura
jednowarstwowa – tor bez imperfekcji
Najstarszy, a jednocześnie najczęściej stosowany model drogi szynowej, to pryzmatyczna, nieskończonej długości belka Eulera-Bernoulliego (reprezentująca szynę),
spoczywająca na ciągłym, sprężystym, jednoparametrowym podłożu Winklera (opisującym przytwierdzenia, podkłady, podsypkę
i podtorze), obciążona jedną siłą lub układem sił skupionych (modelującym pojazd
szynowy), poruszających się ze stałą prędkością. Aby model ten mógł być przydatny do
opisu dynamicznej odpowiedzi drogi szynowej należy przyjąć wiele założeń, z których
najistotniejsze to:

Parametry mechaniczne drogi i obciążenia są symetryczne względem osi
toru,
2. Parametry mechaniczne szyny i pozostałych elementów drogi szynowej są
stałe wzdłuż toru,
3. Droga szynowa nie ma imperfekcji geometrycznych.
Model ten, w przypadku pojedynczej, jednostkowej siły P=1, opisuje znane równanie (por. np. [6,20]):
EI

∂4 y
∂2 y
+ m 2 + Uy = ( P = 1)δ ( x, t )
∂t
∂x 4

(1)

gdzie:
EI – sztywność zginania belki (jednej szyny)
[Nm2];
m – masa jednostkowa szyny, z ewentualnym uwzględnieniem masy podkładu
i warstw sypkich podłoża, aktywnie
współdrgających (w fazie) z szyną
[kg/m];
U – jednostkowa sztywność podłoża szyny
[N/m2];
δ(x,t) – dystrybucja Diraca;
x – położenie siły na szynie w czasie t [m].
Jeśli siły (siła) są stałe i poruszają się ze stałą
prędkością v, to równanie (1) w ruchomym
układzie współrzędnych (η =y, ξ=x-vt) otrzymuje postać równania zwyczajnego:
EI

d4y
d2y
+ mv 2
+ Uy = ( P = 1)δ (ξ )
dξ 4
dξ 2

(2)

Klasyczny sposób rozwiązania równania (2)
polega na uwzględnieniu - w rozwiązaniu
równania jednorodnego – wartości siły jako
warunku brzegowego. W przypadku wielu sił równanie (2) traktowane jest jako linia
wpływowa ugięcia szyny. Chociaż uzyskane
w ten sposób rozwiązanie jest, w dość dobrym stopniu, zgodne z danymi doświadczalnymi i innymi rozwiązaniami, tym niemniej budzi wątpliwości z matematycznego
punktu widzenia. Problem ten przedstawiono w pracy [6]. Pokazano, że przyjmując znikanie ugięcia i jej pochodnych w plus/minus
nieskończoności równanie jednorodne jest
tożsamościowo równe zeru. Właściwym podejściem do problemu (2) jest rozwiązanie
równania niejednorodnego, przy przyjęciu
prawej strony jako siły lub układu sił rozłożonych q(ξ) [N/m].
W ogólnym przypadku rozłożenia sił z
uwzględnieniem dystrybucji Diraca, Heaviseda, czy też innych, konwencjonalnych
funkcji rozkładu, równanie niejednorodne

rozwiązuje się przy zastosowaniu transformaty Fouriera lub Laplace’a (por. [3,10]). W
[6] pokazano, że przyjmując skończony przedział i rozwijając w szereg Fouriera obciążenie i rozwiązanie (de facto aproksymując
funkcję obciążenia i przemieszczenia szyny
przy pomocy skończonego szeregu Fouriera w skończonym, ale dostatecznie długim
przedziale), uzyskuje się bardzo dobrą zgodność wyników z rozwiązaniem równania (2),
które wykorzystywane jest jako klasyczna
linia wpływowa dla szyny o nieskończonej
długości.
W pracach [10,15,18]
wykorzystano
aproksymację falkową transformaty Fouriera
w celu ułatwienia całkowania jej w nieskończonym przedziale (de facto pomijając dostatecznie małe wartości funkcji transformaty). Jest to oryginalny, szybki i dostatecznie
dokładny sposób rozwiązania problemu.
Innym sposobem analizy dynamiki drogi
szynowej z wykorzystaniem równania (2)
jest ujęcie falowe [2].
Podstawowymi niedostatkami modelu, opisanego równaniem (2), są:
1. Pominięcie imperfekcji geometrycznych i mechanicznych,
2. Trudności w przyjęciu masy belki, tzn.
wpływu warstw podłoża szynowego,
czyli braku możliwości uwzględnienia
drgań np. szyny i podkładu w przeciwfazie.
Dlatego, w toku dalszych rozważań, przedstawimy uogólnienia modelu, z ograniczeniem do uzyskania rozwiązania z
zastosowaniem metod analitycznych i quasi-analitycznych (z uwzględnieniem aproksymacji funkcji obciążenia i rozwiązania).
Imperfekcje, tłumienie, siła osiowa
w szynach i modele wielowarstwowe
W najprostszym ujęciu zarówno imperfekcje
geometryczne, jak i mechaniczne, analizuje
się jako zastępcze nierówności na styku koła
z szyną (por. np. [1,4]). W tych pracach i w
wielu innych rozważano jedynie układy o
parametrach skupionych.
W układach ciągłych (belkowych) równanie (1), z uwzględnieniem tłumienia i siły
osiowej, przy rozłożonym, ruchomym obciążeniu zmiennym w czasie, ma postać (por.
np. [6]):
EI

∂ 2 yr
∂y
∂ 2 yr
∂ 4 yr
+ ct r + Uyr = q( x, t )
+ mr
+ Nt
∂t
∂t 2
∂x 2
∂x 4

(3)
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gdzie:
Nt – siła osiowa w szynie [N];
ct – jednostkowy współczynnik wiskotycznego tłumienia podłoża szynowego
[Ns/m2];
yr – ugięcie szyny [m].
Jeśli obciążenie porusza się ze stałą prędkością v i jest harmonicznie zmienne w czasie,
tzn.
q( x, t ) = ∆PC ⋅ cos ωt + ∆Ps ⋅ sin ωt

(4)

gdzie:
ΔPc, ΔPs – amplituda cosinusowej i sinusowej składowej siły,
ω – częstość kołowa [rad/s];
to równanie (3), w ruchomym układzie
współrzędnych (η =y, ξ=x-vt), otrzyma postać (por. także [3,10]):
∂ 2 yr
∂2 y
∂ 4 yr
∂ 2 yr
∂ 2 yr
+ Nt
+ mr ( 2 r − 2v
+ v2
)+c
∂t∂ξ
∂ξ 4
∂ξ 2
∂t
∂ξ 2
∂y r
∂y r
+ ct (
−v
) + Uyr = q(ξ , t ) .
(5)
∂t
∂ξ
EI

Prawą stronę równania można przedstawić
w postaci:
q(ξ , t ) = qc (ξ ) ⋅ cosωt + q s (ξ ) ⋅ sin ωt

(6)

Stacjonarne rozwiązanie równania (5), wobec oznaczeń (6), ma postać układu równań
zwyczajnych (7):
Rozwiązanie problemu można uzyskać stosując transformatę Fouriera [3,10,15], bądź
szereg Fouriera [6].
Dwuwarstwowy model drogi szynowej
łatwo uzyskać poprzez wydzielenie podkładów i potraktowanie ich jako drugiej ciągłej
warstwy drogi szynowej, pozbawionej zginania. Model ten opisuje układ równań (8)
(por. np. [6,19]):
Gdzie:
(kr, cr) – sprężysto-lepka więź opisująca właściwości przytwierdzenia,
(kp, cp) – sprężysto-lepka więź opisująca właściwości podłoża podkładów,
mr, mp – jednostkowa masa szyny i podkła-

dów (ewentualnie wraz ze stowarzyszoną masą podsypki),
yp – przemieszczenie podkładów, pozostałe
oznaczenia jak w równaniu (3).
W ruchomym układzie współrzędnych, w
zależności od tego, czy prawa strona jest
zależna lub niezależna od czasu, uzyskujemy układ dwóch lub czterech równań zwyczajnych, które można rozwiązywać metodą
transformaty lub szeregu Fouriera (por. np.
[6,10]).
W pracy [6] pokazano, że przyjmując
model dwuetapowy, tzn. wyznaczając w
etapie I drgania szyny przy użyciu modelu
opisanego równaniem (1) lub (3), a w etapie
II drgania dowolnego, ustalonego podkładu
przy wymuszeniu kinematycznym szyny
otrzymanym w etapie I, uzyskuje się dobrą zgodność z rozwiązaniem równania (8).
Zgodność ta dotyczy toru w dobrym stanie
(tzn. przy niewielkich imperfekcjach).
Jeśli, dodatkowo, wyróżnimy masę podsypki, to uzyskamy model trzywarstwowy,
który może być rozwiązywany opisanymi
wyżej metodami. Model taki analizowano,
przy użyciu metod numerycznych, np. w
pracach [21].
W opisanych wyżej ujęciach szyna była
modelowana jako belka Eulera (także opisywana jako belka Eulera-Bernoulliego). Inne
typy belki, zwłaszcza Timoszenki, były analizowane w wielu pracach (np. [8,11,14,15,20]).
Na ogół drgania belki Timoszenki opisywane są układem dwóch równań (por. np.
[8,9,11,14,15]. W pracy [5] rozważano drgania
szyny jako belki Timoszenki przy zastosowaniu, co prawda skomplikowanego, ale jednego równania różniczkowego. Równanie
to ma postać (9):
Gdzie:
E – moduł Younga stali szynowej [N/m2];
I – moment bezwładności szyny [m4];
N – siła osiowa w szynie [N];
ρ – gęstość stali szynowej [kg/m3];
m – jednostkowa masa belki [kg/m];
κ – współczynnik ścinania przekroju poprzecznego szyny;

EI

d 4Yc
d 2Yc
dY
− mr ω 2Yc − 2mr vωYs + ( N t + mr v 2 )
+ ct ωYs − ct v c − UYc = q c (ξ )
dξ
dξ 4
dξ 2

EI

d 4Ys
d 2Ys
dY
− mr ω 2Ys + 2mr vωYc + ( N t + mr v 2 )
− ct ωYc − ct v s + UYs = q s (ξ ).
dξ
dξ 4
dξ 2

∂y p
∂ 4 yr
∂ 2 yr
∂ 2 yr
∂y
+ Nt
+ mr
+ cr ( r −
) + k r ( y r − y p ) = q ( x, t )
∂t
∂t
∂x 4
∂x 2
∂t 2
2
∂y p
∂ yp
∂y p
∂y
) + k r ( yr − y p )
mp
+ cp
+ k p y p = cr ( r −
∂t
∂t
∂t
∂t 2

(7)

EI

EI

∂4 y
∂2 y
∂ 2 yr
∂ 4 yr
EIρ
ρ 2 I ∂ 4 yr
+ R p ( x, t ) = qT ( x, t )
+ ρI ) 2 r 2 +
+ m 2r − (
+N
4
2
κG
κG ∂t 4
∂x ∂t
∂t
∂x
∂x

∂y r
ρI ∂ 3 yr
ρI ∂ 2 y r
EI ∂ 2 y r
EI ∂ 3 y r
+c
−c
+ Uyr + U
−U
∂t
κAG ∂t 3
κAG ∂x 2 ∂t
κAG ∂t 2
κAG ∂x 2
ρI ∂ 2 q EI ∂ 2 q
qT ( x, t ) = q( x, t ) +
−
κAG ∂t 2 κAG ∂x 2

(8)

(9)

R p ( x, t ) = c

(10)

G – moduł ścinania stali szynowej [N/m2];
Rp – reakcja podłoża szyny [N/m];
qT – zastępcze obciążenie [N/m].
Reakcję podłoża szyny Rp oraz zastępcze obciążenie qT określają wyrażenia (10):
Gdzie:
c- jednostkowy współczynnik podłoża szynowego [Ns/m2];
A – pole powierzchni przekroju poprzecznego szyny [m2];
U – współczynnik podłoża szyny [N/m2] (por.
równanie (1));
q – rzeczywiste obciążenie [N/m].
Dzięki takiemu ujęciu w pracy [5] wykazano, że obie belki są równoważne z uwagi na
procedurę obliczeniową, przy zastosowaniu
aproksymacji obciążenia i rozwiązania szeregiem Fouriera w skończonym przedziale.
Dotyczy to wyłącznie sposobu rozwiązania,
a nie uzyskanych wartości przemieszczeń
szyny. W strukturach wielowarstwowych
zastosowanie belki Timoszenki jeszcze bardziej komplikuje równania ruchu i sposób
rozwiązania.
Inne uogólnienia i kierunki badań
Inne uogólnienia w modelach, ale z zachowaniem analitycznych metod rozwiązania,
to w szczególności:
1. Uwzględnienie nieliniowej charakterystyki podłoża szynowego (zwłaszcza podsypki, ale także przytwierdzeń
[9,11,15]);
2. Uwzględnienie stochastycznych właściwości podłoża szynowego [8,10,18];
3. Wprowadzenie półprzestrzeni sprężystej zamiast ciągłego podłoża sprężysto-lepkiego [16,17].
Zastosowanie metod aproksymacyjnych
opartych na rozwinięciach falkowych oraz
wykorzystujących dekompozycję odpowiedzi układu za pomocą tzw. wielomianów
Adomiana pozwoliło uzyskać nowe rozwiązania dla wspomnianych uogólnionych
modeli. Odpowiednio dobrane wartości
parametrów sterujących w procedurach
aproksymacyjnych dają rezultaty zbliżone
do rzeczywistych pomiarów w szerokim zakresie parametrów ﬁzycznych, zwłaszcza w
przypadku modeli nieliniowych [12,13]. Wyniki badań parametrycznych dla drgań pionowych szyn i podkładów zostały jak dotąd
porównane dla konﬁguracji pojazdu EMU250 Pendolino i badań eksperymentalnych
przeprowadzonych na polskich liniach kolejowych [7]. W symulacjach tych uwzględniono skomplikowany model obciążenia składającego się z kilku sił skojarzonych z kołami
pojazdu. Model ten uwzględnia realistyczny
rozkład każdej z sił (funkcja cos2(.)) oraz ruch
harmoniczny obciążenia generowany przez
imperfekcje szyny wraz z przesunięciem fa91
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zowym dla poszczególnych kół.
Aproksymacja całek Fouriera za pomocą
ﬁltrów typu „Coiﬂet” jest wydajną metodą
pół-analityczną pozwalającą uniknąć całkowania numerycznego w przypadkach, gdzie
klasyczne metody analityczne całkowania
okazują się bezużyteczne. Ponadto, w przeciwieństwie do metod numerycznych, daje
możliwość uchwycenia zmian układów dynamicznych o szybko zmieniających się w
czasie właściwościach, jak dzieje się to np.
w układach nieliniowych i stochastycznych
poddanych obciążeniom poruszającym się
z dużymi prędkościami (np. koleje dużych
prędkości).
Rozważane model analityczne wciąż wymagają dodatkowych założeń uwzględniających nowe zjawiska pojawiające się wraz
z rozwojem transportu szynowego. Takie
dodatkowe założenia (uogólnienia) często
prowadzą do rozbudowanych modeli, które
nie mogą być rozwiązane przy użyciu znanych metod analitycznych. Dlatego, oprócz
powszechnie stosowanych obliczeń MES
wymagających rzetelnej weryﬁkacji w każdym rozważanym przypadku zastosowania,
metody aproksymacyjne wskazywane są
jako potencjalnie najlepsze narzędzie analizy
dynamicznej odpowiedzi dróg szynowych,
mogące w najbliższym czasie w sposób
istotny poszerzyć istniejącą klasę rozwiązań
analitycznych związanych z transportem kolejowym.
Podsumowanie
W artykule przedstawiono podstawowe
problemy, związane z zastosowaniem analitycznych i pół-analitycznych metod badania
dynamiki dróg szynowych, ze szczególnym
uwzględnieniem prac, rozwijanych przez
autorów. Badania te są ustawicznie rozwijane, a podstawowe kierunki rozwoju ﬁzycznych modeli to:
1. Uwzględnienie nierównomiernego obciążenia obu szyn;
2. Badanie odpowiedzi w kierunku poziomym (wzdłużnie i poprzecznie do osi
toru);
3. Sprzężenie drgań koła z szyną;
4. Uwzględnienie zmiennej prędkości pociągu (niestacjonarne rozwiązanie równań ruchu).
Rozwojowi metod ﬁzycznych towarzyszy
doskonalenie istniejących i opracowywanie
nowych matematycznych metod rozwiązań
i interpretacji równań dynamiki dróg szynowych.
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sprężystych w torze kolejowym
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samych budynków położonych w sąsiedztwie
linii kolejowej, którą poprowadzono w tunelu.
Szczególną uwagę zwrócono na długotrwałą i niezmienną skuteczność zastosowanego
rozwiązania wibroizolacji nawierzchni torowej
przy użyciu ciężkiego systemu masowo-sprężystego, która została potwierdzona badaniami eksperymentalnymi.
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Ze wzrostem świadomości oraz wymagań dotyczących ochrony środowiska życia człowieka oraz zwiększenia komfortu przebywania w
miejscu pracy i odpoczynku, coraz większego
znaczenia nabiera aspekt zapobiegania nadmiernym wpływom wibroakustycznym: drgań
i hałasu. Z punktu widzenia promowanego w
budownictwie postulatu zrównoważonego
rozwoju, rozwiązania w zakresie zabezpieczeń
przed tymi niekorzystnymi oddziaływaniami
powinny przynosić długofalowe korzyści społeczne i ekonomiczne. W artykule został poruszony temat ochrony przed drganiami i hałasem ludzi przebywających w budynkach oraz

1. Źródła emisji i rozprzestrzenianie się drgań w
podłożu gruntowym

Wzajemne powiązanie przyczynowo - skutkowe w odniesieniu do relacji koło-szyna-siła
w zakresie zagadnień statyki można w skrócie
przedstawić następująco: parametry ﬁzyczne,
tj. siły, naprężenia, przemieszczenia, są zależne głównie od sztywności giętnej szyny,
rozstawu podkładów kolejowych, sztywności
powierzchni podparcia podkładu, obciążenia
przekazywanego na koło. Dodatkowo do powyższych wzajemnych powiązań dochodzą
parametry ﬁzyczne dotyczące dynamiki, które zależą od charakterystyki samego pojazdu
szynowego, stanu kół i szyn, nieresorowanej
masy zestawu kołowego, geometrii całego
torowiska oraz elementów składowych podtorza, ich masy oraz właściwości wszystkich
zastosowanych elementów sprężystych.
W kompleksowym ujęciu problemu rozjazdy i inne nieciągłości powierzchni szyn również powinny być wzięte pod uwagę.
Drgania powstające w wyniku działania sił
dynamicznych emitowane są na torze i rozprzestrzeniają się w postaci fal poprzez podtorze, a następnie poprzez ośrodek gruntowy
(rys. 1).
Mechanizm transmisji tych fal jest bardziej
skomplikowany niż fal dźwiękowych rozprzestrzeniających się w powietrzu, czyli hałasu
powietrznego. Jest on zależny m.in. od sztywności podłoża gruntowego, tłumienia gruntu,
warunków geologicznych, występowania
wód gruntowych. Szczególnie niekorzystna
sytuacja ma miejsce jeśli drgania mogą doprowadzić do zjawiska rezonansu gruntowego
i w efekcie do wzmocnienia amplitud drgań.
W przypadku lokalizacji budynków w streﬁe
oddziaływań dynamicznych pochodzących
z dróg szynowych, drgania transmitowane
poprzez podłoże gruntowe przekazują się na
fundamenty i ściany piwnic, a następnie mogą
rozprzestrzeniać się po kolejnych elementach
konstrukcji budynku, doprowadzając w najgorszym wypadku do efektu rezonansu. Fale
te, rozchodzące się w ciele stałym (podłoże,
konstrukcja), są także nazywane wtórnym hałasem materiałowym (z ang. structure-borne
noise). Efekt, powstający w wyniku wprawiania w drgania elementów konstrukcji budynku przez drgania przenoszone przez ośrodek
gruntowy z nawierzchni torowej, jest nieprzy-

jemny dla mieszkańców, którzy mogą odczuwać lub nawet słyszeć wibracje suﬁtu, podłogi
lub ścian, zaczynających pracować jak membrana głośnika.
Zapewnienie wysokiej jakości torowisk zapewnia znaczną redukcję generowanych sił
dynamicznych i drgań. Inne działania służące
ochronie przed drganiami mogą być podejmowane w samych pojazdach szynowych lub
na drodze transmisji drgań, a także u ich odbiorcy.
W niniejszym artykule skoncentrowano się
na przykładzie jednego z najbardziej efektywnych środków ochrony czynnej (aktywnej),
czyli podejmowanej u źródła generującego
drgania, mającej na celu zmniejszenie intensywność propagacji fal do podłoża. Chodzi
o tzw. „ciężki” system masowo-sprężysty (z
ang. „heavy” mass-spring system). W literaturze przedmiotu spotyka się różne podziały i
nazewnictwo tych systemów; tu przymiotnika
użyto w odniesieniu do znacznej masy płyty
nawierzchni. Generalnie można założyć, że im
większa masa sprężynująca usytuowana powyżej elementów elastycznych, oraz im bardziej miękka warstwa elastyczna, tym lepsza
skuteczność izolacji. W uproszczeniu oznacza
to, że im niżej elementy elastyczne wbudowane są w torowisku w stosunku do poziomu
styku koło-szyna, tym większe tłumienie. Ciężkie systemy masowo-sprężyste składają się z
masywnej płyty ważącej ok. 3 t/m, spoczywającej na elastycznych elementach. Układ
ma porównywalną lub większą masę na metr
długości toru w porównaniu do masy poruszających się po nim pojazdów.
Skuteczność poszczególnych środków
ochrony przed emisjami, nazywana tłumiennością (z ang. insertion loss), jest mierzona w
dB i wskazuje jak zmienia się poziom drgań
poprzez zastosowanie ochrony wibroakustycznej w odniesieniu do stanu bez żadnych
środków ochrony.
Częstotliwość własna drgań układu, nazywana także częstotliwością dostrojczą, jest
najbardziej relewantnym kryterium przy ogólnej ocenie efektywności wibroizolacji. Im niższa częstotliwość dostrojcza, tym wyższą skuteczność izolacji można osiągnąć. Pozytywne
efekty wibroizolacji można zauważyć począwszy od wartości współczynnika strojenia,
zdeﬁniowanego jako stosunek częstotliwości
wymuszenia do częstotliwości własnej układu
(f/f0), równego 1,5. Przy wartości tego współczynnika równej 3,5 uzyskuje się skuteczność
izolacji na poziomie prawie 20 dB. Oznacza to,
że poziom drgań poniżej zastosowanej wibroizolacji w torowisku jest zredukowany z 90%
do 10%. Jeśli środki ochrony zostały dobrze
dobrane i rzetelnie wykonano ich montaż,
można osiągnąć tłumienie dochodzące do 30
93
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dB, co odpowiada redukcji przekazywania się
drgań do 3% (rys. 2).
Dane ogólne
Tunel Grauholz leży w ciągu linii kolejowej
wychodzącej z węzła kolejowego Berno w kierunku północnym, około 5 km od miasta. Ponad tunelem, nieco na zachód od osi budowli
znajdują się budynki mieszkalne, które należało objąć ochroną przed drganiami i hałasem.
Podczas wymiany nawierzchni w roku 1993 na
długości około 100 m zabudowano pierwszy
na terenie Szwajcarii system masowo – sprężysty (SM-S). Aby zabezpieczyć mieszkańców i
nieruchomości również przed spodziewanym,
znaczącym wzrostem natężenia przewozów,
zaprojektowano ciężki system masowo – sprężysty, z płytą o grubości 65 cm, posadowioną
sprężyście na macie wibroizolacyjnej. Po niemal dwudziestu latach zdecydowano się wykonać ponowne pomiary kontrolne w domu
położonym najbliżej tunelu.
Pomiary drgań w tunelu

2. Skuteczność wibroizolacji

3. Położenie SM-S i punktów pomiarowych w tunelu Grauholz

Punkty pomiarowe, rozmieszczone po trzy na
zewnątrz od toru, były oddalone od siebie o
12 metrów. Punkty na SM-S zlokalizowano w
środku długości płyty, punkty na nawierzchni
klasycznej – około 60 m dalej na północ (rys.
3). Rejestracje przejazdów pociągów następowały z zastosowaniem automatycznego wyzwalacza, zaś identyﬁkacja składów odbywała
się zgodnie z rozkładem jazdy, identyﬁkując
czas i kierunek ruchu pociągu. Czujniki zostały
osłonięte od oddziaływania fali powietrznej za
pomocą zewnętrznych, masywnych metalowych osłon, jak na fot. 4.
Dla przebiegów pociągów z jednakową
prędkością po SM-S i torze klasycznym porównywano ich uśrednione w czasie spektra tercjowe, z których wybierano część środkową o
czasie trwania 10s. Na rys. 5 pokazano wykres
wartości uśrednionych z trzech czujników, dla
przykładowych pociągów. Wyróżniają się na
nim wzmocnienie drgań w pobliżu częstotliwości własnej SM-S (około 25 Hz) oraz istotna
redukcja drgań dla częstotliwości powyżej 40
Hz.
Pomiary w budynku mieszkalnym

4. Położenie punktu pomiarowego (po prawej stronie, pod osłoną) względem toru

Dom szeregowy mieszczący się przy Länggasse 95 (fot. 7), należy do Landwirtschaftlichen Schule (Szkoły Gospodarki Rolnej). Od
przeprowadzenia poprzedniej serii pomiarów
w roku 1995 nie dokonano zmian w jego konstrukcji. W roku 2014 zmierzono na poziomie
parteru i pierwszego piętra poziomy drgań
i hałasu wywołanych przejazdem około 30
pociągów. Wyniki pomiarów pozostały niezakłócone ze względu na czasową nieobecność
mieszkańców. Ocenę oddziaływania drgań
przeprowadzono analogicznie jak w roku
1995. Dla wybranych składów zmierzono środkowe pasma tercjowe przy przejeździe pociągu. Otrzymane wyniki zestawiono z danymi
zebranymi 19 lat wcześniej. Oceny oddziały-
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5. Przykładowy wykres drgań zmierzonych na SM-S

6. Przykładowy wykres hałasu zmierzonego na parterze domu

7. Widok zewnętrzny przedmiotowego budynku mieszkalnego

8. Przekrój poprzeczny nawierzchni kolejowej w tunelu Grauholz

wań dokonano zgodnie z wymogami normy
DIN 4150-2. Jednocześnie wewnątrz budynku
dokonywano oceny poziomu hałasu. W roku
2014 wartości zmierzone na parterze okazały
się być znacząco wyższe niż na piętrze, z różnicą sięgającą niemal 8 dB. Ogólny poziom hałasu w porównaniu z pomiarami z roku 1995
nieznacznie wzrósł na parterze, natomiast na
piętrze budynku odnotowano kilkunastoprocentowy spadek. Dla wybranych składów ponownie zmierzono środkowe pasma tercjowe
przy przejeździe pociągu. Na rys. 6 pokazano
przebiegi poziomu ciśnienia akustycznego w
zależności od częstotliwości, zmierzone na
parterze domu.
Porównanie z wynikami pomiarów
z roku 1995
Porównanie wykresu przedstawionego na
ilustracji 5 z zamieszczonym poniżej na rys.
9, przedstawiającym wyniki pomiarów z roku
1995 dowodzi, że częstotliwość własna układu
wynosi niezmiennie około 25 Hz. Świadczy to
o fakcie zachowania charakterystyki materiałowej maty wibroizolacyjnej o właściwościach
sprężysto – tłumiących oraz o stabilnym położeniu toru. Odpowiedni dobór surowców oraz
właściwa technologia wykonania powoduje,
że możliwe jest zagwarantowanie znacznie
dłuższego niż wzmiankowane dwadzieścia

lat okresu przydatności produktu. Szczególnie
predystynowane do wyrobów długowiecznych są sprawdzone w wieloletnich testach
mieszanki kauczuków naturalnych i syntetycznych, jak w opisywanym przykładzie. Również specyﬁczne ukształtowanie powierzchni
maty, ułatwiające odwodnienie, wraz z całkowitą nienasiąkliwością jej struktury chroni
konstrukcję drogi kolejowej i wydłuża okres
jej eksploatacji. Na wykresie przedstawionym
na ilustracji 9 linią kreskowaną zaznaczono
teoretyczny przebieg według symulacji, zaś
linią kropkowaną – wyniki rzeczywistych pomiarów. Wartości przedstawione na wykresie
oznaczają względną skuteczność tłumienia,
opisując różnice powstałe przez odjęcie wyników zebranych w środkowym punkcie SM-S
od wartości zmierzonych poza SM-S.
Wyniki pomiarów drgań wskazują, że w
domu przy Länggasse 95 wartości amplitud
drgań zmierzonych w roku 2014 są nawet o
połowę niższe, niż w roku 1994. Większą redukcję uzyskano na piętrze budynku. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać między
innymi w wyjątkowo rygorystycznej polityce
utrzymaniowej zarządcy infrastruktury, jak i w
konsekwentnie utrzymywanej tendencji wymiany i modernizacji taboru, prowadzonej od
wielu lat przez głównych przewoźników w regionie, czyli SBB i BLS. Wpływ na przesunięcie
pasma drgań przypisuje się najczęściej zamia-

nie tradycyjnych stalowych sprężyn i resorów
w zawieszeniu pierwszego i drugiego stopnia
pojazdów na bloki metalowo – gumowe (tzw.
wkładki MEGI) i miechy powietrzne. Wyniki
wartości pomiarów w latach 1995 i 2014 zestawiono w tabeli 1.
Pasma tercjowe uzyskane w pomiarach z
1995 i 2014 roku wykazują zbliżony przebieg.
Dominujące częstotliwości leżą w obydwu
przypadkach pomiędzy 40÷63 Hz, co przedstawiono na rysunkach 10 i 11.
Pomiary hałasu w budynku przynoszą nieco niejednoznaczne wyniki. O ile w roku 1995
na obydwu kondygnacjach budynku stwierdzono niemal identyczny poziom hałasu, to
w roku 2014 ujawniło się istotne zmniejszenie
poziomu hałasu na piętrze domu. Na parterze
Tab. 1. Porównanie wartości pomiarów drgań w
latach 1995 i 2014
Parter

Vrms
[mm/s]

Piętro

Vrms
[mm/s]

średnia

Poziom
90%

średnia

Poziom
90%

1995

0,054

0,075

0,034

0,045

2014

0,039

0,049

0,019

0,024

wskaźnik
2014 /
1995

0,73

0,66

0,56

0,53

Rok
pomiaru

95
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Podsumowanie i wnioski

9. Względna skuteczność tłumienia według pomiarów z 1995

pomiary wykazały zwiększenie poziomu hałasu o około 2 dB, natomiast redukcja na górnej
kondygnacji osiągnęła wartość 6 dB. Wyniki
pomiarów zestawiono w tabeli 2.
Pasma tercjowe w pomiarze hałasu wykonanym w 2014 wykazują największe wartości
w przedziale pomiędzy 31 i 125 Hz. Przy wyższych częstotliwościach, powyżej 315 Hz hałas
pozostaje na bardzo niskim poziomie. Analiza
poziomu hałasu z roku 1995 nie wykazuje na
piętrze domu spadków przy częstotliwościach
125 Hz i wyższych. Może to być powiązane z
wpływem hałasu zewnętrznego (parter jest
osłonięty od pobliskiej szosy przez ukształtowanie terenu) lub z niedoskonałością sprzętu
pomiarowego. W związku z tym poziom hałasu zmierzonego na górnej kondygnacji w
1995 mógł zostać zawyżony.

Pomiary z roku 2014 i ocena według BEKS
Z pomiarów przeprowadzonych w roku 2014
uzyskano wyniki wpływu drgań i hałasu, które porównano z wartościami dopuszczalnymi
w lokalnych przepisach. Wyniki zestawiono w
tabeli 3. Szkoła oraz jej budynki mieszkalne
są położone w streﬁe mieszanej, co wpływa
na wielkość dopuszczalnych drgań. Uzyskane
wyniki wskazują, że poziom oddziaływań jest
znacząco niższy niż granica wartości dopuszczalnych.

11. Pasma tercjowe pomiarów drgań na parterze budynku w 2014

10. Pasma tercjowe pomiarów drgań na parterze budynku w 1995
Tab. 2. Porównanie wartości pomiarów hałasu
w latach 1995 i 2014
Rok pomiaru

Parter Lv [dBA]

Piętro Lv [dBA]

1995

28,9

28,7

2014

30,6

22,9

różnica
(2014 – 1995)

Tab. 3. Porównanie wartości pomiarów drgań i hałasu z roku 2014 z wartościami dopuszczalnymi
Pomiar immisji 13.05.2014, bud. mieszkalny Länggasse 95
Dop. wartości wg BEKS
Pokój parter
KBFTr,1Std [-]

Pokój piętro

LEQ1-Std [dBA]

- 5,8

KBFTr,1Std [-]

LEQ1-Std [dBA]

0,000

0,032
1,7

Przeprowadzone w roku 2014 pomiary kontrolne zabudowanego w roku 1993 systemu
masowo – sprężystego w tunelu kolejowym
Grauholz pod Bernem wykazały następujący
wpływ na budynek mieszkalny położony przy
Länggasse 95:
wartości uzyskane w pomiarach zasadniczo potwierdzają wyniki z roku 1995,
pomiary przeprowadzone w tunelu potwierdzają istnienie częstości własnej systemu masowo – sprężystego w pobliżu
25 Hz oraz analogiczne tłumienie jak 19
lat wcześniej,
w roku 2014 stwierdzono obniżony poziom drgań, co jest trudne do jednoznacznej interpretacji,
ostatnie pomiary kontrolne wykazały zbliżony poziom hałasu na parterze i istotne
jego obniżenie na piętrze budynku,
system masowo – sprężysty po dwudziestu latach funkcjonowania nadal skutecznie spełnia funkcję ochrony otoczenia
przed niekorzystnym wpływem drgań i
hałasu.
Pomiary przeprowadzano pod obciążeniem
zwykłym ruchem kolejowym. Nie udało się
ustalić wpływu stanu toru i szyn oraz taboru
na wielkość zmierzonych oddziaływań. Z tego
powodu nie przeprowadzono korekty obliczeniowej, pozwalającej przybliżyć w porównaniu wyniki z lat 1995 i 2014. Spokojny sen
mieszkańców stanowi jednak wystarczające
potwierdzenie słuszności podjętych działań.

15,1

drgania

hałas

0,07
7,3

30,0
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Szlifowanie szyn kolejowych od co najmniej
kilkunastu lat jest podstawową i integralną
czynnością na rzecz prawidłowego utrzymania nawierzchni kolejowej i wydłużenia
jej trwałości. Zabieg ten niewątpliwie wpływa również na niższy długotrwały koszt
utrzymania stanu pełnej zdatności eksploatacyjnej budowli kolejowej, jaką jest tor
kolejowy (Life Cycle Cost). Technologia, która pierwotnie stosowana była do usuwania
tzw. zużyć falistych, czyli wzdłużnych nierówności powierzchni tocznej główki szyny,
w coraz szerszym zakresie wprowadzana
jest jako czynność planowo-zapobiegawcza. W Polsce technologia szlifowania, jako
element zapobiegawczy ciągle traktowana
jest drugorzędnie i jako pewnego rodzaju
ekstrawagancja.
Zwiększone obciążenia dynamiczne
przekazywane na powierzchnię toczną
główki szyny, wynikające ze zwiększających
się: nacisków na oś taboru, prędkości na liniach kolejowych i mocy jednostek trakcyjnych oraz często braku jednorodności odcinków linii kolejowych, prowadzą wprost
do ujawniania się zwiększonej liczby wad
kontaktowo – zmęczeniowych. Można to
wyeliminować poprzez usunięcie górnej
zewnętrznej warstwy materiału stalowego,
a powstawanie nowych wad zdecydowanie
opóźnia odpowiedni kształt przekroju szyny,
do którego prowadzi szlifowanie. Wymaga
to stosowania specjalnych maszyn szliﬁerskich.
Wiele zarządów i kolejowych ﬁrm wykonawczych w Europie ciągle zbiera szczególne doświadczenia w zakresie technologii
szlifowania szyn, by systematycznie pra-

cować nad opracowywaniem odpowiednich specyﬁkacji technologii. W artykule
przedstawiono obecnie stosowane strategie szlifowania i zalecenia dla optymalizacji
wykorzystania technologii szlifowania obowiązujące w Europie.
Obecnie szczególna troska o jakość
i kształt szyny, a przede wszystkim powierzchni tocznej, stały się już rutynowymi
środkami utrzymania nawierzchni kolejowej. Zalety takiego podejścia do problemu
diagnostyki szyny są powszechnie znane.
Obszar zastosowań technologii szlifowania
szyn uwarunkowany jest przede wszystkim
warunkami lokalnymi, determinującymi powstające wady i uszkodzenia. Do takich warunków miejscowych zaliczyć należy np. typ
szyny, rodzaj stali szynowej, typ przytwierdzeń, rodzaj podkładów, wielkość promienia
łuku, identyﬁkacja miejsc hamowania i rozruchu. Właściwie prowadzona diagnostyka
szyny, a co za tym idzie proces szlifowania
odnoszą się przede wszystkim do stanu
przekroju poprzecznego główki, stanu proﬁlu podłużnego, stanu obszaru styku pomiędzy kołem i szyną lub też do kombinacji tych
czynników. Zjawisko „zmęczenia tocznego”
(niem. Rollkontaktermüdung) jest znane w
literaturze przedmiotu oraz w praktyce od
kilkunastu lat. Zjawisko to początkowo występowało wyłącznie na liniach gdzie jeździło bardo dużo pociągów o dużym obciążeniu na oś.
Obecnie problem ten spotykany jest już
powszechnie na klasycznych liniach o ruchu mieszanym, a szczególnie na liniach o
prędkościach dopuszczalnych powyżej 200
km/h. Wysoki poziom naprężeń w szynach
występuje głównie na styku szyny i koła
pojazdu. Pojawiają się one na skutek zwiększonych sił dynamicznych (tarcia) występujących w streﬁe kontaktu tocznego przy
dużych prędkościach. Występujące duże
siły przyśpieszeń osi napędnych pojazdów
szynowych zwielokrotniają wartość naprężeń kontaktowych między kołem a szyną w
śladzie ruchu koła po szynie. Istotą jest tutaj
zmniejszenie sił i naprężeń kontaktowych
układu koło – szyna poprzez wzajemne dopasowanie kształtów geometrycznych tych
dwóch elementów. Zarządcy infrastruktury
mają niewielki wpływ na jakość jeżdżącego
taboru, a tym samym na prawidłowy proﬁl
kół. Jako jedyny sposób pozostaje zatem
zastosować zoptymalizowany proﬁl główki
szyny i usuwać cyklicznie tzw. zmęczony
materiał stalowy, który odkłada się na po-

wierzchni tocznej główki szyny.
Jedyną metodą pozostaje technika regularnego szlifowania główki szyny. W tym
celu w ostatnich kilku latach opracowano
specjalne przekroje główek szyn, różne od
typowych proﬁli walcowanych, które służą
jako przekroje docelowe w procesie szlifowania. Operacje szlifowania szyn są zwykle
wykonywane z bardzo małymi tolerancjami,
gdyż układ koło-szyna jest bardzo wrażliwy na zmiany geometrii szyny zarówno w
przekroju poprzecznym, jak i podłużnym. W
przypadku napraw uszkodzeń zmęczeniowych szczególnie istotny jest właściwy dobór parametrów szlifowania. Problemowy
obszar znajduje się tuż poniżej powierzchni
tocznej główki szyny, gdzie rozmiar uszkodzenia i zużycia jest bardzo trudny do ustalenia. Wiedza o prędkości rozwoju wad head
checks (powierzchniowe ukośne pęknięcia
na krawędzi jezdnej szyny) wciąż jest bardzo
ograniczona. Niestety identyﬁkacja tej wady
w jej początkowej fazie rozwoju jest bardzo
trudna ze względu na bardzo drobne i często słabo widoczne pęknięcia. Prawidłowa
identyﬁkacja tych uszkodzeń jest możliwa
dopiero, gdy uszkodzenia są w stadium zaawansowanym.
Ponieważ możliwości pomiaru tych
uszkodzeń były utrudnione, wykorzystywanie technologii cyklicznego szlifowania szyn
opierało sie głównie na dotychczasowej
praktyce i intuicji. Zebrane wcześniej doświadczenia i obserwacje pozwoliły zarządom kolejowym oraz ﬁrmom naprawczym
na opracowanie i rozwijanie odpowiednich
strategii szlifowania i stworzenie specyﬁkacji zapobiegania intensywnemu rozwojowi
wad kontaktowo - zmęczeniowych w szynach.
W przeszłości sam proces szlifowania
specyﬁkowano prawie wyłącznie przez liczbę przebiegów szliﬁerskich na odcinku występowania wad. Jednocześnie tłumaczono,
że zwiększona liczba przejazdów maszyny
szliﬁerskiej powinna zapewnić odpowiednio większe usuwanie zużytego materiału
w obszarze krawędzi jezdnej szyny. Niestety
takie podejście do problemu powodowało,
że w rzeczywistości nie usuwano uszkodzeń
pierwotnych. W związku z tym powszechną praktyką walki z wadami head checks
były wymiany szyn, ze względów bezpieczeństwa stosowane na wczesnym etapie.
Obecnie przeważają strategie utrzymania i
odpowiednie specyﬁkacje oparte na szczegółowych badaniach teoretycznych, prak97
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tycznych doświadczeniach i obserwacjach
w torach.
Wady kontaktowo - zmęczeniowe
Jak wspomniano wcześniej stal szynowa narażona jest na przekraczanie granicy wytrzymałości na zmęczenie, gdyż podlega działaniu powtarzalnych bardzo dużych obciążeń
dynamicznych. Ryzyko to jest szczególnie
istotne w przypadku stosunkowo niewielkiej
strefy styku między kołem i szyną. Najczęściej przeciążenia w szynach zewnętrznych
w łukach pojawiają sie, gdy zestawy kołowe
ustawiają sie w łukach w podobny sposób.
Wówczas styk koło-szyna występuje w
pobliżu krawędzi tocznej szyny, na wywalcowanej krawędzi szyny. Ta bardzo ograniczona strefa kontaktu pomiędzy kołem a
szyną podlega ogromnym naprężeniom, co
prowadzi bezpośrednio do zmęczenia materiału.
Head checks
W wyniku dużych obciążeń z koła pojazdu
szynowego na główce szyny występuje po
kilka pęknięć powierzchniowych łącznie w
odległości zaledwie kilku milimetrów. Wada
ta jest powszechnie znaną obecnie wadą
zmęczeniową nazywana head checks (rys.
1). Jeżeli w odpowiednim czasie taki materiał nie zostanie usunięty to ich liczba i
wielkość rośnie w sposób ciągły. Ich rozwój
może następować na powierzchni szyn,
gdzie dochodzi do tzw. wykwitów. Możemy
mówić również, że dochodzi do „łuszczenia”
(małe cząstki; ang. Flaming) lub „odprysków”
(większe cząstki; ang. spalling). Brak reakcji diagnostycznej na to zjawisko prowadzi
do ich ewolucji w głąb główki szyny, co w
konsekwencji prowadzi do złamania szyny.
Jeżeli szyny są prawidłowo, systematycznie
szlifowane, warstwa z uszkodzonym materiałem zostaje usunięta, a tym samym ryzyko

ujemnych skutków wady zostaje wyeliminowane. Oczywiście aż do czasu gdy materiał
stali znowu wykaże tendencje zmęczeniowe na skutek powtarzalnych naprężeń [6].
Squat
Na odcinkach prostych oraz w łukach o
bardzo dużych promieniach poziomych
powierzchnia toczna na główce szyny przebiega mniej więcej w osi tejże główki. Na
powierzchni pojawiają się pojedyncze pęknięcia prostopadłe do osi szyny. Uszkodzenia te występują głównie w postaci półkola
lub w kształcie litery V (płytkie wklęśnięcie)
i objawiają się jako tzw. „czarne miejsca” na
główce szyny. (rys. 2). Czasami obserwuje
się wady squat w połączeniu z falistością lub
wgłębieniami ciał od uderzeń ciał obcych
w szynę. Początkowe pęknięcia przyrastają
do głębokości kilku dziesiątych milimetra
wgłęb poniżej powierzchni tocznej. Coraz
głębsze pęknięcia powodują rozszerzanie
się strefy kontaktu koło-szyna, a tym samym
lokalny wzrost naprężeń kontaktowych.
Coraz większe zagłębienia na powierzchni
główki szyny w konsekwencji prowadzą do
jej nieuniknionego złamania.
Pojedyncze uszkodzenia squat można
eliminować przez napawanie, natomiast nagromadzenie takich wad na niewielkiej długości wymaga już wymiany szyn. We wczesnym etapie rozwoju wad, kiedy na główce
szyny pojawiają się niewielkie ciemne przebarwienia powiązane z nierównościami powierzchni tocznej lub ewentualnie drobne
rysy spękań powierzchni, wystarczającym
zabiegiem jest szlifowanie miejsc występowania wad i uszkodzeń [5].
Belgrospi
Na liniach kolejowych dużych prędkości w
Europie, szczególnie w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Włoszech, uszkodzenia zmęcze-

1. Początkowa faza rozwoju wady 227 squat (jesień 2010 r.; linia kolejowa
nr 131, km 463,105)

niowe objawiały sie w postaci niewielkich
wgłębień w powierzchni szyny. Drobne
ubytki sprawiają wrażenie, jakby powstawały na skutek rozjechanych na główce szyny
fragmentów ciał zewnętrznych, np. tłucznia
(rys. 3). Te drobne ubytki stanowią znakomitą podstawę dla powstania gniazda pęknięć
powierzchni tocznej, przypominających
uszkodzenia head checks lub też squat. To
zjawisko zostało opisane swego czasu przez
trzech jego odkrywców o nazwiskach Belz,
Grohmann oraz Spiegiel. Stąd taka zaskakująca, a przyjęta na całym świecie nazwa od
pierwszych liter nazwisk - BelGroSpi. Przy
głębokościach tych niewielkich, oczkowatych ubytków przekraczających 0,03 mm
siły dynamiczne od poruszającego sie taboru przyrastają dynamicznie na styku koła i
szyny. Stąd też wielkość tą przyjmuje sie jako
graniczną dla interwencji diagnostycznej w
postaci szlifowania szyny na liniach o zwiększonych prędkościach [2].
Strategie szlifowania szyn
Strategią szlifowania można nazwać celowe
i wielokrotne wykorzystywanie technologii
szlifowania dla usuwania zbędnego lub zużytego materiału stalowego, gdzie docelowy przekrój poprzeczny szyny jest znany i
został określony w ramach tzw. tolerancji na
etapie wytwarzania szyny. Można wyróżnić
trzy podstawowe działania w ramach strategii wykorzystujących techniki szlifowania
szyn.
Działania prewencyjne
O działaniach prewencyjnych możemy mówić zawsze, gdy przyczyna działań nie są
żadne widoczne uszkodzenia, ale gdzie ich
występowania można się spodziewać na
podstawie doświadczeń z przeszłości. Ponadto można również mówić o proﬁlaktyce,
jeżeli zidentyﬁkowane uszkodzenia mają

2. Początkowa faza rozwoju wad 2223 head checks (wiosna 2011; linia
kolejowa nr 131)
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3. Miejscowe wgniecenia powierzchni tocznej szyny - Belgrospi (lato 2015;
linia kolejowa nr 131)

wielkość poniżej akceptowanej granicy, czyli
np. 0,1 lub 0,2 mm głębokości uszkodzenia.
Charakterystyczne dla działań prewencyjnych są:
- częste, ale jednak drobne czynności;
- czynności skumulowane o większym
zakresie, ale uwzględniające przewidywalne przyszłe zużycie szyny.
Typową prewencję, czyli szlifowanie prewencyjne, wykonuje się również na szynach
nowowbudowanych, z reguły w ciągu kilku tygodni od rozpoczęcia jej eksploatacji,
aby wykształcić optymalne warunki pracy
na styku koło-szyna. To zazwyczaj pociąga
za sobą konieczność usunięcia materiału
stalowego o grubości około 0,3 mm z całej
szerokości główki szyny. W efekcie uzyskuje
się nowy proﬁl szyny lub proﬁl specjalny dostosowany do warunków lokalnych, w jakich
ułożony jest tor.
Działania naprawcze
Oczywiście, nie zawsze jest możliwe aby
szlifować wszystkie nowe szyny, jak również
szlifowanie prewencyjne nowych szyn nie
zawsze zapobiega powstawaniu uszkodzeń
powierzchni tocznej. Jeżeli szlifowanie staje
się procesem bezwzględnie koniecznym
ze względu na nagromadzenie wad lub ich
rozległość, wówczas powinno sie mówić o
działaniach naprawczych. W takim przypadku po usunięciu wad (np. nieregularności
powierzchni wad zmęczeniowych) uzyskuje
się ponownie warunki optymalne. Czynności naprawcze są w tym przypadku zazwyczaj planowane i realizowane, wówczas gdy
granice dopuszczalnych uszkodzeń zostały
przekroczone.
Charakterystyczne dla typowych działań
naprawczych są:
- działania w stosunkowo długich odstępach czasu, ale o większym zakresie
- czynności częstsze wynikające z systematycznych pomiarów jakości szyn,

4. Profil szyny 54E1 o specjalnym kształcie Anti-Head Check (AHC) zapobiegającym powstawaniu wad head checks [1]

szczególnie w stosunkowo słabych warunkach nawierzchniowych.
Działania cykliczne
Działania zapobiegawcze dotyczą w zasadzie jedynie pierwszego szlifowania nowych
szyn. Wady powierzchniowe w swym początkowym stadium niosą przede wszystkim
ryzyko bardzo szybkiego i niekontrolowanego rozwoju. Systematyczne szlifowanie
szyn zapewnia likwidację małych i średnich
uszkodzeń przez usuwanie wadliwego materiału, wydłużając w ten sposób czas pracy
obiektu, czyli szyn. Charakterystyczne czynności dla prac cyklicznych są następujące:
- usuwanie niewielkiej ilości materiału z
całej główki szyny (0,1 do 0,2 mm)
- dokładne usuwanie materiału w streﬁe
uszkodzeń (do 0,6 mm)
- drobne korekty w przekroju szyny (wg
dopuszczalnych tolerancji +/- 0,3 mm)
Strategia szlifowania wad kontaktowo-zmęczeniowych
Ponieważ uszkodzenia kontaktowo-zmęczeniowe główki szyny są zjawiskami powtarzającymi się, tylko określone strategiczne podejście do utrzymania sprawności i pełnej
zdatności eksploatacyjnej tego elementu
może przynieść wymagane efekty. Służą
temu przede wszystkim cykliczne działania
zmierzające do usuwania zbędnego materiału na główce szyny oraz osiągnięcia odpowiedniego kształtu główki szyny. Działania te służą osiągnięciu dobrej jakości nie
tylko dla samej główki szyny, ale też dla całej
konstrukcji nawierzchni na całej długości
wbudowanej szyny. Uszkodzone w wyniku
zmęczenia materiału strefy są regularnie
usuwane, a przekrój zostaje zachowany w
wąskich granicach dopuszczalnych wymiarów.

Określenie kształtu szyny
Znaczenie geometrii przekroju poprzecznego
W wyniku procesu szlifowania szyny z powierzchni tocznej usunięte zostają fragmenty stali szynowej. W ten sposób usuwa
się nieregularności w proﬁlu podłużnym
szyny (głównie falistość) lub na powierzchni
tocznej (różnego rodzaju wcięcia i uszkodzenia). W identyczny sposób usuwa się z
powierzchni szyny materiał, który uległ zmęczeniu na styku koło-szyna.
W zależności od głębokości uszkodzenia
usuwa się mniej lub więcej materiału, tak aby
koło mogło toczyć się po nieuszkodzonej
powierzchni szyny. Istotą procesu jest również utrzymanie naprężeń kontaktowych
w dopuszczalnych granicach. W tym celu
muszą być stosowane odpowiednie proﬁle
docelowe, bezwzględnie uwzględniane w
procesie szlifowania.
Współdziałanie między kołem a szyną
jest istotne z dwóch powodów. Po pierwsze decyduje o przenoszeniu dużych sił na
małej powierzchni, a to zapewnia stabilną
jazdę pojazdu. Jeśli kształt główki szyny nie
pozwala na optymalne dopasowanie kształtu koła, naprężenia kontaktowe przekraczają
dopuszczalne wielkości naprężeń zmęczeniowych stali szynowych. W konsekwencji
wcześniej lub później powstają wspomniane już pęknięcia na powierzchni szyny.
Po drugie, nawet na nowo wybudowanych torach, warunki eksploatacji nie zawsze
są idealne. Tolerancje wytwarzania i układania elementów nawierzchni (np. kształt
szyny, przytwierdzenia, podkłady) mogą
na przykład wpływać negatywnie na układ
koło-szyna. Nowoczesne szyny ze specjalnie utwardzoną główką charakteryzują się
niewielkimi i wolno postępującymi zużyciami. W związku z tym kształt szyny nie dopasowuje się samoistnie (poprzez typowe
zużycie boczne) do kształtu koła. Dlatego
szlifowanie nowych szyn powinno być prak99
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tyką standardową w celu zapewnienia od
samego początku eksploatacji optymalnego oddziaływania pomiędzy kołem a szyną.
Jednocześnie zostają poprawione niewielkie nieprawidłowości powstałe na etapie
budowy, takie jak na przykład nierówności
w spoinach.
Kształty szyn przeciw wadom head checks
Dla uniknięcia szczególnie uciążliwych wad
zmęczeniowych wymagany jest taki proﬁl
główki szyny, który pozwala na odsunięcie
styku koło-szyna od najbardziej wrażliwego
fragmentu przekroju szyny, jakim jest krawędź główki. Dąży się do tego, by zapewnić
naturalne zużywanie się główki oraz stworzyć w ten sposób jednolitą strefę styku koła
i szyny.
Spłaszczanie główki i krawędzi jest elementem stosowanym w Europie na liniach
kolejowych dostosowanych do bardzo
ciężkiego ruchu towarowego. W przypadku ruchu na liniach dużych prędkości nie są
konieczne reproﬁlacje przekroju poprzecznego. Jednak i tak ulega on zmianie, gdy
grubość zeszlifowanego materiału osiąga
wielkość graniczną, czyli ±0,3 mm. W celu
zapewnienia odpowiednich warunków eksploatacji kilka lat temu zostały opracowane specjalne proﬁle szyn, które pozwalają
zwiększyć odstęp między obrzeżem koła i
krawędzią szyny.
W zależności od warunków lokalnych
można rozwijać różne warianty proﬁlu. Take
proﬁle różnią się niekiedy wymiarem jednego milimetra. Proﬁle przeciw wadom head
checks w praktyce stosuje się w bardzo
ograniczonym zakresie, ale mimo to przynoszą one pożądane efekty.
We Francji zarząd kolei SNCF opracowało dwa rodzaje specjalnych proﬁli szyn dla
ograniczenia naprężeń kontaktowo-zmęczeniowych. Proﬁl AHCP (Anti Headcheck
Preventif) jest stosowany gdy szlifowaniu
podlegają szyny nowobudowane lub gdy
nie ma widocznych uszkodzeń szyn. Z kolei
naprężenia zmęczeniowe stara się niwelować proﬁl szyny o nazwie AHCC (Anti Headcheck Corectif). Charakteryzuje się on większym ubytkiem materiału na krawędzi szyny,
osiągającym wielkość nawet 1,0 mm zamiast
0,3 mm przy standardowej szynie 60E1 z nachyleniem 1:20 [4].
W Holandii zarządca infrastruktury ProRail wyznaczył do stosowania proﬁl docelowy
AHC 54E1 oparty na szynie typu 54E1, w
którym krawędź szyny została obniżona o
1,0 mm w stosunku do przekroju typowego
szyny 54E1 (rys. 4) [1].
Innym sposobem unikania zjawiska zmęczenia materiału jest zatwierdzenie zupełnie
innych tolerancji w produkcji szyn. Takie zapisy uwzględniono w specyﬁkacjach Deutsche Bahn AG. W przypadku szyny 60E2

zamiast symetrycznych odchyłek ±0,3 mm
wprowadzono odchyłki niesymetryczne +0
/-0,6 mm [3].
Profile szyn dla linii dużych prędkości
Przy wyższych prędkościach poruszania się
nowoczesne pojazdy szynowe są bardziej
czułe na wszelkie nierówności wynikające z
wad nawierzchni. Istotnym parametrem dla
oceny spokojności przejazdu pojazdu jest
ekwiwalentna stożkowatość. Wpływ na nią
mają takie elementy jak typ szyny, w tym też
nachylenia szyny i szerokość toru. Przyjęto, że
przy prędkościach na linii powyżej 200 km/h
ekwiwalentna stożkowatość powinna mieć
wartość pomiędzy 0,05 a 0,3. Aby zapewnić
możliwość samocentrowania się zestawów
kołowych na prostym torze powinien on
być nieco szerszy. W ten sposób boczne
przemieszczenia się taboru przy toczeniu są
tłumione i ogranicza się możliwość uderzeń
koła w krawędź główki szyny. Stosowanie
specjalnych proﬁli na liniach dużych prędkości, które powodują niską ekwiwalentną
stożkowatość jest praktyką sprawdzoną np.
na kolejach austriackich. Austriackie
Koleje Federalne (OBB) opracowały specjalny proﬁl szyny dla linii dużych prędkości.
Wielkość promienia głównego główki szyny 130 mm i promieni krawędziowych 60 i
22 mm stwarzają - wg Austriaków - idealne
warunki jazdy z dużymi prędkościami i ograniczają zdecydowanie ryzyko „zmęczenia”
krawędzi szyny [3].
Przekroje szyn z dopasowanym zużyciem
Szczególnym przypadkiem docelowego
proﬁlu szyny jest kształt zastosowany w
północnej Szwecji na kolei Malmbanan. Jeżdżące tam pojazdy szynowe o obciążeniu 25
ton, a nawet niekiedy 30 ton na oś, powodowały bardzo duże zużycia pionowe i boczne
szyn, szczególnie w łukach poziomych, co
powodowało szybkie powstawanie pustej
przestrzeni pomiędzy obrzeżem koła a krawędzią szyny. W ten sposób dynamiczne
uderzenia kół pojazdu w szynę powodowały powstawanie zjawisk zmęczeniowych
na krawędzi tocznej szyny. Zjawisko to jest
powszechnie spotykane w torach tramwajowych, gdzie warunki utrzymania nawierzchni są zdecydowanie mniej restrykcyjne niż w
torach kolejowych. W efekcie powoduje to
dynamiczną degradację konstrukcji toru.
Dla opisywanej wcześniej sytuacji opracowano proﬁle szynowe o specjalnych,
zindywidualizowanych kształtach, które
zapewniają właściwe wpisywanie się zestawów kołowych w łuk poziomy na pochyleniu. W ten sposób zdecydowanie ograniczono zużycia boczne i możliwości defektów
zmęczeniowych[7].

Charakterystyka usuwania materiału
stalowego
Zużycie materiału stalowego na szynie
można współcześnie określać albo przez
pomiar wysokości szyny w losowych, przypadkowych punktach lub przez pomiar
przekroju poprzecznego szyny specjalnymi
proﬁlomierzami, zawsze dokładnie w tych
samych punktach pomiarowych w funkcji
czasu (w równych odstępach czasowych).
W specyﬁkacjach usuwania materiału stalowego operowano głównie określoną liczbą przejazdów pociągu szliﬁerskiego, która
pozwalała usunąć zbędną wielkość materiału z powierzchni szyny bez konieczności
ciągłych pomiarów. Takie bardzo uniwersalne, ale też pragmatyczne podejście umożliwia odpowiednie zmniejszenie głębokości
uszkodzenia (wady), ale jednocześnie może
prowadzić w niektórych przypadkach do
nadmiernego zeszlifowania materiału lub
też tylko częściowego usunięcia uszkodzenia wady head checks.
W ostatnich latach wdraża się nową metodę badawczą wykrywania i pomiarów
pęknięć powierzchniowych główki szyny
oraz wad head checks, opartą na zastosowaniu prądów wirowych. Doświadczenia
niemieckie i austriackie dowodzą, że możliwa jest kontrola długich odcinków szyn, aż
do pojawienia się stanu zmęczenia. Założenia tej metody zostały wykorzystane w pojedynczych egzemplarzach maszyn szliﬁerskich wykorzystywanych od drugiej połowy
poprzedniego dziesięciolecia w Niemczech,
Austrii i Szwajcarii. Specjalne urządzenie
montowane na pociągu szliﬁerskim pozwala
na monitorowanie usuwania uszkodzonego
materiału i ostatecznie eliminować powstałe
pęknięcia, a także archiwizować cały proces i
jego efekty.
Można więc stwierdzić, że poprzez takie postępowanie całkowicie eliminuje się
uszkodzenia zmęczeniowe. Skoro przed
szlifowaniem nie jest dokładnie znany stan
i wielkość uszkodzenia, istnieje duża niepewność w planowaniu samego procesu
szlifowania w odniesieniu do własności toru.
Niepewność tą można ograniczyć poprzez
wyznaczenie najpierw pewnej prewencyjnej wielkości usuwania materiału w pierwszym przejeździe maszyny szliﬁerskiej, a
po kolejnym pomiarze stanu główki szyny
określenie docelowej wielkości usuniętego
materiału[2].
Obecne praktyki i technologie szlifowania
Ponieważ każda strategia szlifowania zależy
od wielu elementów i parametrów zróżnicowanych w różnych zarządach kolejowych,
można wskazać jedynie pewne ogólne wytyczne i wskazówki dla polityki globalnej w
zakresie szlifowania szyn. Operacje szliﬁer-
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skie zależą nie tylko od wielkości uszkodzeń
powierzchni szyny, ale także od parametrów
geometrycznych linii kolejowej i charakteru
ruchu wykonywanego na niej. Szczególnie
przy rozpoczęciu wprowadzania nowej strategii szlifowania może się okazać, że szyny są
zupełnie w odmiennym stanie niż przewidywano to wcześniej. Istnieją dwa sposoby na
przejście do stanu większego zrównoważenia:
Po pierwsze: jednorazowy przejazd szliﬁerski usuwający zidentyﬁkowane uszkodzenia
zmęczeniowe w całości. W tym przypadku
określa się wielkość szlifowania w zależności
od głębokości uszkodzeń, przy czym maksymalna wartość zaszlifowanej warstwy nie
może przekroczyć 3 mm. Docelowy proﬁl
szyny powinien uwzględniać również usunięcie materiału w streﬁe krawędzi jezdnej
szyny, gdzie wartość usuniętego materiału
nie powinna przekraczać 1 mm. Celem powinno być zawsze dążenie do ograniczania
liczby przejazdów pociągiem szliﬁerskim, a
frezowanie lub nawet struganie szyny powinny być stosowane jako ostateczna alternatywa. W każdym przypadku powinien być
wykonywany pomiar wielkości i głębokości
uszkodzenia head checks, aby ograniczyć
możliwość usunięcia materiału dobrego.
Po drugie: jeżeli uszkodzenia nie mogą
być wyeliminowane w jednym przejeździe
szliﬁerskim należy zaplanować kilka etapów
szlifowania, przy czym wielkości uszkodzeń
szyny muszą być utrzymywane w zakresie
dopuszczalności. W niektórych przypadkach
zawęża się proces szlifowania do usunięcia
materiału zmęczonego jedynie przy krawędzi tocznej. W ten sposób ogranicza sie
rozwój pęknięć jedynie na pewien czas. W
tym przypadku konieczne są cykliczne interwencje szliﬁerskie, aby wielkość uszkodzeń
utrzymywać na stałym dopuszczalnym poziomie. W Europie Zachodniej zakłada się,
że całkowite wyeliminowanie uszkodzeń
kontaktowo-zmęczeniowych wraz z korektą
proﬁlu poprzecznego szyny pozwalają na
jej dalszą eksploatację z pełnym jej obciążeniem. Zakłada się, że szyna taka może być
stosowana nawet do 40 lat. Nowoczesne
technologie szliﬁerskie nie tylko pozwalają
na całkowite usunięcie wad kontaktowo-zmęczeniowych, ale mogą wykonywać
również działania prewencyjne w jednym
przebiegu, przy czym trudności operacyjne
są ograniczone do minimum. Oczywiście
zintegrowane systemy pomiarowe do wykrywania wad head checks są pożądane w
celu umożliwienia pełnego usuwania uszkodzeń przy minimalnym usuwaniu materiału.
W rzeczywistości współczesne wytyczne w
różnych zarządach europejskich opierają się
głównie na szlifowaniu prewencyjnym (zapobiegawczym), wykonywanym cyklicznie
o głębokości od 0,2 do 0,5 mm. Na przykład na liniach kolejowych z szynami R260 i

przy średniej wielkości obciążeniu cykl szlifowania wynosi od 2 do 4 lat. Przy szynach
o wyższych klasach wytrzymałości, gdzie
uszkodzenia kontaktowo-zmęczeniowe nie
przyrastają aż tak dynamicznie, okresy te
mogą się wydłużać dwukrotnie [2].
Szlifowanie szyn w rozjazdach
Zjawisko uszkodzeń kontaktowo-zmęczeniowych występuje nie tylko w szynach w
torach, ale też w szynach w rozjazdach. W
tym przypadku szyny są poddawane zwiększonym oddziaływaniom dynamicznym w
czasie przejazdów przez zwrotnice, jak również podczas przejazdów przez krzyżownice. W tym obszarze można zaobserwować
niekiedy bardzo intensywne wady typu
head checks oraz squat. Wiele zarządów kolejowych od dłuższego czasu stosuje technikę szlifowania również w rozjazdach. Szczególnie ważne jest idealne dopasowanie
poszczególnych elementów przylegających
do siebie w rozjazdach. Powstawaniu wad
w szynach w rozjazdach zapobiega również
stosowanie szyn pochylonych.
Zalecenia
Usuwanie zjawisk zmęczeniowych na główce szyny, wynikających z procesu toczenia
się koła po powierzchni szyny oraz utrzymywanie kształtu szyny w zakresie wymiarów
dopuszczalnych ogranicza możliwość występowania uszkodzeń o poziomie zagrażającym bezpieczeństwu obiektu. Stosuje się
przede wszystkim szlifowanie prewencyjne
cykliczne kosztem technologii wymuszonych zużyć. Przy odpowiednio dobranych
wielkościach szlifowania i odpowiednim
kształcie szyny, wielkości zużyć mogą być
na tyle niewielkie, że koszty cyklu życia (LCC)
obiektu (szyny) są zdecydowanie niższe niż
gdyby nie stosować szlifowania.
Szlifowanie szyn jest działaniem złożonym procesu utrzymania nawierzchni, które
zawsze powinno być traktowane z technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego
punktu widzenia. Idealne rozwiązanie techniczne jest bezużyteczne jeśli nie przynosi
korzyści ekonomicznych lub też jest zbyt
skomplikowane i niemożliwe do zastosowania w praktyce. Narzucone zbyt duże wartości zbieranego materiału stalowego z główki
szyny lub też niekontrolowane usuwanie
warstwy stali w celu wyeliminowania problemów zmęczeniowych mogą w efekcie
prowadzić do zbyt wczesnych wymian szyn.
Badania teoretyczne i praktyka umożliwiają
ustalenie pewnych kryteriów aby zminimalizować możliwość występowania uszkodzeń
kontaktowo-zmęczeniowych. Można zatem
wyróżnić trzy techniki utrzymania torów
związane z szlifowaniem:
- szlifowanie nowobudowanych szyn w

torach,
- działania korygujące,
- działania cykliczne.
Wszystkie te działania powodują w efekcie wydłużenie czasu eksploatacji szyn. W
przypadku szyn nowych w torach należy
najpierw zastosować szlifowanie prewencyjne na początku ich eksploatacji, a następnie kontrolowane cykliczne szlifowanie o
charakterze korygującym. W szynach, które
posiadają już uszkodzenia kontaktowo-zmęczeniowe należy najpierw wprowadzić działania korygujące, zmierzające do usunięcia
istniejących wad i uszkodzeń, a następnie
systematycznie utrzymywać szyny w wymaganym prawidłowym stanie.
Działania szliﬁerskie należy tak planować, aby wady kontaktowo-zmęczeniowe
usuwać już we wczesnym stadium ich powstawania i aby udało się je usuwać jednym
przejazdem pociągu szliﬁerskiego. Za idealny uważany jest cykl przeniesienia obciążenia o wartości 25 - 50 Tg [2]. Stosowane do
pomiarów wielkości uszkodzeń, techniki wykorzystujące prądy wirowe mogą przyczynić
się do zoptymalizowania i uskutecznienia
procesu szlifowania poprzez określenie dokładnych parametrów wady head checks.
Jednak rozwój tych technik ciągle należy
traktować jak w fazie badawczej.
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Zmniejszenie ryzyka każdego niekorzystnego zdarzenia osiąga się, m.in. poprzez rozpoznanie jego przyczyn i ich eliminowanie. Powinno to dotyczyć również
wyboczeń torów. Znane są bardzo liczne
prace poświęcone problematyce stateczności toru bezstykowego, ujmujące to zagadnienie zarówno deterministycznie, jak
np. [3] oraz probabilistycznie [4]. Bardzo
rzadko pojawiają się natomiast opracowania gruntownie analizujące zaistniałe
wyboczenia, jak np. ukazujące przyczyny
wyboczenia toru w warunkach zimowych,
które doprowadziło do oﬁar w ludziach [1].
Zakres badań wyboczonego toru

- zwał podsypki (lub jego brak) przed czołami od strony krzywizny wypukłej,
- odległość od czół przesuniętych podkładów do śladu ich pierwotnego
położenia od strony krzywizny wklęsłej (będąca jednocześnie wymiarem
strzałek),
- zapełnienie okienek.

W przypadku wyboczenia toru, które doprowadziło do wykolejenia podawane są
pewne dane podstawowe, jak temperatura otoczenia, temperatura neutralna, wymiary toru przed wykolejeniem i ogólny
jego obraz po wykolejeniu, opis uszkodzeń itp. W przypadku gdy wyboczenie
nie powoduje wykolejenia dąży się zwykle
do jego usunięcia, nie zajmując się zebraniem szczegółowych cech. Odbywa się to
ze szkodą dla rozpoznania konkretnego
przypadku, tym bardziej, że wyboczenie
toru nie uszkodzonego przez wykolejony
tabor może dostarczyć więcej informacji
niż toru uszkodzonego.
Pełne rozpoznanie wyboczenia powinno polegać na zastosowaniu analizy przyczyn źródłowych (RCA – Root Cause Analysis). Nazywa się ją również analizą źródeł
problemów lub analizą pierwotnych przyczyn niezgodności. Cel tej analizy w sposób najkrótszy można ująć w stwierdzeniu
szukaj głęboko możliwych przyczyn.
Będąc na miejscu wyboczenia należy najpierw ująć te szczegóły, które najszybciej
znikną. Dotyczy to w pierwszym rzędzie
kształtu wyboczenia. Jego szkic powinien
zawierać długości poszczególnych fal i ich
strzałki. Warto przy tym zwrócić uwagę, że
najczęściej jedna fala największa styka się
z obu stron z falami znacznie mniejszymi
skierowanymi w stronę przeciwną (rys. 1).
Istotnym wymiarem jest też całkowita długość toru, na którym uległ on przesunięciu. Trzeba przy tym wziąć po uwagę nawet przesunięcia rzędu kilku milimetrów.
Drugą ważną cechą wyboczonego
toru, która szybko ulegnie zatarciu jest
kształt podsypki. Powszechna dostępność

Fotograﬁe stanu podkładów, przytwierdzeń szyn i samych szyn mogą dostarczyć również interesujących informacji. O
ile nie budzi to wątpliwości dotyczących
podkładów i przytwierdzeń, których stan
ma duży wpływ na sztywność skrętną
rusztu torowego, to niejednokrotnie można spotkać się z pytaniem, jakie znaczenie
ma w tym przypadku obraz szyn. Wbrew
pozorom znaczenie to może być znaczące i tak np. współautorowi tego referatu
znany jest przypadek wyboczenia toru
spowodowanego, m.in. rozsunięciem się
podsypki od czół podkładów wskutek
dużych drgań rusztu torowego z powodu
dużej ilości i głębokości wybuksowań na
powierzchni tocznej szyn. Z literatury znany też jest przypadek ujawnienia metalicznych świeżych śladów na zewnętrznej
bocznej powierzchni szyny, dzięki którym
obalono stwierdzenie, że przyczyną wykolejenia pociągu stało się wyboczenie
toru. [2].
Znając zasadnicze wymiary wyboczenia toru można obliczyć różnicę długości
powstałych krzywizn i odcinka prostego
lub łuku kołowego przed wyboczeniem.
Krzywizny te należy aproksymować funkcjami o znanej postaci matematycznej.
Kształt wyboczenia przedstawionego na
rysunku 1 opisano trzema połówkami sinusoid. Modelowanie wyboczeń sinusoidami znalazło również miejsce w pracy
[3].
Duże uproszczenie przyjętego modelu
polega m.in. na tym. że w punktach ich
styczności, tj 0 i B nie mają one wspólnych
stycznych. Równanie opisujące krzywą
0MB ma postać
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Wyboczenia torów stanowią, obok złamanych szyn, największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wpływają
na to trzy czynniki:
1) trudność wcześniejszego rozpoznania,
2) gwałtowny przebieg zjawiska,
3) bardzo duże prawdopodobieństwo
wykolejenia pociągu, w przypadku
gdy wyboczenie nastąpi w czasie jego
przejazdu.
Ten ostatni czynnik odróżnia wyboczenie
od złamania szyny, które zawsze następuje
pod przejeżdżającym pociągiem i bardzo
rzadko powoduje jego wykolejenie.
W budowie nawierzchni kolejowej w
ostatnich dekadach nastąpiły zmiany, które niewątpliwie wpłynęły na zmniejszenie
wyboczeń torów. Na pierwszym miejscu
należy tu wymienić zastosowanie ciężkich
podkładów betonowych, co wpłynęło na
wzrost oporów, a więc na zwiększenie stateczności torów. Tor o takiej konstrukcji,
poprawnie zbudowany i dobrze utrzymany nie powinien nigdy ulec wyboczeniu.
Na każdej sieci kolejowej są jednak również tory, nie spełniające tych warunków.
W Polsce takich torów jest stosunkowo
dużo. Zagrożenia wyboczeniami mogą
się zwiększać również ze względu na globalne ocieplenia klimatu. Lipiec 2015 roku
został uznany jako najcieplejszy miesiąc
od chwili pomiaru temperatur, tj. od roku
1885. Fala upałów w Polsce w lipcu i sierpniu tego roku była również rekordowa.

aparatów fotograﬁcznych nie przedstawia
żadnych trudności by wykonać zdjęcia jej
szczegółów. Trzy ujęcia dostarczają zwykle informacji, jaki był jej stan w sensie zapełnienia rusztu torowego, przed wyboczeniem w poszczególnych przekrojach
toru. Są to:
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gdzie:
- współczynnik rozszerzalności termicznej.
Przyjmując obliczone wymiary skrótów,
d1, d2 = 75 m, szynę 60E1 i znane wartości ﬁzyczne otrzymano P = 2183 kN oraz
!t =55,5oC. Gdyby temperatura szyny w
chwili wyboczenia wynosiła 50oC oznaczałoby to, że temperatura neutralna była
równa - 4,5oC. Obliczenia te są jednak
orientacyjne, gdyż opierają się tylko na
rozważaniach statycznych, a nie dynamicznych.

1. Kształt wyboczenia toku szynowego

Podsumowanie

2. Różnice długości między połową sinusoidy i jej podstawą

Interpretacja uzyskanych wyników

%π "
y = s ⋅ sin # x .
$w !

(1)

Długość L krzywej mającą ogólną postać y
= f(x) wyraża wzór
L=(

b

a

1 + [ f ' ( x )]2 dx ,

(2)

Pochodna funkcji (1) ma postać
y' = s

π
w

(3)

cos x,

co po podstawieniu do całki (2) daje
2

L=(

b

a

% π
"
1 + # s cos x dx.
$ w
!

(4)

Całki tej nie można rozwiązać metodą analityczną. Rozwiązanie numeryczne, przy
zastosowaniu programu opracowanego
w Excelu i przy wymiarach s = 0,60 m oraz
w = 8,00 m dało L = 8,109 m. Przyjęto, że
krzywizny odwrotne A0 i BC są jednakowe i mają wymiary w1 = 3,00 m oraz s1 =
0,14 m, co po scałkowaniu numerycznym
daje odpowiednio długość L1 = 3,016 m.
Różnica długości krzywizn powstałych po
wyboczeniu i toru prostego wynosi zatem
ǻL = (L+2L1) – (w+ 2w1).

(5)

Przebieg wyboczenia toru ma właściwości
dynamiczne, a rzeczywisty układ sił, jaki w
nim pozostał nie jest znany. Z dużym przybliżeniem można jednak przyjąć, że w torze bezpośrednio po wyboczeniu siły podłużne na pewnej długości, większej niż
długość widocznych krzywizn, są zbliżone
do zera. Oznacza to, że wyboczenie toru
wyzwala siły podłużne nie tylko w streﬁe
widocznych krzywizn, lecz również na
odcinkach nie przesuniętych w płaszczyźnie poziomej, po obu ich stronach. Próby
oszacowanie siły P, która spowodowała
wyboczenie toru, bez udziału pociągu,
są więc możliwe tylko w tym przypadku,
gdy uda się dostrzec, poza strefą krzywizn,
ślady przesunięć szyn po podkładach lub
podkładów po podsypce. Znając długość
odcinków d1 i d2, na których zauważono
takie przesunięcia można oszacować siłę
podłużną w torze przed jego wyboczeniem
P=

2∆LEA
w + 2 w1 + d1 + d 2

(6)

gdzie:
E – moduł sprężystości podłużnej,
A – powierzchnia przekroju szyny.

ǻL = (8,109 + 2⋅3,016) – (8.00 + 2⋅3,00) = 0,141 m

Różnice długości między połową sinusoidy i jej podstawą, przy spotykanych krzywiznach wyboczeń, przedstawia rysunek
2.

Ekwiwalentem zmiany temperatury odpowiadającej tej sile jest
∆t =

P
2 EAα

Gromadzenie danych o zaistniałych wypadkach wzbogaca wiedzę, która po odpowiednim usystematyzowaniu prowadzi
do zmniejszenia zagrożeń. Wyboczenia
toru należą do tych groźnych zjawisk, które są trudno przewidywalne, zwłaszcza w
torach o przeciętnym stanie utrzymania.
Diagnostyka torów bezstykowych mimo
wielu prób i zbudowanych prototypów
nie dysponuje jeszcze niezawodną aparaturą do pomiaru sił podłużnych. W tej sytuacji warto poznawać i zgłębiać symptomy, które mogą prowadzić do wyboczeń.
Interesującym materiałem doświadczalnym mogą się stać spostrzeżenia z obserwacji i stosunkowo prostych pomiarów
torów wyboczonych. Wydaje się, że dalsze, dokładniejsze niż zarysowane w tym
referacie, próby wyciągania wniosków z
kształtu wyboczonego toru mogą ułatwić
poszukiwania przyczyn źródłowych tych
groźnych zdarzeń.
Materiały źródłowe
[1] Bałuch H. , Gaweł K., Oczykowski A.,
Towpik K.: Wyboczenie toru bezstykowego w warunkach zimowych. Drogi
Kolejowe 1082, nr 4
[2] Bałuch H., Bałuch H. Zwiększenie
trwałości rozjazdów metodami eksploatacyjnymi. CNTK, Warszawa 2009
[3] Czyczuła W. Towpik K.:Problemy modelowania oraz identyﬁkacji modeli
toru bezstykowego. Problemy Kolejnictwa, zeszyt 128, 1998
[4] Kish A., Samavedam G.:Risk analyses
based CWR track buckling safety evaluations. International Conference on
innovations and assessment of railway track. Delft University of Technology, 1999

(7)
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Skuteczność profilowania szyn w usuwaniu falistego zużycia
Grzegorz Stencel

mgr inż. Grzegorz Stencel
Instytut Kolejnictwa
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Zużycie faliste jest obecnie jednym z najbardziej badanych zjawisk, występujących w
nawierzchni szynowej. Wykonuje się wiele
badań, symulacji mających na celu przybliżyć
istotę falistego zużycia, jak również organizowane są warsztaty i konferencje w celu wymiany doświadczeń w tym zakresie. Pomimo tego
do końca nie wiemy w jakich przypadkach i z
jakim nasileniem wystąpi zużycie faliste szyn.
Dlatego w usuwaniu falistego zużycia bardzo
istotna jest cykliczna diagnostyka i zapobieganie nasilaniu się zjawiska przy pomocy
proﬁlowania. Do tej pory wyszczególniono
co najmniej kilka okoliczności sprzyjających
rozwijaniu się zużycia falistego. Są wśród nich
m.in. jednorodny ruch pojazdów o tej samej
prędkości, czy też sztywna nawierzchnia. Przyczyn zużycia należy bowiem szukać zarówno
po stronie nawierzchni, jak i po stronie pojazdów. Zużycie faliste może przybierać różne
postacie. Dla przykładu autor publikacji [5]
wymienił i opisał sześć różnych rodzajów falistego zużycia. Rozwój falistego zużycia nie
zawsze oznacza pogłębianie się wad. Niekiedy
głębokość i długość fal zmienia się bardzo nieznacznie, natomiast zużycie faliste obejmuje
nowe odcinki toru, na których dotychczas nie
występowało. W publikacji [4] przypadek taki
określono zwiększaniem się rozciągłości wady.
Metody profilowania szyn
Proﬁlowanie szyn wykonuje się poprzez zastosowanie jednej z trzech technik obróbki: szlifowania, frezowania, strugania. Szlifowanie szyn
(ilustracja 1) jest metodą najbardziej wszechstronną spośród wszystkich wymienionych,
lecz jednocześnie jest to metoda najbardziej
efektywna, gdy stosuje się ją w celach proﬁlaktycznych lub ewentualnie do usuwania słabo

rozwiniętych wad szyn. Nieduża ingerencja
w materiał szyny pozwala na utrzymanie jej
powierzchni w sposób minimalizujący hałas
generowany przy kontakcie koło-szyna, przy
zastosowaniu częstych, aczkolwiek nieco
uciążliwych napraw.
Frezowanie szyn (ilustracja 2) jest metodą
bardzo skuteczną w przypadku utrzymania o
charakterze zapobiegawczym. Pozwala ono
stosunkowo szybko i skutecznie wyeliminować narastające zjawisko wad w szynach. Nie
jest to jednak metoda użyteczna w utrzymaniu proﬁlaktycznym, gdyż ingerencja w materiał szyny i jednoczenie osłabienie jej przekroju
przy jednorazowej naprawie jest zbyt duże,
żeby stosować ją często.
Struganie szyn jest metodą dedykowaną
wyłącznie do napraw regeneracyjnych. Stosowanie tej technologii pozwala na zapobiegnięcie całkowitej degradacji szyn. Można
zaryzykować stwierdzenie, że przy mądrze
prowadzonej strategii utrzymania szyn, struganie nigdy nie będzie potrzebne [8].
U wielu zarządców infrastruktury kolejowej
strategie utrzymania szyn przewidują proﬁlowanie początkowe, które wykonuje się zazwyczaj zanim zabudowane szyny przeniosą 20
Tg obciążenia. Zaletą takiej strategii jest usunięcie warstwy odwęglonej, której obecność
przyczynia się do szybszego rozwoju wad w
szynach. Zwiększona wadliwość szyn oznacza wzrost kosztów utrzymania, wynikających
choćby z konieczności częstszych inspekcji,
w tym metodami nieniszczącymi, które wciąż
są rozwijane, nie tylko w zakresie badań nawierzchni kolejowej [1].
W celu zdjęcia warstwy odwęglonej autor
publikacji [6] proponuje, aby ze względów
ekonomicznych szlifowanie szyn przeprowadzać metodą stacjonarną u producentów lub
w zgrzewalniach. Z kolei frezowanie stacjonarne jest technologią, która jeszcze niedawno
była silnie promowana przez jednego z czołowych dostawców technologii proﬁlowania
szyn. Firma promowała frezowanie początkowe jako sposób na proﬁlowanie szyn w trybie
początkowym, jeszcze przed zabudową szyn
w torze. Jako zalety wymieniano m.in. brak
konieczności wykonywania prac proﬁlujących
w trybie początkowym w torze oraz usuwanie

1. Szlifowanie zmechanizowane na torze doświadczalnym Instytutu
Kolejnictwa

nierówności szyn w miejscach występowania
zgrzein. Póki co pomysł ten nie zdobył szerszego zainteresowania ze strony zarządców infrastruktury [8].
Z pewnością jedną z wad proﬁlowania stacjonarnego jest brak możliwości zlikwidowania nierówności powierzchni tocznej szyn w
miejscach połączeń (zgrzein lub spoin), choć
uwzględniając obecną produkcję szyn długich
(75 lub 120 m), problem ten ma nieco mniejsze
znaczenie niż parę lat temu, gdy dominowały szyny o długości 30 m. Niewątpliwą zaletą
proﬁlowania w torze jest również możliwość
bardziej precyzyjnego nadania kształtu główki
szyny z uwzględnieniem pochylenia szyny. Początkowe odkształcenie przekładek podszynowych może powodować nierównomierność
pochylenia szyn, co zmienia obszar kontaktu
koła z szyną. Dzięki proﬁlowaniu szyn bezpośrednio w torze takie niedoskonałości geometryczne mogą zostać zniwelowane poprzez
nadanie odpowiedniego kształtu główce szyny.
Jakość robót torowych
Jakość jest obecnie pojęciem bardzo popularnym, nie tylko w budownictwie. Zarządzanie
jakością stanowi jedno z głównych zagadnień
stosowanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wśród ﬁrm na całym świecie bardzo
popularne jest prezentowanie jakości w ﬁrmie,
najczęściej poprzez certyﬁkację na podstawie
normy PN-ISO 9001:2008.
Trzeba zaakcentować, że jakość napraw nawierzchni kolejowej nie jest pojęciem podlegającym bezpośrednio kryteriom, wg których
stosuje się ocenę procesów wspomnianych
powyżej. Jakość napraw jest zagadnieniem
ściśle technologicznym, odnoszącym się bezpośrednio do procesów naprawczych stosowanych w utrzymaniu nawierzchni kolejowej.
Pojęcie jakości robót nawierzchniowych zostało zdeﬁniowane już w roku 1972 w pracy [2].
Autor pracy przeanalizował czynniki wpływające na jakość robót, wymieniając dwa podstawowe:
•
dokładność geometryczna położenia toru
po całkowitym zakończeniu robót,
•
skuteczność robót, a więc intensywność

2. Frezarka dwudrogowa typu SF-02 W-FS Truck
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względy ekonomiczne i logistyczne nie jest
zasadnym szlifowanie każdorazowo całego
odcinka przy pomocy dużych maszyn. Bardziej
uzasadnione jest wykonywanie częstszych
zabiegów przy pomocy lekkiego sprzętu roboczego lub niewielkich maszyn na odcinku
stwarzającym duże problemy utrzymaniowe.
Należy przy tym pamiętać o zapewnieniu jakości wykonywanych prac.
3. Mapa problemu naukowego

zmian położenia toru w funkcji obciążenia
przewozami.
Ocena układu geometrycznego toru, na podstawie dostępnych wtedy wagonów pomiarowych, została wykonana poprzez wyznaczenie
wadliwości pięcioparametrowej (nierówności
pionowe, poziome, szerokości, różnicę wysokości toków szynowych i wichrowatości).
Nierówności pionowe oceniano również na
podstawie drugich różnic wysokości, poprzez
obliczenie średniej wartości i odchylenia standardowego. Również obecnie trwają prace
nad doskonaleniem metod oceny nawierzchni
kolejowej [3].
Skuteczność profilowania szyn
Adaptacja powyższych doświadczeń do oceny jakości proﬁlowania szyn nie jest zadaniem
łatwym, ponieważ trudno przyjąć obiektywne kryteria skuteczności proﬁlowania. Wynika
to m.in. z faktu, że próby uzależnienia tempa
narastania zużycia falistego i wad szyn (biorąc
za wzór tempo narastania odkształceń toru)
od przeniesionego obciążenia toru przynoszą
bardzo rozbieżne rezultaty w wielu pracach
badawczych.
W celu uporządkowania istotnych zagadnień związanych z oceną jakości proﬁlowania
szyn, stworzono mapę problemu naukowego
(ilustracja 3). Dokładność prac można sprawdzić poprzez pomiary nierówności powierzchni tocznej, chropowatości i proﬁlu szyny. Jako
kryteria skuteczności przyjęto usuwanie wad i
zużycia falistego, jak i ich nawroty. O ile samo
usunięcie zużycia falistego i wad można sprawdzić zaraz po przeprowadzonych pracach, to
obserwacja nawrotów może stanowić zadanie
na długie lata.
Tak jak wcześniej wspomniano tempo na-

Podsumowanie

rastania zużycia falistego, czy też nawrotów,
w zasadzie na każdym odcinku toru będzie
odmienne, czasami bardzo znacząco. Na ilustracjach 4 i 5 zaprezentowano wykresy nierówności powierzchni tocznej sporządzone
na podstawie pomiarów w torze o obciążeniu rocznym wynoszącym co najmniej 15 Tg.
Pierwszy pomiar wykonano po modernizacji
linii i przeprowadzeniu szlifowania początkowego. Drugi pomiar wykonano po czterech
latach eksploatacji. W międzyczasie nie wykonywano prac polegających na proﬁlowaniu
szyn. Jak widać przyrost zużycia jest niewielki – średnia głębokość fali na odcinku prawie
300 m wzrosła z 0,002 do 0,003 mm, natomiast
średnia długość fali z 38 do 40 mm.
Warunki eksploatacji analizowanego odcinka toru (ruch mieszany, różne prędkości pociągów) rzeczywiście nie stwarzają możliwości
rozwoju falistego zużycia, choć niewątpliwie
duża dokładność wykonanego szlifowania
miała również znaczenie. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym rozwój zużycia falistego na zmodernizowanych torach w Polsce jest
również stosowanie przekładek podszynowych o stosunkowo niedużej sztywności.
Przykład dużego tempa narastania zużycia
falistego przedstawiono na ilustracji 6. Jest to
również odcinek zmodernizowanej linii. Na
odcinku około 80 m wyraźnie widać znacząco
większe zużycie, które przybrało taki rozmiar
już po sześciu latach eksploatacji. W tym przypadku czynnikami sprzyjającymi zużyciu jest
stosunkowo jednorodny ruch pojazdów ze
zbliżoną prędkością. Dodatkowo analizowany
odcinek 80 m znajduje się w łuku z przechyłką
uwzględniającą ruch pociągów towarowych,
który tam nie występuje.
W tego typu przypadkach widać potrzebę częstszego proﬁlowania szyn. Z uwagi na

4. Wykres nierówności powierzchni tocznej – odcinek 1, maj 2011

5. Wykres nierówności powierzchni tocznej – odcinek 1, lipiec 2015

Pomimo wielu prac badawczych, jakie przeprowadzono nad problemem falistego zużycia, jest to zjawisko wciąż nie do końca zbadane. Wpływ na występowanie tego zjawiska
mają zarówno właściwości nawierzchni, jak i
pojazdów szynowych. Ciągły rozwój konstrukcji nawierzchni i pojazdów stwarza kolejne wyzwania przy pracach nad pełnym scharakteryzowaniem przyczyn narastania nierówności
powierzchni tocznej szyn.
Zużycie faliste szyn wciąż jest poważnym
problemem w wielu zarządach kolejowych. Z
uwagi na rosnącą chęć ograniczenia hałasu i
drgań na terenach przylegających do linii kolejowych, przewiduje się, że w najbliższych latach przeznaczane będą coraz większe środki
na proﬁlowanie szyn.
Przedstawione w artykule przykłady wskazują, że mnogość czynników wpływających
na tempo narastania falistego zużycia utrudnia
stworzenie uniwersalnych dla wszystkich odcinków torów zasad oceny skuteczności usuwania falistego zużycia. Konieczne jest zatem
kontynuowanie prac nad tą tematyką.
Materiały źródłowe
[1] Antolik Ł. Kierunki rozwoju badań ultradźwiękowych na przykładzie badań osi
kolejowych. Problemy Kolejnictwa, 2014,
Zeszyt numer 163, s. 7-24.
[2] Bałuch H.: Analiza wielkości określających
jakość robót nawierzchniowych. PKD
1972, nr 3.
[3] Bałuch H. Syntetyczne metody oceny nawierzchni kolejowej. Problemy Kolejnictwa, 2015, Zeszyt numer 166, s. 7-23.
[4] Bałuch H. Zagrożenia w nawierzchni kolejowej – badania i przeciwdziałanie. Problemy Kolejnictwa, 2013, Zeszyt numer
158, s. 89-110.
[5] Grassie S.L. Rail corrugation: characteristics, causes, and treatments, Proceed. Instit. Mechan. Engin. Part F-J. Rail and Rapid
Transit 223, Issue 6 (2009), s. 581-596.
[6] Mikłaszewicz I. Odwęglenie a wady powierzchni główki szyny. Problemy Kolejnictwa, 2015, Zeszyt numer 165, s. 85-96.
[7] Stencel G. Metody pomiarów nawierzchni
kolejowej wykorzystywane przy ocenie
jej trwałości. Problemy Kolejnictwa, 2015,
Zeszyt numer 165, s. 109-117.
[8] Stencel G. Porównanie technologii proﬁlowania szyn. Projektowanie, budowa i
utrzymanie infrastruktury w transporcie
szynowym: INFRASZYN 2015. Zakopane
22-24.2015 r., s. 299-309.
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Głównym zadaniem podkładów kolejowych
jest przejmowanie nacisków przekazywanych
przez szyny i przenoszenie ich na podłoże podsypkowe [3,4,22,25]. Umożliwiają przytwierdzenie szyn z odpowiednim rozstawem oraz
zapewniają dokładne utrzymanie szyn w ustalonej odległości odpowiadającej przepisowej
szerokości toru kolejowego. Przesunięciom
podkładów pod działaniem sił podłużnych
i poprzecznych stawia opór podsypka oraz
tarcie powstające między podsypką a podkładami. Pionowe obciążenia przekazywane
na podkłady powodują oddziaływanie współpracującej podsypki [3,8]. Podczas eksploatacji podkładów kolejowych można wyodrębnić następujące czynniki: eksploatacyjne
i konstrukcyjne, technologiczne i związane
ze współpracą z podłożem podsypkowym. W
dalszej części pracy starano się zwrócić uwagę głównie na te czynniki, które z przeprowadzonych obliczeń czy analiz wielu publikacji
[3,4,5,9], mają istotne znaczenie dla prawidłowej pracy podkładu kolejowego.
Czynniki eksploatacyjne i konstukcyjne
Do głównych czynników eksploatacyjnych i
konstrukcyjnych można zaliczyć:
- prędkość pojazdów,
- naciski pojazdów,
- aktualny stan toru,
- stan i rodzaj przytwierdzeń [17,19],
- kształt podkładu.
Prędkość pojazdów wraz z naciskami od osi
pojazdów powoduje zwiększenie oddziaływań
dynamicznych na szyny i współpracujące ze
sobą elementy nawierzchni kolejowej. Oddziaływania te ulegają zwiększeniu podczas postępującej degradacji nawierzchni kolejowej.
Zwiększenie naprężeń, we współpracujących
elementach nawierzchni kolejowej, w obliczeniach polega m.in. na uwzględnianiu współczynnika dynamicznego, zależnego m.in. od
prędkości pojazdów czy syntetycznego wskaźnika jakości toru J.

k v = 1 + 5 ⋅ 10

−4

⋅ V + 4 ⋅ 10

−5

2

⋅ V − 1,3 ⋅ 10

−7

⋅V

3

(1)
Przebieg współczynnika ilustruje rys. 1:
Wartość współczynnika dynamicznego nie
zależy tylko od prędkości.W znacznym stopniu
zależy od konstrukcji i stanu nawierzchni oraz
rodzaju i stanu pojazdów szynowych [2]. Zaleca się zatem współczynnik dynamiczny uzależnić od syntetycznego wskaźnika jakości toru J,
według wzoru [2]:
kvJ = 1 +

J

ς

⋅ (kv − 1) ,

(2)

gdzie: J - syntetyczny wskaźnik jakości toru.
Przyjmując ς = 1,5 [mm] (dobry stan toru) [2],
można zapisać:
k vJ = 1 +

J
⋅ (kv − 1) .
1,5

(3)

W celu zapewnienia większej niezawodności
eksploatacyjnej toru, wprowadza się parametr
t. Zależy on od kategorii linii, dla której wyznaczany jest współczynnik dynamiczny (określany parametrem ΨJ). Wartości jakie przyjmuje t
przedstawia się następująco [2,20]:

Ψ J = k vJ ⋅ (1 + 0,2 ⋅ J ⋅ t )

(4)

t = 3,00 dla klasy toru 0, t = 2,50 dla klasy toru 1,
t = 2,00 dla klasy toru 2, t = 1,50 dla klasy toru 3,
t = 1,00 dla klasy toru 4, t = 0,75 dla klasy toru 5,
gdzie:
kvJ – współczynnik dynamiczny uwzględniający stan toru oraz prędkość ruchu,
kv – współczynnik dynamiczny uwzględniający
tylko prędkość ruchu,
J – syntetyczny wskaźnik jakości,
t – wartość określająca poziom ufności [2].
Wpływ stanu toru na ugięcia i momenty
zginające w podkładzie (przykład
obliczeniowy)
W celu przedstawienia wpływu prędkości i stanu toru do obliczeń wybrano podkład betono-

wy typu INBK-7 (rys. 2a). Przyjęto ciężar własny
podkładu: q = 1,0202 [MN/m]. Podkład w MES
[12,23] został podzielony na 80 przekrojów
(stąd z uwagi na symetrię obliczono sztywność
tylko 41 przekrojów) – rys. 2b. Ze względu na
zmienny przekrój poprzeczny analizowanego
podkładu (po jego długości), sztywność elementu obliczono jako średnią harmoniczną [7]
z następującego wzoru:
EI ( H ) =

2 ⋅ E1 I1 ⋅ E 2 I 2
E1 I 1 + E 2 I 2

(5)

gdzie E1I1 - sztywność elementu na jego początku; E2I2 - sztywność elementu na jego
końcu. Podkład spoczywa na dwuparametrowym, sprężystym podłożu. Przy obliczaniu
nacisku przekazywanego z szyny na podkład
założono stałą szerokość podparcia podkładu
o podłoże b = 30 [cm]. Wpływ dynamicznych
oddziaływań uwzględniono przez współczynnik dynamiczny kvJ (uwzględniający prędkość
pociągów i stan toru - parametr J).
Ponadto przyjęto: szyna UIC60, rozstaw podkładów a – 60 [cm]; masa podkładu = 250 [kg];
współczynnik podłoża C = 80 [MN/m3]; obciążenie o nacisku na oś 188,33 [kN]). Wykorzystano charakterystyki geometryczne szyny i podkładu zawarte w [10,14]. Siła ściskająca podkład
(na podstawie pracy [3]) N=-0,309 [MN] [4].
Obliczona długość zastępcza belki wynosi: L =
0,96 [m].
Syntetyczny wskaźnik jakości J przyjmuje następujące wartości dla poszczególnych
dopuszczalnych prędkości na linii oraz współczynnik dynamiczny:
V=160 [km/h]

kvJ

= 1,825 [−]

V=100 [km/h]

kvJ

Jdop = 2,1 [mm]

Jdop = 4,3 [mm]

= 2,419 [− ]

V=40 [km/h]

Jdop = 9,6 [mm]

kvJ = 3,582 [−]

(6)

W tabl. 1 i 2 pokazano przykładowe obliczenia
wpływu sztywności oraz zmienności przekroju
na ugięcie oraz moment zginający w analizo-

Współczynnik dynamiczny
Współczynnik dynamiczny, zależny tylko od
prędkości pojazdów V [km/h], opisany jest
wielomianem trzeciego stopnia w następują-

1. Wykres zależności współczynnika dynamicznego od prędkości
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Tab. 1. Wartości ugięcia w wybranych przekrojach dla zmiennej sztywności EI

a)

k1 = 24 [MPa]; k2 = 1,2 [MN]; N =
-0,309 [MN]

ugięcie [mm]

V = 100 km/h; J = 4,3 mm -- Q =
75 [kN]

przekrój

przekrój ! pod szyną

przekrój "

przekrój # środek
podkładu

EI (zmienne po długości)

2,886

2,668

2,334

2,178

EI (zmienne po długości) x 2

2,777

2,614

2,409

2,317

EI = 3,82 [MNm2]

2,748

2,646

2,392

2,286

b)

EI = 7,64 [MNm2]

2,680

2,598

2,451

2,392

EI = 0,698 [MNm2]

2,702

2,961

2,186

1,817

Tab. 2. Wartości momentów zginających w wybranych przekrojach dla zmiennej sztywności EI
k1 = 24 [MPa]; k2 = 1,2 [MN]; N =
-0,309 [MN]
V = 100 km/h; J = 4,3 mm -- Q =
75 [kN]

c)

2. Model podkładu INBK-7
a) - podział na elementy; b) - wybrane charakterystyczne przekroje;
c) - schemat obciążenia podkładu INBK-7

wanym podkładzie (dla stałej wartości k1, k2
[6], N oraz Q dla V=100 [km/h]). Celem porównania przeanalizowano podkład o stałej sztywności (tabl. 1 i 2, rys. 3).
Jak widać z wykresów na rys. 3, dwukrotne „przesztywnienie” podkładu, nie skutkuje
„ewentualnymi oczekiwanymi efektami”. Ze
względu na zwiększającą się sztywność podkładu, wzrasta moment zginający (szczególnie
w środku podkładu). Stała wartość sztywności
powoduje także niekorzystną pracę na jego
środku. Natomiast podkład o najmniejszej
przyjętej sztywności (wykazujący zatem cechy
„teoretycznego” podkładu drewnianego), uzyskuje najmniejsze wartości momentu w przekroju " (czyli właśnie na środku podkładu).
Czynniki technologiczne wpływające
na pracę podkładu
Doświadczenie wielu zarządów kolejowych
wskazuje, że technologia wykonania podkładu
strunobetonowego, metody jego zbrojenia i

przekrój

przekrój ! pod szyną

0

8,516

-3,311

-6,249

0

8,186

-4,197

-7,369

EI = 3,82 [MNm2]

0

8,137

-4,118

-7,238

EI = 7,64 [MNm2]

0

7,918

-4,771

-8,068

EI = 0,698 [MNm2]

0

8,227

-2,313

-4,614

b)
-10,0
-7,5
moment zginaj"cy [kNm]

2,25
2,50
2,75

-5,0
-2,5
0,0
2,5
5,0

3,00

7,5

3,25

10,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

długo ! podkładu [m ]
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = z m i e n n e
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = z m i e n n e x2
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = 3,82 [MNm2]
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = 7,64 [MNm2]
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = 0,698 [MNm2]

przekrój # środek
podkładu

EI (zmienne po długości)

a)
2,00

przekrój "

EI (zmienne po długości) x 2

kotwienia, skład i proces dojrzewania mieszanki użytej do jego produkcji w sposób istotny
przekładają się przede wszystkim na: jakość
pracy podkładu, koszty jego produkcji i eksploatacji oraz zdolność do przenoszenia co raz
większych obciążeń, przy zachowaniu tych samych wymiarów i zbliżonej masy [15,18].
Na podstawie analiz wad podkładów przeprowadzonych przez największych zarządców
europejskich sieci kolejowych stwierdzono, że
na podkładach wykonywanych w technologii
kotwienia poprzez przyczepność, znacznie
częściej powstają rysy wzdłużne. Przy kotwieniu mechanicznym (rys. 4) podkładów, tarcze
oporowe spełniają funkcję zbrojenia poprzecznego, zapobiegając powstawaniu rys wzdłużnych. Zarządy linii kolejowych w krajach takich
jak: Chorwacja, Francja, Polska i Włochy, w
których stosowano tylko podkłady zbrojone z
wykorzystaniem tarcz oporowych nie sygnalizowały powstawania masowych uszkodzeń
podkładów [15].
W przeciwieństwie do eksploatacji, technologia wytwarzania podkładów zazwyczaj
powoduje dużo mniejsze ryzyko wystąpienia
czynnika losowego, który mógłby doprowadzić do stanu awaryjnego. Znajomość warunków w jakich dany element-podkład będzie

1,75

ugi"cie [mm]

ugięcie [mm]

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

długo ! podk ładu [m ]
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = z m i e n n e
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = z m i e n n e x2
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = 3,82 [MNm2]
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = 7,64 [MNm2]
k1=24 [MPa]; k2=1,2 [MN]; N=-0,309 [MN]; Q = 75 [kN]; EI = 0,698 [MNm2]

3. Wpływ sztywności oraz zmienności przekroju podkładu na osiadanie (a) i na moment zginający (b)

eksploatowany (np. kategorię linii czy rodzaj
użytkowanego taboru) można odpowiednio
wykorzystać przy projektowaniu określonego
typu podkładu, aby spełniał postawione oczekiwania i wymagania.
Wpływ składu betonu na jego trwałość –
działanie alkaliów
W ubiegłym wieku występowanie związków
alkalicznych w betonie nie było zagadnieniem, którym zajmowały się na szeroką skalę
instytucje związane z projektowaniem i wytwarzaniem podkładów betonowych [15,24].
Rezultatem tego były mało restrykcyjne wymagania dotyczące składu cementu używanego do produkcji mieszanki betonowej. W
latach 2000 – 2010 na niemieckich liniach kolejowych stwierdzono, że na około 20% podkładów strunobetonowych zabudowanych w
latach 90-tych pojawiły się rysy spowodowane
szkodami alkalicznymi. W 2010 roku wyceniono na ponad miliard euro straty spowodowane zastosowaniem nieprawidłowej technologii
i nieodpowiedniego składu cementu podczas
produkcji podkładów. Jako główną przyczynę zaistniałej sytuacji wymienieniono przede
wszystkim zastosowanie zbyt aktywnego alkalicznie kruszywa, które w połączeniu z alkaliami doprowadziło do zwiększenia objętości
betonu do tego stopnia, że wiele podkładów
podczas eksploatacji uległo zarysowaniu (rys.
5) [15]. W konsekwencji powstałych problemów z podkładami, niemieckie koleje (DB),
bardzo zaostrzyły od 2012 roku wymagania
dotyczące składu mieszanki i wytwarzania
podkładów strunobetonowych. W polskich
normach uwzględniono zmiany dokonane w
przepisach niemieckich. Zgodnie z aktualnymi
wymaganiami dotyczącymi składu mieszanki
betonowej [15,24], zawartość alkaliów w cemencie przeznaczonym do produkcji podkładów strunobetonowych może wynosić maksymalnie 0,6% masy cementu.
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a)

b)

4. a) Zbrojenie stosowane w podkładach strunobetonowych [21]
b) podkład z kotwieniem poprzez przyczepność oraz z kotwieniem poprzez
mechaniczne tarcze oporowe [15]

Szkodliwe działanie alkaliów
W pracy [15,24] opisano korozję wewnętrzną
podkładów betonowych spowodowaną działaniem alkaliów oraz powstawaniem dwóch
minerałów: etryngitu i taumazytu. Beton w
podkładzie może być narażony na dwa rodzaje
korozji:
- zewnętrzną
- wewnętrzną.
Nasypy kolejowe zwykle polepszają warunki
w zakresie środowiska otaczającego podkłady i nie pozwalają na dostęp do nich wód
gruntowych, dlatego możliwość wystąpienia
zewnętrznej korozji podkładów betonowych,
spowodowanej roztworami agresywnymi, jest
raczej ograniczona [24]. Natomiast w zakresie
korozji wewnętrznej najwięcej uwagi poświęca
się reakcji kruszyw z alkaliami. Jak wspomniano, reakcje alkaliów z aktywną krzemionką
zaczęto wnikliwie badać dopiero na początku
XXI wieku, głównie wskutek spowodowanych
przez nie uszkodzeń podkładów. Głównym
powodem był brak wystarczającej wiedzy na
temat oddziaływania na siebie różnych związków chemicznych i minerałów znajdujących
się w mieszance betonowej używanej do wytwarzania podkładów strunobetonowych.
Alkalia to mocne zasady nieorganiczne.
Łączna zawartość alkaliów w cemencie liczona
jest w procentach masy, a wyrażona jako suma
tlenku sodu (Na2O) i potasu (K2O) - obydwie
substancje wykazują podobną reaktywność
[15,24]. Jeśli do produkcji mieszanki betonowej zastosuje się kruszywo zawierające w swoim składzie aktywną krzemionkę to pomiędzy
ziarnami kruszywa (SiO2), a występującymi w
betonie wodorotlenkami sodu i potasu dojdzie do reakcji chemicznej. Jej charakter jest
ekspansywny – powoduje pęcznienie kruszywa w środowisku zasadowym, co może prowadzić do powstawania widocznych rys w strukturze betonu. W pracy [24] stwierdzono, że w
normalnym przypadku cement jest głównym
dostawcą związków alkalicznych do mieszanki betonowej. Szkodliwe reakcje w betonie o
dużej zawartości kruszyw reaktywnych, zachodzą tylko wtedy, gdy przekroczona zostanie
dopuszczalna zawartość alkaliów w stosowanym cemencie. Według pracy [15], cement o
zredukowanej do najwyżej 0,6% sumarycznej
zawartości sodu i potasu, przeliczonej na Na2O
stosuje się, aby uniknąć szkodliwej reakcji alkaliów z krzemionką w kruszywach.

5. Uszkodzenie podkładu wskutek działania alkaliów [15]

Szkody wywołane występowaniem
ettringitu w betonie
Ettringit jest minerałem siarczanowym, powstającym w procesie uwadniania glinianu w
obecności siarczanu wapnia [24]. Poprawnie
przeprowadzona obróbka cieplna gwarantuje,
że wszystkie siarczany, będące w niewielkich
ilościach naturalnym składnikiem betonu,
przekształcą się chemicznie w ettringit, zanim
beton osiągnie wysoką wytrzymałość. Zbyt
krótki czas dojrzewania powoduje adsorpcyjne wiązanie się siarczanu z wodzianem krzemianu wapnia. Tak związany siarczan może w
każdej chwili, przy sprzyjających warunkach,
uaktywnić się i zacząć przekształcać się właśnie
w ettringit. Reakcja powstawania etryngitu jest
bardzo ekspansywna i w przypadku bardzo
gęstej i trwałej struktury, jaką jest dojrzały beton, prowadzi do powstawania spękań w jego
strukturze. Efektem tego jest konieczność wymiany każdego podkładu, w którym doszło do
przekształcenia siarczanu w ettringit po okresie
uzyskania przez beton pełnej wytrzymałości.
W celu zminimalizowania ryzyka powstawania opóźnionego ettringitu przed rozpoczęciem procesu naparzania podkładu, beton
musi odpowiednio długo leżakować w formie.
Należy również przestrzegać, żeby temperatura mieszanki nie przekraczała maksymalnych
dopuszczalnych wartości: w czasie wstępnego
leżakowania temperatury podanej w normie
[13], natomiast podczas naparzania 60 [°C].
Szkody spowodowane występowaniem
w betonie taumazytu
Taumazyt, podobnie jak ettringit jest występującym w przyrodzie minerałem. W betonie
powstaje wskutek reakcji chemicznych przebiegających pomiędzy: węglanami, kwasem
krzemowym, siarczanami oraz wodą. Na podstawie badań stwierdzono, że reakcja dwutlenku węgla (zawartego w powietrzu) z wodorotlenkiem wapnia (występującym w betonie)
prowadzi do obniżenia pH, czego efektem
jest zmniejszenie odporności stali na korozję.
Dodatkowym produktem tej reakcji jest kwas
krzemowy. W sprzyjających warunkach – temperaturze poniżej 10 [°C], w obecności dużej
ilości CO2, wapnia i wody, produkty karbonatyzacji mogą przekształcić się w taumazyt.
Konsekwencją tego jest spadek wytrzymałości
konstrukcyjnej podkładu. Zapobieganie po-

wstawaniu taumazytu polega głównie na ścisłym przestrzeganiu warunków pielęgnacji betonu, szczególnie w miesiącach zimowych. Nie
należy również dopuszczać do przypadków, w
której podczas produkcji podkładów występują spadki temperatury wyższe niż 20 [°C] [24].
Wpływ utrzymania na eksploatację toru
kolejowego
W pracy [11] przedstawiono wykonane pomiary, obrazujące rezultaty pionowych ugięć
podczas przejazdu wagonów po torze w złym
stanie utrzymania. Badanie oparto na pomiarze wartości ugięć pionowych toru podczas
wielokrotnych przejazdów składu kolejowego.
Osie wagonów wywierały naciski kolejno: 100,
150 i 200 kN, w zależności od stopnia wypełnienia testowych wagonów. Przejazd taboru
został zarejestrowany za pomocą dwóch kamer szybkoklatkowych o dużej rozdzielczości,
zamocowanych po obu stronach badanego
toru. Odkształcenia toru mierzono na długości
66,6 m, na której zabudowanych było 111 podkładow, z czego 56 podlegało ocenie. Wyniki
pomiarów przedstawiono na rys. 6:
Na wykresie wyraźnie widać, że wartości
ugięć na długości badanego odcinka są mocno zróżnicowane – od 2 do aż 7 [mm] (zły stan
toru, brak odpowiedniego podparcia niektórych podkładów – luki pod podkładami). Postępująca degradacja nawierzchni prowadzi
zatem do nadmiernych ugięć i naprężeń we
współpracujących ze sobą elementach nawierzchni kolejowej. Uzyskane wyniki przekładają się na zmianę, tzw. ekwiwalentnej pionowej sztywności toru kolejowego (rys. 7):
Jak widać na rys. 7, w zależności od nacisku na oś zmniejsza się wartość współczynnika pionowej sztywności toru kolejowego. Na
podstawie uzyskanych wartości, stwierdzono
w pracy [11], że użycie średniej wartości współczynnika sztywności nie jest odpowiednie dla
toru w złym stanie utrzymania (ze względu
właśnie na duże różnice pomiędzy minimalnymi a maksymalnymi wartościami tego współczynnika). Jak stwierdzają Autorzy w tej pracy
[11] zmiany wartości nacisku na oś testowego
taboru, w przypadku dobrze utrzymanego
toru, nie powodowałoby aż tak dużych zmian
w sztywności badanej nawierzchni.
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6. Ugięcia toru pod wpływem sukcesywnej zmiany obciążenia [11]
a) wyniki ugięć podkładów po długości toru; b) wartości statystyczne uzyskanych pomiarów ugięć
a)

b)

7. Zmiany ekwiwalentnej sztywności toru (a) i uzyskane wartości (b) [11]

8. Ogólny schemat zmiennego podparcia podkładu (podkład ze zmiennym
podparciem po długości) [4]

podkład drewniany

podkład betonowy

Analiza wpływu podłoża i sposobu
podparcia na pracę podkładu kolejowego
Podczas eksploatacji dochodzi do zmiany
współpracy podkładu kolejowego z podłożem podsypkowym (np. wskutek zmian jego
podparcia po jego długości) [16,22]. W analizie
przyjmuje się zmienny rozkład podparcia podłoża podsypkowego, określony współczynnikiem (Ci) czy ki [1] oraz zmienne siły przekazywane z szyny na podkład Pi (co pokazano na
rys. 8) [4]:
W szczególności rozważano następujące
schematy podparcia i obciążenia (pokazane na
rys. 9):
I – zagęszczona strefa podszynowa,
II – mniejsze zagęszczenia strefy podszynowej
w stosunku do schematu I,
III – stałe podparcie po długości podkładu,
IV – zagęszczona strefa w środku podkładu,
V – zagęszczona strefa w środku podkładu bez
podparcia na końcu podkładu,
VI – podkład pęknięty.
Uzyskano następujące wartości momentów
zginających w podkładzie (rys. 10 i 11).
Na podkład betonowy jest przekazywana znacznie większa siła dynamiczna niż na
podkład drewniany (spowodowana długością zastępczą toru). Dla rozpatrywanych w
pracy schematach podparcia i obciążenia, w
przypadku podkładu drewnianego przy
P1=P2=48 [kN], mamy maksymalny w środku
moment zginający M=-7,982 [kNm] dla schematu podparcia V. Dla schematu VI w streﬁe
podszynowej M=7,379 [kNm]. Natomiast w
przypadku podkładu betonowego przy obciążeniu symetrycznym: P1=P2=58 [kN] mamy
maksymalny w środku moment zginający M=14,116 [kNm] dla schematu podparcia V. Dla
schematu VI w streﬁe podszynowej M=8,486
[kNm].
Wynika z tego wniosek, że przy rozluźnieniu zagęszczenia strefy podszynowej podkładu drewnianego i betonowego, nieznacznie
maleje moment zginający w tej streﬁe, ale
wzrasta szybko moment zginający na środku
podkładu (około 2 razy większy dla podkładu
betonowego). W przypadku pękniętego podkładu mamy bardzo duży moment zginający
w streﬁe podszynowej. Znacznie lepiej pracuje
podkład drewniany niż podkład betonowy na
podłożu podsypkowym przy rozluźniającej się
streﬁe podszynowej podczas jego eksploatacji.
Zatem podkład betonowy znacznie bardziej
niż podkład drewniany wymaga prawidłowego zagęszczenia jego podłoża, szczególnie w
streﬁe podszynowej.
Wnioski końcowe
Na podstawie przeprowadzonej analizy można
stwierdzić, że:
Przedstawiona analiza pokazuje prawidłowy sposób kształtowania zagęszczania podsypki tłuczniowej pod podkładami w czasie
eksploatacji toru kolejowego.
Odmienny charakter pracy podkładu drewnianego i betonowego w tych samych warunkach podparcia i obciążenia wskazuje, że pod-

9. Schematy podparcia i obciążenia
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10. Wykresy momentów zginających dla modelu podkładu drewnianego
o stałej sztywności przy różnych schematach podparcia i przekazywanego
obciążenia symetrycznego

kład drewniany wykazuje większą elastyczność
w różnych warunkach podparcia (może być
zatem stosowany nawet w miejscach gdzie
podtorze wykazuje tendencje do trwałych
odkształceń), a podkład betonowy wymaga
dobrego i równomiernego zagęszczenia podsypki, szczególnie w streﬁe podszynowej.
Najbardziej niekorzystny schemat podparcia V - (szczególnie dla podkładu betonowego), czyli zagęszczenie w streﬁe środkowej,
przy jednoczesnym rozluźnieniu podłoża w
strefach podszynowych. Bardzo niekorzystny
jest także schemat podparcia VI, gdzie powstaje wtedy znaczny moment zginający w przekroju podszynowym.
Dla przypadku obciążenia i podparcia V
dla podkładu betonowego mamy moment w
środku podkładu około czterokrotnie większy
od momentu pod szyną. W przypadku podkładu drewnianego natomiast momenty zginające niewiele się różnią co do wartości.
Postępująca degradacja nawierzchni kolejowej powoduje przekazywanie zwiększonych
oddziaływań z szyny na podkład kolejowy.
Nieprawidłowe podparcie podkładu (np. brak
jego kontaktu z podłożem w stanie nieobciążonym) powoduje duże ugięcia podkładów
kolejowych. „Przesztywnianie” podkładu nie
przynosi spodziewanych efektów (mniejsze ugięcia czy momenty zginające). Analiza
sztywności pokazuje również, że podkład o
zmiennej i mniejszej sztywności niż podkład o
dużej i stałej sztywności, znacznie łatwiej przejmuje obciążenia przekazywane z szyny. Za
taki podkład można uznać „teoretyczny podkład drewniany”, który znacznie lepiej pracuje
w warunkach, gdy podłoże ma tendencję do
odkształceń. Uzasadnione jest zatem poszukiwanie rozwiązań prawidłowej pracy podkładu
poprzez m.in. odpowiedni kształt, kotwienie
podkładu czy właściwe jego podparcie.
Zwrócono również uwagę na trwałość betonu pod wpływem alkaliów, skutkujące np.
niepożądanym zarysowaniem podkładów
podczas ich eksploatacji.

11. Wykresy momentów zginajacych dla modelu podkładu betonowego o
stałej sztywności przy różnych schematach podparcia i przekazywanego
obciążenia symetrycznego
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Co to jest FIDIC? [1]
FIDIC - Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów –Federation Internationale des Ingenieurs Conseils powstała w roku 1913 w Gandawie. pozarządowa
organizacja, reprezentuje interesy stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów. [1]
Do celów FIDIC należy promowanie
profesjonalnego konsultingu inżynierskiego, upowszechnianie najwyższych
standardów usług konsultingowych, stałe
podnoszenie kwaliﬁkacji członków, wymiana wiedzy i dydaktyka.
Federacja FIDIC znana jest z opracowywania publikacji i poradników z zakresu
inwestycji inżynieryjno-budowlanych dla
inżynierów konsultantów, inwestorów i
banków. Wzorcowe procedury FIDIC w
zakresie prowadzenia procedur przetargowych, kontraktów budowlanych oraz
zawierania umów są zgodne z wymaganiami Banku Światowego, EBOiR, EBI i zalecane, a w większości przypadków wymagane do stosowania.
FIDIC w Polsce [1]
1914 – w Warszawie zostało utworzone
Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców;
1926 – w Warszawie odbywa się kongres
FIDIC ;
1994 – Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) ze statutem i osobowością prawną staje się
członkiem FIDIC.
Warunki Kontraktowe wg FIDIC
Spośród materiałów i podręczników opracowanych i wydanych przez FIDIC najbardziej znane są Warunki kontraktowe FIDIC,
wykorzystywane przy zawieraniu i realizacji kontraktów na roboty budowlane oraz

umów o specjalistyczne usługi inżynierów
w kontraktach międzynarodowych i krajowych.
W projektach modernizacji drogi kolejowej stosowane są dwa wzory umów:
„Czerwona Książka” dla robót projektowanych przez Zamawiającego [6], i
„Żółta Książka” dla robót projektowanych
przez Wykonawcę wg wymagań Zamawiającego [7] (na podstawie PFU).
Oprócz nich – stosowane są także: „Srebrna Książka” - Warunki kontraktu na realizację „pod klucz” oraz „Złota Książka”
– Warunki kontraktu na projekt, budowę
i eksploatację, przy czym nie są one stosowane w projektach realizowanych przez
PKP PLK S.A.
Niezależnie od stosowanego wzoru – nadrzędnym i obowiązującym w realizacji kontraktu jest prawo kraju, w którym kontrakt
jest realizowany. W związku z tym – warunki
kontraktowe muszą być każdorazowo dostosowywane do obowiązującego prawa (np.
w Polsce - pzp, kodeks cywilny, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska i inne).
Odbywa się to poprzez odpowiednie dostosowanie klauzul umownych w Warunkach
Szczególnych kontraktu.[8]
Strony kontraktu wg FIDIC, Inżynier
Stronami kontraktu są Zamawiający i
Wykonawca. Dla zapewnienia przestrzegania procedur umownych w kontraktach realizowanych wg wzorów FIDIC
utworzono stanowisko Inżyniera, którego
zadaniem jest działanie w imieniu Zamawiającego – zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i odbiór robót od Wykonawcy.
Realizacja kontraktu, współdziałanie
Podstawową zasadą realizacji kontraktu
wg Warunków FIDIC jest ścisła współpraca i zespołowe, transparentne działanie
Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera.
Znajduje to odzwierciedlenie w klauzulach umownych, gdzie opisane są uprawnienia i zobowiązania stron, wynikające z
realizacji przedmiotu zamówienia i przyjętej konwencji realizacji kontraktu.
Stosowanie Warunków Kontraktu wg
FIDIC niesie za sobą wiele korzyści. Najważniejszą z nich jest zrównoważenie
wymagań i interesów Zamawiającego i

Wykonawcy oraz zagrożeń i odpowiedzialności między stronami. W praktyce
- stosowanie standardowych warunków
kontraktu wg FIDIC usprawnia i ułatwia
realizację kontraktu, a także przyczynia się
do zminimalizowania kosztów i czasu realizacji robót.
Podstawowe obowiązki stron kontraktu
W praktyce – zespoły zarządzające realizacją kontraktu zobowiązane są do współdziałania, polegającego przede wszystkim na realizacji zobowiązań umownych
wynikających z obowiązujących regulacji
prawnych i przyjętej konwencji realizacji
kontraktu.
Zamawiający – zadaniem Zamawiającego jest zrealizowanie projektu zgodnie ze standardami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyﬁkacje
techniczne wykonania i odbioru / program funkcjonalno-użytkowy) w ramach
zatwierdzonego budżetu i w obowiązującym terminie.
Zgodnie z postanowieniami art.18 prawa budowlanego [4] – Zamawiający jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, m. in. do wykonania projektu
budowlanego, objęcia kierownictwa budowy, opracowania Planu BiOZ, wykonania i odbioru robót budowlanych, pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi.
Należy pamiętać, że również zgodnie z
postanowieniami art. 647 kc – Zamawiający odpowiada między in. za przekazanie
terenu budowy i dostarczenie projektu,
odbiór robót i zapłatę za nie, a także ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia podwykonawcom.[3]
Wykonawca – kontrakt na roboty budowlane nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania robót (lub projektu i robót) w terminie umownym oraz zgodnie
z określonymi w kontrakcie warunkami i
standardami, w sposób bezpieczny (także
dla środowiska), dokonać zapłaty podwykonawcom, zapewnić gwarancję jakości
w ustalonym okresie gwarancyjnym oraz
usunąć wady ujawnione w Okresie Zgłaszania Wad.[3], [7], [8]
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1. Schemat konsultingowego modelu realizacji inwestycjiWybór Inżyniera
(Konsultanta) wg FIDIC.

Kto to jest Inżynier?
Zgodnie z deﬁnicją zawartą w Warunkach
Szczególnych dla umów realizowanych
przez PKP PLK S.A. – „Inżynier” oznacza
osobę ﬁzyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez
Zamawiającego do działania jako Inżynier
dla celów Kontraktu i wymienioną w załączniku do oferty lub inną osobę ﬁzyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną
wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy według Subklauzuli 3.4. Funkcja
Inżyniera obejmuje również występujące
w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego – funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego [8].
W kontraktach realizowanych przez PKP
PLK S.A. Inżynier rozumiany jest jako zespół zarządzający kontraktem/projektem,
na czele którego stoi Inżynier Kontraktu/
Projektu.[8]
Jest to tzw. model konsultingowy realizacji inwestycji, w którym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą występuje trzecia
osoba – Inżynier. Należy przy tym pamiętać, że Inżynier nie jest stroną kontraktu.
Na rysunku nr 1 pokazano umiejscowienie Inżyniera w konsultingowym modelu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Wybranie Inżyniera (Konsultanta) jest
jedną z najważniejszych decyzji Zamawiającego podejmowanych w realizowanym projekcie inwestycyjnym. Sukces
przedsięwzięcia inwestycyjnego w zależy
w istotny sposób od kompetencji i doświadczenia Inżyniera. Największym dotychczasowym błędem Zamawiających
jest ustalanie kryterium cenowego jako
najważniejszego podczas oceny ofert. Do
niedawna, podczas wyboru Inżyniera, nie
uwzględniano kwaliﬁkacji i jakości usług
jako kryterium wyboru , a cena usługi
była jedynym elementem decydującym
o wyborze Inżyniera. Obowiązujący od 19
października 2014 r. przepis art. 91 ust. 2a
ustawy Prawo zamówień publicznych na-

nawcy,
monitorowanie postępu rzeczowego
i ﬁnansowego robót, raportowanie
Zamawiającemu,
- zarządzanie Zmianą i Ryzykiem w
ramach posiadanych uprawnień. W
praktyce ograniczane jest do udzielania rekomendacji,
- rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy,
- sprawdzanie przestrzegania warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagań w zakresie ochrony
środowiska oraz utrzymania właściwych relacji ze społecznościami lokalnymi na terenie objętym realizowaną
inwestycją.
Inżynier nie posiada uprawnień do:
- korygowania (poprawiania) Kontraktu.
- zwalniania którejkolwiek ze Stron z
obowiązków lub odpowiedzialności
wynikającej z kontraktu;
- podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach wymagających wprowadzenia Zmian do umowy,
- rozstrzygania roszczeń Wykonawców.
-

kazuje stosowanie przynajmniej jednego
dodatkowego kryterium oceny ofert poza
ceną [5]. Aktualnie realizowane przez PKP
PLK S.A. postępowania na nadzór obejmują kryteria poza-cenowe, nadając im
wagę 40% w ocenie oferty. Ponieważ jest
to swoiste novum, nie można dokonać
oceny skuteczności tej zmiany, ale należy
pozytywnie ją odbierać, albowiem po raz
pierwszy pojawiło się kryterium jakościowe usługi nadzoru. W Europie udział tego
kryterium wynosi nawet 70%.
Inżynier w modernizacji drogi kolejowej
Realizowane przez PKP PLK S.A. projekty
modernizacyjne linii kolejowych są jednymi z największych i najbardziej skomplikowanych infrastrukturalnych projektów
inwestycyjnych, nie tylko ze względu na
zasięg terenowy (np. odcinek linii o długości ok. 70 km) i ilość występujących branż,
ale także z powodu wykonywania prac
modernizacyjnych na liniach będących w
eksploatacji, jedynie częściowo z niej wyłączanych.
Rola i zadania Inżyniera
Kontraktu/Projektu
Do ogólnych obowiązków Inżyniera wg
FIDIC należą między innymi:
- administrowanie kontraktem – zarządzanie przedsięwzięciem w imieniu
Zamawiającego, nadzór techniczny i
prawny na budowie (zespół inspektorów nadzoru i ekspertów innych
branż),
- kontrola i weryﬁkacja dokumentacji
Wykonawcy – w zależności od rodzaju umowy.
Do szczególnych zadań Inżyniera zaliczyć
można:
- przestrzeganie i egzekwowanie postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
- poświadczanie płatności przejściowych i końcowych należnych Wyko-

Organizacja Inżyniera (Zespół)
W zależności od wielkości zarządzanego
projektu (nawet kilka kontraktów jednocześnie) i wymagań Zamawiającego zespół Inżyniera może być rozbudowany i
liczyć nawet 40 – 50 osób (wg aktualnych
wymagań), z czego większość stanowią
wykwaliﬁkowani specjaliści i eksperci.
Przykładowy schemat organizacyjny
Zespołu Inżyniera dla nadzoru nad modernizacją linii kolejowej E59 na odcinku
Wrocław – Poznań, Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego pokazano poniżej.
Powiązania między poszczególnymi
członkami Zespołu i komunikacja między
nimi są zmienne, wynikają z procedur
obowiązujących w kontrakcie w odniesieniu do poszczególnych obszarów (np.
nadzór inwestorski, płatność, roszczenie,
zmiana).
Podstawy działania Inżyniera
Inżynier działa w oparciu o:
- umowę na nadzór,
- warunki umowy na roboty budowlane lub roboty budowlane z projektowaniem [6], [7], [8],
- zasady współpracy Inżyniera z Zamawiającym [9],
oraz dokumenty opracowane po podpisaniu umowy na nadzór i zaakceptowane
przez Zamawiającego:
- Plan Zapewnienia Jakości usługi nad-
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zoru obejmujący opis procedur i wynikające z nich obowiązki Inżyniera
m. in. w zakresie planowania robót,
systemu cyklicznego raportowania,
systemu obiegu dokumentów kontraktowych, nadzoru i monitorowania
postępu robót, kontroli jakości robót
itp.
- metodologię realizacji usługi nadzoru
obejmującą m. innymi zarządzanie
zmianą i ryzykiem
Oczywistym jest, że wszystkie czynności
Inżyniera i jego Zespół wykonywane są w
zgodności z obowiązującymi przepisami
prawa (pb, pzp, poś i inne).
Uwarunkowania umowne działalności
Inżyniera
Inżynier wykonuje czynności umowne (zarządza kontraktem/projektem) w drodze
delegowania uprawnień na podstawie
Subklauzuli 3.2 Warunków Kontraktowych
FIDIC [8]. Jest to podstawa działania poszczególnych członków Zespołu Inżyniera
(oprócz pełnienia nadzoru inwestorskiego

zgodnie z art. 25 prawa budowlanego).
Istotnym dla właściwej realizacji robót jest
udzielenie członkom Zespołu Inżyniera
uprawnień do samodzielnego wydawania komunikatów kontraktowych i części
poleceń w ramach pełnionej funkcji, przy
czym – nie dotyczy to Zmian i Roszczeń
Wykonawcy, gdzie ostateczne decyzje
zawsze podejmuje Inżynier Kontraktu/
Projektu po rozpatrzeniu opinii poszczególnych ekspertów.
Pozbawienie Inżyniera możliwości delegowania uprawnień, co zdarzało się w
praktyce autora, w znaczny sposób utrudnia zarządzanie kontraktem/projektem,
wydłuża czas reakcji i podejmowania decyzji przez Inżyniera.
Szczególnymi regulacjami obowiązującymi w kontraktach realizowanych przez
PKP PLK S.A. pozostają wewnętrzne przepisy i instrukcje Zamawiającego uwzględniające specyﬁkę Spółki i bezpośredni
związek z bezpieczeństwem prowadzenia
ruchu, szczególnie w obszarze sterowania
ruchem (odbiory techniczne, próbna eksploatacja itp.), gdzie wymagana jest ścisła

współpraca ze służbami eksploatacyjnymi
Zamawiającego – Zakład Linii Kolejowych.
Uregulowania te z zasady nie znajdują
jednoznacznego odzwierciedlenia w Warunkach Szczególnych Umów i często są
przedmiotem sporów, szczególnie w kwestii odbiorów robót, Przejęcia Odcinków
Robót i wynikających z tego konsekwencji
(Klauzule 9 i 10).
Regulacje zawarte w tzw. ‘Zasadach
współpracy Inżyniera z Zamawiającym”
[9], które pojawiają się z reguły po podpisaniu umowy na nadzór, w części nie korespondują z Warunkami Kontraktowymi
FIDIC (np. w obszarze rozpatrywania roszczeń Wykonawcy), nakładając na Inżyniera
obowiązek uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla proponowanego sposobu rozstrzygnięcia danego roszczenia. W
przypadku braku akceptacji Zamawiającego, stawia on Inżyniera w bardzo trudnym
położeniu, gdyż w oparciu o podstawową
zasadę bezstronności w kontrakcie – Inżynier powinien po zasięgnięciu opinii stron,
w przypadku braku ich porozumienia,
wydać niezależną i bezstronną decyzję

2. Schemat organizacyjny Zespołu Inżyniera (E59)
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w sprawie roszczenia. Takie ograniczenia
niezależności Inżyniera stają się często
przyczynami eskalacji roszczeń Wykonawców, a nawet poważnych konﬂiktów w
kontrakcie, znajdując rozwiązanie dopiero
w drodze rozstrzygnięć sądownych po zakończeniu kontraktu/projektu.
Równowaga w kontrakcie, efektywność
działania Inżyniera
Jak wcześniej wspomniano, realizacja
kontraktu/projektu i osiągnięcie celu
przedsięwzięcia zależą bezpośrednio od
sprawiedliwego podziału ryzyk i ścisłej
współpracy Stron umowy o roboty budowlane i Inżyniera przez okres realizacji
zadania.
Z doświadczenia wynika, że im więcej
błędów popełniono na etapie przygotowawczym/projektowym, tym trudniej
utrzymać równowagę pomiędzy Stronami i tym większe prawdopodobieństwo
niedotrzymania terminów umownych ze
względu na ilość zgłaszanych przez Wykonawcę roszczeń (nawet kilkuset w jednym
kontrakcie).
W takich projektach położenie Inżyniera
jest niezwykle trudne – gros czasu pracy i
zaangażowania Zespołu Inżyniera zajmuje
szczegółowa analiza i rozpatrywanie roszczeń, a następnie mediacje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wydawanie
Poleceń Zmian, tam gdzie jest to możliwe.
Pierwotne proporcje pomiędzy zasadniczymi, technicznymi działaniami Inżyniera, a rozpatrywaniem roszczeń odwracają
się i dezorganizują nie tylko pracę Inżyniera, ale i całość realizacji zadania.
Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy – Inżynier zajmuje się gaszeniem konﬂiktów,
których większości można by uniknąć
poprzez zmianę podejścia do organizacji
i realizacji kontraktów/projektów.
Etap przygotowania inwestycji i jego
znaczenie dla kontraktu/projektu
Zdecydowana większość problemów powstających na etapie realizacji kontraktu/projektu ma swój początek znacznie
wcześniej – na etapie planowania i przygotowywania inwestycji. Najczęstszą ich
przyczyną są opóźnienia i błędy etapu
przygotowawczego, które skutkują wydłużeniem czasu trwania postępowań przetargowych (a nawet konieczności ich powtarzania), opóźnieniami w rozpoczęciu
i realizacji robót i powstaniem roszczeń
wykonawców. Każdorazowe opóźnienie
poszczególnych etapów realizacji projektu powoduje skrócenie czasu realizacji pozostałych – głównie etapu realizacyjnego.

Wynika to z niezmienności okresu kwaliﬁkowalności wydatków dla projektów realizowanych z doﬁnansowaniem z funduszy
unijnych.
W odniesieniu do postępowania przetargowego na wybór Inżyniera – jakość
etapu przygotowawczego ma identyczne
znaczenie, jak w postępowaniach na roboty i podobne konsekwencje.
Bardzo często dochodzi do sytuacji,
kiedy Inżynier wybierany jest i wprowadzany do już realizowanego (np. od roku)
kontraktu/projektu, a pierwszą jego czynnością jest przejęcie nadzoru oraz z zasady – wprowadzenie do kontraktu na roboty regulacji wynikających z umowy na
nadzór. Taka sytuacja znacząco utrudnia
rozpoczęcie normalnej pracy Inżyniera i
bywa podłożem konﬂiktów w kontrakcie.
Możliwe rozwiązania
W realizowanych przez PKP PLK S.A. projektach modernizacyjnych – z zasady Inżynier wprowadzany jest dopiero na etapie
realizacji robót. W nielicznych zadaniach
jest on wybierany przed wyborem Wykonawcy robót i oczekuje na wybór Wykonawcy robót.
Warto przypomnieć, że Inżynier może pełnić swoje funkcje nie tylko jako Inżynier
Kontraktu/Projektu, ale także na innych
etapach realizacji projektu inwestycyjnego, jako Inżynier Doradca, czy też Inżynier
Konsultant, np.:
- biorąc udział w przeprowadzaniu analiz przedinwestycyjnych,
biorąc udział w ocenie i weryﬁkacji prac
studialnych,
- wspierając Zamawiającego w uzyskaniu ﬁnansowania inwestycji (wnioski,
umowy),
- pełniąc nadzór nad przygotowaniem
dokumentacji projektowej i specyﬁkacji lub zapewniając ich weryﬁkację,
- wspierając lub reprezentując Zamawiającego podczas przetargu na wybór Wykonawcy
- udzielając wsparcia Zamawiającemu
w obszarach, w których własny personel Zamawiającego nie ma dostatecznych umiejętności czy doświadczenia.
Jak widać - spektrum działań, jakie mógłby
na rzecz i w interesie Zamawiającego realizować Inżynier jest bardzo szerokie i tylko
od woli Zamawiającego zależy podjęcie
decyzji, do jakich obszarów inwestycji
wprowadzić Inżyniera i jakie zadania mu
powierzyć.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń autora, można postawić tezę,
że pierwszym obszarem, jaki należałoby

powierzyć niezależnemu Konsultantowi
(Inżynierowi) – jest weryﬁkacja dokumentacji projektowej i przetargowej jaką opracowuje Zamawiający. Wykonanie takich
czynności jeszcze przed rozpoczęciem
postępowania na wybór Wykonawcy robót pozwoliłoby na uniknięcie większości
roszczeń wykonawców i opóźnień w robotach.
Wiąże się to oczywiście z koniecznością
opisania oczekiwań, wymagań i kryteriów
wyboru takiego podmiotu, ale z pewnością warto. Lepiej przygotowywać projekt
nieco dłużej, a realizować go sprawnie i
bez potknięć, niż odwrotnie.
Materiały źródłowe
[1] http://san-system.com.pl/ﬁdic.pdf artykuł „Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Federation
Internationale des Ingenieurs Conseils”
[2] Raport wstępny Inżyniera – modernizacja linii E59 na odc. Wrocław – granica woj. dolnośląskiego, kwiecień 2012;
[3] Ustawa z dnia 18 maja 1964r. - Kodeks
Cywilny, Dziennik Ustaw poz. 93 nr 16
z 1964 roku z późn. zmianami;
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity), Dz.U. nr106
poz. nr 1126 z 2000r. z późn. zmianami;
[5] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004
nr 19 poz. 177 z późn. zmianami.
[6] „Warunki Kontraktu na budowę dla
Robót budowlanych i inżynieryjnych
projektowanych przez zamawiającego”, COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999;
[7] „Warunki Kontraktu na urządzenia i
budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych
oraz Robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę”, COSMOPOLI CONSULTANTS,
wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC
1999
[8] Warunki Szczególne umowy dla pilotażowego wdrożenia systemu ERTMS
poziom 2 w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna.
[9] Warunki współpracy Inżyniera z Zamawiającym – kontrakt na nadzór na
modernizacja linii E59 na odc. Wrocław – granica woj. dolnośląskiego
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W artykule przedstawiono propozycję przepisów, które mogłyby stać się punktem wyjścia
do dyskusji nad stworzeniem postulowanego
od wielu lat "Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać torowiska tramwajowe". Obejmują
one wszystkie elementy linii tramwajowej:
układ przestrzenny, geometrię trasy, konstrukcję toru, przystanki, sterowanie ruchem, kwestie budowlane związane z siecią trakcyjną.
Uwzględniają współczesny stan techniki w
zakresie infrastruktury i taboru. Dotyczą torowisk tramwajowych prowadzonych nie tylko
w pasie drogowym, ale także tych o niezależnym przebiegu, uzupełniając istotną lukę w
obecnym prawodawstwie w tej dziedzinie.
Autorzy pragną zwrócić uwagę, że zebranie,
uporządkowanie i nowelizacja przepisów w
zakresie infrastruktury tramwajowej na wzór
warunków technicznych dla kolei, dróg czy
metra jest konieczne dla zapewnienia możliwości rozwoju tej gałęzi transportu w zgodzie
z najnowszymi osiągnięciami techniki. Jest
to niezbędne dla zwiększenia atrakcyjności
transportu publicznego, a przez to poprawę
jakości życia w miastach.
Deﬁnicje i jednostki:
adop – dopuszczalne niezrównoważone przyspieszenie odśrodkowe [m/s2]
h – przechyłka [mm]
z – strzałka łuku [mm]
L – długość prosto- lub krzywoliniowego
elementu trasy
V – prędkość jazdy [km/h] (chyba, że zaznaczono inną jednostkę)
phk – liczba pasażerów podróżujących w jednym kierunku na godzinę
poc/h – liczba pociągów na godzinę

tabor ujednolicony – grupa pojazdów spełniających te same wymagania techniczno – eksploatacyjne, jak np. szerokość
pudła, jego odległość od krawędzi peronu, wysokość progu pojazdu ponad
płaszczyznę główek szyn czy lokalizacja i
szerokość drzwi
łuk wklęsły/wypukły – łuk pionowy, którego
środek długości znajduje się na niższej/
wyższej rzędnej niwelety, niż punkt środkowy cięciwy łączącej końce łuku
wstawka prosta – odcinek toru prostego w
planie, łączący dwie krzywe zgodne lub
przeciwne (odwrotne)
krawędź peronowa - górna najbardziej wysunięta w kierunku toru krawędź platformy
przystankowej
platforma przystankowa - wyniesiony ponad
poziom główki szyny obszar przyległy do
torowiska tramwajowego, umożliwiający
wsiadanie, wysiadanie oraz oczekiwanie
pasażerów na pojazd transportu zbiorowego
przystanek wiedeński - rodzaj przystanku
transportu zbiorowego, którego część
platformy przystankowej stanowi jezdnia drogowa wyniesiona na długości
przystanku do poziomu platformy przystankowej; krawędź jezdni przyległa do
torowiska stanowi krawędź peronową;
pasażerowie oczekują na pojazd transportu zbiorowego poza obszarem jezdni
i wchodzą na nią po zatrzymaniu pojazdu
przy krawędzi peronowej
przystanek z podniesionym pasem wsiadania
- odmiana przystanku wiedeńskiego, w
którym pomiędzy pasem ruchu a krawędzią peronową znajduje się pas platformy
wyłączony z ruchu pojazdów samochodowych, oddzielony oznakowaniem pionowym i poziomym, z zabezpieczeniem
za pomocą słupków przed zjechaniem
pojazdów samochodowych na torowisko
tramwajowe
przystanek z antyzatoką - rodzaj przystanku
transportu zbiorowego, którego platformę przystankową stanowi miejscowe
poszerzenie chodnika w kierunku torowiska
tor wydzielony - tor tramwajowy o nawierzchni nie przystosowanej do przejazdu innych pojazdów
tor zabudowany - tor tramwajowy o nawierzchni umożliwiającej incydentalny
lub stały ruch kołowy
krawędź wejścia - górna najbardziej wysunięta w kierunku krawędzi peronowej
krawędź obrysu nadwozia pojazdu trans-

portu zbiorowego na poziomie podłogi
lub najniższego stopnia pojazdu, przy
otwartych drzwiach
1. Wstęp
Zgodnie z obserwowanymi we wszystkich
krajach rozwiniętych trendami, rozwój transportu zbiorowego w miastach w najbliższej
przyszłości będzie oparty na szerszym niż
dotąd stosowaniu trakcji elektrycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem transportu
szynowego. Rozwój tej gałęzi transportu będzie obejmował modernizację istniejących
układów szynowych, ale również budowę
nowych linii i systemów tramwajowych, tramwaju szybkiego, tramwaju podmiejskiego,
tramwaju dwusystemowego oraz kolei miejskich i aglomeracyjnych. Dotychczasowe badania wykazują niezbicie, że jednym z warunków koniecznych, aby dane miasto osiągnęło
wysoki poziom zrównoważonego rozwoju i
zostało uznane jako miejsce przyjemne do życia (most livable cities index), jest doskonale
funkcjonujący system transportu zbiorowego,
najlepiej elektrycznego. W większości z tych
miast obecna jest prężna sieć tramwajowa .
Nowoczesny system transportu zbiorowego charakteryzuje się skalowalną zdolnością
przewozową, odpowiednią bezkolizyjnością
tras, wysokim priorytetem na skrzyżowaniach,
dobrą dostępnością oraz nowoczesnym taborem o wysokich parametrach technicznych.
`Biorąc pod uwagę raczej archiwalny status
dotychczasowych Wytycznych, brak wyraźnych działań mających na celu ich aktualizację
oraz nie skoordynowane w skali kraju, przypadkowe i lokalne standaryzacje, opracowano
niniejsze przepisy, które mają ambicje zawierać kompleksowe dane i zalecenia techniczne,
dotyczące wybranych, kluczowych specjalności branżowych uczestniczących w procesie
projektowania.
2. Charakterystyka podstawowych cech
systemu szynowej komunikacji miejskiej
2.1. Umownie zdeﬁniowany transport tramwajowy obejmuje rozmaite rodzaje szynowego transportu miejskiego, podmiejskiego
i międzymiastowego, pomiędzy którymi
niezwykle trudno jest wyznaczyć granice. W
stosunku do klasycznego tramwaju charakteryzuje się:
- nowoczesnym taborem,
- skalowalną zdolnością przewozową od 2 000
do 18 000 i więcej pasażerów w godzinie w
kierunku (phk),
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- wysoką prędkością handlową w porównaniu
do innych środków transportu, orientacyjnie
około 20 km/h w śródmieściu i powyżej 20
km/h na pozostałych obszarach,
- odpowiednią częstością kursowania, dopasowaną do spodziewanych potoków pasażerskich,
- wysoką funkcjonalnością, niezawodnością,
dostępnością, komfortem i innymi cechami
pozwalającymi na zachęcanie dotychczasowych użytkowników samochodów do zmiany
swoich preferencji transportowych.
Dlatego nowoczesny transport tramwajowy wymaga przyjmowania wysokich parametrów technicznych, tak przy projektowaniu, jak
i w czasie budowy, utrzymania i eksploatacji,
oraz w zakresie konstrukcji taboru.

skich i może się zmieniać nawet w ciągu dnia.
W tramwajach dwusystemowych zagadnienie wysokości podłogi musi być skorelowane
z dostępnymi wysokościami peronów na odcinkach miejskim i kolejowym.

2.2. Transport tramwajowy jest stosowany na
dość znacznie obciążonych kierunkach ruchu
pasażerskiego, charakteryzując się niższą zdolnością przewozową niż metro i kolej miejska,
ale wyższą niż linie autobusowe i trolejbusowe. Jego zalety uwidaczniają się szczególnie
na obszarach śródmiejskich, gdzie nie ma
możliwości zajmowania dodatkowej przestrzeni pod kolejne pasy ruchu w miarę wzrostu potoków pasażerskich.

3.1. Podstawę do projektowania tras tramwajowych stanowi studium uwarunkowań
przestrzennych, plan rozwoju transportu
zbiorowego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz krótko-, średnioi długoterminowe prognozy ruchu i zadań
przewozowych.

2.3. Zaleca się stosowanie transportu tramwajowego dla potoków pasażerskich rzędu 2 000
– 18 000 phk. Dopuszcza się budowę tramwaju przy mniejszych potokach pasażerskich,
jeżeli w najbliższej przyszłości planowane jest
ich zwiększenie, np. poprzez rozbudowę osiedli przy trasie. W uzasadnionych przypadkach,
częstotliwość ruchu może przekraczać 45 poc/h. Również w przypadku infrastruktury istniejącej, dopuszczalne jest utrzymanie kursowania tramwajów przy mniejszych potokach
pasażerskich.
2.4. Podstawową cechą systemu jest wysokie
uprzywilejowanie tras, które może być realizowane ﬁzycznie lub organizacyjnie.
2.5. Odległości międzyprzystankowe muszą stanowić kompromis pomiędzy wysoką
prędkością handlową a dobrą dostępnością.
Orientacyjnie, przystanki powinny być rozmieszczane co 150 – 200 m na obszarach
staromiejskich, 200 – 300 m na obszarach
śródmiejskich, 400 – 500 m na obszarach
przedmiejskich i więcej w przypadku luk w
zabudowie. Przyjmuje się założenie, że zasięg
wysokiej atrakcyjności przystanku tramwajowego wynosi 150m drogi pieszej, mierzonej
wzdłuż rzeczywistych ciągów pieszych, a nie
w linii prostej, natomiast rejon ciążenia przystanku to 300m.
2.6. Stosuje się pojazdy jedno- lub wieloczłonowe niskopodłogowe, przy czym w uzasadnionych przypadkach mogą one kursować w
trakcji ukrotnionej. Pojemność składu powinna być dostosowana do potoków pasażer-

2.7. Ze względu na konieczność zapewnienia
wyższego niż dotychczas poziomu komfortu
w pojeździe przyjmuje się, że przynajmniej
30% miejsc powinno być siedzących, zaś
wskaźnik maksymalnego napełnienia nie
powinien przekraczać 4 osób na 1 m2 powierzchni, zamiast dotychczasowych 6,67
albo 8.
3. Ogólne zasady planowania tras
tramwajowych

3.2. Układ tras tramwajowych w dużych miastach i aglomeracjach powinien stanowić
trzon transportu zbiorowego na głównych
kierunkach przewozowych, pozostając w
ścisłym powiązaniu z bardziej i mniej wydajnymi środkami transportu w węzłach przesiadkowych. W wielkich miastach i rozległych
aglomeracjach rolę podstawowego środka
przemieszczania się na znaczne odległości
przejmują metro i kolej miejska.
3.3. Przy kompleksowym projektowaniu systemu transportowego w miastach należy dążyć
do tego, żeby czas jednej podróży w obrębie
dzielnic miejskich nie przekraczał 30 – 45 min,
zaś w ramach zespołu miejskiego 45 – 60 min.
Na czas podróży składają się czasy dojścia do
przystanku wraz z oczekiwaniem, czas jazdy,
czas ewentualnych przesiadek oraz czas dojścia do celu podróży (tzw. podróż od drzwi do
drzwi).
3.4. Transport tramwajowy powinien obsługiwać główne węzły komunikacyjne, jak dworce
kolejowe i autobusowe, osiedla mieszkaniowe, centra handlowe i dzielnice przemysłowe,
obszary śródmiejskie i inne znaczące generatory ruchu oraz posiadać powiązania z przystankami innych środków transportu zbiorowego.
3.5. Trasy tramwajowe prowadzone są w pasach drogowych lub samodzielnie.
3.6. W układzie pionowym, trasy tramwajowe
mogą być prowadzone na powierzchni terenu, na nasypach i w przekopach. Wyjątkowo
uzasadnione jest prowadzenie odcinków tras
na estakadach lub w tunelach. Decyzja odnośnie sposobu prowadzenia trasy powinna

być podjęta po wnikliwej analizie techniczno
– ekonomicznej, środowiskowej oraz przy zapewnieniu optymalnej dostępności dla pasażerów.
3.7. Trasy tramwajowe mogą być powiązane w
sposób umożliwiający przechodzenie taboru
z wychodzącymi poza obszar zabudowany liniami podmiejskimi (tramwaj podmiejski) lub,
za pomocą odcinków przejściowych, z liniami
kolejowymi (tramwaj dwusystemowy).
4. Ogólne zasady eksploatacji układu linii
tramwajowych
4.1. Zespół linii i urządzeń technicznych komunikacji tramwajowej, projektowany i realizowany dla całości organizmu miejskiego,
również w oparciu o istniejące i modernizowane linie tramwajowe oraz współużytkowane i inkorporowane linie kolejowe, stanowi
układ eksploatacyjny.
4.2. Układ nowo projektowanych linii tramwajowych należy ściśle łączyć z istniejącymi
ciągami komunikacji zbiorowej.
4.3. Pod względem organizacyjnym, trasy
tramwajowe można projektować jako linie
oddzielne, nie związane ze sobą pod względem eksploatacyjnym, albo jako linie rozgałęziające się.
4.4. Należy przewidzieć połączenia techniczne
pomiędzy poszczególnymi liniami sieci, dla
umożliwienia przeprowadzania taboru i zjazdów do zajezdni.
4.5. Linie tramwajowe są jednotorowe lub
dwutorowe. Na liniach dwutorowych zasadniczo prowadzony jest ruch prawostronny, poza
przypadkami stacji w układzie kierunkowym i
obsługiwania taborem jednostronnym przystanków wyspowych lub innymi uzasadnionymi okolicznościami.
4.6. W początkowym okresie eksploatacji należy liczyć się z możliwością eksploatacji taboru
różnych typów ze wszystkimi tego konsekwencjami technicznymi. Istotne jest takie
skonstruowanie urządzeń technicznych, aby
przejście do stanu docelowego przy obsłudze
taborem ujednoliconym wymagało możliwie
mało nakładów i prac budowlanych.
4.7. Zmiana kierunku jazdy na końcu trasy odbywa się na pętlach, krańcówkach lub torach
manewrowo – postojowych.
4.8. Należy przewidzieć, najlepiej na krańcach
linii, stacje techniczno – postojowe, pełniące
funkcje zajezdni dla codziennej obsługi taboru, doraźnych napraw, czyszczenia taboru,
okresowych przeglądów i remontów. Najczęściej w większych sieciach optymalnym rozwiązaniem są jedne główne warsztaty i kilka
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hal postojowych z ograniczonym zakresem
czynności technicznych.
5. Podstawowe zasady projektowania linii
w planie i profilu
5.1. Zasady projektowania linii w planie
5.1.1. Przy projektowaniu torów należy dążyć do uzyskania jak najdłuższych odcinków
prostych oraz położonych w łukach o wielkich promieniach R>20V. Minimalna długość
odcinka prostego powinna być tak dobrana, żeby czas przejazdu po nim z założoną
prędkością wynosił 1s, w przestrzeni ulicznej
0,7s, jednak długość elementu nie może być
mniejsza niż 6m. Zapis ten nie dotyczy wstawek prostych.
5.1.2. Jeżeli z zaprojektowanej trasy wynika konieczność stosowania krzywych, należy dążyć
do stosowania jak największych promieni, aby
umożliwić jazdę taboru z pełną prędkością
wynikającą z jego charakterystyki technicznej.
5.1.3. Minimalny promień łuku poziomego
powinien wynosić (wartość zalecana/minimalna):
- w torach szlakowych większe z: 300/150m
lub 6V/3V
- w obrębie przystanków wg punktu 12.1.1
- w obrębie węzłów rozjazdowych 50/25m
- w torach technicznych (pętle, zajezdnie,…)
50/20m
5.1.4. Od powyższych wartości możliwe są
odstępstwa, zwłaszcza w przypadku torów
związanych z przebiegiem ulic lub na skrzyżowaniach ulic, gdzie nie występuje węzeł
rozjazdowy. Przy odstępstwie polegającym
na zmniejszeniu wartości promienia poniżej
bazowych wielkości konieczne jest zapewnienie odpowiednich, unikalnych charakterystyk
taboru przeznaczonego do kursowania po
danej trasie.
5.1.5. Minimalna długość łuku kołowego powinna być tak dobrana, żeby czas przejazdu
po nim z założoną prędkością wynosił 1s, w
przestrzeni ulicznej 0,7s, jednak długość elementu nie może być mniejsza niż 6m.
5.2. Zasady stosowania krzywych przejściowych
5.2.1. W torach tramwajowych należy łączyć
odcinki proste z łukami kołowymi za pomocą krzywych przejściowych w postaci paraboli trzeciego stopnia lub klotoidy. Zasada
powyższa nie dotyczy tych torów w węzłach
rozjazdowych, gdzie na minimalnej długości
krzywej przejściowej wypada krzyżownica.
Wtedy układ torowy należy zaprojektować w
taki sposób, żeby krzyżownica wypadała na
łuku kołowym przejściowym.
5.2.2. Krzywe przejściowe stosuje się również na połączeniu dwóch łuków kołowych
zgodnych, jeśli różnica przyspieszeń adop
pomiędzy łukami przekracza wartość 20% dopuszczalnego niedoboru przechyłki w łuku o
mniejszym promieniu.
5.2.3. Długość krzywej przejściowej powinna

być tak dobrana, żeby czas przejazdu po niej z
założoną prędkością wynosił 1s, nie mniej niż
6m. W trudnych warunkach terenowych dopuszcza się czas 0,85s, nie mniej niż 5m.
5.2.4. Jeżeli w węźle stosowane są łuki kołowe
przejściowe, ich promień powinien wynosić
nie mniej niż 50m.
5.2.5. W wybranych torach na terenie zajezdni
wyjątkowo dopuszcza się stosowanie znormalizowanych rozjazdów o promieniu toru
zwrotnego 25 i 20m dla toru normalnego oraz
25, 20 i 18m dla toru wąskiego, bez krzywych
przejściowych.
5.2.6. Długość wstawek prostych między łukami odwrotnymi (przeciwnymi) mierzona
między:
- początkami krzywych przejściowych,
- początkami ramp przechyłkowych, jeśli nie
ma krzywych przejściowych,
- najbliższymi punktami łuków kołowych lub
łuków kołowych przejściowych,
powinna być tak dobrana, żeby czas jazdy po
niej wynosił co najmniej 2s, w trudnych warunkach terenowych 1,5s, ale nie mniej niż
6m.
5.2.7. Na odcinku szlakowym, dla łuków zgodnych, zaleca się – o ile to możliwe – nie stosować wstawek prostych, lecz zastąpić je jednym z poniższych rozwiązań:
- pojedynczą krzywą przejściową,
- dwiema krzywymi przejściowymi,
- jednym łukiem o dużym promieniu,
- łukiem koszowym, jeśli wpisanie krzywej
przejściowej jest niemożliwe.
Czas jazdy po wstawce prostej nie powinien
być krótszy niż 1s, po krzywej przejściowej –
0,85s.
5.3. Zasady projektowania linii w proﬁlu podłużnym
5.3.1. Tam, gdzie nie jest możliwe skuteczne
odwodnienie torów za pomocą odwodnienia wgłębnego lub rowów, należy stosować
pochylenia podłużne o wartości co najmniej
3‰.
5.3.2. Największe dopuszczalne pochylenie
podłużne torów wynosi:
- w torach położonych w jezdni, ciągach pieszych i pieszo – jezdnych 40‰,
- w torach niezależnych 60‰.
Dopuszcza się odstępstwo od powyższych
wartości do wartości granicznej 100‰, jednak
musi ono być potwierdzone stosownymi obliczeniami trakcyjnymi dla każdego typu taboru osobno, a w przypadku torów położonych
w jezdni, ciągach pieszych i pieszo – jezdnych
musi uwzględniać również bezpieczeństwo
pozostałych uczestników ruchu. Zaleca się
zachowanie minimalnego pochylenia podłużnego toru wydzielonego co najmniej 0,5‰ ze
względu na odwodnienie.
5.3.3. Spadki podłużne toru na przystankach
wynoszą maksymalnie 25‰, zaleca się stosowanie pochyleń nie większych niż 10‰.
5.3.4. Tory w zajezdniach, tory postojowe, odstawcze i inne, gdzie ma miejsce długotrwały

postój pojazdów bez obsługi, należy projektować w pochyleniu nie większym niż 5‰, zalecana wartość wynosi 0‰.
5.3.5. Maksymalne długości odcinków o jednostajnym pochyleniu nie są ograniczone
dla pochyleń mniejszych od 10‰ i przyjmują
wartość Li = 30000/im dla pochyleń ≥10‰.
Dopuszcza się odstępstwo od powyższych
wartości, jednak musi ono być potwierdzone
stosownymi obliczeniami trakcyjnymi dla każdego typu taboru osobno.
5.3.6. Załomy proﬁlu podłużnego powinny
w zasadzie znajdować się na prostych w planie. W przypadkach szczególnych, dopuszcza
się ich lokalizowanie w łukach poziomych o
R≥150m i w krzywych przejściowych do tych
łuków prowadzących. Jeżeli załom będzie zaokrąglany łukiem pionowym (z>=12mm), łuk
pionowy w całości musi mieścić się na jednym
elemencie trasy w planie.
5.3.7. Jeżeli załom proﬁlu wypada na łuku
poziomym lub krzywej przejściowej, należy
wykonać obliczenia komfortu pasażerów pod
kątem przyspieszeń i zmiany przyspieszeń.
Dopuszczalne przyspieszenia muszą mieścić
się w zakresie 75% dopuszczalnego niedoboru przechyłki.
5.3.8. Promień łuku pionowego oblicza się ze
wzoru Rp = 0,35V2. Jeżeli warunki przestrzenne na to nie pozwalają, zamiast mnożnika
0,35 można przyjąć 0,25 dla łuków wypukłych
(normalna wartość minimalna 500m, wyjątkowo dopuszczalna 300m) i 0,175 dla wklęsłych
(normalna wartość minimalna 500m, wyjątkowo dopuszczalna 300m). Promień łuku
pionowego wklęsłego i wypukłego w torach
przejeżdżanych z prędkością nie większą niż
10 km/h dopuszcza się jako powiększoną o
10% wartość deklarowaną przez producenta
taboru.
5.3.9. Długość wstawki prostej pomiędzy najbliższymi punktami sąsiednich łuków pionowych powinna być równa co najmniej długości najdłuższego składu kursującego po danej
trasie.
5.3.10. Zaleca się kończyć łuki pionowe co najmniej 6 m przed początkiem peronu.
5.4. Szerokość toru
5.4.1. Szerokość toru tramwajowego wynosi 1435 (minimalnie 1430, maksymalnie
1450mm) lub 1000mm (minimalnie 996,
maksymalnie 1020mm). W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne jest
stosowanie odmiennych szerokości toru, należy jednak wtedy mieć na uwadze konieczne
zmiany wartości granicznych oraz mnożników
we wzorach dotyczących obliczeń geometrii
toru.
5.4.2. W torach tramwajowych dopuszcza się
stosowanie poszerzeń w łukach i rozjazdach o
promieniach mniejszych niż 130m (o 20mm)
i o promieniach pomiędzy 130 i 150m (o
15mm).
5.5. Przechyłka toru
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5.5.1. W torach tramwajowych prostych i położonych w łukach o promieniu większym
niż 4000m oraz w torach na węzłach rozjazdowych i w torach gospodarczych i technicznych przechyłki nie wykonuje się. Nie dotyczy
to ramp przechyłkowych wprowadzanych na
odcinkach prostych przed początkiem łuku
kołowego, gdzie nie występują krzywe przejściowe oraz w przypadkach, gdy z powodu
konstrukcji nawierzchni jezdni jej odwodnienie realizowane jest spadkiem poprzecznym,
co wymusza wyższe położenie jednego toku
szynowego, jednak o nie więcej niż 15mm.
Ostatni opisywany przypadek powinien być
zastępowany rozwiązaniem, w którym obszar
nawierzchni drogowej między tokami szynowymi odwadnia się do rowka szyny i skrzynek
odwodnieniowych, zaś dopiero nawierzchnia
położona poza zewnętrznymi tokami szynowymi ma spadek poprzeczny od toru.
5.5.2. Przechyłkę wykonuje się poprzez wyniesienie zewnętrznego toku szynowego.
Wartość przechyłki równoważącej oblicza
się ze wzoru h=11,8V2/R dla toru 1435mm i
8,26V2/R dla toru 1000mm.
5.5.3. Jeżeli niemożliwe jest uzyskanie prze-

chyłki równoważącej, dopuszczalne jest
zastosowanie niedoboru przechyłki. Niedobór przechyłki oblicza się z zależności
nh=11,8(v^2/r)-h (dla toru 1000mm przyjmujemy mnożnik 8,26). Dopuszczalny niedobór
przechyłki wynosi 100mm dla toru 1435, 85
dla toru 1000mm, wyjątkowo 130mm dla toru
1435, 105 dla toru 1000mm.
5.5.4. Dopuszczalna wartość przechyłki wynosi dla toru normalnego 150mm w nawierzchni
podsypkowej i 180mm dla nawierzchni bezpodsypkowej, odpowiednio dla toru 1000mm
- 100mm dla nawierzchni podsypkowej i
120mm dla nawierzchni bezpodsypkowej.
5.5.5. Wielkość maksymalną przechyłki powinno uzyskiwać się stopniowo na długości
rampy przechyłkowej, która może być prostolub krzywoliniowa. Rampa prostoliniowa powinna mieć pochylenie nie większe, niż 1:10V.
Prędkość podnoszenia koła na rampie przechyłkowej krzywoliniowej nie powinna przekraczać 50mm/s dla toru 1435mm i 40mm/s
dla toru 1000mm, wyjątkowo 60mm/s dla
toru 1435mm i 50mm/s dla toru 1000mm.
Prędkość zmniejszania niedoboru przechyłki
nie powinna przekraczać 55mm/s dla toru

1435mm i 55mm/s dla toru 1000mm, wyjątkowo 90mm/s dla toru 1435mm i 70mm/s dla
toru 1000mm.
5.6. Zasady rozwiązania skrzyżowań z różnymi
ciągami komunikacyjnymi
5.6.1. Skrzyżowania linii tramwajowych z innymi środkami transportu powinny zapewniać tramwajowi możliwie wysoką swobodę
ruchu.
5.6.2. Skrzyżowania jednopoziomowe są realizowane m.in.:
- na skrzyżowaniach ulic i dróg wyposażonych
w sygnalizację świetlną, przy czym ruch tramwajowy otrzymuje możliwie wysoki priorytet,
co opisano w punkcie 13.4.1.,
- z ulicami i drogami, gdzie na przecięciach
instaluje się sygnalizację świetlną wzbudzaną
przez tramwaj lub inne środki poprawiające
bezpieczeństwo pozostałych uczestników
ruchu,
- z ciągami pieszymi i pieszo – jezdnymi, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
- wyjątkowo z liniami kolejowymi, gdzie indywidualnego opracowania wymagają przede
wszystkim: kompatybilność obu systemów
zabezpieczenia ruchu, skrzyżowanie dwóch
sieci trakcyjnych o różnych napięciach oraz
krzyżownice.
6. Skrajnia i szerokość torowiska
6.1. Skrajnia taboru
6.1.1. Skrajnia taboru jest to linia obrysu ﬁgury
płaskiej, stanowiąca podstawę do określenia
największych dopuszczalnych wymiarów taboru w przekroju poprzecznym.
6.1.2. Pionowa oś symetrii skrajni taboru pokrywa się z pionową osią symetrii wagonu i
toru. Oś pozioma skrajni taboru leży w płaszczyźnie główek szyn.
6.1.3. Dopuszcza się przekroczenie skrajni taboru pojazdu przez lusterka, progi i inne wysunięte elementy, pod warunkiem nieprzekraczania skrajni budowli.
6.1.4. Kształt i wymiary skrajni taboru dla wagonów o szerokości 2,40m, 2,50m i 2,65 m
przedstawiono na Rysunku 1. W przypadku
stosowania wagonów o innej szerokości należy dokonać stosownych przeliczeń.
6.2. Skrajnia budowli
6.2.1. Skrajnia budowli jest to linia obrysu
ﬁgury płaskiej, stanowiąca podstawę do
określenia w przekroju poprzecznym wolnej
przestrzeni dla ruchu pojazdów szynowych,
na zewnątrz której powinny znajdować się
wszelkie budowle, urządzenia i przedmioty
położone przy torze, za wyjątkiem urządzeń
przeznaczonych do bezpośredniego współdziałania z taborem jak sieć trakcyjna czy krawędzie peronowe.
6.2.2. Pionowa i pozioma oś symetrii skrajni
budowli pokrywa się z pionową i poziomą
osią skrajni taboru.

1. Skrajnia taboru
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6.2.3. Skrajnia budowli uwzględnia odległość
skrajni taboru od obiektów stałych, którą poza
obrębem przystanków należy przyjmować
na wysokości nadwozia jako 0,50m dla obiektów punktowych (których długość mierzona
wzdłuż toru jest mniejsza lub równa 3,0m) i
0,75m dla obiektów ciągłych (których długość
mierzona wzdłuż toru jest mniejsza lub równa 3,0m). Odległość 0,75m może być w wyjątkowych warunkach zmniejszona do 0,50m
pod warunkiem zapewnienia co 20m nisz o
głębokości co najmniej 0,75m, wysokości co
najmniej 2,10m i szerokości nie mniejszej niż
1,5m. Nie dotyczy to ogrodzeń i żywopłotów.
Na wysokości pantografu odległość skrajni taboru od obiektów budowlanych wynosi 0,4m.
6.2.4. Odległość skrajni taboru od obiektów
stałych na peronie do wysokości skrajni pieszej powinna wynosić co najmniej 2,00m dla
budowli projektowanych i 1,50m dla istniejących.
6.2.5. Najmniejszą dopuszczalną wysokość w
świetle dla budowli, pod którymi przebiegają
tory tramwajowe, ustala się na:
- 0,40m ponad poziom najwyższego punktu
sieci trakcyjnej z dopuszczeniem stosowania
kotwień sieci trakcyjnej do budowli masywnej,
- 0,20m ponad poziom najwyższego punktu
sieci trakcyjnej bez możliwości kotwienia sieci
trakcyjnej do budowli i z zapewnieniem braku
możliwości zetknięcia elementów pod napięciem z elementami konstrukcji,
- 0,20m ponad najwyższym punktem pojazdu w najbardziej niekorzystnych warunkach
(nowe koła, nowe szyny, pojazd pusty) dla
odcinków przejeżdżanych z zastosowaniem
innego sposobu zasilania niż napowietrzna
sieć trakcyjna.
6.2.6. Powyższe zapisy nie dotyczą budowli istniejących. Dopuszcza się dalszą eksploatację
torów tramwajowych pod takimi obiektami z
zastosowaniem należytych środków bezpieczeństwa.
6.2.7. Kształt i wymiary skrajni budowli dla wagonów o szerokości 2,40m przedstawiono na
Rysunku 2. Dla wagonów o innej szerokości
należy dokonać stosownych przeliczeń.
6.2.8. Poszerzenia skrajni taboru i budowli oblicza się z następujących wzorów:
- dla wewnętrznej strony łuku poziomego toru
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gdzie:
Pi,Qi - poszerzenie po wewnętrznej stronie
łuku [m]
R - promień łuku poziomego [m]
- dla zewnętrznej strony łuku poziomego toru
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2. Skrajnia budowli dla wagonów o szerokości 2,40 m
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gdzie:
Pa,Qa - poszerzenie po wewnętrznej stronie
łuku [m]
R - promień łuku poziomego [m]
6.2.9. Obniżenie skrajni taboru na łuku wklęsłym lub wypukłym pionowym toru
!

"
#$

gdzie:
V - obniżenie skrajni na łuku pionowym toru
[m]
Rv - promień łuku pionowego toru [m]

wynosić nie mniej niż:
- d+0,5 - gdy międzytorze jest wolne,
- d+1,50 m - gdy na międzytorzu są słupy trakcyjne,
- d+1,10 m - gdy na międzytorzu jest ogrodzenie,
- d+0,70 m - na pasach autobusowo-tramwajowych,
- gdzie: d - szerokość taboru tramwajowego
[m].
Dla torowisk leżących w łukach w planie należy doliczyć poszerzenia skrajni.
6.3.5. W przypadku, gdy torowisko tramwajowe przylega bezpośrednio do jezdni, chodnika lub ścieżki rowerowej, odległość pomiędzy skrajnią taboru a krawędzią torowiska nie
może być mniejsza niż 0,75m.
7. Podtorze

6.2.10. Poszerzenia skrajni taboru i budowli
w planie należy wprowadzać na krzywych
przejściowych. Gdy krzywe przejściowe nie
występują, poszerzenia należy wprowadzać w
następujący sposób:
- przy przejściu z prostej w łuk - Rysunek 3
- pomiędzy dwoma łukami - Rysunek 4
6.3. Szerokość torowiska
6.3.1. Szerokość pasa terenu koniecznego dla
przeprowadzenia trasy zależy od sposobu jej
prowadzenia w istniejącym terenie oraz możliwości zapewnienia odwodnienia.
6.3.2. Torowiska tramwajowe należy zasadniczo projektować jako wydzielone. Na ulicach
i drogach klas niższych od GP dopuszcza się
projektowanie torowisk wspólnych z jezdnią.
Dopuszczalne jest również umieszczanie torowisk w ciągach pieszych i pieszojezdnych.
6.3.3. Minimalna odległość pomiędzy wagonami na sąsiednich torach powinna wynosić
0,50m.
6.3.4. Rozstaw osiowy torów tramwajowych
na szlaku na torze prostym w planie powinien

7.1. Podtorze jest budowlą ziemną wykonaną
na gruncie rodzimym jako nasyp lub przekop
wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi i
odwadniającymi, na której jest ułożona nawierzchnia toru tramwajowego. Jako powierzchnię rozgraniczającą nawierzchnię od
podtorza przyjmuje się spód warstwy podsypki tłuczniowej w torze podsypkowym oraz
dolną powierzchnię płyty lub ławy betonowej
lub bitumicznej w nawierzchniach bezpodsypkowych. Warstwa ochronna, o ile występuje, jest elementem podtorza.
7.2. Na długości obiektów inżynierskich podtorze stanowi konstrukcja tych obiektów,
ewentualnie z pośrednictwem naziomu. Na
mostach, wiaduktach i stropach pomieszczeń
podziemnych zaleca się stosowanie konstrukcji toru w wysokim stopniu tłumiących drgania i hałas. Należy pamiętać, że hałas może
być generowany również przez elementy
konstrukcji mostowej, np. środniki dźwigarów, należy zatem podjąć odpowiednie kroki
już na etapie projektu wstępnego konstrukcji
119
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3. Wprowadzenie poszerzenia skrajni przy przejściu z prostej w łuk

mostowej. Na mostach i wiaduktach, gdzie
zastosowano szyny Vignoles’a, należy stosować odbojnice lub urządzenia równoważne,
jak odpowiednio ukształtowane koryta szynowe w nawierzchni bezpodsypkowej, według
przepisów kolejowych.
7.3. Odwodnienie podtorza na terenach bez
dostępu do sieci kanalizacyjnej należy w zasadzie wykonywać za pomocą rowów bocznych, z odprowadzeniem wody do cieków,
zbiorników, studni chłonnych lub zbiorników
odparowujących z pośrednictwem niezbędnych urządzeń do jej wstępnego oczyszczania, jak osadniki czy separatory tłuszczu.
7.4. Odwodnienie podtorza na terenach zurbanizowanych, wyposażonych w sieć kanalizacyjną, należy podłączyć do ww. sieci.
7.5. Odwodnienie poprzez nadanie górnej
powierzchni podtorza spadku poprzecznego o wartości od 2 do 5% może obejmować
maksymalnie 3 tory lub maksymalnie 20m w
jednym kierunku.
7.6. Pochylenie skarp przekopów i nasypów
zaleca się projektować jako nie większe niż
1:1,5. Przekrój poprzeczny podtorza zaleca się
kształtować według przepisów dotyczących
podtorza kolejowego.
8. Nawierzchnia – zagadnienia wspólne
8.1. Nawierzchnia toru tramwajowego składa
się z szyn, mocowań i podbudowy. Wyróżnia
się następujące podziały nawierzchni tramwajowych:
- podsypkowe i bezpodsypkowe,
- odkryte i zabudowane,
- z punktowym i ciągłym podparciem i przytwierdzeniem szyn.
8.2. Nawierzchnia toru tramwajowego może
być zabudowana w sposób umożliwiający
wyjątkowy lub normalny ruch pojazdów samochodowych. W przypadku przewidywania
prowadzenia po torze normalnego ruchu pojazdów, nawierzchnia toru powinna spełniać
wymagania nośności jak dla klasy co najmniej
KR3. W przypadku przewidywanego normalnego ruchu pojazdów ciężkich, w tym autobusów, nawierzchnia powinna odpowiadać
co najmniej klasie KR4.
8.3. Nawierzchnię toru tramwajowego należy dobierać w taki sposób, aby zapewnić
możliwie wysoką jej trwałość oraz aby odpo-

4. Zmiana poszerzenia skrajni pomiędzy dwoma łukami

wiednio zredukować oddziaływania toru na
pobliskie budynki i ludzi w nich przebywających, zgodnie ze stosownymi normami lub
ich odpowiednikami. Również hałas należy
ograniczać w możliwie dużym stopniu przez
umiejętny dobór elementów nawierzchni.
8.4. Do typowych proﬁli tramwajowych zalicza się szyny główkowe (kolejowe, Vignoles’a),
rowkowe oraz blokowe. Zaleca się stosowanie szyn Vignoles’a na prostych i w łukach o
R≥150m w torze odkrytym. Alternatywnie,
jeśli odcinek szyn rowkowych miałby być nie
dłuższy niż 100m, możliwe jest stosowanie
specjalnych proﬁli przyszynowych, dopasowanych do szyn 49E1, dla ukształtowania
żłobka przy główce szyny.
8.5. Styki szyn należy spawać lub zgrzewać.
Wyjątkowo, jeżeli tor układany jest tymczasowo, dopuszcza się styki klasyczne (łubki).
8.6. Uzupełnieniem proﬁli szynowych są proﬁle i elementy specjalne, służące do wyrobu
krzyżownic, iglic i opornic. Zalicza się do nich
m.in. szyny płytkorowkowe, szyny stołeczkowe, szyny szerokogłówkowe, szyny dwugłówkowe, kształtowniki zwrotnicowe i bloki
krzyżownic.
8.7. Zaleca się wykonywanie krzyżownic głębokorowkowych, dla szerokości obręczy 95 –
105mm w zakresie kątowym 17,7 – 35g. Dla
innych szerokości obręczy zakres kątowy należy indywidualnie przeliczyć.
8.8. W miejscach narażonych na podłużny
przesuw szyn lub konstrukcji stanowiącej
podtorze należy stosować styki dylatacyjne
(urządzenia wyrównawcze).
8.9. Przytwierdzenie szyn powinno zapewniać
ich pracę w zakresie sprężystym. Ze względu
na rosnące wymagania dotyczące emisji hałasu i drgań należy dążyć do takich rozwiązań, w
których stopka, szyjka i powierzchnie główki
nie stykające się z kołami otulone są materiałem o charakterystyce sprężysto – tłumiącej.
Dobór parametrów takiego materiału powinien uwzględniać planowane do osiągnięcia
efekty tłumiące oraz wpływ innych stosowanych w konstrukcji toru elementów sprężystych, jak maty podtorowe. W konstrukcji
przytwierdzeń punktowych należy odchodzić
od stosowania łapek sztywnych, przenoszących drgania bezpośrednio z szyn na sztywną
podbudowę lub zakotwione w niej dyble. Dobre wyniki można osiągnąć również za pomo-

cą odpowiednio dobranego przytwierdzenia
ciągłego, w postaci wkładek gumowych lub
elastycznych mas zalewowych.
8.10. Wkładki przyszynowe mogą być wykonywane z materiałów o charakterystyce zbliżonej do gumy lub z materiałów sztywnych.
Nie zaleca się stosowania bloczków betonowych wklejanych cienkowarstwowo w komory szynowe.
8.11. W torach na łukach o promieniu mniejszym niż 100m zaleca się stosowanie poprzeczek torowych o takim proﬁlu, by zapewniały
stabilność szerokości toru zarówno przy zbliżaniu się, jak i oddalaniu szyn.
8.12. W przypadku występowania łuków poziomych na odcinkach o znacznym pochyleniu podłużnym (powyżej 25‰), należy przy
szynach wewnętrznych Vignoles’a stosować
odbojnice. Odbojnice wykonuje się analogicznie jak na kolei.
9. Nawierzchnia – tor podsypkowy
9.1. W torze klasycznym zaleca się stosować
podkłady strunobetonowe lub z drewna twardego. Podkłady należy układać prostopadle
do szyn, w odstępach osiowych 60 – 80cm,
zależnie od przewidywanego natężenia ruchu
i rodzaju szyn.
9.2. Podkłady powinny być zagłębione w podsypce do swojej górnej powierzchni, z zachowaniem odległości co najmniej 5cm między
spodem stopki szyny a górną powierzchnią
podsypki.
9.3. Najmniejsza grubość podsypki mierzona pod tym tokiem szynowym, gdzie jest jej
mniej, powinna wynosić 20cm. W przypadku
stosowania wibroizolacyjnych mat podtorowych, grubość podsypki może ulec zmniejszeniu.
9.4. Skarpy pryzmy podsypki powinny posiadać pochylenie nie większe niż 1;1,5.
9.5. Szerokość obsypania czół podkładów powinna wynosić co najmniej 30cm.
9.6. Zaleca się układanie podsypki na warstwie
ochronnej (ﬁltracyjnej) i/lub geotekstyliach.
9.7. Dla umożliwienia zmechanizowanych robót torowych (podbijanie toru, oczyszczanie
tłucznia itp.) nie należy umieszczać w podsypce żadnych przewodów, instalacji i innych
urządzeń niewidocznych dla operatorów
sprzętu, za wyjątkiem obiektów koniecznych
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do umieszczenia właśnie w tym miejscu, jak
pętle indukcyjne.
9.8. Jeżeli tor klasyczny ma zostać zasypany
kruszywem do poziomu główki szyny, zaleca
się uprzednie otulenie proﬁlu szynowego elementami wibroizolacyjnymi.
10. Nawierzchnia – tor bezpodsypkowy
10.1. Ze względu na intensywny rozwój nawierzchni bezpodsypkowych oraz ich korzystne charakterystyki należy założyć, że
docelowo tor podsypkowy będzie stosowany
wyłącznie na odcinkach podmiejskich i innych znacznie oddalonych od zabudowy, oraz
przebiegających w terenie mało wrażliwym
na hałas i drgania, jak tereny przemysłowe.
Przy remontach na terenie zurbanizowanym
należy więc wymieniać istniejące odcinki toru
klasycznego na bezpodsypkowe lub zmodyﬁkowane, np. przez dodanie wibroizolacyjnych
mat podtorowych lub sprężystych podpór
podkładów oraz otulenie szyn elementami
wibroizolacyjnymi.
10.2. Nie zaleca się stosowania takich konstrukcji, w których szyna w całości wystaje ponad poziom otaczającej nawierzchni. Zaleca
się zagłębienie szyn co najmniej do szczytu
szyjki.
10.3. Wypełnienie nawierzchni bezpodsypkowej zabudowanej może być dostępne dla
innych rodzajów ruchu normalnie, tylko w
sytuacjach awaryjnych (przejazd służb ratunkowych) lub niedostępne (nawierzchnie
zielone itp.). Warunkuje to dobór konstrukcji
nawierzchni.
10.4. Ustrój nośny nawierzchni bezpodsypkowej najczęściej składa się z monolitycznych
lub prefabrykowanych elementów żelbetowych. Właściwe charakterystyki pracy szyn
uzyskiwane są za pomocą więcej niż jednego
stopnia tłumienia drgań w formie sprężysto –
tłumiących przekładek, podkładek, podlewów
czy mat.
10.5. Uzyskanie znacznego stopnia redukcji
oddziaływań na otoczenie realizuje się najczęściej za pomocą tzw. lekkich lub ciężkich
systemów masowo – sprężystych, w których
konstrukcja toru spoczywa na podbudowie za
pośrednictwem powierzchniowych, pasmowych lub punktowych podpór elastycznych.
Każdorazowo konieczne jest wykonanie dokładnych symulacji charakterystyk pracy danej
konstrukcji toru z uwzględnieniem rodzaju i
przeznaczenia pobliskich budowli.
10.6. Podbudowa nawierzchni bezpodsypkowej może być wykonana z asfaltobetonu, betonu lub gruntu stabilizowanego.
11. Rozjazdy i skrzyżowania torów
11.1. Rozjazdy i węzły rozjazdowe powinny
być projektowane tak, aby umożliwić jak najwyższą dopuszczalną prędkość jazdy i przepustowość układu torowego.
11.2. Zaleca się, żeby rodzaj szyn, z których

wykonano rozjazd, był taki sam jak w torze
przyległym.
11.3. Zwrotnice powinny być wyposażone w
urządzenia do automatycznego przekładania
iglic oraz w ogrzewanie.
11.4. Skrzynki rozjazdowe powinny być skanalizowane.
11.5. Zwrotnice usytuowane w pasach ruchu,
ciągach pieszych i rowerowych powinny być
wyposażane w napędy umożliwiające łagodne przekładanie iglic (np. hydrauliczne).
11.6. W rozjazdach o małych promieniach zaleca się stosować typowe półzwrotnice.
11.7. Skrzyżowania torów nie związane z węzłami rozjazdowymi należy projektować w
taki sposób, aby zachować właściwe trójkąty
widoczności.
11.8. Rozjazdy i skrzyżowania mogą być układane w poziomie lub na pochyleniu oraz na
łukach pionowych wklęsłych o promieniu
≥1000m i wypukłych o promieniach ≥2500m.
11.9. Rozjazdów i skrzyżowań zasadniczo nie
powinno się lokalizować na pochyleniach
większych niż 30‰.
11.10. Dopuszcza się wykonywanie skrzyżowań i połączeń torów kolejowych i tramwajowych, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w tym
widoczności, oraz kompatybilności standardów technicznych toru i taboru.
12. Przystanki
12.1. Wytyczne ogólne
12.1.1. Przystanki powinny być usytuowane
na odcinkach prostych. Wyjątkowo, w trudnych warunkach, dopuszcza się lokalizację
przystanku na łuku poziomym, pod warunkiem zapewnienia dobrej widoczności tej
burty pojazdu, gdzie odbywa się wymiana pasażerów. Widoczność ta może być zapewniona np. przez zastosowanie lusterek lub kamer
własnych pojazdu, luster zewnętrznych lub
kamer i monitorów. Minimalny promień łuku
poziomego z przystankiem wynosi 500m dla
peronu na zewnątrz łuku i 250m dla peronu
wewnątrz łuku.
12.1.2. W pochyleniu podłużnym, przystanki
powinny odpowiadać warunkom zapisanym
w punkcie 5.3.3.
12.1.3. Zaleca się wykonywanie przystanków
w formie wyspowej, przystanków wiedeńskich, z podniesionym pasem wsiadania, z
antyzatoką lub z wsiadaniem z przylegającego do torowiska chodnika. W przypadku budowy nowych lub przebudowy istniejących
przystanków niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań z platformą przystankową położoną na poziomie główki szyny lub przylegającej jezdni. Istniejące przystanki tego typu,
zwłaszcza z dojściem przez więcej niż jeden
pas ruchu, jako stwarzające szczególne zagrożenie dla pasażerów, należy przy najbliższej
okazji przebudować. Wyniesienie platformy
przystankowej ponad główkę szyny zależne
jest od wysokości krawędzi peronowej okre-

ślonej w pkt. 12.5.9.-12.5.15.
12.1.4. Jeżeli krawędź peronowa położona jest
przy torowisku, po którym odbywa się ruch
kołowy, jego prędkość nie powinna przekraczać 50 km/h.
12.2. Powiązanie przystanków z otoczeniem
12.2.1. Lokalizację i liczbę przystanków należy
dostosować do istniejącego i planowanego w
najbliższym czasie sposobu zagospodarowania przyległego terenu, stwarzając możliwie
dogodne warunki dojścia oraz zapewniając
możliwie krótkie przesiadki na inne rodzaje
transportu zbiorowego. Dojścia do przystanków powinny być tak usytuowane, żeby zapewniać bezpieczne i wygodne połączenia z
ciągami pieszymi oraz innymi przystankami.
12.2.2. Przy lokalizacji przystanków należy
brać pod uwagę możliwość bezpośredniego
ich powiązania z wielkimi generatorami ruchu, jak dworce kolejowe, centra handlowe,
zakłady pracy i inne.
12.2.3. Odległości między przystankami powinny odpowiadać zapisom punktu 2.5.
12.2.4. W miejscach dwupoziomowego krzyżowania się linii tramwajowej i innego ciągu
transportowego należy w pierwszej kolejności rozważyć możliwość bezpośredniego powiązania peronów.
12.2.5. Przystanki na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną zaleca się
lokalizować za skrzyżowaniem. Inne rozmieszczenie powinno być w przekonujący sposób
uzasadnione.
12.2.6. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zatrzymywanie tego samego tramwaju na więcej niż jednym przystanku w obrębie
tego samego węzła.
12.2.7. Zespół peronów oraz dojść do nich powinien tworzyć czytelny układ funkcjonalny.
12.3. Układ funkcjonalny i wyposażenie przystanków
12.3.1. Zaleca się wykonywanie obustronnych
dojść pieszych do przystanków wyspowych.
12.3.2. Obecność i wielkość pomieszczeń
przeznaczonych do oczekiwania pasażerów
określa się w każdym przypadku indywidualnie, w zależności m.in. od spodziewanych
potoków pasażerskich oraz częstotliwości kursowania.
12.3.3. Przystanki powinno się wyposażać w
dynamiczną informację pasażerską. Przykładowo, znane są tablice informacyjne umieszczone powyżej skrajni pieszej, małogabarytowe
wyświetlacze zastępujące papierowy rozkład
jazdy oraz systemy informacji głosowej.
12.3.4. Przystanki powinny być oświetlone.
12.3.5. Informacja pasażerska na przystankach
położonych przed skrzyżowaniem lub węzłem rozjazdowym powinna określać kierunek, w którym tramwaj będzie się poruszał za
skrzyżowaniem.
12.4. Krańcówki i pętle
12.4.1. Na krańcach tras tramwajowych należy
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5. Wzór elementu oraz skrzyżowania i zakończenia ścieżki dotykowej, za
[11]

projektować pętle lub krańcówki, wyposażone w tory manewrowo – postojowe, umożliwiające zawracanie, postój i wyprzedzanie
pociągów. Ponadto zaleca się projektować
również pętle lub krańcówki pośrednie, służące do kończenia biegu części pojazdów na
trasie.
12.4.2. W miejscach, gdzie projektuje się pętle
lub krańcówki, w zależności od uzasadnienia
ruchowego, może wystąpić potrzeba umożliwienia wjazdu z kilku kierunków tras.
12.4.3. Zaleca się lokalizowanie na pętlach i
krańcówkach pojedynczych peronów przyjazdowych i odjazdowych. W uzasadnionych
przypadkach, przy spodziewanym gwałtownym napływie pasażerów (stadiony itp.), można zastosować więcej peronów. Nie zaleca się
wykonywania osobnych peronów dla każdej
linii przy torach na pętli, w szczególności przy
torach położonych w łukach.
12.4.4. Liczba torów na pętli lub krańcówce
powinna być równa liczbie linii kończących
tam bieg powiększonej o jeden tor rezerwowy.
12.4.5. W przypadku występowania na pętli lub krańcówce peronów innych środków
transportu, należy zadbać o bardzo dobre ich
wzajemne powiązanie. Najwygodniejsze jest
umożliwienie powiązanie parami np. peronu
przyjazdowego tramwajowego z odjazdowym autobusowym, przy wspólnej krawędzi
lub przez szerokość peronu dwukrawędziowego.
12.4.6. Perony lub krawędzie peronowe przeznaczone wyłącznie dla wysiadających mogą
oferować ograniczony zakres usług (bez wiaty,
automatu biletowego, ławek itp.) ze względu

6. Wzór elementu oraz skrzyżowania i zakończenia ścieżki dotykowej, na
podstawie [11]

na przewidywany brak osób oczekujących.
12.5. Podstawowe charakterystyki przystanków
12.5.1. Szerokość peronu należy przyjmować
w zależności od spodziewanych potoków pasażerskich.
12.5.2. Minimalna szerokości peronu jednokrawędziowego powinna uwzględniać następujące obszary:
- strefę zagrożenia, której granice powinny
być oznakowane znakami wizualnymi w postaci pasów o kolorze kontrastującym z kolorem posadzki i szerokości nie mniejszej niż 0,1
m umieszczonej bezpośrednio przy krawędzi
peronowej oraz szerokości nie mniejszej niż
0,05 m umieszczonej w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi peronowej; układ
oznakowania strefy zagrożenia określa Rysunek 5,
- pas oznakowania dotykowego o stałej szerokości nie mniejszej niż 0,4 m i nie większej
niż 0,60 m; wzór elementu oraz rozmieszczenia dotykowych znaków ostrzegawczych
określa Rysunek 5,
- trasę wolną od przeszkód, której minimalna
zalecana szerokość przy dobrej dostępności
miejsca powinna wynosić 1,50m; w przypadku peronów o dużej wymianie pasażerskiej
szerokość ta powinna być zwiększona; w przypadku ograniczonej dostępności przestrzeni
szerokość trasy wolnej od przeszkód może
zostać zmniejszona; trasa wolna od przeszkód
może być zadaszona w sposób nie naruszający pionowego wymiaru skrajni ruchu pieszego oraz nie wymagający umieszczenia w nim
podpór,

- pas urządzeń przystankowych, w którym
umieszczone są elementy systemu informacji
pasażerskiej, wiaty lub podpory zadaszenia,
ogrodzenia itp. oraz który przeznaczony jest
dla osób oczekujących na pojazd; szerokość
pasa powinna być uzależniona od wyposażenia peronu oraz spodziewanych potoków
pasażerskich.
12.5.3. Jeżeli po stronie przeciwnej do krawędzi peronowej peron wyspowy przylega do
jezdni, należy przewidzieć ogrodzenie.
12.5.4. Minimalna szerokości peronu dwukrawędziowego musi uwzględniać podwójną
szerokość strefy zagrożenia, pasa oznakowania dotykowego oraz trasy wolnej od przeszkód.
12.5.5. Trasa wolna od przeszkód powinna być
wyraźnie oznaczona za pomocą informacji
wizualnej. Zaleca się, aby informacje o trasie
wolnej od przeszkód powinny być przekazywane za pomocą znaków rozpoznawanych
dotykiem, mapy w alfabecie Braille’a.
12.5.6. Na całej długości trasy wolnej od przeszkód powinna przebiegać ścieżka dotykowa.
Wzór elementu oraz skrzyżowania i zakończenia ścieżki dotykowej określa Rysunek 6.
12.5.7. W przypadku przystanków wiedeńskich i z podniesionym pasem wsiadania, strefę zagrożenia należy wyznaczyć przy krawędzi
obszaru oczekiwania dla pasażerów.
12.5.8. Długość peronu powinna być równa
długości najdłuższego pociągu plus 4m dla
przystanków pojedynczych oraz dwie długości najdłuższego pociągu plus 7m dla przystanków podwójnych. Wyjątkowo, w trudnych warunkach przestrzennych dopuszcza
się odstępstwo od tej zasady, jednak w żad-
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nych okolicznościach drzwi pojazdu prowadzące do przedziału pasażerskiego nie mogą
znajdować się poza krawędzią peronową. Nie
zaleca się projektowania przystanków potrójnych i dłuższych.
12.5.9. Każdy zarządca infrastruktury tramwajowej zobowiązany jest na mocy niniejszych
przepisów do ustalenia standardowych,
obowiązujących w obrębie zarządzanej sieci
tramwajowej, parametrów odnoszących się
do krawędzi peronowej położonej na odcinku
prostym w planie:
- poziomej odległości krawędzi peronowej od
osi toru,
- wysokości krawędzi peronowej w odniesieniu do płaszczyzny główek szyn,
- poziomej odległości krawędzi wejścia pojazdów od osi toru,
- wysokości krawędzi wejścia pojazdów w odniesieniu do płaszczyzny główek szyn.
Krawędź wejścia może stanowić krawędź nadwozia pojazdu lub krawędź zamocowanego
do nadwozia elementu (progu) stanowiącego poszerzenie pojazdu na długości wejść.
Konieczna jest możliwie pełna standaryzacja
tych wielkości w skali sieci, natomiast w skali
kraju - pożądana.
12.5.10. W przypadku pojazdów fabrycznie
nowych:
- pozioma odległość pomiędzy krawędzią peronową prostą w planie a krawędzią wejścia
nie powinna być większa niż 50 mm i mniejsza
niż 20 mm,
- pionowa odległość pomiędzy krawędzią peronową prostą w planie a krawędzią wejścia
nie powinna być większa niż 50 mm powyżej
krawędzi peronowej oraz 30 mm poniżej krawędzi peronowej, przy czym należy uwzględnić maksymalne dopuszczalne obniżenie
krawędzi wsiadania wynikające z ugięcia
zawieszenia pod obciążeniem użytkowym.
Zakres zasadniczy możliwego położenia krawędzi wejścia względem krawędzi peronowej
określa Rysunek 7.
12.5.11. Powyższe parametry powinny być zachowane w całym okresie eksploatacji taboru
oraz infrastruktury, co wymaga zastosowania
rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających
niezmienność wzajemnego położenia toru i
krawędzi peronowej, w szczególności stosowania konstrukcji bezpodsypkowych toru lub
elementów dystansowych w nawierzchniach
podsypkowych, oraz odpowiedniego systemu utrzymania taboru i toru w zakresie ograniczonego dopuszczalnego zużycia proﬁli
obrzeży kół oraz szyn. Zaleca się użytkowanie
taboru z regulowanym zawieszeniem, pozwalającego na uzyskanie różnicy wysokości +20,
-10mm niezależnie od stopnia zużycia szyn,
kół czy obciążenia wozu.
12.5.12. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
można zastosować dodatkowe środki po stronie infrastruktury i taboru. Krawędź peronowa
może zostać wyposażona w gumowe nakładki, lub analogiczne elementy stałe lub regulowane, stanowiące nieduży wspornik. Ściany

boczne pudła tramwaju powinno się kształtować jako zaokrąglone łukiem o bardzo dużym
promieniu i najszerszym miejscu tramwaju w
połowie wysokości kabiny pasażerskiej (przekrój „beczkowy”), oraz wystających na kilka –
kilkanaście centymetrów progów, będących
najbardziej wysuniętymi elementami wozu
na wysokości dolnej krawędzi nadwozia. Dzięki takiemu ukształtowaniu, drzwi mogą otwierać się nawet przy krawędziach peronowych
wyższych niż podłoga w pojeździe, pomimo
minimalnej szczeliny poziomej.
12.5.13. W przypadku sieci istniejących standardowe parametry krawędzi peronowych
powinny zostać ustalone na podstawie parametrów krawędzi wejścia taboru eksploatowanego. Wysokość krawędzi peronowej
powyżej główki szyny należy określić na podstawie wysokości krawędzi wsiadania pojazdów niskopodłogowych i niskowejściowych.
Zakres możliwego położenia krawędzi wejścia
względem krawędzi peronowej określa Rysunek 7. W przypadku pojazdów eksploatowanych dopuszczalne jest wykorzystanie zakresu rozszerzonego. Zaleca się, aby w przypadku
sieci dostosowanych do kursowania pojazdów o maksymalnej szerokości nadwozia 2,40
m pozioma odległość krawędzi peronowej
od osi toru została ustalona jako 1,25 m. W
przypadku konieczności zmniejszenia szczeliny należy zastosować w taborze zewnętrzne
progi.
12.5.14. Parametry krawędzi peronowych oraz
oznaczenia stref zagrożenia powinny zostać
docelowo ujednolicone na całej sieci. Na
mocy niniejszych przepisów każdy zarządca
sieci zobowiązany jest do opracowania harmonogramu dostosowania wszystkich peronów do standardowych parametrów krawędzi
peronowej oraz oznaczeń strefy zagrożenia.
12.5.15. W przypadku peronów położonych
na łuku w planie, odległość krawędzi peronowej od osi toru powinna uwzględniać dodatkowe poszerzenie skrajni według oceny
zarządcy sieci.
12.5.16. Dopuszcza się stosowanie urządzeń
ruchomych w formie podnośników, dźwigów
i innych, których platforma zrównuje się wysokościowo z poziomem progu pojazdu. Ze
względu na koszty montażu i eksploatacji są

to urządzenia niezalecane.
12.5.17. Odległości poziome między pojazdem i peronem opisane w pkt. 12.5.10, 12.5.13
mogą być zwiększone, jeśli ruchome urządzenie służące do zamknięcia lub ograniczenia
szczeliny, zainstalowane w pojeździe lub na
peronie jest w stanie rozłożonym ograniczyć szczelinę do szerokości nie większej niż
50mm. Podczas wymiany pasażerów urządzenia ruchome mogą dotykać krawędzi peronowej lub wagonu (szczelina 0mm).
12.5.18. Przystanki, na których przy jednej
krawędzi obsługiwane są tramwaje i autobusy, powinny być wyposażone w krawędź
o proﬁlu umożliwiającym dojechanie do niej
kołami autobusu stycznie (z dotknięciem krawędzi boczną powierzchnią opony), bez ryzyka uszkodzenia pojazdu (tzw. Combibord i
pochodne).
12.5.19. Dostęp do platformy przystankowej
powinien być bezstopniowy. Pochylenie podłużne pochylni nie powinno przekraczać 5%.
13. Sterowanie ruchem, sygnalizacja
i oznakowanie
13.1. Sterowanie ruchem
13.1.1. Na sieciach tramwajowych można
stosować następujące sposoby prowadzenia
ruchu:
- na widoczność, z uwzględnieniem sygnałów podawanych przez drogową sygnalizację
świetlną oraz znaków i wskaźników umieszczonych przy torze,
- za pomocą urządzeń blokady odstępowej
punktowej lub liniowej z sygnałami świetlnymi bądź sygnalizacją kabinową (ETCS, SOP).
13.1.2. Blokadę odstępową punktową stosuje
się do osłaniania odcinków linii o długości jednego odstępu blokowego.
13.1.3. Blokadę odstępową liniową stosuje się
do osłaniania odcinków linii o długości więcej
niż jednego odstępu blokowego. Na liniach
tramwajowych można stosować blokadę
dwustawną lub trzystawną. Liczba i długość
odstępów blokowych powinna odpowiadać
projektowanej przepustowości linii. Długości
odstępów blokowych nie mogą być mniejsze
niż długość drogi hamowania roboczego.
13.1.4. Urządzenia blokady odstępowej nale-

7. Zakres możliwego położenia krawędzi wejścia względem krawędzi peronowej
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ży stosować w szczególności w miejscach o
ograniczonej widoczności, obligatoryjnie w
tunelach.
13.1.5. Szczególnym przypadkiem są odcinki
jednotorowe lub sploty torów, w których podział na odstępy determinują miejsca umożliwiające mijanie.
13.2. Sygnalizacja
13.2.1. Na liniach tramwajowych stosuje sygnały dla kierujących pojazdami transportu
zbiorowego określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik nr 3. [24] Sygnały te stosuje się także
na liniach tramwajowych nie związanych z
drogami.
13.2.2. Z uwagi na brak możliwości wyświetlania sygnału oznaczającego, że za chwilę podawany będzie sygnał zezwolenia na ruch, w
sygnalizacjach nowych oraz przebudowywanych zabrania się stosowania sygnalizatorów
typu ST, STK i STT.
13.2.3. W przypadku, gdy strumienie różnych
rodzajów środków transportu zbiorowego
poruszających się przez skrzyżowanie pokrywają się, nie należy przewidywać dla nich
osobnych sygnalizatorów.
13.2.4. Sygnalizatory zapowiadające SBz powinny być stosowane przed sygnalizatorami
zlokalizowanymi na odcinkach międzyprzystankowych a także w miejscach, gdzie widoczność sygnalizatora jest ograniczona.
13.2.5. Jeżeli przystanek jest zlokalizowany
przed sygnalizatorem, należy stosować sygnał
SBd wspólnie z sygnalizatorem ogólnym lub
kierunkowym.
13.2.6. Zaleca się stosowanie sygnału SBd
indywidualnie na przystankach umożliwiających obsługę więcej niż jednego pojazdu
jednocześnie, w miejscach zapewniających
widoczność sygnału przez prowadzącego pojazdy zatrzymujące się w dalszych sektorach.
Sygnał ten powinien być powtórzeniem sygnałów SBd umieszczonych pod sygnalizatorem głównym bez rozdziału na kierunki.
13.2.7. W blokadzie odstępowej punktowej
należy stosować sygnalizatory ogólne SB.
13.2.8. W blokadzie odstępowej liniowej należy stosować zestaw sygnałów SBLs. Na liniach o przebiegu niezależnym od dróg, dla
zwiększenia czytelności sygnałów z większej
odległości, można stosować zestaw sygnalizatorów barwnych SBLb.
13.3. Oznakowanie
13.3.1. Zestaw znaków i wskaźników przeznaczonych do stosowania na liniach tramwajowych zawiera rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warun-

ków ich umieszczania na drogach, Załącznik
nr 1. [24] Znaki te stosuje się także na liniach
tramwajowych nie związanych z drogami.
13.4. Priorytety w ruchu tramwajowym
13.4.1. Wyróżnia się następujące rodzaje priorytetów w ruchu miejskim:
- bezwzględny - gwarantuje brak innych pojazdów na torze,
- pełny – sygnał „jedź” gwarantowane, o ile nie
ma kolizji z innym tramwajem,
- wysoki – duże prawdopodobieństwo sygnału „jedź”,
- koordynacja tramwajowa – brak konieczności hamowania dla przejazdu z prędkością nie
wyższą niż średnia,
- ważony – przydział sygnału „jedź” na podstawie analizy strat czasu użytkowników skrzyżowania,
- częściowy – sygnał „jedź” może być wprowadzany pomiędzy inne fazy,
- koordynacja tramwajowo-samochodowa
– efekt zbliżony jak przy częściowym, ruch
tramwajowy odbywa się w tym samym czasie
i kierunku co ruch samochodowy dysponujący „zieloną falą”,
- wydłużenie sygnału – przy zgłoszeniu, inaczej brak priorytetu,
- brak – sygnalizacja stałoczasowa,
- ujemny – zwiększenie strat czasu w stosunku
do „brak”.
Zaleca się stosowanie priorytetu nie niższego niż koordynacja tramwajowa. Stosowanie
priorytetów niższych należy każdorazowo w
sposób przekonujący uzasadnić, tworząc wyjątek od ogólnej zasady pierwszeństwa transportu zbiorowego przed indywidualnym.
W uzasadnionych przypadkach, w wielkich
węzłach komunikacyjnych z krzyżowaniem i
rozgałęzianiem tras tramwajowych dopuszcza
się stosowanie sygnalizacji stałoczasowej.
13.4.2. W ruchu odbywającym się po torach
współużytkowanych z koleją należy liczyć
się z możliwością stopniowego wprowadzania systemu ETCS poziomu 1,2 lub 3. W takiej
sytuacji konieczne będzie wyposażenie taboru tramwajowego w stosowne urządzenia.
Według dzisiejszego stanu wiedzy, wdrażanie systemu ETCS na torach użytkowanych
wyłącznie przez tramwaje jest niecelowe. Na
torach współużytkowanych z koleją pojazdy
tramwajowe otrzymują wyłącznie priorytet
bezwzględny, na ogólnych zasadach ruchu
kolejowego.
14. Zasady zasilania energią elektryczną
Zasady zasilania energią elektryczną określają
odrębne przepisy.
15. Sieć trakcyjna i pozostałe systemy
zasilania
15.1. Jako standardowy system elektryﬁkacji torów tramwajowych przyjmuje się prąd
stały o napięciu nie przekraczającym 750V, z

dodatnią biegunowością w sieci jezdnej lub
jej odpowiedniku. Stosowanie innych napięć
oraz prądu przemiennego dopuszcza się pod
warunkiem określenia zasięgu strefy niebezpiecznej od elementów znajdujących się pod
napięciem.
15.2. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zasilania pojazdów oraz łączenia
więcej niż jednego w jednym systemie. Do
sposobów liniowych można zaliczyć m.in.
zasilanie sztywnym przewodem napowietrznym, z trzeciej szyny, z sekcjonowanej szyny
ulicznej (APS i podobne), indukcyjnie (Primove i podobne) oraz z silnikiem liniowym. Do
sposobów autonomicznych – silniki spalinowe i inne, gromadzenie energii elektrycznej
w kondensatorach, akumulatorach czy koła
zamachowe.
15.3. Ze względu na koszty, rezygnację z sieci
trakcyjnej rozpatruje się na krótkich odcinkach, z reguły położonych w centrach miast,
w miejscach o szczególnym znaczeniu, jak
historyczne osie widokowe, bezpośrednia bliskość cennych zabytków i tym podobne.
15.4. Wyróżnia się sieci trakcyjne górne: łańcuchowe skompensowane, łańcuchowe półskompensowane, łańcuchowe nieskompensowane i płaskie. Spotyka się również sieci
płaskie skompensowane. Należy zasadniczo
na obszarach zabudowanych stosować sieć
płaską z podwieszeniem typu delta, w miarę
możliwości skompensowaną, za wyjątkiem
tych torowisk, gdzie spodziewane jest osiąganie prędkości tramwajów równych lub większych niż 70km/h i na których uzasadnione
jest wprowadzenie sieci łańcuchowej skompensowanej. Pozostałych rodzajów nie zaleca
się do stosowania.
15.5. Konstrukcje wsporcze sieci jezdnej powinny zapewnić jej bezpieczną eksploatację
przy możliwie małej ingerencji w otoczenie i
niskich kosztach. Dlatego stosowanie słupów
trakcyjnych powinno być możliwie ograniczone, do wspomnianych w punkcie 15.4 ciągów
ruchu przyspieszonego oraz do tych miejsc,
gdzie zabudowa jest na tyle odsunięta od
toru, że kotwienie sieci do ścian jest nieracjonalne bądź technicznie nieuzasadnione.
15.6. Kotwienie sieci do ścian odbywa się za
pomocą rozet i haków. Haki i rozety ścienne
mogą być umieszczone w murach budynków i budowli, w odległości co najmniej
0,50m od narożnika budynku lub krawędzi
otworów okiennych, balkonów i podobnych.
Haki mogą być umieszczane w odległości
wzajemnej nie mniejszej niż 0,5m, a rozety
– 1,0m. Ograniczenia powyższe nie dotyczą
sytuacji, kiedy elementy te zostały uwzględnione w konstrukcji budynku i odpowiednio
wzmocniono zbrojenie, zamontowano konsole wsporcze czy szyny kotwiące lub podjęto
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inne, celowe działania.
15.7. Pozostałe aspekty projektowania, budowy i eksploatacji sieci trakcyjnej regulują odrębne przepisy.
16. Zaplecze techniczno – eksploatacyjne
16.1. Wytyczne ogólne
Dla projektowanych tras tramwajowych należy przewidzieć odpowiednie zaplecze techniczno – eksploatacyjne. Można je stworzyć
poprzez wzniesienie nowych budynków lub
adaptację istniejących zajezdni. Zakres i wyposażenie zaplecza powinny zapewnić:
- miejsce na postój taboru w czasie poza przebywaniem na trasie,
- obsługę taboru, mającą na celu utrzymanie
go w stałej sprawności i gotowości do ruchu,
- możliwość likwidowania zakłóceń w ruchu,
spowodowanych awarią lub wypadkiem taboru,
- możliwość wykonywania okresowych przeglądów i napraw taboru w określonym zakresie,
- możliwość naprawy sprzętu technicznego
i wyposażenia zdemontowanego z linii, których remont nie wymaga użycia specjalnych
maszyn i urządzeń,
- prowadzenie gospodarki magazynowej dla
wszystkich rodzajów służb.
16.2. Podstawowe obiekty i jednostki organizacyjne zaplecza
W skład zaplecza techniczno – eksploatacyjnego powinny wchodzić następujące obiekty
i jednostki organizacyjne:
- zajezdnia,
- zaplecze techniczne obsługi trasy (warsztaty
obsługi torów, sieci i innych urządzeń technicznych),
- brygady awaryjne (pogotowia techniczne),
- warsztaty naprawcze.
16.3. Lokalizacja
Lokalizacja stacji techniczno – eksploatacyjnej
powinna zapewniać:
- możliwie bliskie położenie przy trasie,
- łatwość realizacji budowy dzięki korzystnemu ukształtowaniu terenu i występowaniu
gruntów nośnych,
- możliwość wykonania krótkich przyłączy instalacji,
- brak kolizji z zagospodarowaniem terenu
przyległego.
17. Ochrona środowiska
17.1. Linie tramwajowe powinny wywierać
możliwie mały negatywny wpływ na otoczenie. W szczególności dotyczy to obszarów intensywnie zurbanizowanych.
17.2. Należy dążyć do stosowania takich technologii i materiałów, żeby tory tramwajowe
generowały możliwie mało drgań i hałasu, z
uwzględnieniem wpływu tych oddziaływań
na sąsiednie budynki i ludzi w nich się znajdu-

jących. Nie zaleca się odsuwania linii tramwajowych na znaczną odległość od zabudowy,
ponieważ wydłuża to łączny czas podróży i
obniża konkurencyjność transportu zbiorowego.
17.3. Zalecenia powyższe można osiągnąć
przez między innymi:
- stosowanie łuków i rozjazdów o dużych promieniach,
- stosowanie nowoczesnych konstrukcji toru
z zastosowaniem materiałów wibroizolacyjnych,
- planowanie zieleni ochronnej,
- rozważenie możliwości w przypadku spodziewanego braku skuteczności innych rozwiązań, stosowania ekranów akustycznych,
ekranów antywibracyjnych, wałów ziemnych
lub specjalnego zabezpieczenia budynków.
17.4. Transport tramwajowy powinien podlegać zasadzie zrównoważonego rozwoju.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- oszczędne używanie energii do celów trakcyjnych i nietrakcyjnych, jej rekuperację i pozyskiwanie ze źródeł odnawialnych,
- właściwe gospodarowanie zasobami, z podkreśleniem konieczności dokonywania bieżącej konserwacji i napraw dla wydłużenia cyklu
życia konstrukcji i uzyskania oszczędności na
rzadszych remontach (analiza LCC),
- oszczędne użytkowanie materiałów i surowców,
- niską emisję zanieczyszczeń i produkcję odpadów,
- poszanowanie istniejącej zieleni, szczególnie
wysokiej,
- prawidłową gospodarkę przestrzenną.
17.5. Budowa i remont tras tramwajowych powinny jednocześnie stanowić przyczynek do
rewitalizacji przyległej przestrzeni miejskiej,
zgodnie z francuską strategią „tramwaj upiększa miasto”. Kompleksowa realizacja tego typu
zagadnień generuje prawidłowe zachowania
komunikacyjne, zwiększa społeczną akceptację transportu zbiorowego, podnosi wartość
nieruchomości oraz poprawia jakość życia
mieszkańców.
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Dyskusje o przygotowaniach do projektów modernizacji podtorza, o projektowaniu, o wykonawstwie i odbiorach robót
modernizacyjnych spowodowały wykreślenie z Warunków jakie powinny spełniać
budowle kolejowe [3, 4] zestawienia wymaganych wartości modułów odkształcenia odnoszących się do torowiska i górnej
strefy podtorza. Wartości te stały się jakoby głównym, a często nawet jedynym
warunkiem egzekwowanym w poszczególnych etapach modernizacji (przebudowy) podtorza. Dodatkowym powodem
zmian w Warunkach [3, 4] było także to,
że zaobserwowano możliwość spełniania
wymaganych wartości „na torowisku” z
jednoczesnym brakiem przydatności całego podtorza do użytkowania. Wykreślenie
nastąpiło więc dla zmniejszenia znaczenia
modułu wtórnego odkształcenia w całym
procesie modernizacyjnym podtorza, aby
nie posiadał znaczenia super parametru
do oceny jego stanu.
Głównym źródłem pozyskiwania informacji o odkształcalności podtorza są
badania geotechniczne przeprowadzane
dla sporządzenia projektu modernizacji
(przebudowy) podtorza.
Projekt i budowa modernizacyjnych
wzmocnień podtorza poprzedzane są
stosownymi badaniami geotechnicznymi
z zastosowaniem bezpośrednich metod
badań, a ostatnio także z uwzględnieniem
badań metodami pośrednimi (radarowymi). Miejsca badań metodami bezpośrednimi odległe są od siebie zwykle
100 – 300 m, zmiany rodzajów gruntów i
ich właściwości przyjmowane są według

prostej interpretacji geotechnicznych
przekrojów podłużnych i poprzecznych
podtorza, ewentualnie z uwzględnieniem
wyników ciągłych badań radarowych.
W modernizacyjnych przebudowach
i naprawach podtorza, jeśli nie wykazuje
ono ogólnej niestateczności i nie następuje zmiana trasy w proﬁlu lub w planie,
głównie wzmacniana jest górna strefa
podtorza pod torowiskiem, przez wbudowanie warstwy ochronnej. Dotychczasowa górna strefa podtorza zostaje zastąpiona nową konstrukcją, którą tworzą
subwarstwy z materiałów ziarnistych naturalnych (grunty niespoiste) lub z kamienia łamanego (niesorty, grysy, klińce), w
razie potrzeby zawierające geokompozyty
(geowłókniny, geotkaniny, geosiatki, geokraty przestrzenne). Warstwy ochronne
budowane są na stosownie przygotowanych gruntach podtorza lub podłoża. W
licznych przypadkach przygotowanie to
polega na zastosowaniu stabilizacji gruntów spoiwami budowlanymi (wapnem
lub cementem albo mieszaniną tych spoiw).
O badaniach odkształcalności podtorza
Miarą odkształcalności jest stosunek jednostkowego obciążenia elementu obciążającego do jego osiadania pod tym
obciążeniem z uwzględnieniem geometrycznych i ﬁzycznych warunków pomiaru. Dla potrzeb podtorza wykonuje się
próbne obciążenia stalową płytą o średnicy 30 cm w celu oznaczenia modułu
pierwotnego (ogólnego) odkształcenia
gruntu (materiału) podtorza oraz quasi
sprężystego modułu z drugiego obciążenia. Warunki próbnych obciążeń można
analizować uwzględniając wartości parametrów opisujących proces badań i obliczeń.
Obecnie uwzględnione jest założenie o
sztywności płyty i równanie [1]:
E=

3 D ⋅ ∆p
⋅
4 ∆y

cującej z nawierzchnią drogi, bez pobierania próbek z naruszeniem ich struktury w
każdym przypadku i bez konieczności wykonywania badań laboratoryjnych. Syntetyczny wynik pochodzi z umownego, ale
jednakowego testu we wszystkich miejscach pomiarowych, przy zastosowaniu
takiego samego narzędzia, postępowania
i analizy pomiaru.
W geotechnice podtorza moduł odkształcalności zajął ważne miejsce wśród
parametrów charakteryzujących stan
podtorza, a nawet stał się niezbędnie potrzebną właściwością, gdy przy jego zastosowaniu przeprowadzono udane próby
dopasowania warstwowych konstrukcji
wzmocnienia podtorza o stwierdzonej
zbyt dużej odkształcalności, do wymagań
trwałości podtorza i nawierzchni, a więc
ich współpracy bez zwiększonych trwałych odkształceń. Potwierdzeniem znaczenia przede wszystkim modułu wtórnego odkształcenia było ustanowienie tak
zwanych minimalnych wartości modułu
odkształcenia podtorza mierzonego w
torowisku [3]. W ten sposób przyjęto wzorzec odkształcalności (nośności) podtorza,
z którym należy porównywać rzeczywiste
podtorze dróg w celu identyﬁkacji jego
stanu, określenia potrzeb naprawczych,
obliczenia konstrukcji wzmocnienia, i na
tej podstawie sprawdzenia procesu przebudowy podtorza (to jest jakości i skuteczności wbudowywanych subwarstw
konstrukcji) i końcowego efektu przebudowy-wzmocnienia. Przebieg badań i
analizy pokazany jest na rys. 1.
Podczas sprawdzania robót podtorzowych wartość wtórnego modułu E2 jest
więc porównywana z wartością wymaganą Emin; powinien być spełniony warunek:
E 2 ≤ E min

(2)

(1)

gdzie: D - średnica płyty [mm], ∆p- przedział obciążeń przyjęty do obliczeń modułu [MPa], ∆y - osiadanie płyty w przyjętym
przedziale obciążeń [mm].
Wynik takiego badania odkształcalności stanowi jedyny syntetyczny miernik
bezpośredniego pochodzenia do oceny
nośności budowli gruntowej współpra-

1. Wykresy osiadań płyty próbnej i sposób ich
opracowania [7]
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2. Podłużny przekrój geotechniczny słabego podtorza odcinka szlaku od km
272,300 do km 272,500 linii E-20 [6].

Z wyników badań wyznaczany jest także
iloraz wartości obu modułów, nazwany
wskaźnikiem odkształcenia, który w rzeczywistości jest ilorazem osiadań w miarodajnym przedziale obciążeń ∆p podczas
pierwszego i drugiego obciążenia:
I0 =

E 2 ∆y1
=
E1 ∆y 2

(3)

Wskaźnik ten charakteryzuje zagęszczenie
gruntów podtorza i warstw wzmacniających, i powinien pozostawać w określonych granicach wartości [2]. Norma [2]
oraz przepisy [1] określają szczegółowe
wymagania odnośnie wartości wskaźników zagęszczenia i wskaźników odkształcenia, które powinny być stosowane w
ocenie przebudowy modernizacyjnej
podtorza
Do oceny podtorza wzmocnionego
stosowane są więc wartości pomierzonych modułów wtórnego odkształcenia
z żądaniem spełnienia warunku (2) oraz
wartości wskaźników odkształcenia, które
powinny spełniać określone wymagania
[2]. Dla poszczególnych odcinków podtorza otrzymuje się zbiory wartości, które
można statystycznie badać w celu określenia jakości (jednorodności) odkształcalności i zagęszczenia podtorza, jako miary
jakości robót. [2, 8].
Wykazano [7], że płyta o średnicy 30 cm
oddziaływuje do głębokości około 4D
od torowiska. Głębokość ta jest znacznie
większa od grubości warstw ochronnych
stosowanych do wzmocnienia podtorza,
które wynoszą zwykle 15 ÷ 50 cm, a w
przypadku stosowania maszyny AHM największa grubość warstwy osiąga 40 cm.
Z przedstawionej analizy wynika, że z
godnie z deﬁnicją modułu odkształcenia
oraz przebiegiem i analizą wyników badań
płytą oraz z głębokością jej oddziaływania,
omawiany test charakteryzuje stan gruntów (materiałów) o ograniczonej grubości
(głębokości). Ten sposób pomiaru stanu
jest wystarczająco dokładny dla oceny np.
górnej strefy podtorza (warstwy ochronnej, podtorza bezpośrednio pod warstwą).
Uzyskany wynik nie dotyczy głębszego
środowiska gruntowego, na którym war-

stwa spoczywa i z którym współpracuje.
Tak należało rozumieć proces badań odkształcalności podtorza i jego znaczenie
dla wszystkich etapów modernizacji podtorza. Stąd wynikło także założenie, już
wyżej cytowane, że modernizacyjne przebudowy i naprawy podtorza jeśli nie wykazuje ono ogólnej niestateczności i nie
następuje zmiana przebiegu trasy w proﬁlu lub w planie, głównie wzmacniana jest
górna strefa podtorza pod torowiskiem
przez wbudowanie warstwy ochronnej.
Wbudowanie warstwy ochronnej na podtorzu niestatecznym w zasadzie nie zmienia jego niestateczności. Niewłaściwym
postępowaniem jest ocena podtorza
(jego odkształcalności) bez przeprowadzenia ogólnych badań geotechnicznych.
W referacie przedstawiony jest jeden
przykład przebudowy podtorza koniecznej mimo uzyskania wystarczająco dużej
wartości modułu odkształcenia pomierzonego na torowisku.
Przebudowa podtorza na słabym
podłożu
Dla wstępnych badań podtorza (1993r.)
rutynowo wyznaczony otwór o głębokości 2,0 m w km 272,500 linii E-20 wykazał zaleganie torfu bezpośrednio pod
nawierzchnią (rys. 2, otwór 10A). W wyniku próbnego obciążenia torowiska płytą
określono wtórny moduł odkształcenia
podtorza równy 115 MPa przy wymaganej
wartości 120 MPa.
Dla wyjaśnienia budowy podtorza w
tym miejscu wykonano szczegółowsze
badania przy zastosowaniu 11 otworów
wiertniczych o głębokościach do 4,5m z
makroskopowym i laboratoryjnym bada-

niem próbek gruntów. Badania przeprowadzono na odcinku od km 272,300 do
km 272,700 na szlaku od p.o. Nekla do
stacji Kostrzyn Wlkp. Na odcinku tym znajduje się w planie drogi łuk, który został
przebudowany w ramach modernizacji.
Pod względem morfologicznym podtorze w tym miejscu znajduje się na obszarze denno-morenowej równiny średzkiej. Torowisko jest w poziomie terenu, a
ponadto na długości ok. 100 m jest w płytkim przekopie.
W wyniku badań stwierdzono, że
głębsze podłoże stanowią gliny zwałowe
bezpośredniej akumulacji lodowca zlodowacenia północno-polskiego (gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste), na
których zalegają osady wodnolodowcowe
(pyły, piaski, pospółki) oraz osady akumulacji rzecznej (torf, namuły, gliny pylaste)
związane z działalnością akumulacyjną
rzek Maskawa i Cybina. W czasie badań
stwierdzono występowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle i pod ciśnieniem około 1,8 m słupa wody; woda
stabilizowała się na głębokości od 0,15m
do 1,8m od torowiska.
Podtorze gruntowe na odcinku jest w
postaci nasypów zbudowanych głównie
z gruntów niespoistych (pospółek, piasków), o wysokości około 0,5m. W kilku
otworach stwierdzono, że nawierzchnia
zbudowana jest na powierzchni podłoża
kolejowego.
W podłożu, a nawet w nasypach, na
dość małej głębokości występowała woda
gruntowa. Charakterystyczne i zwracające
uwagę są otwory 5, 10A, 6 i 7 w podłożu
kolejowym, wykazujące grunty organiczne i mineralne słabe bezpośrednio pod
nawierzchnią kolejową, w obecności
wody gruntowej.
Z przeprowadzonego rozpoznania
geotechnicznego wynikał wniosek, że z
powodu występowania w podłożu gruntów o małej wytrzymałości (organicznych
i mineralnych), należy zaprojektować wymianę tych gruntów na grunty niespoiste.
Miąższość gruntów słabych była największa w otworze 10A i wynosiła ok. 1,0m.
Wymiana gruntów słabych nastąpiła
jednocześnie z przesunięciem łuku w ramach modernizacji trasy. Zaprojektowano
wymianę gruntów nieodpowiednich do

3. Przekrój podłużny przebudowanego podtorza [6]
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głębokości ich występowania. Przebudowę zaprojektowano wykonać w dwóch
fazach, bez wstrzymania ruchu pociągów,
ale przy zmniejszonej ich prędkości. W I
fazie czynny był istniejący (stary) tor nr 2,
tor nr 1 został zamknięty i rozebrany. Grunt
organiczny wybrano tak, aby można było
zbudować nasyp pod tor nr 1 (rys. 3).
Roboty wykonywano odcinkami o długości około 15,0 m. W II fazie robót czynny
był nowy tor nr 1, natomiast stary tor nr 2
zamknięto i rozebrano. Wybrany został
grunt dla umożliwienia zbudowania nasypu pod nowy tor nr 2. Przed rozpoczęciem
przebudowy grunty do budowy nowego
podtorza zostały w całości zgromadzone
w pobliżu miejsca robót, dla sprawnego
przebiegu prac i dla uniknięcia dynamicznych oddziaływań związanych z ich wyładunkiem.
Po przeprowadzeniu wyżej opisanej
przebudowy podtorza zbudowano warstwę ochronną o minimalnej grubości
jako ostatni etap modernizacji podtorza.
W wyniku badań odbiorczych podtorza
na torowisku uzyskano wartości modułów
wtórnych modułów odkształcenia większe od wymaganych.
Wnioski
Wartości modułów odkształcenia uzyskuje się na podstawie próbnych obciążeń
podtorza według jednakowego testu we
wszystkich miejscach, co do aparatury,

przebiegu próby i analizy wyników pomiarów.
Stosowalność wartości modułów jest
ograniczona ze względu na zastosowaną
aparaturę i przebieg badania.
Badania próbne nie powinny być samodzielnym badaniem lecz powinny stanowić element badań geotechnicznych.
Uzyskany wynik próbnego obciążenia
(moduł odkształcenia) nie jest jedynym
warunkiem egzekwowanym w odbiorach
prac, lecz tworzy następne elementy, np.
wskaźnik odkształcenia.
Stosowanie warstwy ochronnej na nieznanym podtorzu bez badań geotechnicznych nie jest poprawnym postępowaniem.

[5]

[6]

[7]
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Wybrane aspekty oceny zgodności i certyfikacji
w obszarze kolei
Alicja Gach
stwo,
integrowanie wszystkich form transportu, z uwzględnieniem porównywalnych korzyści;
- tworzenie miejsc pracy, jako dodatkowa korzyść tworzenia miejsc pracy.
W przepisach UE dla sektora kolei brano
pod uwagę specyﬁkę sektora oraz konkretnego przedsiębiorstwa, zasady bezpieczeństwa, jako wspólnego mianownika dla wszystkich środowisk społecznych
i zawodowych, konieczność zapewnienia
spójności systemu regulacji oraz ciągłości
łańcucha odpowiedzialności w implementacji prawnej i instytucjonalnej (podział kompetencji i odpowiedzialności,
odpowiednie środki i zasoby do realizacji
zadań), a także konieczność zapewnienia
spójności technicznej, całego systemu
kolejowego, właściwej dla wymaganego
poziomu bezpieczeństwa.
Zatem przepisy miały na celu regulację
takich aspektów, jak wprowadzanie do
obrotu wyrobów zgodnie z zasadami rynku wewnętrznego, wydawanie zezwoleń
na dopuszczanie do eksploatacji, kontrolę
spełniania wymagań przez podsystemy i
wyroby w eksploatacji oraz nadzór nad:
utrzymaniem, kompetencjami podmiotów i osób, nadzór nad rynkiem wyrobów
(kontrola wyrobów wprowadzonych do
obrotu).
Obecna forma współpracy państw
europejskich, członków Unii Europejskiej,
w dziedzinie harmonizacji technicznej,
ważnego elementu swobody przepływu
towarów, to wynik długotrwałej ewolucji. Jednolity Rynek Europejski zaczął
funkcjonować 1 stycznia 1993 r., ale jego
budowa, doskonalenie jest procesem ciągłym i trwa nadal. Obecny jego kształt jest
wynikiem zbierania doświadczeń przez
państwa członkowskie w poszczególnych
sektorach, wymieniania się informacją,
nieustannych dyskusji, analiz przypadków, ścierania się różnych poglądów politycznych i naukowych teorii. Dlatego też
kolejne etapy harmonizacji technicznej
wprowadzały nowe, uzgodnione między
stronami podejście: dyrektywy Starego
podejścia, Nowego podejścia, Globalnego podejścia, Pakiet NPL z 2008 r.
Harmonizacja techniczna przebiega w
różnym tempie w zależności od sektora.
W sektorze kolejowym poprzez kolejno
-

mgr inż. Alicja Gach
absolwentka UW, Instytut
Stosunków Międzynarodowych
na Wydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych
a.gach@certa-eu.pl

Idea stworzenia europejskiego obszaru
ekonomicznego na bazie wspólnego,
jednolitego rynku europejskiego, w ramach którego ma następować swobodny przepływ towarów została wyraźnie
sformułowana w Artykule 2 Traktatu
Rzymskiego (TR) [1], w którym mówi się,
że „Zadaniem Wspólnoty jest, przez ustanowienie wspólnego rynku i stopniowe
zbliżanie polityk gospodarczych Państw
Członkowskich, popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego rozwoju działalności
gospodarczej, stałego i zrównoważonego
wzrostu, zwiększonej stabilności, przyspieszonego podwyższania poziomu
życia oraz ściślejszych związków między
Państwami Członkowskimi.”
Z kolei w obszarze rynku wewnętrznego w odniesieniu do sieci transeuropejskich podstawę prawną działania rynku
UE stanowią zapisy Traktatu Lizbońskiego
[2]: „(…) aby pomóc osiągnąć cele określone w art. 26 (dot. swobody przepływu towarów, osób, usług i kapitału) i 174
(dot. spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej) oraz umożliwić (…) pełne czerpanie korzyści z ustanowienia
obszaru bez granic wewnętrznych Unia
przyczynia się do ustanowienia i rozwoju
sieci transeuropejskich w infrastrukturze
transportu, telekomunikacji i energetyki
(..)”. natomiast decyzja 1692/96/WE z dnia
23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych
wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej stanowiła podwaliny do tworzenia i rozbudowy
sieci transeuropejskich i przyczyniła się
do się do osiągnięcia głównych celów
Wspólnoty, takich jak: sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i zwiększenie
spójności gospodarczej i społecznej. Cele
szczególne polegające na zapewnieniu
przewozów rzeczy i osób w najlepszych
warunkach, uwzględniają:
- aspekty społeczne,
- ochronę środowiska i bezpieczeń-

przyjmowane tzw. Pakiety Kolejowe regulowane są zarówno aspekty polityczne jak
i techniczne, mające na celu utworzenie i
wspieranie rozwoju jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, czyli konkurencyjnej struktury sektora kolejowego
w Unii Europejskiej. Kluczowe w tym zakresie są postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE.
Z kolei ostatni, IV Pakiet Kolejowy, ma min.
ułatwić konkurencję w UE poprzez standaryzację wymagań technicznych, a także
przenieść na poziom UE wydawanie certyﬁkatów bezpieczeństwa, które obecnie
mają charakter narodowy. Certyﬁkatami
ma zarządzać Europejska Agencja Kolejowa, a nie jak dotychczas krajowe organy
bezpieczeństwa. Według szacunków Komisji Europejskiej o 20 proc. ma zmniejszyć się czas dopuszczania podmiotu na
rynek, a także związane z tym i koszty,
a według prognoz oszczędność w tym
względzie ma wynosić w liczbach bezwzględnych 500 mln euro do 2025 r. [3]
Urzeczywistnianie swobody przepływu towarów, jako jednej z czterech swobód współdziałania w obrębie Wspólnot,
napotykało i nadal napotyka na wiele
trudności. Poza względami politycznymi
i chronieniem własnych rynków, jak to
ma miejsce w sektorze kolei, są to przede
wszystkim różnice w przepisach technicznych, stosowanych normach i innych specyﬁkacjach, a także w przeprowadzanych
procedurach oceny zgodności, które
mają weryﬁkować spełnienie wyspecyﬁkowanych wymagań. Nie bez znaczenia
są też metody badań, sposób ich przeprowadzania, odtwarzalności i powtarzalności metod badawczych, różne nie tylko
w różnych państwach, ale także poszczególnych laboratoriach. Oczywiście wiele
dyskusji wywoływały i nadal wywołują
również kryteria określania kompetencji
organów kontroli o nadzoru administrujących systemem.
Bariery techniczne wynikające z różnic
w przepisach technicznych przezwyciężano powtarzając procedury badawcze w
kraju odbiorcy wyrobu, choć takie lub podobne były już przeprowadzone w kraju
wytwórcy, odpowiednio do panujących
w nim przepisów i zasad.
Obecnie przyjęty i realizowany w poszczególnych obszarach system wspólno129
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towego prawodawstwa harmonizacyjnego
był bezpośrednio poprzedzony systemem dyrektyw harmonizacji technicznej
opartym najpierw na Starym Podejściu,
później na Nowym Podejściu uzupełnionym Globalnym Podejściem [4]. Realizując typową zasadę subsydiarności stosowaną jako jedną z ważniejszych cech
działania Unii Europejskiej - „tyle władzy,
na ile to konieczne, tyle wolności, na ile to
możliwe”, uregulowania urzędowe zastępowano instrumentami dobrowolnymi.
Oznaczało to oparcie wymagań prawa na
zasadniczych wymaganiach, obowiązkowych do spełnienia, określających rezultaty jakie należy osiągnąć a nie konkretne
rozwiązania techniczne. Dzięki takiemu
zabiegowi uzyskano aktualność wymagań określonych w prawie, niezależnie
od zmieniającego się w czasie postępu
technicznego i wiedzy, przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa,
przy wystarczająco precyzyjnym zapisie
umożliwiającym ocenę zgodności. Podejście takie pozwala na objęcie zakresem
dyrektyw harmonizacji technicznej stosunkowo dużych grup wyrobów, ponieważ zasadnicze wymagania odnoszone
jest do ryzyka horyzontalnego.
Osiąga się zatem harmonizację w obszarze trzech najważniejszych elementów, uważanych za przyczynę powstawania barier technicznych w handlu:
- wymagań przepisów technicznych
odnoszących się do wyrobu (zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa użytkowników,
konsumentów, ochrony zdrowia,
środowiska, mienia, zwierząt domowych,
- dobrowolnie stosowanych norm
zharmonizowanych z dyrektywą, w
których przykładowo podaje się, jak
można spełnić zasadnicze wymagania oraz
- procedur oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
Taki schemat harmonizacji technicznej, przy użyciu powyżej wymienionych
trzech elementów wpisuje się w ustalenia
przyjęte również na poziomie światowym,
w porozumieniach ustanawiających Międzynarodową Organizację Handlu (Word
Trade Organization) oraz w sprawie Barier
Technicznych w Handlu (Technical Barier
to Trade, TBT) [5]. Tam bowiem zdeﬁniowano na użytek wszystkich sygnatariuszy
porozumień właśnie te trzy elementy,
stawiając na rolę na normalizacji i dobrowolnie stosowanych norm. W celu jednoznacznego rozumienia, transparentności i
przejrzystości realizowanej harmonizacji

opisano szerzej te elementy.
Harmonizacja techniczna skierowana
do „wnętrza” UE oznacza formę współpracy zakładającą, iż jej uczestnicy, państwa
członkowskie, czuwają nad funkcjonowaniem i doskonaleniem już utworzonego
systemu zarówno w obszarach prawa krajowego jak i przyjętego wspólnego dorobku prawnego, tzw. acquis communautaire (fr), które to wyrażenie obejmuje cały
dorobek prawny Wspólnot Europejskich i
Unii Europejskiej, akty prawa pierwotnego
i wtórnego, umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty i Unię Europejską,
orzecznictwo ETS (TS) i Sądu Pierwszej Instancji, a także deklaracje i rezolucje oraz
zasady ogólne prawa wspólnotowego.
Całość tego dorobku musi zostać przyjęta
do porządku prawnego każdego państwa
członka UE i starającego się o takie członkostwo.
Przepis techniczny (ang. technical regulation) oznacza dokument obligatoryjny,
w którym zawiera się charakterystykę
wyrobów lub procesów i metod produkcji oraz postanowienia administracyjne.
„Może również zawierać lub dotyczyć wyłącznie terminologii, symboli, wymagań
dotyczących opakowania, znakowania
lub etykietowania odnoszących się do
wyrobu, procesu lub metody produkcji”
[5]. W przypadku nie spełnienia przepisów
są podejmowane odpowiednie sankcje
administracyjne. Przepis dotyczy zazwyczaj ochrony dóbr publicznych, takich jak:
zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, a także ochrona transakcji handlowych. Wymagania techniczne mogą być
ustalane w przepisie w różny sposób.
W przepisie prawa może być zawarty
kompleksowy opis wymagania, albo przepis może odwoływać się do specyﬁkacji,
jaką jest norma. Mówimy wówczas o powoływaniu się na normy w przepisach
prawa, które może być dwojakiego rodzaju: albo bezpośrednie albo ogólne.
W przypadku powołania bezpośredniego norma lub określony jej fragment
staje się elementem prawa co oznacza
obligatoryjność normy lub jej fragmentu. Powołanie bezpośrednie może być
w formie powołania wyłącznego lub indykatywnego. W pierwszym przypadku,
aby spełnić wymaganie prawa należy
zastosować powołaną normę lub odpowiednio fragment, jako przepis techniczny. Ten sposób legislacji nie jest korzystny, bowiem może zaistnieć przypadek
szczególny, w którym z jednej strony
znowelizowana odpowiednio do postępu technicznego norma może stać się

sprzeczna z przepisem prawa, a z drugiej
strony przepis może przestać odzwierciedlać aktualny stan techniki i możliwy do
osiągnięcia poziom bezpieczeństwa. Powołanie indykatywne jest korzystniejsze i
jest stosowane w Unii Europejskiej. W tym
przypadku bowiem norma jest wskazana
jako preferowana, ale inne rozwiązania
techniczne też mogą zostać zastosowane,
o ile pozwolą zapewnić co najmniej równorzędny poziom bezpieczeństwa, jak w
normie wskazanej.
Ogólne powołanie się na normę jest o
tyle korzystniejsze, że nie wymaga stałego
monitorowania aktualności norm. W przepisach technicznych często korzysta się z
takiego powołania, jak np. „Obliczenia (…)
należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach”[6].
W takim przypadku legislator może być
pewny, że zawsze zostanie zastosowana
norma aktualna technicznie, o poziomie
bezpieczeństwa możliwym do osiągnięcia przy aktualnej wiedzy, technice i zebranemu doświadczeniu.
Norma (ang. standard) jest dokumentem
z zasady dobrowolnym, „zatwierdzonym
przez uznaną jednostkę, ustalającym, do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, zasady, wytyczne lub charakterystyki
wyrobów związanych z nimi procesów i
metod produkcji. Może również zawierać lub dotyczyć wyłącznie terminologii,
symbolów, wymagań dotyczących opakowania, znakowania lub etykietowania,
odnoszących się do wyrobu, procesu lub
metody produkcji” [5].
Normy w odróżnieniu od przepisów
technicznych są z zasady dobrowolne.
Dobrowolność jest ich zasadniczą cechą.
Norma, jest uzgadniana na zasadzie konsensu przez wszystkie strony zainteresowane, używana w powtarzających się
i stałych czynnościach, opracowywana
bez ingerencji organów władzy w treść
merytoryczną. W szczególnym przypadku
norma stanowi specyﬁkację techniczną,
czyli dokument, w którym ustalono wymagania techniczne, które ma spełniać
wyrób proces lub usługa.
Norma opracowywana przez ekspertów w ramach Komitetów Technicznych
organizacji międzynarodowych ISO i IEC
ma status normy międzynarodowej (ISO,
IEC). Gdy jest opracowywana przez europejskie organizacje normalizacyjne CEN,
CENELEC lub ETSI, ma status normy europejskiej (EN), a na poziomie państw są
opracowywane normy krajowe (W Polsce
PN). W codziennej praktyce wyróżnia się
wiele typów norm, jak: terminologiczna,
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badań, wyrobu, procesu, usługi. Norma
może też stanowić specyﬁkację techniczną. Norma powołana w formie ogólnej
w dyrektywie jest określana jako norma
zharmonizowana z daną dyrektywą, a jej
spełnienie stwarza domniemanie, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami tej dyrektywy, to znaczy bezpieczny na poziomie określonym przepisem
prawnym.
Norma powołana bezpośrednio w
przepisie prawa staje się przepisem, jest
obowiązkowa do zastosowania przez adresatów tego prawa.
Procedura oceny zgodności (ang. conformity assessment procedures) jest to „Jakakolwiek procedura zastosowana, bezpośrednio lub pośrednio, w celu ustalenia,
że odpowiednie wymagania zawarte w
przepisach technicznych” („obowiązujące
dokumenty”) i normach („dobrowolne
dokumenty”, których opracowanie oparto na konsensie) zostały spełnione. Procedury oceny zgodności obejmują, m.in.
procedury pobierania próbek, badania
i kontrolowania, oceny, weryﬁkacji i zapewnienia zgodności, rejestracji, akredytacji, dopuszczenia, a także kombinacji
tych procedur” [5].
Deﬁnicje przyjęto w TBT korzystając z
języka normalizacji uzgodnionego przez
ekspertów międzynarodowych, w tym też
europejskich, w opracowanym w 1991 r.
przewodniku ISO/IEC Guide 2 Standardization and related activities - General vocabulary [7]. Fundamentalnym zadaniem
postawionym przy opracowaniu przewodnika było uzyskanie wzajemnego
zrozumienia zarówno przez wszystkich
członków Międzynarodowej Organizacji
Normalizacyjnej ISO (ang. International
Organization for Standardization) oraz
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC (ang.International Electrotechnical Commission), jak i różnych agencji
rządowych i pozarządowych związanych
bezpośrednio z handlem, wprowadzaniem wyrobu na rynek, zaangażowanych
w normalizację regionalną i krajową.
Celem było dostarczenie odpowiedniego narzędzia, do którego jednoznacznie i w szerokim zakresie można się odwołać, do wykorzystania praktycznego
w kontaktach stron w zakresie miedzy
innymi normalizacji, certyﬁkacji, akredytacji. Zadanie powiodło się. Przewodnik
ISO/IEC Guide 2 został wdrożony przez
europejskie organizacje normalizacyjne i
jest powoływany w dokumentach strategicznych polityki normalizacyjnej opracowywanej przez instytucje UE nie tylko na

potrzeby regionu objętego Wspólnotami,
ale także wszystkich współpracujących z
UE.
Opisane powiązania są przykładem
spójności systemu legislacji europejskiej
z międzynarodową. W obszarze Unii Europejskiej dodatkowo należy spełnić
wszystkie uszczegóławiające wymagania prawne zawarte w prawie pierwotnym i wtórnym, pryncypia odnoszące się
przede wszystkim do bezpieczeństwa,
zdrowia, ochrony środowiska i socjalnej,
zrównoważonego rozwoju. Legislacja
regionalna, europejska obejmuje swoim
zakresem coraz szerszy obszar, tworząc
wspólnotowe prawodawstwo harmonizacji technicznej, pozostawiając jednak
legislacjom krajowym wcale niemało.
Nowy Pakiet Legislacyjny (NP) opublikowano w roku 2008, po piętnastu latach
funkcjonowania systemu harmonizacji
technicznej i zbierania doświadczeń. Nazywany jest różnie: nowym pakietem legislacyjnym, nowym pakietem towarowym
ale zawsze odnosi się do tych samych
aktów określonych w UE jako New Legislative Framework (ang.). Pakiet obejmuje
trzy akty prawne: decyzje i dwa rozporządzenia (WE).
Decyzja Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania
produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG przyjęta została
w dniu 9 lipca 2008 r. Zawiera wspólne
zasady i przepisy odniesienia, które mają
być w zamierzeniu stosowane w całym
prawodawstwie sektorowym, w tym w
sektorze kolei, w celu zapewnienia spójnej podstawy dla nowelizacji lub przekształcania tego prawodawstwa. Stanowi
zatem niniejsza nowe ogólne ramy o horyzontalnym charakterze dla przyszłego
prawodawstwa harmonizującego zasady
wprowadzania do obrotu produktów. Służy też jako tekst referencyjny dla takiego
obowiązującego prawodawstwa.
W przedmiotowej decyzji ustanowiono, w formie przepisów odniesienia, deﬁnicje i ogólne obowiązki podmiotów
gospodarczych działających w zakresie
wprowadzania wyrobów na rynek oraz
zestaw procedur oceny zgodności, spośród których ustawodawca może wybierać, stosownie do potrzeb. Ustanawia ona
również zasady dotyczące oznakowania
CE, które nie ma zastosowania w odniesieniu do dyrektywy 2008/57/WE [8], ale należy zwracać na to oznakowanie uwagę w
przypadku realizacji inwestycji w sektorze
kolei, bowiem niewątpliwie dotyczy wyrobów budowlanych, konstrukcji, stoso-

wanych różnych wyrobów, które mogą
podlegać pod jedną z dyrektyw wymagających oznakowania CE dla wyrobów nią
objętych.
Ponadto zawarto w niej przepisy odniesienia dotyczące wymagań dla jednostek
oceniających zgodność notyﬁkowanych
Komisji jako kompetentnych do przeprowadzania odpowiednich procedur odnośnie do oceny zgodności oraz notyﬁkacji
(jednostki notyﬁkowane – NoBo). Dodatkowo zawarto w niej przepisy odniesienia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa na rynku a dotyczące procedur
postępowania w przypadku produktów
stwarzających zagrożenie.
Co oznacza wejście tej decyzji i uchylenie decyzji z 1993 r.? Na przeciętnego
użytkownika prawa i uczestnika wspólnego rynku europejskiego sama decyzja nie
ma wpływu. Podobnie jak decyzja nr 465
z 1993 r. jest przeznaczona do tworzenia
legislacji i od czasu wejścia jej w życie, jest
stosowana przy tworzeniu prawa. Odpowiednio do jej zapisów są też nowelizowane istniejące dyrektywy, zarówno w zakresie terminologii, jak też jednoznacznie
określonych w prawie obowiązków odnoszących się do uczestników wspólnego
rynku, czy też nowego wyboru procedur
oceny zgodności, zwanych też modułami,
a także oczywiście tytułowej akredytacji i
nadzoru rynku.
W przypadku tworzenia nowych aktów
prawnych dotyczących produktu objętego już innymi aktami prawnymi Wspólnoty należy uwzględnić istniejącą legislację,
by zapewnić spójność całego prawodawstwa dotyczącego tego produktu.
W sektorze kolejowym procedury oceny zgodności/moduły specyﬁczne dla
tego sektora podano w decyzji 2010/713/
WE [9], co jest wynikiem zagwarantowania możliwości stosowania specyﬁcznych
rozwiązań, o ile będzie to uzasadnione
specyﬁcznymi potrzebami danego sektora. Ponad to w przypadku systemu kolei
uzupełnieniem dyrektywy 2008/57/WE są
Techniczne Specyﬁkacje Interoperacyjności, TSI (rozporządzenia/decyzje wydane
na poziomie UE) oraz szereg innych dyrektyw, w tym dotycząca bezpieczeństwa.
„W każdym przypadku produkty wprowadzane na rynek Wspólnoty powinny
być zgodne z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym, a podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne
za zgodność produktu, stosownie do roli
odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw,
tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony
interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo oraz ochrona kon131
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sumentów i środowiska, a także zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku
Wspólnoty”.
Należy zwrócić uwagę, że decyzją nr
768/2008 r. wprowadza się szereg terminów, wyrażeń i ich deﬁnicji, często do tej
pory nie określonych, których znaczenie
wyjaśniano w różnego rodzaju wytycznych i wykładniach. Obserwowano zróżnicowanie interpretacji tych pojęć, co powodowało trudności przy wdrażaniu czy
nawet egzekwowaniu prawa. Natomiast
omawiana decyzja wprowadza jasne deﬁnicje pewnych fundamentalnych pojęć.
W Artykule RI załącznika I do tej decyzji
podano 17 terminów i deﬁnicji porządkujących analizowany obszar. Wyjaśniono
też kluczowy dla wspólnego rynku termin
„wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne”.
Uczestnikiem wspólnego rynku można
stać się poprzez „udostępnienie produktu
na rynku” czyli dostarczenie produktu w
celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku wspólnotowym w ramach
działalności handlowej prowadzonej nie
tylko odpłatnie, ale również nieodpłatnie.
Udostępnienie produktu po raz pierwszy na rynku wspólnotowym oznacza, że
„wyrób został wprowadzony do obrotu”.
Uczestnikami działającymi na rynku są
„podmioty gospodarcze”: producenci,
importerzy, dystrybutorzy i upoważnieni
przedstawiciele, czyli osoby ﬁzyczne lub
prawne o określonych rolach; odpowiednio kolejno jest to rola:
- wytwarzającego produkt lub zlecającego zaprojektowanie lub wytworzenie
produktu i/lub wprowadzającego ten
produkt do obrotu pod własną nazwą lub
znakiem towarowym;
- mającego siedzibę we Wspólnocie i
wprowadzającego na rynek wspólnotowy produkt z kraju trzeciego,
- udostępniającego produkt na rynku,
inna niż określone powyżej oraz
- mającego siedzibę we Wspólnocie i
posiadającego pisemne pełnomocnictwo od producenta do działania w
jego imieniu w zakresie określonych
zadań.
Jeżeli we wspólnotowym prawodawstwie
harmonizacji technicznej mowa o „specyﬁkacji technicznej”, to należy rozumieć
pod tym terminem dokument określający wymagania techniczne, do spełnienia
przez produkt, proces lub usługę. Natomiast wówczas gdy mowa o „normie
zharmonizowanej”, oznacza to normę
przyjętą przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych (CEN/CENELEC)
na podstawie wniosku wydanego przez

Komisję Europejską. Są to zatem normy
opracowane na wniosek Komisji, na podstawie jej mandatu, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w powiązaniu odpowiednio
z dyrektywą, którą te normy wspomagają.
„Ocena zgodności”, na której opiera się
prawodawstwo harmonizacyjne, to proces oceny wykazujący, czy zostały spełnione określone wymagania odnoszące
się do produktu, procesu, usługi, systemu,
osoby lub jednostki.
Oznakowanie CE, na temat którego wiedza nie do końca jest zrozumiała
w szczególności wśród konsumentów,
określono w najprostszych słowach jako
symbolem „potwierdzającym deklarację
producenta, że produkt spełnia mające
zastosowanie wymagania określone we
wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym jego umieszczanie”.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku się do
warunków wprowadzania produktów do
obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG)
nr 339/93 ma zastosowanie bezpośrednie
w każdym państwie członkowskim. Jego
postanowienia nie muszą być wdrażane
do prawa krajowego, ale jeżeli są przepisy
z nim niezgodne, to powinny zostać zmienione.
Przepisy rozporządzenia bezpośrednio oddziaływają na każdego uczestnika
rynku, zatem wymagania w nim zawarte
powinny być w szczególności przez nich
przeanalizowane. Przede wszystkim podstawowym wymaganiem jest zapewnienie, aby produkty objęte swobodnym
przepływem towarów we Wspólnocie
spełniały wysokie wymagania w zakresie
ochrony interesów publicznych, takich jak
zdrowie i bezpieczeństwo ogólne, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
ochrona konsumentów, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, przy zagwarantowaniu, że swobodny przepływ towarów
jest ograniczony w zakresie nie większym
niż jest to dozwolone przez wspólnotowe
prawodawstwo harmonizacji technicznej
lub inne odnośne przepisy wspólnotowe.
Istotne są zatem przepisy dotyczące
zasad akredytacji, nadzoru rynku, kontroli produktów pochodzących z krajów
trzecich oraz umieszczania na nich odpowiedniego oznakowania, jeżeli takie jest
wymagane prawem (np. oznakowania
CE). Zgodnie z zasadą „lex specialis” rozporządzenie 765/2008 należy stosować jedynie w takim zakresie, w jakim w innych,

istniejących lub nowo opracowywanych
aktach wspólnotowego prawodawstwa
harmonizacji technicznej brak jest szczegółowych przepisów mających taki sam
cel, charakter lub skutki i wówczas nie
będą mieć zastosowania do obszarów objętych takimi szczegółowymi przepisami.
Funkcjonowanie systemu europejskiego opartego na trzech zharmonizowanych elementach przepisach technicznych, normach i procedurach zgodności,
bez dopuszczania wyrobu do obrotu
przez określone organy władzy wymagało budowy nie tylko odpowiednich systemów normalizacji, ale też nadzoru rynku i
akredytacji jednostek oceniających zgodność, notyﬁkowanych Komisji Europejskiej przez poszczególne państwa członkowskie do działania w danym sektorze
(tzw. NoBo - Notiﬁed Body). Od współgrania tych elementów zależy skuteczność
działania harmonizacji technicznej i bezpieczeństwo. Nadzór rynku ﬁnansowany
jest z budżetu państwa. Kosztowne kontrole wyrobów wprowadzonych do obrotu nie są oczywiście w stanie zapobiec
umieszczaniu na rynku wyrobów niebezpiecznych.
Nadzór rynku, czyli system kontroli
wyrobów danego sektora już wprowadzonych do obrotu jest przeprowadzany
prze ograny wyznaczone na poziomie
krajowym i dotyczy fazy po wytworzeniu
wyrobu oraz fazy zaoferowania wyrobu
klientowi. Określone przez państwo jednostki nadzoru rynku, działające również
jako niezależne jednostki strony trzeciej
o odpowiednich kompetencjach maja
prawo do szeroko zakrojonych kontroli,
ostrzegania wytwórców, zawieszania lub
wstrzymywania obrotu zakwestionowanymi wyrobami, wycofywania z rynku
wyrobów zakwestionowanych i ewentualnego ich niszczenia, wymierzania kar
administracyjnych. Częścią systemu nadzoru rynku jest współpraca z organami
celnymi i zatrzymywanie na granicy do
ekspertyzy towarów z krajów trzecich, budzących wątpliwości.
W rozporządzeniu zdeﬁniowano pojęcie „nadzoru rynku”, kluczowe dla tego
aktu prawnego. Nadzór rynku oznacza
czynności wykonywane i środki stosowane przez organy władzy publicznej – „organy nadzoru rynku” państwa członkowskiego, w celu zapewnienia, że produkty
spełniają wymagania prawne określone
w odpowiednim wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym lub nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa ani dla innych kwestii z zakresu
ochrony interesu publicznego. Organy te
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są odpowiedzialne za wykonywanie nadzoru rynku na terytorium swojego państwa.
Nadzór rynku został wzmocniony
przepisami rozporządzenia 765/2008.
Wprowadzone rozporządzeniem przepisy wzmacniają nadzór, a przede wszystkim sposoby komunikowania się państw
członkowskich, Komisji i społeczeństwa.
Zatem są ustanawiane mechanizmy komunikacji i koordynacji w szczególności
w celu rozpatrywania skarg lub analizy
sprawozdań na temat zagadnień odnoszących się do zagrożeń związanych
z wyrobami objętymi wspólnotowym
prawodawstwem
harmonizacyjnym,
monitorowania wypadków i szkód dla
zdrowia, co do których istnieją przypuszczenia, iż zostały spowodowane przez te
wyroby, sprawdzania wprowadzonych
działań korygujących, uzupełniania wiedzy naukowej i technicznej w zakresie
kwestii bezpieczeństwa.
Rozporządzenie zawiera również przepisy zobowiązujące państwa członkowskie do określenia zasad dotyczących
odpowiedzialności karnej podmiotów
gospodarczych oraz nakładania sankcji karnych na podmioty gospodarcze
w przypadku poważnych wykroczeń
związanych z naruszeniem przepisów rozporządzenia i podejmowania wszelkich
środków niezbędnych do zagwarantowania, że są one stosowane. Przewidziane
kary są skuteczne, współmierne i odstraszające oraz mogą zostać zaostrzone w
przypadku, gdy dany podmiot gospodarczy w przeszłości naruszył w podobny
sposób przepisy niniejszego rozporządzenia. Zagrożenie realną i nieuchronna karą,
ma stanowić element wychowawczy
i sprzyjający w utrzymaniu rynku wspólnotowego na odpowiednim poziomie
bezpieczeństwa.
Obszar akredytacja zostaje też uporządkowany rozporządzeniem, odpowiednio
do aktualnej sytuacji na rynku wspólnotowym. Promowanie akredytacji rozpoczęte na początku lat 90, wprowadzeniem
Globalnego Podejścia teraz doczekało się
uregulowań w prawie wspólnotowym.
Jednak określanie kompetencji stron
trzecich – jednostek oceniających zgodność (jednostek notyﬁkowanych- NoBo),
z wymaganiami wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego za pomocą
akredytacji pozostaje nadal do uznania
państw członkowskich. W Polsce akredytacja jest w obszarze regulowanym prawem obowiązkowa.
Akredytacja oznacza uznanie kompe-

tencji jednostki oceniającej zgodność i
działającej na rynku wspólnotowym przez
krajową jednostkę akredytującą, na podstawie weryﬁkacji spełnienia wymagań,
określonych w prawie, w tym w sektorowych dyrektywach harmonizacji technicznej i odpowiednich normach. Gdy
akredytacja ma zastosowanie, wówczas
krajowe jednostki akredytujące monitorują każdą jednostkę oceniającą zgodność,
której wydały certyﬁkat akredytacji.
Krajowe jednostki akredytujące - w
Polsce Polskie Centrum Akredytacji, PCA,
zobowiązane są do ustanowienia i utrzymywania odpowiednich struktur w celu
zapewnienia skutecznego i zrównoważonego zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron zarówno w ramach
własnych organizacji, jak i w ramach jednostki uznanej na mocy art. 14 przedmiotowego rozporządzenia. Komisja
Europejska uznaje tylko jedną jednostkę
w każdym państwie członkowskim UE
oraz europejską jednostkę koordynującą
obszar akredytacji. Pierwszą taką jednostką uznaną na mocy tego rozporządzenia i umowy podpisanej z Komisja jest
EA, Europejska Współpraca w Dziedzinie
Akredytacji. Jednym z zadań EA jest organizowanie działań oceny wzajemnej jednostek akredytujących. Mechanizm systematycznych ocen wzajemnych, jakim
są poddawane krajowe jednostki akredytujące, sprzyja niewątpliwie regulowaniu
rynku akredytacji, jednak nie rozwiązuje
wszystkich problemów, w szczególności
tych związanych z kosztami.
Trzecim aktem Nowego Pakietu Legislacyjnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w
innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE.
Rozporządzenie to bezpośrednio odnosi się do obszaru, który jeszcze nie został
zharmonizowany prawnie na poziomie
UE i pozostaje domeną praw krajowych,
które mogą się znaczenie różnić miedzy
sobą. Zgodnie z zasadami traktatowymi
w obszarze rynku wspólnotowego działa
zasada wzajemnego uznawania, mająca
bardzo bogate orzecznictwo w Trybunale
Sprawiedliwości.
Zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania państwo członkowskie nie może
zakazać sprzedaży na swoim terytorium
produktów, które zostały wprowadzone
legalnie do obrotu w innym państwie
członkowskim, nawet jeśli te produkty

zostały wytworzone zgodnie z przepisami
technicznymi innymi niż przepisy, które
dotyczą produktów krajowych. Wyjątkami
od tej zasady są ograniczenia proporcjonalne do wyznaczonego celu i uzasadnione względami określonymi w Artykule 30
Traktatu lub innymi nadrzędnymi względami interesu publicznego.
Prawidłowe stosowanie zasady wzajemnego uznawania przez państwa
członkowskie wciąż jest problematyczne,
zatem wymaga ustanowienia procedur
minimalizujących prawdopodobieństwo,
że przepisy techniczne stworzą niezgodne z prawem bariery w swobodnym
przepływie towarów między państwami
członkowskimi.
Wspólnotowe prawodawstwo harmonizacji technicznej w sektorze kolei obejmuje zagadnienie interoperacyjności, czyli
zdolności systemu kolei do zapewnienia
bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów spełniających wymagany
stopień wydajności tych linii. Zdolność ta
zależy od - warunków:
- prawnych,
- technicznych oraz
- operacyjnych,
które muszą być spełnione celem spełnienia zasadniczych wymagań.
Wymagania dla wyrobów, w tym podsystemów strukturalnych, w celu osiągnięcia, swobody ich przepływu w UE,
ustalono na poziomie zasadniczych wymagań. Normy zharmonizowane wskazują na „receptę” wytworzenia (w tym zaprojektowania) wyrobu umożliwiającą mu
spełnienie zasadniczych wymagań, przy
czym zgodność z normami zharmonizowanymi jest dobrowolna, a wyrób zgodny
z normami zharmonizowanymi korzysta
domniemania zgodności z zasadniczymi
wymaganiami.
Dyrektywa
interoperacyjności
–
2008/57/WE, tworzy nową, dodatkową
„warstwę (layer)” legislacji odwołując się
do Technicznych Specyﬁkacji Interoperacyjności – TSI, a normy w nich powołane
są obowiązujące do stosowania.
Regulacje dotyczące tworzą gąszcz powiazań. Te z poziomu UE i dotyczą: rynku
wewnętrznego, rozwoju kolei wspólnotowych, bezpieczeństwa, regulacji rynku
w transporcie kolejowym, ochrony konkurencji, zamówień publicznych. Istotne
są również publikacje/dokumenty pozalegislacyjne: wytyczne, przewodniki ERA
(European Railway Agency) oraz Komisji
Europejskiej, a także dokumenty tworzone przez forum NB- Rail (forum jednostek
notyﬁkowanych do dyrektywy 2008/57/
WE), tzw. RFU - Recommendation for Use
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Tab. 1. Moduły oceny zgodności – porównanie decyzji 768/2008/WE i 2010/713/WE
Decyzja nr 768/2008/WE

Decyzja 2010/713/WE

Moduł A. Wewnętrzna kontrola produkcji

Moduł CA. Wewnętrzna kontrola produkcji

Moduł A1. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz badanie produktów
pod nadzorem

Moduł CA1. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz weryfikacja
produktu poprzez indywidualne badanie

Moduł A2. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana
kontrola produktów w przypadkowych odstępach czasu

Moduł CA2. Wewnętrzna kontrola produkcji oraz weryfikacja
produktu w przypadkowych odstępach czasu

Moduł B. Badanie typu WE

Moduł CB. Badanie typu WE

Moduł C. Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę
produkcji

Moduł CC. Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę
produkcji

Moduł C1. Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę
produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem
Moduł C2. Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę
produkcji oraz badanie produktów pod nadzorem w przypadkowych odstępach czasu
Moduł D. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości
procesu produkcji

Moduł CD. Zgodność z typem w oparciu o system zarządzania
jakością w ramach procesu produkcji

Moduł D1. Zapewnienie jakości procesu produkcji
Moduł E. Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości
produktu
Moduł E1. Zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych
produktów
Moduł F. Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu

Moduł CF. Zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu

Moduł F1. Zgodność w oparciu o weryfikację produktu
Moduł G. Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową
Moduł H. Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości

Moduł CH. Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania jakością

Moduł H1. Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz
badaniu projektu

Moduł CH1. Zgodność w oparciu o pełny system zarządzania
jakością oraz badanie projektu
Moduł CV. Walidacja typu na podstawie badania eksploatacyjnego
(przydatność do stosowania)
Moduł SB. Badanie typu WE
Moduł SD. Weryfikacja WE w oparciu o system zarządzania jakością
w ramach procesu produkcji
Moduł SF. Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację produktu
Moduł SG. Weryfikacja WE w oparciu o weryfikację jednostkową
Moduł SH1. Weryfikacja WE w oparciu o pełny system zarządzania
jakością oraz badanie projektu

oraz QC Questions and Clarifications i WKD
– Working Documents.
Należy też mieć na uwadze mające zastosowanie sektorowe dyrektywy harmonizacji technicznej oraz krajowy system
przepisów technicznych i/lub norm, specyﬁkacji.

Zgodnie z artykułem 1 dyrektywy
2008/58/WE jej cel i zakres stosowania
obejmuje warunki do spełnienia w celu
osiągnięcia interoperacyjności systemu
kolei w sposób zgodny z przepisami dyrektywy 2004/49/WE. Przy czym warunki
te dotyczą: projektowania, budowy, do-

1. Moduły oceny zgodności dla składników interoperacyjności, wg
2010/713/UE

puszczenia do eksploatacji, modernizacji,
odnowienia, eksploatacji i utrzymania
części tego systemu, a także kwaliﬁkacji
zawodowych, wymagań zdrowotnych i
dotyczących bezpieczeństwa dla personelu mającego udział w jego eksploatacji
i utrzymaniu. Artykuł 4 odnosi się do zasadniczych wymagań, as artykuł 5 do zawartości TSI. W załączniku II ZAŁĄCZNIK II
podano wykaz podsystemów w podziale
przyjętym w dyrektywie 2008/57/WE (z
późn. zm.):
- strukturalne: infrastruktura, energia,
sterowanie – urządzenia przytorowe,
sterowanie – urządzenia pokładowe,
tabor
- eksploatacyjne:
ruch
kolejowy,
utrzymanie,
aplikacje
telematyczne
dla
przewozów
pasażerskich i dla przewozów towarowych.
Należy przy tym mieć na uwadze postanowienia dyrektywy 2004/49/WE
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz
zmieniająca ……(Dyrektywa w sprawie
bezpieczeństwa kolei), której celem jest
kontynuacja wysiłków zmierzających do
utworzenia jednego rynku kolejowych
usług transportowych, zainicjowanych
dyrektywą Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz ustanowienie wspólnych
ram regulacyjnych dla bezpieczeństwa
kolei. Państwa członkowskie stworzyły do
tej pory swoje własne przepisy i standardy bezpieczeństwa, głównie dla linii krajowych, w oparciu o krajowe koncepcje
techniczno-operacyjne. Równocześnie
różnice w zasadach, podejściu i kulturze
utrudniały przełamanie barier technicznych i stworzenie podstaw dla międzynarodowej działalności transportowej.
Należy spełnić zarówno wymagania
dyrektywy 2008/57/ WE, jak też 2004/49

2. Moduły oceny zgodności dla podsystemów, wg 2010/713/UE
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/WE. Bezpieczna integracja musi być realizowana w sposób zapewniający zgodność techniczną.
Ocena zgodności może być charakteryzowana jako ocena „strony pierwszej”,
„strony drugiej” lub „strony trzeciej” i może
obejmować takie działania, jak:
- badania,
- inspekcje,
- certyﬁkacje.
Wynikiem oceny zgodności jest decyzja,
podejmowana po sprawdzeniu, czy dany
wyrób spełnia określone wymagania. Potwierdzenie pozytywnego wyniku oceny
zgodności może mieć formę: sprawozdania, protokołu, deklaracji, certyﬁkatu, znaku zgodności. Zgodność potwierdzona
przez stronę pierwszą określana jest jako
deklaracja, a stronę trzecią- certyﬁkat/
świadectwo. Ocena zgodności prowadzona przez stronę drugą nie ma specjalnej
nazwy.
W Tabeli 1. podano procedury oceny
zgodności według decyzji 768/2008/WE
oraz specyﬁczne dla sektora kolejowego
podane w decyzji 2010/713/WE.
Poniżej podano kolejno [10] na rysunku 1 Moduły oceny zgodności dla składników interoperacyjności, wg 2010/713/UE
oraz na rysunku 2 Moduły oceny zgodności dla podsystemów, wg 2010/713/UE,
przy czym na obu rysunkach odpowiednio kolorami zaznaczono: Dokumenty wydawane przez JN; dokumenty wydawane
przez producenta, natomiast gwiazdkami
zaznaczono czynności **) Zatwierdzenia
systemu zarządzania jakością i jego nadzór przez JN.
Końcowym elementem procesu oceny zgodności jest wystawienie deklaracji
zgodności i/lub przydatności do stosowania (gdy ma to zastosowanie), która
jest wystawiana, o ile wynik procedury
oceny zgodności jest pozytywny. Wówczas składnik interoperacyjności, dla którego wystawiono deklarację (jw.) może
legalnie zostać wprowadzony do obrotu.
Odpowiednio do wymagań 2008/57/WE
i przedmiotowej TSI należy dołączyć do
deklaracji wymagane prawem dane dotyczące warunków użytkowania.
Kto wystawia deklaracje zgodności? Producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Wspólnoty, który
sporządza w ramach procedur oceny
zgodności przewidzianych prawie - deklarację zgodności WE, która zawiera co
najmniej wszelkie informacje niezbędne
do zidentyﬁkowania:
dyrektywy, zgodnie z którą ją wydano,
producenta, upoważnionego przed-

stawiciela na terenie UE,
jednostki notyﬁkowanej, jeżeli
uczestniczyła w procesie oceny zgodności,
wyrobu,
- zastosowanych norm zharmonizowanych lub innych dokumentów normatywnych, jeżeli miało to miejsce.
Przez jej sporządzenie producent deklaruje, że wykazano spełnienie wymagań dotyczących produktu, odwołując
się do określonych aktów prawnych,
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu. Wzorcowy
układ i zawartość deklaracji określony
w prawie (NPL) oraz poszczególnych specyﬁkacjach. Deklaracja musi być aktualizowana.
Z kolei deklarację weryﬁkacji WE, odnosząca się do podsystemów strukturalnych
sporządza ją wnioskodawca dla podsystemu i przechowuje do dyspozycji organów
krajowych przez cały okres eksploatacji
podsystemu. Deklaracja weryﬁkacji WE
musi zawierać oznaczenie podsystemu,
dla którego została sporządzona. Jeżeli
podsystem jest przedmiotem odstępstwa
albo podlega modernizacji, odnowie lub
szczególnemu przypadkowi, deklaracja
weryﬁkacji WE dla podsystemu wskazuje
również odniesienie do TSI lub ich części, w odniesieniu do których nie badano
zgodności podczas procedury weryﬁkacji
WE.
W przypadku procedury pośredniego
potwierdzenia weryﬁkacji wnioskodawca sporządza deklarację pośredniego
potwierdzenia weryﬁkacji WE. Kopie deklaracji weryﬁkacji WE oraz deklaracji pośredniego potwierdzenia weryﬁkacji WE
udostępnia się na żądanie właściwych
organów. JN jest odpowiedzialna za zestawienie dokumentacji technicznej, która musi towarzyszyć deklaracji weryﬁkacji
WE oraz deklaracji pośredniego potwierdzenia weryﬁkacji WE (art. 18 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE i z pkt 4 załącznika VI do
niej).
Deklaracje mają być przetłumaczone
na język urzędowy (lub języki urzędowe)
wymagany przez państwo członkowskie,
w którym składnik interoperacyjności/
podsystem jest wprowadzany do obrotu
lub udostępniany do użytkowania.
Deklarację zgodności WE i przydatności do stosowania składników interoperacyjności sporządza się zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2008/57/WE,
natomiast deklarację weryﬁkacji WE wraz
z dokumentami towarzyszącymi dla podsystemów sporządza się zgodnie z załącznikiem V do dyrektywy 2008/57/WE.
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W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2015 r. nowych TSI INF [8], dla nowych
inwestycji kolejowych konieczne będzie
uzyskanie oceny zgodności WE według
tych przepisów. Nowe TSI INF jako Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1299/2014 z
18.11.2014 stanowi odpowiednie zmiany
ale i połączenie starych, oddzielnych TSI
INF CR (Decyzji 2011/275/EU dotyczące
transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych [2]) z TSI INF HS (Decyzji
2008/217/WE dotyczących transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości
[1]). Do obu tych decyzji wprowadzono wcześniej zmiany zawarte w Decyzji
2012/464/EU [3].
Obecne TSI INF dotyczy „systemu kolei
w Unii Europejskiej” w związku z tym jest
to pojęcie szersze niż poprzednio, głównie za sprawą uwzględnienia wymagań
dla linii poza siecią TEN. Do nowego TSI
INF, w dniu 2.09.2015, zostało wydane oﬁcjalne sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 228 [11]. Dotyczy
ono głównie błędów w tłumaczeniu TSI
INF na wersję polską.
Ocenę wg starych TSI INF [1, 2] można stosować do projektów dotyczących
nowych, odnowionych lub zmodernizowanych podsystemów, które w dniu
publikacji nowych TSI INF [8] znajdowały
się na zaawansowanym etapie realizacji.
Dla wykonawców (i inwestorów) takich
projektów, którzy jednak są na początkowym etapie uzyskania certyﬁkatu interoperacyjności istnieje możliwość wyboru
oceny dokumentacji: czy ma być realizowane według starych TSI czy już według
nowych przepisów TSI.
Zmiany
Jako podstawę do nowego TSI INF [8]
przyjęto układ TSI INF CR [2] uzupełniając
go o zapisy z TSI INF HS [1]. Z tego wzglę-

du dość prosto jest się poruszać po nowych TSI INF znając wcześniejszy układ
dokumentu TSI INF CR [2].
Przykładowo: zgodnie z pkt. 6. „Ocena
zgodności składników interoperacyjności
i weryﬁkacji WE podsystemów” podano
sposób oceny budowli nowych oraz istniejących. W aktualnym TSI „Infrastruktura” sposób oceny jest zawarty w pkt
6.2.4.9 (w starym TSI w pkt. 6.2.4.8), który
powołuje się m.in. na minimalne wymagania określone w pkt. 4.2.7.1 dla nowych
obiektów mostowych i w pkt. 4.2.7.4 dla
istniejących obiektów mostowych (w
starym TSI INF CR odpowiednio: w pkt.
4.2.8.1 i w pkt. 4.2.8.4).
Same zapisy wymagań minimalnych
również nie uległy znacznym zmianom,
uaktualniając powołane normy do ich nowych wersji lub wprowadzonych do nich
poprawek. Jest to jednak na tyle istotne,
że w trakcie oceny zgodności WE dokumentacji projektowej muszą być powoła-

ne właśnie te wersje norm (lub ich polskie
odpowiedniki).
Dla nowych obiektów mostowych muszą być przyjęte modele obciążeń określone w normie EN-1991-2:2003/AC:2010 [5]
(poprzednio: EN-1991-2:2003) a dla sprawdzenia istniejących obiektów mostowych
w normie EN-15528:2008+A1:2012 (poprzednio: EN-15528:2008) [6].
Konieczność stosowania tych norm
została podkreślona wprowadzeniem
ich Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 867) [9].
W zmienionym Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 września 1998 r. (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
[10] wprowadzono zapisy o sprawdzaniu
wytrzymałości istniejących budowli kolejowych przy stosowaniu modeli obciążeń

Tab. 1. Parametry użytkowe dla kategorii linii wg TSI INF CR [2]
Lp.

Kategorie linii wg TSI INF CR

Skrajnia

Nacisk osi [t]

Prędkość na linii [km/h]

Długość pociągu [m]

A

B

C

D

E

1.

IV-P

GC

22,5

200

400

2.

IV-F

GC

25

140

750

3.

IV-M

GC

25

200

750

4.

V-P

GB

22,5

160

300

5.

V-F

GB

22,5

100

600

6.

V-M

GB

22,5

160

600

7.

VI-P

GB

22,5

140

300

8.

VI-F

GC

25

100

500

9.

VI-M

GC

25

140

500

10.

VII-P

GA

20

120

250

11.

VII-F

GA

20

100

500

12.

VII-M

GA

20

120

500

Tab. 2. Parametry eksploatacyjne dla ruchu pasażerskiego wg nowych TSI INF [8]
Lp.
1.

Kod ruchu

Skrajnia

Nacisk osi [t]

Prędkość na linii [km/godz.]

Długość użytkowa peronu [m]

A

B

C

D

E

P1

GC

17

250–350

400

2.

P2

GB

20

200–250

200–400

3.

P3

DE3

22,5

120–200

200–400

4.

P4

GB

22,5

120–200

200–400

5.

P5

GA

20

80–120

50–200

6.

P6

G1

12

nd.

nd.

7.

P1520

S

22,5

80–160

35–400

8.

P1600

IRL1

22,5

80–160

75–240
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Największą zmianą w TSI INF są właśnie
kategorie linii i przypisane im parametry
[13].
W starych TSI INF kategorie podano rzymskimi numerami, po których podawano
rodzaj ruchu (P – pasażerski, F – towarowy, M– mieszany). Kategorie I, II, i III odnosiły się do TSI INF HS (kolei dużych prędkości) a kategorie IV, V, VI i VII odnosiły się
do TSI INF CR (kolei konwencjonalnych). W
nowym TSI kategoria linii jest kombinacją
kodów ruchu, gdzie na początku podany
jest rodzaj ruchu (P – pasażerski, F – towarowy) a następnie cyfra/liczba arabska.
Nie jest to wcale zmiana kosmetyczna i
trudno jest bezpośrednio przypisać kategorię linii wg nowego TSI na bazie starego
TSI INF.
W tabeli 1 podano parametry użytkowe (eksploatacyjne) dla kolei konwencjonalnych zgodnie z TSI INF CR [2]. Parametry użytkowe dla TSI INF HS podano
opisowo w [1, 13].
W tabeli 2 podano parametry eksploatacyjne (użytkowe) dla ruchu pasażerskiego a w tablicy 3 dla ruchu towarowego wg nowych TSI INF [8].
W tabeli 4 podjęto próbę korelacji parametrów eksploatacyjnych (użytkowych)
linii kolejowych wg starego TSI INF CR i
nowego TSI INF dla danych kategorii linii.
W nowych TSI zrezygnowano z wymogu spełnienia nacisku na oś minimum 25
ton (kat. IV i VI dla ruchu towarowego).
Przy próbie korelacji najbliższymi parametrami dla nich wydaje się kod F1. W nowych TSI podano dość duże widełki odnośnie prędkości na linii, co poprzednio
podawano jedynie wartością graniczną.
W stosunku do starych TSI dodano
kategorie poza siecią linii TEN tj. nowe
kody ruchu P6 i F4 (choć nie wykluczone jest stosowanie innych kodów ruchu
jako bardziej restrykcyjnych) oraz podano
parametry dla innych systemów szerokości torów, które wcześniej były punktem
otwartym (tj. P1520 i F1520 dla systemu
szerokości toru 1520 mm oraz P1600 i
F1600 dla toru 1600 mm). W tym przypadku występuje wymóg spełnienia minimalnego nacisku na oś 25 ton dla linii o szerokości toru 1520 dla ruchu towarowego
(kod F1520).

Tab. 3. Parametry eksploatacyjne dla ruchu towarowego wg nowych TSI INF [8]
Lp.

Kod ruchu

Skrajnia

Nacisk osi [t]

Prędkość na linii [km/godz.]

Długość użytkowa peronu [m]

A

B

C

D

E

1.

F1

GC

22,5

100–120

740–1050

2.

F2

GB

22,5

100–120

600–1050

3.

F3

GA

20

60–100

500–1050

4.

F4

G1

18

nd.

nd.

5.

F1520

S

25

50–120

1050

6.

F1600

IRL1

22,5

50–100

150–450

Tab. 4. Próba korelacji parametrów eksploatacyjnych (użytkowych) linii kolejowych wg starego TSI
INF CR i nowego TSI INF dla danych kategorii linii.
Kategorie linii wg TSI
INF CR

Kody ruchu
wg nowego
TSI INF

Skrajnia

Nacisk osi [t]

Prędkość na linii
[km/h]

Długość pociągu (dla
F) / długość użytkowa
peronów (dla P) [m]

A

B

C

D

E

F

1.

IV-P

P3

GC (DE3)

22,5

200
(120–200)

400
(200–400)

2.

IV-F

F1

GC

25 (22,5)

140
(100–120)

750
(740–1050)

3.

IV-M

P3-F1

GC

25 (22,5)

200
(100–200)

750
(200–1050)

4.

V-P

P4

GB

22,5

160
(120–200)

300
(200–400)

5.

V-F

F2

GB

22,5

100
(100–120)

600
(600–1050)

6.

V-M

P4-F2

GB

22,5

160
(100–200)

600
(200–1050)

7.

VI-P

P4

GB

22,5

140
(120–200)

300
(200–400)

8.

VI-F

F1

GC

25 (22,5)

100
(100–120)

500
(740–1050)

9.

VI-M

P4-F1

GC

25 (22,5)

140
(100–200)

500
(200–1050)

10.

VII-P

P5

GA

20

120
(80–120)

250
(50–200)

11.

VII-F

F3

GA

20

100
(60–100)

500
(500–1050)

Lp.

120
(60–120)
Uwaga: w nawiasie podano wartości i oznaczenia dla nowego TSI INF dla wartości skrajnych.
12.

VII-M

P5-F3

GA

20

500
(50–1050)

Tab. 5. Minimalny współczynnik alfa (α) wg starego TSI INF CR [2] i TSI INF HS [1] (dla nowych budowli)
Typy linii lub kategorie linii wg starych TSI INF

Minimalny współczynnik alfa (α)

A

B

1.

I, II, III

1,0

2.

IV

1,1

3.

V

1,0

4.

VI

1,1

5.

VII-P

0,83

6.

VII-F, VII-M

0,91

Lp.

eksploatacyjnych (zgodnie z normą PN-EN 15528 Kolejnictwo -- Klasyﬁkacja linii
w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy
obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą. [4]), natomiast
przy projektowaniu stosowanie modeli
obciążeń wg normy PN-EN 1991 Eurokod
1: Oddziaływania na konstrukcje. Dla Eu-

rokodu 1 [5] rozporządzenie [9] narzuca
minimalne wartości współczynników klasyﬁkacji obciążeń (α) dla linii kolejowych
magistralnych (kat. 0) i pierwszorzędnych
(kat. 1): α=1,21, a dla linii kolejowych drugorzędnych: α=1,10. W tym przypadku
podane w rozporządzeniu „kategorie” nie
są tożsame z „kategoriami” wg TSI INF.

Nowe obiekty mostowe
W tabeli 5 podano minimalny współczynnik alfa (α) wg starego TSI INF CR i TSI HS
(dla nowych budowli) a w tabeli 6 wg nowych TSI INF.
W tabeli 7 podano porównanie starych i nowych TSI INF dla minimalnego
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Tab. 6. Współczynnik alfa (α) dla projektu nowych budowli wg nowych TSI INF [8]
Typ ruchu wg TSI INF

Lp.

Minimalny współczynnik alfa (α)

A

B

1

P1, P2, P3, P4

1,0

2

P5

0,91

3

P6

0,83

4.

P1520

Punkt otwarty

5.

P1600

1,1

6.

F1, F2, F3

1,0

7.

F4

0,91

8.

F1520

Punkt otwarty

9.

F1600

1,1

Tab. 7. Porównanie starych i nowych TSI INF dla minimalnego współczynnika alfa (α)
dla projektu nowych budowli
Kategorie linii wg starego TSI INF CR
[2] i HS [1]

Typ ruchu wg nowego TSI INF [8]

Minimalny współczynnik alfa (α)

A

B

C

1

IV, VI

Brak

1,1

2

I, II, III, V

P1, F1, P2, F2, P3, F3, P4

1,0

3

VII-F, VII-M

F4, P5

0,91

4

VII-P

P6

0,83

5.

Brak

P1520, F1520

Punkt otwarty

6.

Brak

P1600, F1600

1,1

Lp.

współczynnika alfa (α) dla projektu nowych budowli. Wynika z niej, że już zastosowanie współczynnika α=1,1, jak dla kat.
linii drugorzędnych wg rozporządzenia [9]
spełnia minimalne wymagania TSI INF dla
tego parametru (przy założeniu prawidłowości w dalszym jego stosowaniu w procesie projektowym).
W tabeli 8 przedstawiono kategorie linii określona w EN [4] wraz z przypisaną
im prędkością maksymalną [km/h] wg
starych TSI INF CR – jako modele obciążeń jakie muszą być spełnione w trakcie
sprawdzania istniejących obiektów mostowych na minimalne wymagania TSI
INF. Natomiast w tabeli 9 i 10 podano modele obciążeń dla nowych TSI INF.
W stosunku do starych TSI INF [2]
oprócz spełnienia wymagań skorygowanego załącznika E (obecnie „dodatku
E”), w nowym TSI [8] dodatkowo podano
podstawę sprawdzania zgodności wg dodatku K a dla nowych wymagań dla linii
poza siecią linii TEN uzupełniono o dodatek L (jako deﬁnicja kategorii linii a12 dla
kodu ruchu P6). W nowym TSI zredukowano listę modeli obciążeń koniecznych do
sprawdzenia zwłaszcza w przypadku modeli obciążeń lokomotywami i czołowych
jednostek napędowych.

Tab. 8. Kategoria linii określona w EN – przypisana prędkość maksymalna [km/h] wg starych TSI INF CR [2]

Lp.

Lokomotywy i czołowe jednostki
napędowe

Elektryczne lub spalinowe zespoły
trakcyjne, pojazdy trakcyjne i wagony
silnikowe

Kategorie linii wg TSI INF CR

Wagony pasa-żerskie oraz lekkie
wagony towarowe

Wagony towarowe Inne pojazdy

A

B

C

D

E
B1 – 200
C2 – 180
D2 – 140

1.

IV-P

B1 – 200

nie określono

D2 – 200
L619 L620 L621 L622 – 160
D4xL – 140

2.

IV-F

nie określono

E5 – 100
D4 – 120
B2 – 140

D2 – 140
D4xL – 120

nie określono

3.

IV-M

zob. IV-P

zob. IV-F

zob. IV-P

zob. IV-P
C2 – 160
D2 – 100

4.

V-P

B1 – 160

nie określono

L421.5 – 160
L422.5 – 140
L619 L620 L621 L622 – 140

5.

V-F

nie określono

D4 – 100

L422.5 – 100
L619 L620 L621 L622 – 100

nie określono

6.

V-M

zob. V-P

zob. V-F

zob. V-P

zob. V-P

7.

VI-P

B1 – 140

nie określono

D2 – 140
D4xL – 140

C2 – 140
D2 – 100

8.

VI-F

nie określono

E4 – 100

D2 – 100
D4xL – 100

nie określono

9.

VI-M

zob. VI-P

B2 – 140
D4 – 120
E4 – 100

D2 – 140
D4xL – 140

C2 – 140
D2 – 120

10.

VII-P

A – 120

nie określono

L421.5 – 120

A – 120
nie określono

B1 – 120

11.

VII-F

nie określono

C2 – 100

L421.5 – 100
L619 L620 L621 – 80

12.

VII-M

B1 – 120

zob. VII-F

zob. VII-P + VII-F
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Tab. 9. Kategoria linii określona w normie EN — przypisana prędkość [km/godz.] — ruch pasażerski
wg nowych TSI INF [8]
Lp.

1.

Kod ruchu

Wagony pasażerskie oraz
lekkie wagony towarowe

A

B

Lokomotywy i czołowe
jednostki napędowe

Elektryczne lub spalinowe
zespoły trakcyjne, pojazdy
trakcyjne i wagony silnikowe

C

D

P1

Punkt otwarty

2.

P2

3.

P3a
(> 160 km/godz.)

A — 200
B1 — 160

Punkt otwarty
D2 — 200

Punkt otwarty

4.

P3b
(≤ 160 km/godz.)

B1 — 160

D2 — 160

C2 — 160
D2 — 120

5.

P4a
(> 160 km/godz.)

A — 200
B1 — 160

D2 — 200

Punkt otwarty

6.

P4b
(≤ 160 km/godz.)

A — 160
B1 — 140

D2 — 160

B1 — 160
C2 — 140
D2 — 120

7.

P5

B1 — 120

C2 — 120

B1 — 120

8.

P6

a12

9.

P1520

Punkt otwarty

10.

P1600

Punkt otwarty

Tab. 10. Kategoria linii określona w normie EN — przypisana prędkość [km/godz.] — ruch towarowy
wg nowych TSI INF [8]
Kod ruchu

Wagony towarowe i inne pojazdy

Lokomotywy ( 2 )

A

B

C

1

F1

D4 — 120

D2 — 120

2

F2

D2 — 120

D2 — 120

3

F3

C2 –100

C2 — 100

4

F4

B2 — 100

B2 — 100

5.

F1520

Punkt otwarty

6.

F1600

Punkt otwarty

Lp.

Wnioski i podsumowanie

Materiały źródłowe

Stosowanie nowych norm i nowych TSI
jest konieczne z uwagi na integrację europejską i ujednolicenia zapisów prawnych.
W dalszym ciągu, nawet w przypadku
nowych zamówień, spotkać można wymagania inwestora o konieczności spełnieniu normy obciążeń mostowych z
1985: PN-S-10030:1985 [6, 7, 12]. Pomimo
podobnych modeli obciążeń z Eurokodem 1 [5] wynikają dość znaczne różnice
zwłaszcza w przypadku konieczności stosowania nowych wyliczeń współczynnika
dynamicznego [6], [12].
Potwierdzenie prawidłowości przyjęcia stosownych rozwiązań projektowych i
wykonawczych zgodnie z TSI, jest dodatkową formą sprawdzenia inwestycji i w
niektórych przypadkach może uchronić
przed koniecznymi dodatkowymi wydatkami wynikającymi z niestosowania aktualnych przepisów.

[1] Decyzja Komisji 2008/217/WE z dnia
20 grudnia 2007 r. dotycząca specyﬁkacji technicznej interoperacyjności
podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei dużych
prędkości – Dz.U. UE L 77 z 19.3.2008,
s. 1
[2] Decyzja Komisji 2011/275/UE z dnia
26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyﬁkacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura”
transeuropejskiego systemu kolei
konwencjonalnych – Dz.U. UE L 126 z
14.5.2011, s. 53
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dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca
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WE,
2008/164/WE,
2008/217/
WE,
2008/231/WE,
2008/232/
WE, 2008/284/WE, 2011/229/UE,
2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/
UE i 2011/314/UE dotyczące technicznych specyﬁkacji interoperacyjności
– Dz.U. UE L 217 z 14.8.2012, s. 1

[4] EN
15528:2008+A1:2012
(PN-EN
15528+A1:2013-04) Kolejnictwo -- Klasyﬁkacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami
granicznymi pojazdów szynowych a
infrastrukturą
[5] EN 1991-2:2003/AC:2010 (PN-EN 19912:2007/AC:2010) Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje – Cześć 2: Obciążenia ruchome mostów
[6] Płudowska M. Szołucha Ł., Zobel H.:
„Ruchome obciążenia kolejowe według PN-S-10030:1985 i PN-EN 1991-2”,
Inżynieria i Budownictwo, 2014 r., nr
8/2014, str. 462-467.
[7] PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe.
Obciążenia.
[8] Rozporządzenie Komisji (UE) nr
1299/2014 z dnia 18 listopada 2014
r. dotyczące technicznych specyﬁkacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w
Unii Europejskiej – Dz.U. UE L 356 z
12.12.2014, s. 1
[9] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014
r. zmieniającym rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
kolejowe i ich usytuowanie, Dz. U. Nr
2014, poz. 867.
[10] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
września 1998 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 151, poz. 987.
[11] Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącego technicznych specyﬁkacji interoperacyjności
podsystemu „Infrastruktura” systemu
kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 356 z
12.12.2014) – Dz.U. UE L 228 z 2.9.2015,
s. 15
[12] Ukleja J., Bukowski S.: „Wybrane
aspekty analizy stateczności budowli infrastruktury kolejowej w ujęciu
norm polskich i eurokodu w odniesieniu do technicznych specyﬁkacji
interoperacyjności dotyczących infrastruktury.”, Przegląd Komunikacyjny,
2014 r., 9/2014, 9-15.
[13] Wciślik T. Problemy wdrażania interoperacyjności wynikające ze zmian
TSI i przepisów krajowych. Materiały
XVIII Naukowej Konferencji DROGI
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Interoperacyjność to zgodnie z deﬁnicją zawartą w ustawie o transporcie kolejowym
[20] „zdolność systemu kolei do zapewnienia
bezpiecznego i nieprzerwanego ruchu pociągów, spełniającego warunki techniczne,
ruchowe, eksploatacyjne i prawne, których
zachowanie zapewnia dotrzymanie zasadniczych wymagań (…) i umożliwia efektywne poruszanie się po transeuropejskiej sieci
kolejowej”. W deﬁnicji tej wyrażono cel wdrażania interoperacyjności, którym jest poprawa efektywności transportu kolejowego w
Unii Europejskiej. Dla osiągnięcia tego celu
określono wspólne europejskie wymagania,
które powinny być spełniane przez elementy
systemu kolei.
Przepisy oraz normy unijne i krajowe określające te wymagania zmieniają się co kilka
lat. Jakość tworzonego prawa niestety pozostawia sporo do życzenia, a tłumaczenia
dokonywane pospiesznie na języki wszystkich państw członkowskich generują błędy i
dwuznaczności, choć teoretycznie wszystkie
wersje językowe są równie ważnym i wiążącym źródłem obowiązującego prawa. Te
mankamenty prawa unijnego oraz opóźnienia w transpozycji do prawa krajowego
sprawiają, że zarówno same przepisy, jak i
zawarte w nich wymagania bywają nieznane
albo niezrozumiałe. W rezultacie idea interoperacyjności jako efektywnej współpracy na
wspólnych zasadach jest słabo zrozumiana
wśród praktyków branży kolejowej i traktowana jako zło konieczne.
Artykuł ten ma na celu przedstawienie
najczęściej występujących i najbardziej dolegliwych problemów występujących we
wdrażaniu TSI, związanych ze zmianami,
błędnym tłumaczeniem, opóźnioną transpozycją i nieznajomością lub niezrozumieniem
przepisów unijnych i krajowych.

ropejskiej, w przeciwieństwie do dyrektyw,
obowiązują bezpośrednio i nie muszą być
koniecznie do krajowego prawa transponowane – wystarczy uchylenie niezgodnych z
nimi przepisów. Niektóre elementy TSI zostały mimo to przetransponowane do polskich rozporządzeń, przez co zmiana prawa
unijnego może powodować sprzeczność
między nim a prawem polskim. Dobrym
przykładem jest wykaz składników interoperacyjności zawarty w rozporządzeniu ws.
interoperacyjności [15], który był opracowany na podstawie poprzedniego zestawu
TSI, a obecnie powinien obejmować mniej
pozycji. Uzupełniający wobec niego jest wykaz urządzeń i budowli przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego, wymagających uzyskania dopuszczenia do eksploatacji, zamieszczony w § 6 rozporządzenia ws.
dopuszczania do eksploatacji [13]. Powoduje
to wątpliwości natury prawnej, czy dany element infrastruktury powinien przejść procedurę jak dla składnika interoperacyjności,
czy jak dla pozostałych urządzeń i budowli
(nieobjętych wymaganiami TSI). Ponadto w
okresie przejściowym do 31 maja 2021 r. TSI
dopuszczają stosowanie składników interoperacyjności nieposiadających deklaracji WE,
dopuszczonych do eksploatacji wg przepisów krajowych, a takiego okresu przejściowego nie przewiduje polskie prawo. Należałoby w tych przypadkach stosować zasadę
pierwszeństwa prawa wspólnotowego, ponieważ zostało ono niewłaściwie przetransponowane do prawa krajowego.
Błędy tłumaczenia nowych TSI
Zestaw nowych TSI charakteryzuje się niestety niefrasobliwie wykonanym tłumaczeniem na język polski. Błędy polegają głównie
na zastosowaniu niewłaściwego znaczenia
słowa spośród dwóch możliwych w języku
angielskim – np. „gauge” oznacza „skrajnię”
albo „szerokość toru”, zaś „lift” może oznaczać
„windę” albo „podnośnik”. Ponadto poję-

Klasyfikacja linii wg różnych przepisów –
teoria i praktyka
Duży problem we wdrażaniu interoperacyjności stanowi nieznajomość różnych systemów klasyﬁkacji linii kolejowych wg przepisów i norm europejskich i krajowych.
W polskim rozporządzeniu ws. budowli
kolejowych [16] z 1998 r. sklasyﬁkowano linie
kolejowe poprzez kategorie określone słownie i cyfrowo w tabeli 3.1 rozporządzenia.
Linie podzielono na: magistralne (0), pierwszorzędne (1), drugorzędne (2) i znaczenia
miejscowego (3). Kryteriami klasyﬁkacji są:
obciążenie przewozami, prędkość maksymalna i prędkość maksymalna pociągów
towarowych. Przed nowelizacją w 2014 r.
kryterium klasyﬁkacji był także dopuszczalny
nacisk osi. Zgodnie z § 13 ust. 3 wystarczające jest spełnienie jednego kryterium, by linię
zakwaliﬁkować do danej kategorii. Od klasyﬁkacji tej zależą wymagane minimalne promienie łuków, maksymalne nachylenia po-

Tab. 1. Klasyfikacja linii wg TSI INF HS 2007 [3] oraz TSI INF CR 2011 [4]
Kategorie linii wg TSI

Opóźnienia w dostosowaniu prawa
krajowego
Analiza prac ministerstw nad dostosowaniem prawa krajowego do prawa unijnego
wskazuje na znaczne opóźnienia w stosunku do terminów narzuconych przez UE. Ponadto rozporządzenia i decyzje Komisji Eu-

cia występujące w normach europejskich
zostały przetłumaczone nawet w sytuacji,
gdy przywołana norma nie została jeszcze
opublikowana w języku polskim, w dodatku
przetłumaczono je niekonsekwentnie. Błędy
tłumaczenia dotyczące skrajni budowli opisane zostały szerzej w artykule [1]. Błędnie
przetłumaczone zostały także liczne pojęcia
występujące w Dodatkach C i D do TSI INF.
Dostrzeżone błędy tłumaczenia zgłosiłem do polskiego biura KE, która 2 września
2015 r. wydała sprostowanie do TSI INF [17].
Niestety KE nadal nie przeanalizowała dostatecznie i prawdopodobnie nie skonsultowała chociażby z PKN zagadnień skrajni, przez
co błędne pojęcie „nominalnej instalacyjnej
szerokości skrajni” zamieniła na „nominalnej
granicznej skrajni zabudowy” zamiast po
prostu „nominalnej skrajni zabudowy”. Pozostałe błędy, których niewątpliwie nie udało
się uniknąć także w innych TSI, nadal czekają
na odkrycie i sprostowanie.

dużej
prędkości
Typy
linii
konwencjonalne

Rodzaj ruchu
pasażerski

towarowy

mieszany

specjalnie zbudowane dla v ≥ 250 km/h

I

nd.

nd.

zmodernizowane dla v ≈ 200 km/h

II

zbudowane lub zmodernizowane z dostosowaniem prędkości do ograniczeń terenowych

III

nowa podstawowa TEN

IV-P

IV-F

IV-M

zmodernizowana podstawowa TEN

V-P

V-F

V-M

nowa inna TEN

VI-P

VI-F

VI-M

zmodernizowana inna TEN

VII-P

VII-F

VII-M
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nawcom odnowień czy modernizacji. Mimo
to w specyﬁkacjach istotnych warunków zamówienia typy linii zwykle nie są stosowane
jako wymaganie, chociaż zazwyczaj pośród
innych przepisów, norm i wytycznych wymaga się zgodności m.in. ze Standardami technicznymi. Osobiście spotkałem się tylko z
jednym przypadkiem próby zastosowania tej
klasyﬁkacji – niestety nieudanej, ponieważ w
opisie technicznym projektu wykonawczego
znalazło się stwierdzenie, że kategoria linii to
M120… wg TSI!
W nowych TSI INF [11], wspólnych dla
kolei dużych prędkości i konwencjonalnych,
zastosowano zupełnie odmienną, bardziej
elastyczną klasyﬁkację linii w oparciu o kody
ruchu. Określono je w tabelach 2 i 3 TSI, podając dla każdego z nich minimalne skrajnie
i naciski osi oraz zakres zazwyczaj stosowanych prędkości na linii i długości użytkowych
peronów (dla ruchu pasażerskiego) lub pociągów (dla ruchu towarowego) – patrz tabela 2. Nadal dopuszczono projektowanie
linii o wyższych parametrach niż wynikające
z przyjętej kategorii. Skrajnia i nacisk osi nie
mogą być ograniczone, zaś prędkość i długość peronu lub pociągu mogą, ale tylko w
określonych miejscach linii, gdy uzasadniają
to ograniczenia geograﬁczne, urbanistyczne
lub środowiskowe. Zasady doboru kodów
ruchu i wynikających z nich parametrów linii
zostały szerzej opisane w artykule [1].
Podobnie jak typy linii wg Standardów
technicznych [18], nowe kategorie wg TSI byłyby bardzo wygodnym narzędziem do strategicznego planowania docelowego kształtu sieci kolejowej. Przewidziano to zresztą
w pkt 4.2.1 ppkt 2 TSI INF [11], stawiając
wymaganie klasyﬁkacji istniejących linii wg
tych kategorii. Niestety świadomość istnienia
kodów ruchu, nie mówiąc już o poprawnej
praktyce ich stosowania, nadal jest znikoma
zarówno wśród projektantów, wykonawców,
jak i zarządców infrastruktury przygotowujących wymagania dla zamówień publicznych.
Pozostaje mieć nadzieję, że przypisanie do-

dłużne i inne parametry techniczne linii. PKP
PLK S.A. korzystają z niej zarówno w swoim
wykazie linii Id12 [22], jak i w dokumentacji
przetargów na projektowanie lub wykonanie
robót. Klasyﬁkacja ta jest powszechnie znana
wśród projektantów i wykonawców.
Komisja Europejska przyjęła TSI INF HS
w 2007 r. [3], zaś TSI INF CR w roku 2011 [4].
Określono w nich wymagania dla poszczególnych linii, dzieląc je na kategorie jak w
tabeli 1. Dla każdej kategorii linii określono
wymagania w zakresie skrajni, nacisku osi,
prędkości na linii oraz długości pociągu. Nie
dopuszczono projektowania linii o niższych
parametrach, choć mogły być stosowane
wartości większe. Obecnie te TSI są już uchylone, ale w dokumentacji sporządzonej do
2014 r. włącznie wciąż się tę klasyﬁkację linii
spotyka, najczęściej z zaniżoną prędkością
– niezgodnie z celem TSI, którym było przyjęcie wspólnych europejskich standardów,
także w dziedzinie prędkości.
W 2010 r. narodowy zarządca infrastruktury przyjął do stosowania opracowane
przez CNTK Standardy techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych [18].
Miały one wprowadzić do Polski europejski
poziom wymagań na podstawie TSI dla kolei dużych prędkości oraz (wówczas jeszcze
opracowywanych) TSI dla kolei konwencjonalnych. Zastosowano w nich nowatorską
klasyﬁkację linii, której kryteriami są tylko
prędkość maksymalna i rodzaj ruchu na linii, a od nich zależą pozostałe wymagania.
Symbol określający typ linii składa się z litery
(P – ruch pasażerski, M – mieszany, T – towarowy) oraz liczby oznaczającej maksymalną
prędkość w km/h (250, 200, 160, 120, 80 i 40).
Dla każdego typu linii określono odrębne
wymagania w zakresie różnych elementów
infrastruktury, w tym nominalnych nacisków
osi i geometrii układów torowych.
Klasyﬁkacja ta jest wygodnym narzędziem
służącym określeniu docelowego stanu poszczególnych linii na sieci kolejowej, jak również przekazaniu spójnych wymagań wyko-

Tab. 2. Klasyfikacja linii normalnotorowych wg TSI INF 2014 [11]

celowych kodów ruchu do poszczególnych
linii w Polsce będzie zawierał Krajowy Plan
Wdrażania dla TSI INF, na którego opracowanie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
rozpisało przetarg. Niestety znów z opóźnieniem, bo plan powinien zostać zgłoszony KE
do końca 2015 r., otwarcie ofert nastąpiło 7
września 2015 r., a czas na opracowanie dokumentu wynosi 7 miesięcy…
Zdarzyło mi się ostatnio spotkać z pomyleniem pojęcia kodów ruchu wg TSI z klasami
obciążenia linii kolejowych określonymi wg
normy EN 15528:2008+A1:2012. Te ostatnie
również występują w TSI INF [11] jako „kategorie linii określone w EN” i w połączeniu
z prędkością są stosowane do oceny wytrzymałości istniejących budowli ziemnych
i obiektów inżynieryjnych. Z tego względu
w specyﬁkacjach istotnych warunków zamówienia dla zadań inwestycyjnych powinna
być jasno określona docelowa klasa obciążenia albo zawarty zapis, że klasa pozostaje
taka, jak w aktualnym Regulaminie Przydzielania Tras Pociągów.
Skrajnia budowli i odległość peronu
od osi toru
Kolejnym zagadnieniem, które może stwarzać problemy w weryﬁkacji WE podsystemów, jest stosowana w Polsce skrajnia budowli i wynikająca z niej odległość peronu od
osi toru. W ciągu ostatnich kilku lat zmianie
uległy pod tym względem przepisy europejskie, polskie, Polskie Normy i wreszcie przepisy wewnętrzne PKP PLK S.A. Zagadnienie
skrajni budowli zostało szerzej omówione w
artykule [1].
TSI PRM wydana w 2008 r. [2] w swoim
ogólnym wymaganiu zasygnalizowała potrzebę zmniejszenia odległości krawędzi
peronu od stopni taboru. W Polsce jest ona
znaczna, co stwarza ryzyko wpadnięcia stopy, zwłaszcza w przypadku dzieci lub osób
o ograniczonej sprawności ruchowej. TSI
PRM 2008 określała odległość peronu mierzoną równolegle do powierzchni tocznej
toru, wyliczoną wg wzoru:

Kody ruchu pasażerskiego
Kod ruchu

Skrajnia

Nacisk osi [t] *

Prędkość na linii [km/h]

Długość użytkowa
peronu [m]

P1

GC

17

250–350

400

P2

GB

20

200–250

200–400

P3

DE3

22,5

120–200

200–400

P4

GB

22,5

120–200

200–400

P5

GA

20

80–120

50–200

P6

G1

12

nd.

nd.

Kody ruchu towarowego
Kod ruchu

Skrajnia

Nacisk osi [t] *

Prędkość na linii [km/h]

Długość pociągu [m]

F1

GC

22,5

100–120

740–1050

F2

GB

22,5

100–120

600–1050

F3

GA

20

60–100

500–1050

F4

G1

18

nd.

nd.

* patrz przypisy do tabel 2 i 3 w TSI INF [11]
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gdzie R jest promieniem łuku w metrach.
Jednocześnie uzależniono położenie krawędzi peronu bq od granicznej skrajni zabudowy bqlim wg wzoru:
!"#$

%

!

%

!"#$

& '!

Przy tym tolerancja położenia krawędzi peronu miała wynosić 0 ≤ Tq ≤ 50 mm. W wyniku
tego faktyczna odległość peronu od osi toru
mogła być większa niż konwencjonalna. Do
czasu publikacji EN 152733 i aktualizacji TSI
miały jednak obowiązywać przepisy krajowe dotyczące minimalnej skrajni budowli.
Oprócz tego przewidziano stały przypadek
szczególny dla Polski, który stanowił, iż „Dla
peronów o wysokości 550 m i 760 mm, odległość peron-oś toru będzie wynosiła:”
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Umożliwiło to stosowanie przepisów krajowych nawet po wprowadzeniu normy
EN 152733, ponieważ PN-K-02057:1969
[9], rozporządzenie [16] i warunki Id-1 [21]
przed ich zmianą przewidywały odległość
1725 mm i analogiczne poszerzenia w łukach.
Od początku 2015 r. weszły w życie nowe
TSI PRM [12] oraz TSI INF [11]. Parametr odległości peronu od osi toru w całości przeniesiono do TSI INF, uzależniając jego wartość od
skrajni budowli wg normy EN 15273-3:2013
zgodnie z praktycznie niezmienionym wzorem:
!"#$

%

!

%

!"#$

& '()**

Niestety w polskim wydaniu TSI pojęcie
„structure installation limit gauge” stosowane w normie EN 15273-3 przetłumaczono
błędnie i sprostowano dopiero po mojej interwencji.
Norma EN 15273-3 określająca skrajnie
budowli została opublikowana w oryginale w roku 2009, zaś PKN przyjął ją do zbioru
Polskich Norm w kwietniu 2010 r. w języku
angielskim [7], zastępując normę PN-K02057:1969 [9]. W roku 2013 norma ta została ponownie zastąpiona – skorygowano niektóre błędy dostrzeżone w wersji z roku 2009
(za to niektóre indeksy w symbolach wielkości zamiast angielskiego przybrały brzmienie
francuskie). PKN wprowadził także tę normę
do zbioru PN w języku angielskim [8]. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o normalizacji [19]
powoływane w aktach prawnych mogą być
tylko PN opublikowane w języku polskim.
Zatem odwołanie do PN w rozporządzeniu
ws. budowli kolejowych [16] w tej sytuacji
odnosiłoby się do ostatniej normy wydanej
po polsku, czyli PN-K-02057:1969, która też w
praktyce stosowana jest do dziś. Przewiduje
ona perony w odległości 1725 mm od osi
toru z dodatkowym poszerzeniem w łukach
o promieniu poniżej 4000 m. Zgodnie z art.
5 ust. 3 ustawy o normalizacji stosowanie PN
jest dobrowolne, zatem przepis rozporządzenia dotyczący skrajni budowli wbrew swojemu brzmieniu nie jest wymaganiem, a tylko
zaleceniem.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
przyjęło 30 czerwca 2014 r. zmianę rozporządzenia [16]. Oprócz poprawienia błędów
i dostosowania przepisów do wymagań TSI,
w zmienionej treści rozporządzenia uzależniono odległość krawędzi peronu od osi toru
od wymagań skrajni. Dla peronów o wysokości 0,76 m wprowadzono odrębny wzór
uzależniający odległość peron – oś toru od
granicznej skrajni zabudowy, wg metody
stosowanej także w normie [8]. Ponieważ TSI
INF [11] stosuje się bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, mamy obecnie w Polsce dwa akty prawne regulujące to
samo zagadnienie w nieco odmienny spo-

sób, przynajmniej dla peronów o wysokości
0,76 m. Wobec tego wskazane byłoby pozostawienie w rozporządzeniu [16] jedynie
wymagania, aby odległość ta była obliczana
zgodnie z PN, a dla linii interoperacyjnych –
z TSI INF. Nota bene w rozporządzeniu odniesiono się tylko w języku polskim do pojęcia
granicznej skrajni zabudowy, które w normie [8] występuje tylko w języku angielskim
(structure installation limit gauge).
Najpóźniej, bo dopiero 24 marca 2015 r.,
zostały zmienione wewnętrzne warunki Id-1
[21] obowiązujące na sieci PKP PLK S.A. Dołączono do nich m.in. Moduł A2 dotyczący
skrajni budowli, w którym przyjęto do stosowania ujednoliconą skrajnię budowli GPL1
opracowaną w oparciu o skrajnie G1, G2, GA
i GB wg PN-EN 15273-3 [8]. Szerokość skrajni
GPL1 przyjęto w taki sposób, by mieściła w
sobie skrajnię wg PN-K-02057:1969, a w dolnej części przewidziano przestrzeń udostępnioną wyłącznie dla zabudowy peronów,
ramp ładunkowych, urządzeń oraz budowli
służących bezpośrednio do prowadzenia ruchu kolejowego.
Autorzy tych przepisów wykazali się
znacznie większą starannością niż ministerstwo, ponieważ pojęcia występujące w normie przełożyli na język polski w sposób
konsekwentny, uzupełniając je w nawiasach
oryginalnym brzmieniem angielskim. Rozpatrując Moduł A2 warunków Id-1 łącznie z deﬁnicjami typów skrajni wg normy [8], można
wywnioskować, że przyjęto do stosowania
odległość peronu 1675 mm powiększoną
odpowiednio w łukach, która w wyniku przemieszczeń toru podczas eksploatacji może
się zmniejszyć do 1650 mm (plus poszerzenie skrajni w łuku).
Nowa skrajnia powoli upowszechnia się
wśród personelu zarządcy infrastruktury.
Osobiście jednak spotkałem się z pismem
dyrektora pewnego zakładu linii kolejowych,
który dla odnowienia linii wskazał GPL-1 jako
skrajnię wg… PN-EN 15273-3. Najwyraźniej
nie miał on świadomości, że skrajnia ta nie
występuje w tej normie, a jedynie została
na podstawie normy opracowana przez PKP
PLK S.A. Należy także zauważyć, że warunki
Id-1 [21] dotyczą utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych. Budowy i modernizacje
linii powinny odbywać się zgodnie ze Standardami technicznymi [18], które nie zostały
dotychczas zmienione ani wycofane, choć
w tomie II dotyczącym skrajni powielają one
(dla prędkości do 200 km/h) wymagania wycofanej PN-K-02057:1969.
Modernizacje, odnowienia i budowy linii,
które rozpoczęto przed wejściem w życie
zmiany rozporządzenia [16] zostały zaprojektowane z peronami w odległości 1725 mm i
muszą być oceniane na zgodność z TSI PRM
2008 [2], a dokładniej przypadkiem szczególnym dla Polski. Problem, jaki może tutaj
wystąpić, to poszerzenie skrajni. Zgodnie z
wycofaną PNK02057:1969 i warunkami Id-1
[21] w brzmieniu sprzed marca 2015 r., jeśli
tor przyperonowy leży w łuku o promieniu
ponad 4000 m, nie jest wymagane zwięk-

szenie odległości peronu. Jednak zgodnie ze
wzorem z pkt 7.4.1.2 TSI PRM 2008 peron należy zlokalizować w odległości zwiększonej o
nawet 9 mm.
Spotkałem się z przypadkiem, gdzie koniec peronu znalazł się przy początkowym
odcinku krzywej przejściowej, a miejscowy
promień krzywizny na końcu peronu nieznacznie przekroczył 4000 m. Zgodnie z
PNK02057:1969 oraz Id-1 [21] nie zaprojektowano poszerzenia, zaś pomiar na budowie
wykazał wręcz zmniejszenie odległości w
jednym miejscu do 1724 mm. W tym przypadku nie były spełnione wymagania ani
TSI PRM 2008 [2] (peron za blisko), ani aktualnych TSI INF [11] (peron za daleko). Wymagało to dodatkowego uzasadnienia podczas
weryﬁkacji WE podsystemu Infrastruktura,
poprzez odwołanie się bezpośrednio do zasadniczych wymagań określonych w załączniku III do dyrektywy 2008/57/WE [5].
Nowo rozpoczynane przedsięwzięcia są
już projektowane w oparciu o aktualne wymagania. Projektanci i wykonawcy powinni
jednak zwrócić uwagę, by korzystając z aktualnej normy [8], stosować także odpowiednie poszerzenia skrajni – również przy łukach
o dużych promieniach. Pozwoli to uniknąć
problemów na etapie weryﬁkacji WE podsystemu i jego dopuszczania do eksploatacji.
Ocena wytrzymałości torów, rozjazdów
i skrzyżowań
Zagadnieniem, które dla niektórych bywa
niezrozumiałe, jest sposób oceny wytrzymałości torów, rozjazdów i skrzyżowań. W
TSI INF CR [4] funkcjonowało domniemanie zgodności w przypadku odpowiedniej
liczby przytwierdzeń na kilometr szyny oraz
spełnienia wymagań dla składników interoperacyjności – szyn, systemów przytwierdzeń i podkładów. W aktualnych TSI INF [11]
domniemanie zgodności jest trudniejsze
do uzyskania, ponieważ należy w tym celu
wskazać tor o identycznej konstrukcji nawierzchni, który znajdował się w normalnej
eksploatacji w takich samych warunkach
przez co najmniej rok i przeniósł obciążenie
co najmniej 20 mln ton brutto (tzw. istniejący
projekt toru – rys. 1). Konstrukcja nawierzchni jest zdeﬁniowana przez charakterystyki
techniczne określone w Dodatku C do TSI
INF (uwaga na sprostowane błędy tłumaczenia – rys. 2). Są one znacznie bardziej
szczegółowe niż stosowane przez PKP PLK
S.A. w standardach konstrukcyjnych torów
wg Id-1 [21] oraz Standardów technicznych
[18]. Jest to istotna różnica, ponieważ zmiana
choćby jednej charakterystyki (wg Dodatku
C) lub warunku eksploatacji (wg Dodatku
D) względem istniejącego projektu toru wymaga przeanalizowania różnic i oceny ich
wpływu na wytrzymałość. Jeśli projektowana konstrukcja nawierzchni znacznie różni
się od istniejącego projektu toru, wówczas
wytrzymałość toru należy wykazać obliczeniowo w pełnym zakresie, biorąc pod uwagę
wymagania pkt 4.2.6 TSI INF.
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Dokumenty i obliczenia wymagane
od zarządcy infrastruktury
W pkt 4.5 TSI INF [11] zawarto wymaganie,
aby zarządca infrastruktury posiadał dokumentację utrzymania dla każdej linii oraz
plan utrzymania.
Dokumentacja utrzymania musi być przygotowana przed oddaniem linii do eksploatacji jako część dokumentacji technicznej
towarzyszącej deklaracji weryﬁkacji WE. Plan
utrzymania zawiera szerszy zakres informacji
i wymagań, a jego celem jest zapewnienie,
że wymagania TSI będą utrzymane w trakcie
eksploatacji podsystemu.
Zależność między tymi dokumentami
przedstawiono na schemacie 3. Na oﬁcjalne
zapytanie o plan utrzymania zdarzyło mi się
spotkać z odpowiedzią, że „zakład prowadzi
utrzymanie infrastruktury we własnym zakresie”…

Zgodnie z pkt 4.2.5.1 TSI INF zadaniem zarządcy jest podejmowanie decyzji o geometrycznych wartościach projektowych rozjazdów i skrzyżowań stosownie do jego planu
utrzymania.
Ocena geometrii rozjazdów i skrzyżowań
wg pkt 6.2.4.8 TSI INF odbywa się w oparciu o
stosowne oświadczenie, które powinien wydać zarządca infrastruktury lub podmiot zamawiający (którym jest zazwyczaj zarządca).
Ponadto ocena spełnienia innych wymagań TSI INF przez jednostkę notyﬁkowaną
wymaga dostarczenia wyników obliczeń i
symulacji, zgodnie z pkt 6.2.4 TSI INF dokonanych przez zarządcę infrastruktury.
Obliczenia wymagane od zarządcy obejmują: skrajnię budowli, odległość między
osiami torów, odległość peronu od osi toru
i stożkowatość ekwiwalentną. Dla prędkości
powyżej 200 km/h wymagana jest także symulacja zmian ciśnienia w tunelach.

1. Sposoby wykazania zgodności z wymaganiami TSI INF [11] w odniesieniu do wytrzymałości torów, rozjazdów i skrzyżowań

2. Charakterystyki techniczne torów, rozjazdów i skrzyżowań wg Dodatku C
do TSI INF [11]

3. Dokumentacja utrzymania i plan utrzymania wg pkt 4.5 TSI INF [11]

Pojęcie podsystemu
Pewne wątpliwości może budzić samo pojęcie „podsystem”. W ustawie o transporcie
kolejowym [20] zdeﬁniowano je jako „część
systemu kolei o charakterze strukturalnym
bądź funkcjonalnym, dla której ustalono
odrębne zasadnicze wymagania dotyczące
interoperacyjności systemu kolei”. W art. 25a
ust. 2 wymieniono także nazwy podsystemów. W załączniku II do dyrektywy 2008/57/
WE [5] określono elementy wchodzące w
skład podsystemów, a w załączniku III – zasadnicze wymagania. Nie jest jednak jednoznaczne, czy jako odrębny podsystem należy
traktować zespół wymienionych elementów
na całej sieci kolejowej UE, czy na całej sieci
państwa członkowskiego, czy na całej linii kolejowej, czy na całym odcinku linii kolejowej,
czy w określonym przedziale kilometrażu,
czy może zgodnie z zakresem prowadzonej
modernizacji. W przypadku fragmentarycznych modernizacji i odnowień linii kolejowych, jakie są prowadzone w Polsce, jest
to zagadnienie o tyle istotne, że dla całego
podsystemu jednostka notyﬁkowana wystawia „certyfikat weryfikacji WE podsystemu”,
ale jeśli oceniana jest tylko część podsystemu, to jest to „pośredni certyfikat weryfikacji
WE podsystemu”. Żeby utrudnić sprawę, w
prawie unijnym dokumenty te nazywają się
odpowiednio „certyfikat weryfikacji WE” (bez
słowa „podsystemu”) oraz „pośrednie potwierdzenie weryfikacji”.
Za najwłaściwszą i najbardziej praktyczną interpretację należałoby uznać traktowanie jako odrębny podsystem elementów
składowych wg załącznika II do dyrektywy
2008/57/WE na całym odcinku linii kolejowej
pomiędzy punktami węzłowymi, ponieważ
wymagania dotyczące parametrów eksploatacyjnych powinny być na całej długości
odcinka jednakowe. Również rozsądne,
choć już bardziej kłopotliwe przy analizach
stopnia wdrożenia interoperacyjności, jest
dookreślenie zakresu podsystemu poprzez
przedział kilometrażu linii kolejowej. W tych
przypadkach fragmentaryczna modernizacja
lub odnowienie (np. tylko jednego toru szlakowego albo tylko torów głównych zasadniczych na stacji) musiałyby podlegać weryﬁkacji WE jako część, a nie całość podsystemu,
albo – w celu uzyskania certyﬁkatu na cały
podsystem – ocenie musiałyby zostać poddane także te części podsystemu, które nie
są przedmiotem żadnych prac wymiennych.
Z tego powodu w praktyce najczęściej zakres podsystemu określany jest zgodnie z
zakresem prowadzonych robót, co jednak
nie jest w pełni właściwe, ponieważ rodzi
ryzyko pominięcia podczas oceny wymagań
dotyczących styku dwóch tak określonych
podsystemów, np. odległości peronu od osi
leżącego przy nim toru. Oczywiście parametr
ten zależy od prac wykonywanych zarówno
w torze jak i peronie, dlatego powinien zostać oceniony dwukrotnie, jeśli prace te są
wykonywane i oceniane w innym czasie.
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Aktualność przepisów
na Liście Prezesa UTK
W art. 17 dyrektywy 2008/57/WE [5] określono przypadki, kiedy interoperacyjność może
zostać osiągnięta przez spełnienie krajowych
wymagań, a nie TSI. Dotyczy to m.in. punktów otwartych (wymagań nieokreślonych w
TSI) oraz procedury odstępstwa opisanej w
art. 9 tejże dyrektywy. W ramach tej procedury każdorazowo powinny być określane
alternatywne przepisy techniczne użyte do
wdrożenia zasadniczych wymagań.
Poprzez ustawę o transporcie kolejowym
[20] i rozporządzenie [15] zawężono wybór
alternatywnych przepisów technicznych,
określając, że w przypadku odstępstwa od
stosowania TSI podsystem powinien spełniać wymagania określone na tzw. Liście
Prezesa UTK, ostatnio opublikowanej we
wrześniu 2013 r. [6] Zgodnie z dyrektywą
i rozporządzeniami wprowadzającymi TSI,
wykaz przepisów technicznych powinien zostać zaktualizowany i zgłoszony KE w ciągu 6
miesięcy po publikacji nowych TSI. W Polsce
jeszcze nie został (do chwili powstania niniejszego tekstu, czyli połowy września 2015 r.).
Od czasu publikacji Listy Prezesa UTK
zmianie lub zastąpieniu uległo wiele wymienionych na niej aktów prawnych i norm.
Odwoływanie się w tym wykazie do Polskich
Norm wprowadza pośrednio obowiązek ich
stosowania, co stoi w sprzeczności z art. 5
ust. 3 ustawy o normalizacji [19]. Nota bene
podobna sytuacja występuje w przypadku
TSI i przywołanych w nich norm europejskich, które jako de facto źródło obowiązującego prawa powinny być dostępne
bez ograniczeń, w tym ekonomicznych. W
przypadku aktów prawnych sensu stricto
również mamy do czynienia z dwuznaczną
sytuacją. Z jednej strony obowiązują nowsze rozporządzenia, a z drugiej – zgodnie z
rozporządzeniem [13] wprowadzającym Listę Prezesa UTK – dla spełnienia wymagań
interoperacyjności powinny być stosowane
rozporządzenia starsze. Może zatem dojść
do sytuacji, gdy spełnienie wymagań interoperacyjności w zgodzie z obowiązującym
prawem jest praktycznie niemożliwe!
Z tych powodów istnieje pilna potrzeba aktualizacji Listy Prezesa UTK albo – najbardziej w zgodzie z duchem dyrektywy
2008/57/WE – zastąpienia jej zbiorem wyrażonych wprost wymagań, oraz każdorazowego określania tych wymagań po wpłynięciu wniosku o odstępstwo od stosowania TSI.
Podsumowanie
Efektywna współpraca oparta na wspólnych
zasadach, którą wyraża pojęcie interoperacyjności, jest szczytnym celem postawionym
przed państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami sektora kolejowego w Unii Europejskiej. Jednak z powodu wątpliwej jakości
tworzonego prawa oraz częściowo zrozumiałych oporów przed jego stosowaniem,
osiągnięcie jej jest utrudnione. Nam, jako

użytkownikom tego prawa i fachowcom,
pozostaje kontrolowanie pracy legislatorów
oraz ciągłe pogłębianie własnej wiedzy i
zrozumienia w dziedzinie interoperacyjności
systemu kolei. Pamiętajmy, że nie jest ona
złem koniecznym, lecz rzeczywistą potrzebą.
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Część I - Dotykowa ścieżka prowadząca
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„Osobom niedowidzącym informacje o trasie
pozbawionej przeszkód muszą być przekazywane przynajmniej za pomocą oznakowania dotykowego”, TSI PRM pkt 4.2.1.2.3 (2)
[1]
Siedem lat i dwa miesiące – tyle czasu
obowiązują przepisy unijne dotyczące
dostępności stacji kolejowych dla niepełnosprawnych, a wciąż można znaleźć w
nich określenia niejednoznaczne. Aby to
wyjaśnić, zacznę od kwestii tłumaczenia,
postaram się sprecyzować użyte terminy
oraz wyjaśnić ich znaczenie. Tam, gdzie
wątpliwości dotyczą tekstów oryginalnych, porównam zapisy powiązanych dokumentów i spróbuję wyciągnąć z nich
wniosek, który pozwalałby zaproponować
utrzymanie w mocy fragmentu starego,
nieobowiązującego już TSI PRM, który
brzmi: „w przypadku zainstalowania ścieżki
dotykowej, powinna ona spełniać przepisy
krajowe i przebiegać na całej długości trasy
wolnej od przeszkód (lub takich tras)”, ponieważ wersja obowiązująca od 1 stycznia
2015 na pierwszy rzut oka wcale nie określa jednoznacznie, czy dotykowe ścieżki
prowadzące powinny znajdować się na całej długości trasy pozbawionej przeszkód,
czy też nie.
Kwestie językowe
W zacytowanym na początku fragmencie
„oznakowanie dotykowe” jest tłumaczeniem z oryginalnego „tactile (…) walking
surface indicators” (dotykowe oznakowanie
na posadzce), w skrócie TWSI, nie mylić z
TSI. Zanim przystąpimy do analizy, parę
słów na temat tłumaczenia i często pojawiających się niezgodności z oryginałem.
Wynikają one z tego, że jedno słowo w którymkolwiek z języków najczęściej ma więcej niż jedno znaczenie. Zbiór znaczeń słowa w danym języku nie zawsze pokrywa
się ze zbiorem znaczeń podobnego słowa

w innym języku. Mimo części wspólnych w
tym zbiorze istnieją też zupełnie rozbieżne.
Takiej sytuacji czasem wręcz nie sposób
uniknąć ponieważ nie istnieją jednoznaczne odpowiedniki pewnych słów w dwóch
językach. Z tego powodu nie tłumaczę
użytego w normie słowa wayfinding (od
rzeczownika way oznaczającego drogę i
czasownika to find, czyli znaleźć, znajdować), które w polskim języku nie znajduje
odpowiednika w jednym słowie, termin
angielski jeszcze się powszechnie nie przyjął, a przedstawianie go posługując się za
każdym razem opisem nadmiernie wydłuża zdanie. W terminie tym zawarty jest cały
zbiór elementów składających się na system orientacji i metod nawigacji w przestrzeni w celu odnajdywania drogi, pozwalający na dotarcie z miejsca na miejsce
w najprostszy sposób, a więc również TWSI
oraz informację mówioną. Termin ten jest
bardzo szeroki. Przy jego pomocy określamy również między innymi sposoby nawigacji używane przez Polinezyjczyków podczas wypraw w głąb otwartego oceanu na
dystanse tysięcy kilometrów już 3000 lat
przed naszą erą, jak również sposoby odnajdywania drogi przez wędrowne ptaki.
Współcześnie jako wayfinding przyjęło się
używać w kontekście architektonicznym
jako odnajdywanie drogi w środowisku
zabudowanym. Kevin Andrew Lynch,
planista znany ze swej pracy nad percepcją środowiska urbanistycznego, twórca
i badacz elementu geograﬁi behawioralnej
określanego przezeń jako mental mapping
czyli mapa poznawcza. W swojej książce
Obraz miasta wydanej w 1960r. [2] deﬁniuje on wayfinding jako stosowanie określonych znaków, sygnałów i wskazówek odbieranych ze środowiska zewnętrznego za
pomocą zmysłów. Per Mollerup wprowadza
również termin wayshowing (pokazywanie
drogi) rozróżniając dziewięć strategii odnajdywania drogi, które wszyscy stosujemy w nawigacji na terenach nieznanych
[3]. W znaczeniu ujętym w normie, w jego
skład, do tej pory, wchodzi informacja wizualna, dźwiękowa oraz dotykowa.
Jeśli decydujemy się na tłumaczenie,
przydałoby się uniknąć sytuacji dwuznacznych, takich jak sformułowanie „ścieżka
kierunkowa” użyte w poprzedniej wersji
TSI PRM. W tym przypadku nasuwa się
skojarzenie z drogą jednokierunkową,

a jak się okazuje - niesłusznie. Pojęcie
„kierunkowe ścieżki dotykowe” występujące tam, mówi o ścieżkach dotykowych
wskazujących kierunek. Użyte tutaj
określenie „kierunkowa” nie jest tłumaczeniem angielskiego one-way, czyli jednokierunkowa, tylko słowa „guiding” użytego
dla określenia terminu „tactile guiding
path”[9]. W tym przypadku wydaje się,
że lepiej byłoby przetłumaczyć słowo guiding poprawnie, na prowadzący (od to guide – prowadzić, kierować, przewodzić; lub
samego rzeczownika guide oznaczającego
prowadnicę bądź przewodnika, od którego powstało guidance, czyli kierowanie), i
tym samym cały termin tactile guiding path
można byłoby przetłumaczyć na bardziej
odpowiedni dotykowa ścieżka prowadząca, i jako tak brzmiący wprowadzić do
polskiej nomenklatury. W dalszej części
będę posługiwał się tym właśnie sformułowaniem. W polskich zapisach TSI występują niezgrabne, niejednoznaczne lub wręcz
błędne tłumaczenia i dlatego czasem warto porównać je z wersją oryginalną, ewentualnie z którymś spośród 23 tłumaczeń na
różne języki.
Odnajdywanie drogi w ciemności
Skoro problem doboru słownictwa został
wyjaśniony, wróćmy do naszej kwestii merytorycznej. Norma ISO 21542 Dostępność
i użyteczność środowiska zabudowanego,
do której odwołuje się przewodnik stosowania TSI PRM, w punkcie 7.2 obecnie
określa bardziej precyzyjnie, gdzie dane
oznaczenia powinny się znaleźć, aniżeli
samo TSI. W dalszej części będę przytaczał
tę normę pod skróconą nazwą Dostępność.
„Wayfinding, dotykowe ścieżki prowadzące i
inne fizyczne elementy przekazujące informacje powinny być zapewnione przy wejściu na teren obiektu, szczególnie od strony
przyległych parkingów, w celu identyfikacji położenia oraz charakteru ścieżki prowadzącej do budynku.” [5] Odnośnie dojść
do parkingów w powyższym fragmencie
pojawia się wyraźna sprzeczność z samym
TSI PRM, gdzie w pkt. 4.2.1.2.3. (2), zaraz po
przytoczonym na początku fragmencie o
tym, że „Osobom niedowidzącym informacje o trasie pozbawionej przeszkód muszą
być przekazywane (…)”, w kolejnym zdaniu
czytamy: „Przepisów niniejszego punk145
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tu nie stosuje się do tras pozbawionych
przeszkód prowadzących do i z parkingów.” Zestawienie powyższych zawiera
w sobie oczywistą sprzeczność. Wygląda
na to, że przewodnik stosowania rozporządzenia komisji WE, powołując się na
powyższą normę, przeczy temu rozporządzeniu, które na tę normę się nie powołuje. Jednak to rozporządzenie obowiązuje,
a nie przewodnik ani norma. Idźmy dalej.
Na obszarach o bardzo złożonych systemach komunikacyjnych, informacje wizualne, mówione oraz dotykowe powinny
być przekazywane w celu wsparcia orientacji przestrzennej i odnajdywania drogi.
Należy również uwzględnić wymagania
z §39 „Orientacja i informacja” normy Dostępność. W tym paragraﬁe znajdziemy
odwołanie do §35 – „Kontrast wizualny”,
gdzie czytamy, że przestrzeń powinna być
tak zaprojektowana aby poszczególne elementy budynku i ich funkcje były łatwo
rozpoznawalne i czytelne, szczególnie położenie głównego wejścia, usytuowanego
tak, by było dobrze widoczne. Dodatkowe
oświetlenie, kontrast wizualny w postaci odmiennego materiału „lub” [5] TWSI
(patrz Aneks A – tutaj zwracam uwagę na
użycie spójnika lub), powinny być zapewnione w kluczowych miejscach podejmowania decyzji, w celu wsparcia orientacji
przestrzennej i odnajdywania drogi. Jeśli
w tym przypadku alternatywa - oświetlenie, kontrast „lub” TWSI - jest zamierzona, wydawałoby się, że mamy tu kolejną
lukę, a przepis ten wynika z troski jedynie
o osoby częściowo niedowidzące. A co z
niewidomymi? W przypadku braku TWSI,
zapewnienie kontrastu wizualnego nie
będzie przecież w żaden sposób użyteczne
dla osób, które nie widzą wcale. Takich osób
w tym przypadku niestety nie uwzględniono. Mówię o tym ze szczególnym na-

ciskiem ponieważ praktyka budowlana w
Europie pokazuje jak trudno jest utrzymać
ciągłość oznaczeń na trasie w taki sposób,
żeby w pełni sprawny pasażer zawsze wiedział, gdzie jest i dokąd idzie, szczególnie
tam, gdzie musi podejmować decyzje, nie
mówiąc o osobach niedowidzących czy
niedosłyszących. Właściwie może inaczej
- zapewnienie tej ciągłości jest zadaniem
prostym ale tylko teoretycznie Jestem
przekonany, że każdy z Państwa to potwierdzi, niezależnie od tego, które spośród Europejskich metropolii odwiedza.
Jeśli ktoś z Państwa kiedykolwiek był na
dworcu, w którym udało się tego dokonać, za informację na ten temat byłbym
wdzięczny.
Dlaczego to takie istotne? Oznaczenia TWSI służą pasażerom między innymi
dla osiągnięcia orientacji w kierunkach,
jakimi powinni podążać, szczególnie wtedy, gdy żaden inny trop nie wskazuje dojścia
do budynku (rys. 1). W rozległych lub
otwartych przestrzeniach ludzie niewidomi i słabo widzący potrzebują dotykowej
ścieżki lub prowadzącej linii, wzdłuż której
mogą podążać. Aneks A.7.2 do normy Dostępność dzieli TWSI na dwa typy – pierwszy – oznaczenia ostrzegawcze – i drugi
–oznaczenia prowadzące. Dotykowe
oznaczenia ostrzegawcze „mogą” [5] być
umieszczane w pobliżu przejść dla pieszych, peronów na stacjach kolejowych,
przed pierwszym i ostatnim stopniem
schodów oraz bezpośrednio przed i za
podjazdem. Również przed schodami
ruchomymi (escalators), ruchomymi podjazdami (travelators), windami (elevators) i
innymi urządzeniami w celu zapewnienia
bezpieczeństwa. Z kolei dotykowe oznaczenia prowadzące „mogą” być stosowane w połączeniu z ostrzegawczymi w celu
identyﬁkacji trasy dla pieszych, kiedy żad-

1. Dotykowe oznaczenia na posadzce jako:
1. Oznaczenia ostrzegawcze przed niebezpieczeństwem oraz w punktach podejmowania decyzji,
2. Ścieżki prowadzące [5].

ne inne oznaczenia dotykowe ułatwiające
przedostanie się z jednego miejsca do drugiego nie są dostępne. Po przeanalizowaniu wszystkich powyższych fragmentów
wypływa wniosek, że ścieżka dotykowa
zalicza się do TWSI, i co za tym idzie, zgodnie z TSI PRM 4.2.1.2.3 (2), powinna być
stosowana na całej długości trasy pozbawionej przeszkód. Dlaczego w takim
razie, w normie Dostępność użyto słowa
„may be used”, czyli mogą być stosowane, a
skoro tak, to wcale nie muszą? Czy dlatego,
że TSI zawiera obowiązkowe wymagania,
a norma zawiera dobrowolne zalecenia?
Przynajmniej teoretycznie powinno tak
być ale problem polega na tym, że tych
obowiązkowych wymagań TSI właśnie
nie zawiera. Kwestia ta dotyczy wszystkich oznaczeń TWSI, czyli dość istotnego
elementu TSI PRM. Czy zatem powyższe
dywagacje miałyby sprowadzać się do
tego, że wnioskodawca może TWSI zapewnić ale jeśli tego nie zrobi to jednostka
certyﬁkująca i tak oceni TPP jako zgodną z TSI? Samo TSI używa już określenia
„muszą być zapewnione” ale po pierwsze
nie wiadomo, czy na całej długości, a jeśli
nie, to na jakich odcinkach. Jeśli np. projektant na TPP długości 200m przewidział
ścieżkę dotykową długości jednego metra i uzasadnia, że na pozostałym odcinku
ścieżki takiej być nie musi, jak należy w
takim przypadku ocenić zgodność? Do
tego wymóg postawiony został względem
przekazywanych informacji w ogólnym
ujęciu, z zaznaczeniem, że „przynajmniej
za pomocą oznakowania dotykowego”. Według mnie niewiele można się dowiedzieć
ze słowa „przynajmniej”. Czy przynajmniej
1m ścieżki dotykowej na 100m trasy, czy
to za dużo? Poza tym wciąż nie wiadomo
konkretnie, o jakie oznaczenia tutaj chodzi
ponieważ nie zostały określone. Gdyby się
nagle okazało, że autorzy TSI poszli inną
drogą rozumowania niż autorzy normy i
nie zaliczyli dotykowych ścieżek prowadzących do oznaczeń TWSI, bo według
nich ścieżki te są zupełnie innym rodzajem
oznaczeń, w jaki sposób interpretować ten
wymóg? Sprawdźmy to jeszcze raz i wróćmy do normy Dostępność, tym razem do
rozdziału A.7.2 aneksu – Zasady stosowania
TWSI. Kiedy są one używane jako system
wsparcia orientacji i polepszenia bezpieczeństwa na trasie, dotykowe oznaczenia
ostrzegawcze i prowadzące „powinny być
stosowane” w spójny, logiczny sposób,
informacje podawane w odpowiedniej
kolejności, że wskazaniem początku i końca trasy, na której skrzyżowania, punkty
wymagające podejmowania decyzji oraz
miejsca niebezpieczne są oznaczone. TWSI
mogą również być stosowane oddzielnie
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(ang. individually) dla oznaczenia zagrożenia lub aktualnego położenia [5], czyli
wszędzie tam, gdzie nie ma przejścia, a
jedynie dojście, np. koniec trasy, zaułek.
Priorytetem jest osiągnięcie spójności i
ciągłości przekazywanej informacji na trasie, czyli wyeliminowanie miejsc, w których
po drodze, wbrew potrzebom, nie mamy
dostępu do informacji, przez co ogarnia
nas dezorientacja, irytacja, po czym spóźniamy się na pociąg. Priorytet zapewnienia
tej ciągłości wskazuje użycie słów „may
also be used” które traktują oznaczenia zastosowane w oderwaniu od trasy jako element dodatkowy, uzupełniający, nie będący jednak ogniwem struktury ciągłej, jaką
powinna być dostępność do informacji
nawigacyjnych dla wszystkich pasażerów
podczas całej podróży, od jej rozpoczęcia
do zakończenia w punkcie docelowym,
o czym norma mówi wyraźnie „powinno
być stosowane”.
Zapoznawszy się z przepisami sprawdźmy jeszcze, co na ten temat można znaleźć
w Wikipedii. W artykule zatytułowanym
„Tactile paving” (w dosłownym tłumaczeniu
– Bruk dotykowy), jest podrozdział Ścieżka
dotykowa (Directional or Guidance Tactile).
Autorzy artykułu zaliczyli ją do tzw. Tactile
Ground Surface Indicators (TGSI), o którym
TSI PRM nic nie mówi. Pytanie czy ta rozbieżność skrótów TWSI i TGSI jest zamierzona, czy można przyjąć je za tożsame?
Spróbujmy. A zatem w Wikipedii znajdziemy następujący opis:
„Ścieżka
dotykowa
dla
osób
niedowidzących ma za zadanie prowadzić,
wskazywać kierunek wzdłuż trasy, kiedy
tradycyjne znaki, sygnały bądź wskazówki,
takie jak krawężniki czy ogrodzenia, nie są
dostępne. Ścieżka dotykowa może również
prowadzić ludzi wokół przeszkód w obszarach dla pieszych, takich jak np. meble
miejskie. Powierzchnia ścieżki dotykowej
powinna być tak zaprojektowana by mogła prowadzić wzdłuż trasy zarówno ludzi,
którzy korzystają z białej laski, jak i tych, którzy wyczuwają oznaczenia pod stopami.”
Oraz szczególnie ciekawy fragment o formie ścieżki:
„Oznaczenia
prowadzące
łączą
serię wypukłych (w stosunku np.
do wyżłobionych rowków), płasko
zakończonych pasów przebiegających w
kierunku, w jakim zdążają pasażerowie. (…)
Zalecane jest aby dotykowe oznaczenia prowadzące były skontrastowane kolorystycznie
na tle otaczającej posadzki w celu wsparcia
osób częściowo niedowidzących. Stosowanie dotykowych ścieżek prowadzących
jest zalecane w następujących przypadkach:

-

kiedy nie ma krawężnika,
kiedy jest potrzeba ominięcia przeszkody,
kiedy osoba niedowidząca potrzebuje
odnaleźć drogę do określonego miejsca,
w transporcie publicznym w celu zapewnienia orientacji przestrzennej pomiędzy poszczególnymi funkcjami
obiektu pasażerom niedowidzącym
podróżującym samotnie.” [6]

Oczywiście informacje zawarte w Wikipedii nie są w żaden sposób wiążące.
Jako ciekawostka, w dalszej części artykuł
ten podaje normatywne i praktyczne rozwiązania ścieżek i innych oznaczeń dotykowych stosowane w wybranych piętnastu krajach świata, w tym Australijską
normę AS, oczywiście nieobowiązującą w
UE, czy też angielską BS lub japońską JIS.
Rozpatrywane są też różnice w podejściu
do tematu w różnych krajach europejskich,
w tym Belgii, Francji, Niemczech, Holandii i
Wielkiej Brytanii.
Inną wskazówką naszej kwestii jest
punkt 2.4.2. Przewodnika stosowania TSI
PRM: „Na przykład, trasa pozbawiona przeszkód może być kombinacją części pozbawionej schodów, drugiej części posiadającej
ścieżkę dotykową i innych części; nie wymaga
się, by te ostatnie były pozbawione schodów
albo wyposażone w dotykowe oznaczenia
na powierzchni (TWSI) i mogą mieć schody,
jeśli schody te są zgodne z wymaganiami TSI
(kontrast, ostrzegawcze TWSI, podwójna poręcz).” [7].
Oprócz wskazówki pojawia się w tym
zdaniu pewna sprzeczność, dlatego pozwolę sobie na krótką dygresję. Mianowicie zapis „nie wymaga się, by te ostatnie” wyraźnie odnosi się do „innych części”. Jakie to
części? Po przeanalizowaniu wszystkich
występujących wśród ludzi ograniczeń
zdolności poruszania się, w celu zapewnienia im możliwości sprawnego i komfortowego podróżowania koleją, sprowadza
się to do dwóch przypadków, czyli trasa
pozbawiona przeszkód w miejscu, gdzie
występuje różnica poziomów może zostać
podzielona, to znaczy rozgałęziać się tylko
na dwie części - pierwszą, dla osób, których trudności w poruszaniu się dotyczą
kończyn (np. osoby na wózkach, ludzie
starsi, osoby z zaburzeniami koordynacji
ruchowej), prowadzącą przez rampę albo
windę, oraz drugą, równoległą, dla niewidomych i niedowidzących, prowadzącą
przez schody. Czy istnieją jakieś inne części przeznaczone dla niepełnosprawnych?
Jeśli tak, za informację o nich byłbym
wdzięczny. Jeśli „inne części” oznaczają tu
trasy dla pasażerów w pełni mobilnych, w
takim razie po co podwójna poręcz? Trud-

no zinterpretować, co miał na myśli autor
przewodnika dodając te „inne części”. Być
może chciał uniknąć sytuacji, w której objaśnienie będzie miało ograniczony zakres
zastosowania. Przy takim podziale na części powstaje pytanie związane z ergonomią w projektowaniu. Mimo, że projektanci
stosują odpowiednie rozwiązania, nasuwa
się wątpliwość, czy legislator przewidział
sytuację, kiedy niewidomy woli wejść
do windy, niż na schody. Czy wedle przepisów może to zrobić? Czy wtedy ścieżka
dotykowa może się rozgałęziać w kierunku windy i schodów? Można by przypuszczać, że mówimy nie tyle o rozgałęzieniu
trasy, jakie siłą rzeczy występuje wszędzie
tam, gdzie jest winda przy schodach, ile
o mieszaniu się elementów danych części, czyli np. część pozbawiona schodów
może mieć oznaczenia dotykowe. I znowu - może mieć ale nie musi. Tym bardziej,
że zapis „nie wymaga się, by te ostatnie były
(…) wyposażone w dotykowe oznaczenia
na powierzchni (TWSI)”, jest sprzeczny z
kolejnym członem tego zdania, czyli „jeśli
schody te są zgodne z wymaganiami TSI” i w
domyśle – posiadają „ostrzegawcze TWSI”.
Jest również sprzeczny z innym swoim
zapisem, który mówi, że „oznaczenia trasy
należy stosować konsekwentnie na całej długości trasy”. Równocześnie „te ostatnie (…)
mogą mieć schody” i maluje się obraz trasy
dla niewidomych prowadzącej przez schody, wzdłuż której nie ma żadnych oznaczeń dla niewidomych ani żadnych kontrastowych taśm dla słabowidzących, na tych
schodach ani w pobliżu. Czy wedle powyższego można taką część trasy pozbawionej
przeszkód ocenić jako zgodną? Pozostaje
jeszcze wyłączyć ją z TPP pod warunkiem,
że jest możliwość nadać TPP inny przebieg.
Ogólnie rzecz biorąc, na ścieżce dotykowej
występują często liczne rozgałęzienia
(np. wyjścia na poszczególne perony), a
informacja o ich kierunku powinna być
podana w alfabecie Braille›a lub wypukłymi cyframi i strzałkami, zgodnie z TSI PRM
pkt 4.2.1.2.3 (4), poprzez analogię do pkt
4.2.1.10 (3). Oczywiście dla osoby niewidomej lub niedowidzącej korzystniej jest,
jeśli ścieżka dotykowa jest zlokalizowana
w pobliżu np. ściany czy poręczy, na której
umieszczono informacje - ale to już kwestia
wrażliwości i umiejętności projektanta. TSI
wymaga takich informacji pod warunkiem,
że ściana lub poręcz znajduje się w zasięgu
ręki, zatem jeśli ścieżka dotykowa zostanie
poprowadzona np. środkiem przejścia, brak
informacji dotykowej będzie na pewno
niewygodny dla niewidomych, ale nie będzie
niezgodny z TSI. Najwyraźniej jest to niedopatrzenie autorów.
Wracając do tematu utrzymania ciągło147
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ści przebiegu ścieżki. Mówiąc wcześniej
o wskazówce miałem na myśli to, że z zapisów w przewodniku również płynie wniosek, że skoro przytoczona tu „Druga część”
została określona jako właśnie ta, która jest
przeznaczona dla osób niedowidzących i
posiada ścieżkę dotykową, ścieżka ta powinna być poprowadzona na całej długości TPP, a przynajmniej w jej części przeznaczonej dla osób niedowidzących. Co
prawda przewodnik nie jest aktem prawnym, ale stanowi dokument mający na
celu ułatwienie stosowania TSI i tę funkcję
spełnia tu wyśmienicie. Potwierdza kolejny
raz zapis starego TSI PRM mówiącego, że
„w przypadku zainstalowania ścieżki dotykowej, powinna ona spełniać przepisy krajowe
i przebiegać na całej długości trasy wolnej
od przeszkód (lub takich tras).”, który z kolei,
jak pamiętamy, żeby nie było zbyt różowo, stosuje termin „ścieżki kierunkowe” zamiast - prowadzące. Pytanie, którą wersję
wolelibyśmy – starą, jednoznaczną ale ze
„ścieżką kierunkową”, czy nową, ze „ścieżką
prowadzącą” ale niejednoznaczną, czasem
wręcz sprzeczną? W nowym, na dodatek
jest mowa o „dotykowych sygnałach ostrzegawczych”, a sygnał, o ile mi wiadomo, odnosi się - owszem - do mierzalnej wielkości
ﬁzycznej ale zmieniającej się w czasie. Być
może stopień innowacyjności jest tutaj tak
zaawansowany, że mowa o dynamicznej
informacji dotykowej na posadzce. Obawiam się jednak, że na takie rozwiązania
przyjdzie nam jeszcze poczekać bo na
razie idea ta jest dziełem przypadku, podczas gdy pytanie o przywrócenie do nowego TSI niektórych poprawnych zapisów
ze starego oraz dopracowanie innych, jest
jak najbardziej zasadne. Może kiedyś komuś uda się przywrócić utraconą precyzję
przy jednoczesnym zachowaniu poprawnego tłumaczenia. Mam nadzieję, że to się
wzajemnie nie wyklucza. Nowa wersja nie
musi być gorsza niż stara.
Do sedna
Jeśli zatem wszystkie niejasności związane
z weryﬁkacją zgodności ścieżek dotykowych
zostały wyjaśnione, na zakończenie wrócę jeszcze raz do normy Dostępność, która w przystępny, humanitarny sposób
tłumaczy, czym jest istota oznakowania
dotykowego, z czego wynika, jaką to oznakowanie spełnia funkcję i jak powinno wyglądać. Tekst ten wnosi do tematu pewien
rodzaj spojrzenia pozwalający szczególnie
projektantom osiągnąć lepsze jego czucie.
Wszystkie parametry liczbowe są dopiero
rezultatem tego właśnie czucia ludzkich
potrzeb i projektowanej materii. Jeśli zatem napotykamy na trudności w interpre-

tacji przepisów prawa, wróćmy do korzeni
i genezy jego powstania, aby lepiej zrozumieć, komu właściwie i czemu ma ono służyć. Wstęp do Aneksu A normy Dostępność
mówi o tym, że w sytuacji, kiedy osoba
niedowidząca podróżuje sama, może się natknąć na problemy i zagrożenia w różnych
sytuacjach. W celu uniknięcia trudności,
a najpierw uzyskania informacji o ich położeniu, pasażerowie niedowidzący podróżujący samotnie korzystają ze wszystkich
dostępnych im źródeł informacji, takich
jak oznaczenia dotykowe odczytywane za
pomocą laski lub po prostu pod stopami.
Oczywiście są też inne, takie jak szum fontanny, który jest jednym z najlepszych rozwiązań służących jako punkt odniesienia w
przestrzeni, pozwalający niewidomym na
określenie swojej lokalizacji, szczególnie w
miejscach względnie znanych, w których
są nie po raz pierwszy. Osoby niewidome
rekompensują sobie utratę wzroku, rozwijając zmysł słuchu i wyobraźnię w stopniu
często zupełnie niebywałym. Z czasem
zdobywają oni umiejętności określania już
nie tylko kierunków źródeł dźwięku, ale
również - podobnie jak to czynią nietoperze - odczytywania kształtu przestrzeni
i właściwości materiałów. Jest to możliwe
do osiągnięcia dzięki skupieniu uwagi na
sposobie rozchodzenia się dźwięku w
przestrzeni, słuchaniu dźwięków odbitych,
czyli różnych rodzajów pogłosu. Kiedy nie
ma źródeł dźwięku, niektórzy niewidomi
sami wydają dźwięki służące echolokacji.
Opadająca woda jako źródło przyjaznego
dla ucha szumu, pozwala umiejscowić wyobrażoną mapę obiektu w realnej sytuacji,
nadać jej odpowiednie kierunki, więc też
obrać kierunek marszu. Aktualne TSI na razie nie traktuje o fontannach, a dostępne
oznaczenia, które powinny być zapewnione nie mają na celu jedynie ułatwić
poruszanie się osobom w miejscach im
znanym, ale też wspomóc orientację przestrzenną w miejscach, które odwiedzają
po raz pierwszy. Obecnie jest używanych
wiele rodzajów oznaczeń dotykowych,
których sposób odczytywania zarówno
przy pomocy laski, jak bezpośrednio pod
stopami, należy już do indywidualnych
preferencji użytkownika. Oznakowania te
z jednej strony powinny znajdować się
na płaskiej, gładkiej powierzchni, aby było
możliwe ich odczytywanie, z drugiej zaś
nie powinny stanowić przeszkody utrudniającej poruszanie się. Z tej przyczyny ich
kształt i wielkość została znormalizowana.
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W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych kryteriów wyboru środka transportu
jest czas, w jakim podróżny dotrze do wyznaczonego celu. Kryterium to często okazuje się
ważniejsze od kosztu podróży [17]. Kolej w całym zakresie swojej działalności podlega konkurencji z innymi sektorami transportu, musi
więc podejmować walkę o klienta, zarówno o
pasażera, jak i o przewóz towarów. Największą konkurencją dla kolei jest indywidualny
transport samochodowy, ale usługi mogą też
przejąć autobusy, a w ograniczonym zakresie
samoloty czy żegluga.
Pomimo sukcesywnie dokonywanych w
Polsce modernizacji i remontów linii kolejowych, stan polskiej infrastruktury kolejowej
dalece odbiega od stanu infrastruktury w innych krajach europejskich, i to nie tylko Europy
Zachodniej, ale także Wschodniej. Istnieje wiele punktowych ograniczeń prędkości nawet
do 20 km/h [5]. W tej sytuacji dostępne środki
na inwestycje powinny być wykorzystywane
efektywnie [4]. Przede wszystkim powinny
być ﬁnansowane te działania, które przynoszą
bezpośredni efekt poprawy konkurencyjności
kolei, a więc oprócz skrócenia czasu przejazdu
pociągów również inne działania ograniczające czas podróży (lub w przypadku towarów –
ich transportu).
Czas pasażera
Podróż pociągiem nie sprowadza się jedynie
do samego czasu jego przejazdu. Istotny jest
łączny czas podróży, liczony "od drzwi do
drzwi", a więc cały czas jaki pasażer przeznacza
na daną podróż [9]. Wyrywkowa analiza samej
długości przejazdów nie daje więc faktycznego obrazu czasu podróży, a także dostępności czasowej poszczególnych terenów. Jedynie kompleksowe badanie uwzględniające
wszystkie etapy podróży pozwala na dokładną
ocenę funkcjonowania transportu zbiorowego
w danym ośrodku [1].
Pisząc o czasie podróży pierwszym jej elementem, który jest analizowany, jest czas jazdy
pociągu. Czas ten wynika z ilorazu odległości
i prędkości handlowej, prędkość handlowa z
kolei jest funkcją:
•
prędkości techn. zależnej od geometrii linii kolejowej i stanu nawierzchni,
•
prędkości konstrukcyjnej,
•
planowych rezerw rozkładu jazdy,

•
potrzeb regulacji ruchu pociągów,
•
nieplanowanych opóźnień.
Aby wsiąść do pociągu trzeba dostać się na
odpowiedni peron. Drugim elementem czasu podróży jest więc czas dotarcia na peron
i przejście z peronu do wybranego celu. Kluczowe znaczenie dla pasażerów podróżujących koleją ma zatem odległość między przystankiem lokalnego transportu zbiorowego,
a dworcem kolejowym, a w mniejszych miejscowościach między źródłem lub celem podróży (np. własnym domem, szkołą, miejscem
pracy itp.) a peronem kolejowym. Ważnym
czynnikiem jest odległość, pod warunkiem
jej liczenia według rzeczywistej drogi dojścia,
dodatkowymi czynnikami mogą być bariery w
postaci ulic o dużym natężeniu ruchu, sygnalizacje świetlne z długimi czasami wyświetlania
światła czerwonego czy schody, zwiększające
czas przejścia i wymagające dodatkowego wysiłku ﬁzycznego.
Czas oczekiwania na pociąg zależy od tego
ile wcześniej przed odjazdem pociągu podróżny przyjdzie na peron oraz od tego czy pociąg
przyjedzie punktualnie. W 2014 roku średni
czas opóźnień pociągów pasażerskich wyniósł
ponad 9 minut i prawie 22 minuty z wyłączeniem opóźnień poniżej 5 minut na przybyciu
(dla pociągów towarowych statystyki te były
znacznie gorsze). Dodatkowo opóźnienia sięgające ponad 120 minut dotyczyły aż 1683
pociągów, a ponad 2000 pociągów zostało
odwołanych [13]. Trudno więc się dziwić ograniczonemu zaufaniu pasażerów do kolei. Brak
zaufania powoduje z kolei dodatkowe rzeczywiste wydłużenie czasu podróży, gdyż pasażer
jadący na ważne spotkanie bądź chcący „złapać” ważne połączenie jedzie czasami wcześniejszym pociągiem.
Ekonomicznie i funkcjonalnie nieuzasadnione jest takie trasowanie pociągów, by
wszystkie podróże z wybranego celu do każdego miejsca mogły odbyć się bez przesiadek.
Dlatego też, gdy nie występuje bezpośrednie
połączenie, pasażer musi się przesiąść. Taka
przesiadka wiąże się ze stratą czasu, na którą
sumuje się czas przejścia między peronami,
czas oczekiwania na przyjazd kolejnego pociągu i rezerwa czasu związana z możliwością
opóźnienia, opisana akapit wyżej. Istotne jest
więc jak najlepsze skomunikowanie pociągów
poprzez:
•
obsługiwanie skomunikowanych pociągów przy tym samym peronie,
•
skracanie dróg przejścia między peronami,
•
zapewnianie odpowiedniej szerokości
przejść,
•
dobrą informację pasażerską,
•
stosowanie zasady, że pociąg skomunikowany czeka na opóźniony pociąg.

Skrócenie czasu jazdy pociągów
Prowadzone w ostatnich latach inwestycje na
głównych liniach kolejowych pozwoliły skrócić
czasy przejazdów pociągiem między największymi aglomeracjami w Polsce. Do grudnia
2014 roku podróż z Warszawy do Wrocławia
trwała ponad 5h, obecnie czas ten zmniejszył
się do 3 godzin 42 minut. Podróże ze stolicy do
innych dużych miast tj. Krakowa czy Gdańska
również znacznie się skróciły, co pokazuje rys.
1.
Warto jednak zauważyć, że w wielu miejscach oznaczało to przywrócenie historycznych czasów przejazdu lub ich niewielką poprawę, np. czas przejazdu między Poznaniem i
Wrocławiem skrócono o 44 minuty względem
2014 r., ale tylko o 4 minuty względem końca
XX wieku. Tymczasem program budowy autostrad i dróg ekspresowych znacząco przyspieszył przejazd samochodami, co per saldo
zmniejszyło konkurencyjność kolei. Konieczne
jest więc poszukiwanie dalszych możliwości
skrócenia podróży koleją.
Koszty skrócenia czasu jazdy
Wspomniane krótsze czasy przejazdu między
głównymi miastami to między innymi efekt
rekordowych nakładów na inwestycje. W 2014
roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły 7 mld zł na inwestycje w infrastrukturę
kolejową i 2 mld zł na utrzymanie i remonty
sieci kolejowej [8].
Analizując kilka przykładów modernizacji
i remontów na polskich liniach kolejowych
można pokusić się o ocenę efektywności takich inwestycji. Do oceny efektywności stosuje
się wskaźniki w formie iloczynu wielkości rezultatu do kosztu danej inwestycji (tzw. analiza
CBA czyli Cost-Beneﬁt Analysis). W przypadku
inwestycji kolejowych jednym z rezultatów jest
skrócenie czasu przejazdu [5].
W tabeli 1 zestawiono wybrane szlaki kolejowe, koszty ich modernizacji i czasy skrócenia
jazdy po modernizacji/remoncie. Dodatkowo
wyliczono koszty modernizacji 1 km szlaku

1. Najkrótsze czasy przejazdów pociągami do
2014 i od 2015 r. Źródło [8]
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oraz koszty skrócenia czasu jazdy o jedną
minutę. Na wszystkich przeanalizowanych liniach modernizowany był jeden tor (były to
linie jednotorowe bądź modernizowano tylko
jeden tor), z wyjątkiem szklaku Brzeg - Opole,
znajdującego się na linii kolejowej nr E30 oraz
odcinka Warszawa - Miedniewice, który jest
fragmentem linii kolejowej nr 1.
Tabela wskazuje zróżnicowany koszt skrócenia czasu jazdy pociągu o 1 minutę: waha
się on od prawie 0,5 do ponad 200 mln zł.
Zróżnicowanie to wynika z charakteru robót,
w tym działań, które nie mają bezpośredniego wpływu na skrócenie czasu przejazdu, jak
na przykład zwiększenie maksymalnego nacisku osi czy podniesienie bezpieczeństwa na
przejazdach kolejowych. W powyższym zestawieniu najdroższy modernizowany odcinek
to Warszawa Zachodnia - Miedniewice, gdzie
skrócenie czasu jazdy to tylko jedno z zadań
modernizacji, a jej zakres dodatkowo obejmuje przebudowę urządzeń sterowania ruchem
kolejowym (srk) , modernizację sieci trakcyjnej,
likwidację przejazdów jednopoziomowych i
budowę skrzyżowań dwupoziomowych, przebudowę przystanków, przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych oraz zadania
związane z ochroną środowiska (budowa ekranów akustycznych, mat antywibracyjnych oraz
przejść dla zwierząt). Z jednej strony należy
więc pamiętać, że uzasadnieniem dla inwestycji mogą być również argumenty inne niż tylko
poprawa konkurencyjności czasowej, z drugiej
jednak nie można zapominać o konieczności
walki o pasażera tudzież towary.
Do zagadnienia kosztu skrócenia czasu
przejazdu można też podejść w inny sposób.
Koszt budowy linii kolejowej dużej prędkości

oszacowano na 8 mln € za km. Długość trasy Poznań – Warszawa według optymalnego wariantu przebiegającego na północ od
zbiornika Jeziorsko [12] miała wynieść 340 km.
Koszt budowy wyniósłby więc 2,72 miliarda €,
a czas przejazdu, zakładając średnią prędkość
handlową 300 km/h, 70 minut. Czas przejazdu
dzisiejszą linią Warszawa – Poznań wynosi 150
minut. Koszt zysku czasu wyniósłby więc 2720
/ 80 = 34 mln € za minutę. Wydłużenie trasy o
10% (np. z powodu prowadzenia trasy na południe od zbiornika Jeziorsko) spowodowałoby zwiększenie kosztu budowy i jednocześnie
czasu przejazdu: koszt budowy wyniósłby 2,99
miliarda €, a czas przejazdu wydłużyłby się o 5
minut. W rezultacie koszt zysku czasu wyniósłby 2992 / 75 = 40 mln € za minutę. Zwiększenie
długości o 10% spowodowałoby więc zwiększenie kosztu zysku czasu aż o 18%. Dyskutując o zyskach związanych z obsługą kolejnych
miast poprzez wydłużenie linii kolei dużych
prędkości warto mieć na uwadze związany z
tym znaczący wzrost kosztu czasu.
Niskoinwestycyjne możliwości skrócenia
czasu podróży pasażera
W poprzednim rozdziale przedstawiono koszt
minuty czasu pasażera związany z modernizacją linii kolejowej. Opisany zysk czasowy można często osiągnąć znacznie taniej, przez zwrócenie uwagi na otoczenie stacji i przystanków
kolejowych. Poniżej podano kilka przykładów
takich możliwości.
Przystanki komunikacji miejskiej oddalone
od dworców kolejowych i źle zaprojektowane
węzły przesiadkowe to problem wielu miast w
Polsce. Przykładem jest stacja Poznań Główny.

Tab. 1. Zestawienie kosztów modernizacji wybranych szlaków kolejowych na podstawie [6,7]
szlak

długość modernizo-wanego
odcinka [km]

skrócenie czasu
jazdy [min]

koszt modernizacji [mln zł]

koszt modernizacji 1 km toru
pojedynczego
[mln zł]

koszt skrócenia
czasu jazdy o 1
minutę [mln zł]

Brzeg - Opole

40

6

400,000

5,000

66,7

Wolbrom - Olkusz

23

6

15,000

0,652

2,5

Dębiny - Puławy

25

1

26,632

1,068

26,6

Szczecin Dąbie - Świnoujście
(fragmenty trasy)

32

17

66,406

2,075

3,9

Sławno - Darłowo

19

37

15,000

0,789

0,4

Warszawa Zachodnia - Miedniewice

57

11

2 215,334

19,433

201,4

Tab. 2. Przykładowe możliwości skrócenia czasu przejścia w obrębie stacji Poznań Główny
problem

rozwiązanie

koszt [mln zł]

zysk czasu [min]

koszt 1 min zysku
[mln zł]

dojście z nowego przystanku
tramwajowego do dworca głównego
przejściem podziemnym

dojście z nowego przystanku
tramwajowego do dworca przez
ul. Most Dworcowy

0,5

2,95

0,169

dojście z wejścia głównego MTP na
peron 6

budowa dodatkowej kładki dla
pieszych

2

1,93

1,036

dojście z przystanku Most Dworcowy
do budynku dworca w celu uzyskania
informacji o peronie, z którego
odjeżdża pociąg

system dynamicznej informacje
pasażerskiej na przystanku Most
Dworcowy

0,25

2,82

0,0887

miejsce zatrzymania poznańskiego
szybkiego tramwaju

przesunięcie miejsca zatrzymania poznańskiego szybkiego
tramwaju o 60 m

0,005

0,71

0,007

Dotychczasowe badania nad obsługą pasażerów na tej stacji [10] pokazują, iż modernizacja
dworca wydłużyła (!) drogi dojścia na perony.
Pomimo kosztownej modernizacji dworca
(110 mln zł) i budowy nowego przystanku dla
tramwajów i autobusów zwiększyły się drogi i
czasy dojścia do kas biletowych i na perony kolejowe. Średnia odległość z przystanków transportu miejskiego do budynku dworcowego
to aż 340 m, a średni czas przejścia – 5 minut,
uwzględniając różnice poziomów, a więc konieczność pokonywania schodów, i straty czasu na przejściach z sygnalizacją świetlną. Przykładowe możliwości skrócenia czasu przejścia
pokazuje tabela 2.
Innym przykładem jest przystanek Poznań
Dębiec, położony w południowej części Poznania - przystanki transportu miejskiego oddalone są od peronów kolejowych o ponad
300 m. Przesunięcie tych peronów za ok. 1 mln
zł pozwoliłoby zyskać pasażerom 3,6 minuty,
cena wyniosłaby więc 0,28 mln zł za minutę
zysku. Brak bezpośredniego dojścia z osiedli
znajdujących sie w pobliżu stacji dotyczy również wielu polskich dworców. Często stacja czy
przystanek kolejowy znajduje się w zasięgu
wzroku, jednak lokalizacja dworca po drugiej
stronie linii kolejowej powoduje, iż pasażer
musi pokonać dystans wielokrotnie większy.
Przykładem takiego rozwiązania jest stacja
kolejowa Palędzie, położona w aglomeracji
poznańskiej. Mieszkańcy pobliskiej dzielnicy
oddalonej od peronów w linii prostej o 250
m, aby dostać się na stację muszą pokonać
dystans aż 1500 m, co wydłuża czas dojścia o
15 minut. Rysunek 2 przedstawia drogi dojścia
(rzeczywistą oraz możliwą) z osiedli w miejscowości Palędzie na dworzec kolejowy. Budowa
tunelu dla pieszych pozwoliłaby uznać wskazany teren za będący w zasięgu dojścia do stacji kolejowej, za cenę ok. 1 miliona zł za minutę
zysku pasażera.
Dodatkowo dojście do dworca jest jednostronne, co wydłuża drogę dojścia dla mieszkańców mieszkających na wschód od stacji.
Przypadek dojść jednostronnych w aglomeracji poznańskiej jest spotykany na większości
stacji i przystanków [11]. W wielu lokalizacjach
takie kształtowanie dojść wydaje się być pozornie wystarczające, jednak postępująca
suburbanizacja wkracza również na tereny z
gorszym dostępem do transportu publicznego [16]. Budowa dojść z obu krańców peronu
w większości przypadków jest uzasadniona i
skróciłaby czas dojścia na peron o 2-3 minuty.
Czas przesiadki może mieć tym większy
udział w całkowitym czasie podróży im mniejsze są częstotliwości kursowania pociągów.
W ruchu kolejowym, gdzie częstotliwość
powinna wynosić 20, 30 i 60 minut w ruchu
aglomeracyjnym oraz 60 - 120 minut w ruchu
regionalnym i dalekobieżnym, istnieje niebezpieczeństwo, że skrócenie czasu przejazdu
uzyskane przez kosztowne modernizacje linii
kolejowych nie będzie skutkowało skróceniem
czasu podróży pasażerów przesiadających się,
jeżeli nie uwzględni się synchronizacji rozkładów jazdy w węzłach [2,3]. Istotna jest również
synchronizacja pociągu z lokalnym autobusem, dowożącym podróżnych na przystanek
kolejowy. Synchronizacje rozkładów jazdy pomiędzy poszczególnymi liniami czy gałęziami
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transportu zbiorowego nie są sprawą prostą,
jednakże ważną z punktu widzenia pasażera.
Przyszłością transportu zbiorowego, zwłaszcza
w aglomeracjach, powinien być dalszy wzrost
roli transportu szynowego na rzecz jednoczesnego ukierunkowywania roli transportu
autobusowego do obsługi tras pomiędzy węzłami przesiadkowymi (stacjami/przystankami
kolejowymi) a pobliskimi osiedlami. Istotna jest
również odległość peronu, na który pasażer
przyjedzie, od peronu z którego odjeżdża.
Pasażerowie tracą też czas na zbyt wąskich
przejściach czy niepotrzebnych schodach.
Problemy z przepustowością schodów odczuwa się na poznańskim dworcu głównym,
a z dojściami na perony na dworcu Warszawa
Zachodnia.
Kolejnym konsumentem czasu pasażera
bywa niedostateczna informacja pasażerska.
Konieczność wejścia do budynku dworca w
celu uzyskania informacji z którego peronu
odjeżdża dany pociąg lub w celu kupna biletu
może znacząco wydłużyć czas podróży. Dynamiczna informacja pasażerska i możliwość
zakupienia biletu powinny być na wszystkich
drogach dojścia.
Metody organizacyjne
Dużo można zyskać przez odpowiednie działania organizacyjne. Jednym z nich może być
opieka nad podróżą pasażera „od drzwi do
drzwi”, tak, aby ewentualne spóźnienie się na
inny środek podróży (lokalny autobus, inny pociąg) było problemem kolei, a nie jej pasażera.
W ten sposób pasażer nie musi wydłużać czasu podróży o niezbędną rezerwę czasową.
Poprawy wymaga też jakość zapowiadania
pociągów, zwłaszcza opóźnionych. Wielokrotna weryﬁkacja opóźnienia każdorazowo o 5
minut (przykład ze stacji Warszawa Centralna)
trzyma pasażera na peronie – informacja że
pociąg jest opóźniony o 15 czy 20 minut pozwoliłaby na drobne zakupy, a spóźnionemu
pasażerowi mogłaby umożliwić kupno biletu
w kasie. Oczywiście, czasami trudno przewidzieć czas usuwania pozornie drobnej awarii,
jednakże czas przejazdu między stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna udowadnia, że problem często leży w braku troski
o czas pasażera tudzież w braku przepływu
informacji między stacjami.
Ruch towarowy
Średnia prędkość handlowa pociągów towarowych w 2012 roku wyniosła w Polsce 25,75
km/h, a w UE 50 km/h [18]. W przewozach towarowych czas przejazdu nie jest aż tak decy-

dujący o konkurencyjności środka transportu,
jak w przewozach pasażerskich, niemniej jednak skrócenie czasu przejazdu pozwoliłoby
zwiększyć przepustowość najbardziej obciążonych linii towarowych, ale też ograniczyć ruch
samochodów ciężarowych na zatłoczonych
drogach. Największym mankamentem wpływającym na prędkość przewozów towarowych jest stan infrastruktury kolejowej, warto
jednak też przyjrzeć się innym możliwościom
zwiększenia prędkości:
•
zwiększeniu ilości pociągów marszrutowych (cały pociąg dla jednego klienta), w
tym skróceniu ich długości [6];
•
poprawie punktualności;
•
ukształtowaniu systemu umożliwiającemu realizację dostaw kolejowych dokładnie o czasie zamówienia („just-in-time”)
[15].
Wnioski
• Kolej musi być konkurencyjna czasowo w
stosunku do transportu samochodowego, by
zwiększyć liczbę podróżujących pociągiem.
•
Obok niewątpliwie potrzebnych działań
na rzecz zwiększenia prędkości technicznej wskazane jest przyjrzenie się znacznie
tańszym metodom skrócenia czasu podróży pasażera , takich jak: skrócenie dróg
dojścia do peronów z przystanków komunikacji miejskiej czy bliskich osiedli, lepsze
skomunikowanie pociągów, poszerzenie
przejść i schodów w celu poprawy przepustowości pieszych czy poprawa informacji pasażerskiej.
•
Projektowanie stacji i przystanków kolejowych nie może ograniczać się do terenu
kolejowego - musi uwzględniać również
jego otoczenie.
•
Dla zapewnienia konkurencyjności kolei konieczna jest integracja. Do często
wymienianych integracji przestrzennej,
czasowej i taryfowej należy dodać też
integrację w zakresie obsługi pasażera –
dbanie o całą podróż pasażera „od drzwi
do drzwi” [14].
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W 2013 roku spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zarządzała 18 533 km linii kolejowych [7]
w Polsce, dzięki czemu Polska zajmuje trzecie miejsce zaraz po Francji i Niemczech pod
względem długości linii kolejowych w Europie [5]. Taka pozycja pozwala na zwiększenie konkurencyjności w sektorze transportu
szynowego w stosunku do innych państw
europejskich. W ostatnich latach rozwój portów morskich w Gdyni i Gdańsku przyczynił
się do zwiększenia przeładunków towarów
przewożonych za pomocą transportu kolejowego i transportu morskiego. Długość
linii kolejowych oraz centralne położenie
Polski w Europie są czynnikami determinującymi do tego by modernizować i zwiększać parametry techniczno - eksploatacyjne
linii kolejowych. W Raporcie Rocznym 2013
PKP PLK przedstawiono stan techniczny infrastruktury kolejowej w Polsce (rys. 1), gdzie
47 % infrastruktury uzyskało ogólną ocenę

1. Stan techniczny infrastruktury kolejowej w
Polsce w roku 2013, Źródło: [7]

dobrą a niestety ponad połowa została oceniona dostatecznie bądź niezadowalająco.
Świadczy to o tym, iż w Polsce dopiero rozpoczął się długoletni proces modernizacji
istniejącej infrastruktury oraz budowy nowej infrastruktury kolejowej.
Modernizacja linii kolejowych zwiększy dodatkowo atrakcyjność transportu
szynowego w Polsce z dwóch powodów
– transport kolejowy jest najbezpieczniejszą gałęzią transportu oraz jest najbardziej
ekologicznym środkiem transportu z istniejących na świecie.
Istota modernizacji toru kolejowego
Istota inwestycji jaką jest modernizacja,
budowa lub remont powinna się składać z
trzech założeń jakimi są: założenia projektowe, założenia technologiczne i założenia
eksploatacyjne (rys. 2). W artykule skupiono
uwagę na założeniach technologicznych
oraz założeniach eksploatacyjnych dla których autorzy zaproponowali model planowania napraw nawierzchni kolejowej.
Pierwszym etapem istoty budowy toru
kolejowego są założenia projektowe, które
polegają na osiągnięciu określonych wymagań kinematycznych oraz zwiększeniu
dopuszczalnych nacisków osi zestawu kołowego.
Kolejnym etapem w procesie inwestycji
są założenia technologiczne. Przyjęcie określonych założeń technologicznych pozwala
na uzyskanie prawidłowego poziomu jakości początkowej. Pojęcie jakości jest deﬁniowane według Normy ISO 9001, gdzie jakość
określono jako stopień, w którym zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania
[6]. W kontekście robót modernizacyjnych
linii kolejowych, należy zagłębić się w pojęciu jakości eksploatacyjnej, którą można
określić jako jakość użytkową początkową
produktu, która jest stopniem zgodności
obsługi w sferze poprodukcyjnej wyrobu z
wymaganiami projektu i norm obowiązujących [8]. Pojęcie jakości początkowej po
robotach modernizacyjnym jest szerokim i
rozmytym zagadnieniem.
Modernizacje linii kolejowych w odniesieniu do jakości początkowej to przede
wszystkim procesy kontroli i odbioru. Poziom jakości zależy od każdego elementu w
całym procesie inwestycyjnym. Decydującą
rolę w spełnieniu wymagań jakościowych
ma ścisła kontrola zasad technologicznych, która wpływa na stan techniczny na-

wierzchni kolejowej przez kolejne kilkadziesiąt lat. Obserwacje zmodernizowanych linii
pozwalają na stwierdzenia, że dopiero długa eksploatacja toru kolejowego pozwala
na wyciągnięcie wniosków na temat jakości
początkowej obiektów.
W doświadczeniach związanych z odbiorami linii kolejowych po pracach modernizacyjnych określono jakość początkową
w ocenie poszczególnych elementów nawierzchni, która została podzielona na:
•
jakość parametryczną mierzalną;
•
jakość niemierzalną.
Jakość parametryczna mierzalna obiektu
zmodernizowanego jest oceniana na podstawie poszczególnych Instrukcji PKP Polskich Linii Kolejowych.
Jakość niemierzalna określona jest przez
funkcję wielu zmiennych (1) [1].
δ = F (κ , ς , γ , ρ , ξ )

(1)

gdzie:
– właściwości konstrukcji nawierzchni:
typ szyn, rodzaj stali szynowej, rodzaj
toru, rodzaj i typ podkładów, rodzaj
przytwierdzeń, zwłaszcza ich cechy
sprężysto-tłumiące, rodzaj oraz grubość warstwy podsypki, charakterystyki
warstw ochronnych;
! – cechy podtorza: rodzaj gruntu, moduł
odkształcenia, odwodnienie, zabezpieczenie przed skutkami powodzi i erozji
atmosferycznej;
" – układ geometryczny toru: promień łuku,
długość krzywej przejściowej oraz jej
kształt, pochylenie ramp przechyłowych, wartość przechyłki, wielkości
kinematyczne, długość w stawek prostych, pochylenia podłużne i promienie
zaokrągleń łuków pionowych;
# – jakość robót przy budowie i utrzymaniu
nawierzchni oraz podtorza: przystępowanie do napraw w odpowiednim
czasie i ich wykonanie w niezbędnym
zakresie;
$ – warunki eksploatacyjne: prędkość pociągów i jej zróżnicowanie, natężenie
przewozów, dostępność i długość zamknięć torów, cechy konstrukcyjne i
stan pojazdów szynowych, naciski osi,
masa niesprężynowana, sztywność zawieszenia, jakość utrzymania, masa pociągów, częstotliwość kursowania.
Pojęcie jakości początkowej dla procesów
modernizacyjnych jest terminem bardzo
rozmytym i niemożliwym do opisania
wzorem matematycznym. Jednak główne
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3.
4.

nierówności pionowych na badanym
odcinku ze względu na pojedyncze
usterki.
Likwidacja usterek.
Wpływ na ekologię podczas modernizacji, budowy i remontu nawierzchni
kolejowej.

Metody wyznaczania cykli naprawczych
i planowania napraw polegających
na ciągłym podbiciu toru kolejowego
2. Wpływ założeń na istotę budowy toru kolejowego Źródło: Opracowanie własne

3. Obszar Zakładu Polskich Linii Kolejowych w
Gdyni, Źródło: Opracowanie własne

fundamenty takie jak: odpowiednia technologia robót, ustalony zakres z terminem
realizacji oraz doświadczenie i wiedza pracowników realizujących inwestycję mają
wpływ na długoletnią, bezawaryjną eksploatację toru.
Kolejnym elementem założeń technologicznych są reżimy technologiczne. Nałożone zasady w trakcie trwania procesów
technologicznych pozwalają na kompletne
planowanie robót oraz terminowe zakończenie prac.
Odrębnym zagadnieniem, mającym ści-

słe powiązanie z procesem inwestycyjnym
jest eksploatacja zmodernizowanych linii.
Założenia eksploatacyjne skupiają się na
funkcji użytkowej toru kolejowego w której
wpisane są oceny diagnostyczne poszczególnych elementów nawierzchni, układów
geometrycznych i wniosków z tego wynikających.
Autorzy założyli, że miarodajną oceną
dla planowania długości cykli naprawczych
będą odchylenia standardowe nierówności
pionowych. Pozostałe parametry również
mają wpływ na funkcjonalność eksploatacyjną lecz traktowane są jako pojedyncze
usterki bądź odchylenia dla których dużo
trudniej określić stałe trendy degradacji nawierzchni. Odchylenie standardowe wybranego parametru obliczane jest za pomocą
wzoru dostępnego w Instrukcji Id – 14 Polskich Linii Kolejowych. Znając odchylenia
standardowe po przeprowadzonej corocznej diagnostyce możemy planować czas i
zakres napraw.
Głównymi postulatami do takiego
stwierdzenia powinny być:
1. Ustalenie granicznego poziomu odchyleń standardowych nierówności pionowych w utrzymaniu linii kolejowych.
2. Analiza odchylenia standardowego

Tab. 1. Długość cyklu do pierwszej naprawy
%zp [mm]

&

Q [Tg]

m [kg/m]

%z [mm]

0,30

1,75

3,00

121,00

0,356517

|

|

|

|

|

0,30

1,75

21,50

121,00

2,074116

0,35

1,80

Numer cyklu

Cykl 1

Pierwsza naprawa nawierzchni
3,00

121,00

0,409708

|

|

|

|

|

0,35

1,80

19,50

121,00

2,08491

0,40

1,85

Cykl 2

Druga naprawa nawierzchni
3,00

121,00

0,46308

|

|

|

|

|

0,40

1,85

17,50

121,00

2,047536

0,45

1,90

Cykl 3

Trzecia naprawa nawierzchni
3,00

121,00

0,516642

|

|

|

|

|

0,45

1,90

16,00

121,00

2,053403

( 74,5 Tg

Cykl 4

Na podstawie modelu określania długości
cyklu do pierwszej naprawy przedstawiono
tabelę 1 w której zawarto wartości określające cykl od modernizacji do pierwszej naprawy ciągłej na linii do prędkości 160 km/h
w zależności od odchyleń standardowych
nierówności pionowych dla toru na podkładach betonowych. W analizie posłużono się
modelem (2) przy założeniu jednorodności
toru oraz jednakowej jakości początkowej
dla wszystkich elementów przy wszelkich
czynnikach i odpowiedniej technologii.
Wartość graniczną dla σz przyjęto 2,1 mm
[2].
Analizę długości cyklu do pierwszej naprawy ciągłej nawierzchni przeprowadzono
na podstawie wzoru:
α
Q
(2)
σ z = σ zp + 2m
gdzie:
%zp – początkowe odchylenie standardowe
nierówności pionowych w nowym torze lub po naprawie w kolejnym cyklu
o numerze c. Wartość początkowego
odchylenia standardowego przyjęto
0,3 mm.
&' – wykładnik zależny od typu szyny i numeru kolejnego cyklu równy:
szyny 60E1: & = 1,70+0,05c
Q – obciążenie [Tg]
m – masa szyn o długości 1 m przyjmowana
w zaokrągleniu do 1 kg. Dla szyny 60E1
przyjęto: m = 60,21*2 = 121,00 kg/m
Na podstawie metody wyznaczania długości cyklu do pierwszej naprawy ciągłej dla
toru modernizowanego do prędkości 160
km/h na podkładach betonowych i szynach
60E1 długość życia analizowanego toru wyniosłaby przeniesienie obciążania w postaci
74,5 Tg.
Założono, że przypadkiem, dla którego
zostaną oszacowane długości cykli naprawczych będzie odcinek linii nr 131 na terenie
Zakładu Polskich Linii Kolejowych w Gdyni
(rys. 3). Po rewitalizacji linii nr 131 prędkość
eksploatacyjna na szlakach wynosi 160
km/h. Nawierzchnia składa się z podkładów
żelbetowych PS – 94 i szyn surowych (klasa
stali 260) 60E1.
Przeniesienie takiego obciążenia na linii
najbardziej obciążonej w Polsce, jaką jest linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew
(rys. 4), sprawiłoby, konieczność ponownej
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Tab. 2. Odchylenia standardowe nierówności
pionowych po modernizacji
Dopuszczalna wartość
nierówności pionowych
po modernizacji [mm]

Poziom jakości
odchyleń po
modernizacji

0,1

1,0

Bardzo dobry

0,5

2,0

Dobry

0,9

3,0

Dostateczny

ρM

[mm]

Tab. 3. Odchylenia standardowe nierówności
pionowych po naprawie ciągłej
Dopuszczalna wartość
nierówności pionowych
po modernizacji [mm]

Poziom jakości
odchyleń po
modernizacji

0,3

1,5

Bardzo dobry

0,9

3,0

Dobry

1,3

4,0

Dostateczny

ρN

4. Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew
Źródło: Opracowanie własne

5. Ilość założonych napraw i cykli w zaproponowanym modelu
Źródło: Opracowanie własne

modernizacji po 2,5 roku od wybudowania.
Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory –
Tczew przenosi obciążenie około 30 Tg/rok.
Rewitalizacja z częściową modernizacją tej
linii odbyła się w 2013 roku czyli 2 lata temu
i przez te dwa lata na linii 131 nie wykonano
żadnej naprawy nawierzchni kolejowej ponieważ wynika to z przyjętej metody utrzymania.
Zaproponowano model określania żywotności toru na podstawie wpływu wielu
zmiennych przy określonej dokładności i
skuteczności działań polegających na likwidacji pojedynczych usterek. Dokładność
będą określały odchyłki dopuszczalne zawarte w instrukcji Id – 1 Polskich Linii Kolejowych a skuteczność w założeniu będzie stałą opisującą ilość napraw i ilość cykli (rys. 5).
W modelu posłużono się wzorem (1), gdzie
przyjęto, że wartości )' *)' ")' + są stałe poprzez świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Zmienna # określona jako jakość robót przy budowie i utrzymaniu nawierzchni
oraz podtorza została opisana jako zmienna
Pj zwana poziomem jakości podczas podbicia miejscowego oraz ,# jako jakość odchyleń standardowych nierówności pionowych
po modernizacji bądź podbiciu ciągłym.
Model opiera się na głównym założeniu
jakim jest możliwość podbicia ciągłego toru
trzykrotnie w całej jego żywotności. Związane jest to z parametrami technicznymi maszyn podbijających DTR, gdzie po każdym
podbiciu ciągłym tor kolejowy zostaje podniesiony o co najmniej 25 mm od niwelety
toru.
Ważna jest świadomość, że praca podbijaki torowej poniżej zakresu powoduje
wprowadzenie nierówności pionowych
oraz wichrowatości. Z obserwacji wynika,
że przy zadanym zerowym podnoszeniu,

[mm]

podbijaka torowa podnosi tor nawet o 15
mm.
W takim przypadku tracimy kontrolę nad wysokościowym położeniem toru
oraz skracamy żywotność toru [9].
Na podstawie niemożliwości bezgranicznego podbijania toru przyjęto założenie stałej ilości podbić ciągłych.
W modelu założono że cykl żywotności
toru liczono od odbioru eksploatacyjnego,
gdzie obciążenie początkowe wynosi Q =
0.
W celu obliczenia długości I- ego cyklu
od modernizacji do pierwszej naprawy ciągłej zaproponowano wzór (3).

(

δ gr = δ pM ⋅ Pj1 + 1,8 ⋅10 −3 ⋅ Q

)

(3)

gdzie:
Q – obciążenie [Tg];
Pj1 – poziom jakości podbić miejscowych:
(4)

Pj1 = X DM ⋅ 35%

gdzie:
XDM – ilość miejsc dyskretnych na 100 m;
35% – błąd wykonania poprawności podbić
miejscowych - założenie modelowe;
,ρM – odchylenia standardowe nierówności
pionowych po modernizacji przyjmowane na podstawie tabeli 2:
W zaproponowanym modelu cykle II, III i
IV, czyli długości od naprawy ciągłej do kolejnej naprawy ciągłej nawierzchni kolejowej, obliczono na podstawie jednakowych

zmiennych (5).

(

δ gr = δ pN ⋅ Pj1 + 1,8 ⋅10 −3 ⋅ Q

)

`(5)

gdzie:
Q – obciążenie [Tg];
Pj1 – poziom jakości podbić miejscowych:
(6)
Pj1 = X DM ⋅ 35%
gdzie:
XDM – ilość miejsc dyskretnych na 100 m;
35% – błąd wykonania poprawności podbić
miejscowych - założenie modelowe;
ρM – odchylenia standardowe nierówności
pionowych po naprawie ciągłej przyjmowane na podstawie tabeli 3:
Analizując dwa warianty po modernizacji i
po naprawie ciągłej przyjęto liniowy wzrost
nierówności pionowych przy liniowym
wzroście obciążenia.
W tabeli 4 przedstawiono wyniki analizy
dla stanu nawierzchni po modernizacji odpowiednio dla poziomu jakości: bardzo dobry, dobry i dostateczny. Graniczne odchylenie standardowe nierówności pionowych
przyjęto !gr = 2,1 mm.
W analizowanym modelu wykazano, że
tor kolejowy przy bardzo dobrym poziomie
jakości początkowej odchyleń nierówności poziomych wynoszących 0,1 mm oraz
poprawnym przeprowadzaniem procesu
podbić miejscowych może przenieść obciążenie do pierwszej naprawy ciągłej w wymiarze 383 Tg.
W tabeli 5 przedstawiono wyniki analizy
dla stanu nawierzchni od naprawy ciągłej
do kolejnej naprawy ciągłej. Wykazano, że
przy bardzo dobrym poziomie jakości po
naprawie ciągłej tor kolejowy może przenieść obciążenie w wymiarze 155 Tg do kolejnej naprawy nawierzchni.
Błędy i problemy w trakcie trwania robót
i ich konsekwencje
Prowadzenie prawidłowego procesu budowy jest głównie uzależnione od wybranej
technologii robót. Tylko właściwa technologia dla określonego toru pozwoli na
wyeliminowanie części czynników, które w
późniejszych etapach eksploatacji destruk-

Tab. 4. Obliczenia modelowe dla toru po modernizacji
!gr [mm]
0,0718

ρM

[mm]

0,1

Q [Tg]

Pj1

XDM [szt.]

1,00

0,7

2

|

|

|

|

|

2,0964

0,1

383

14,07

40,2

0,3518

0,5

1,00

0,7

2

|

|

|

|

|

2,0888

0,5

91

3,85

11

0,6318

0,9

1,00

0,7

2

|

|

|

|

|

2,097

0,9

45

2,24

6,4

Numer cyklu

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny
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Tab. 5. Obliczenia modelowe dla toru po naprawie ciągłej
!gr [mm]
0,2118

ρN

[mm]

0,3

Q [Tg]

Pj2

XDM [szt.]

1

0,7

2

|

|

|

|

|

2,0937

0,3

155

6,055

17,3

0,6318

0,9

1

0,7

2

|

|

|

|

|

2,097

0,9

46

2,24

6,4

0,9118

1,3

1

0,7

2

|

|

|

|

|

2,0943

1,3

27

1,575

4,5

cyjnie wypływają na pracę toru. Zagadnienie to może zostać zrealizowane jedynie
przy dobrej znajomości technologii oraz
właściwej jej realizacji.
W artykule przedstawiono niektóre z rażących błędów prac modernizacyjnych oraz
przedstawiono ich konsekwencje w stosunku do jakości początkowej.
Klasyﬁkację problemów w kontekście jakości prac modernizacyjnych podzielono na:
•
wady w podtorzu;
•
wady w przytwierdzeniach;
•
wady w dokumentacji;
•
wady w oznakowaniu modernizowanej
linii.
Do najczęściej występujących wad w podtorzu zaliczamy:
- brak prawidłowych wymiarów krawędzi nasypów, krawędzi dna rowów i
górnych krawędzi przekopów;
- nieumocnione skarpy przekopów i nasypów, które w następstwie erodują i
wykazują tendencję do spływów i wżerów;
- pozostawione czynne lub nieczynne
rury z przecieków o nieokreślonym
przebiegu;
- odkryte na powierzchni terenu przewody w osłonach;
- brak nominalnych wymiarów ławy torowiska.
Wady przytwierdzeń typu SB objawiają się
często złym ich zamocowaniem w torze.
Poza tym przytwierdzenie SB jest przytwierdzeniem sprężystym, często niewspółpracującym w układzie podkład – przytwierdzenie - szyna. Oprócz nieprawidłowego
montażu, zauważalne są wady ze strony

Numer cyklu

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny

producenta. Często wkładki są uszkodzone
(rys. 6) i mimo to zostają wbudowane w tor,
licząc na brak spostrzegawczości ze strony
inwestora podczas odbiorów.
Częstym problemem a nawet oszustwem ze strony wykonawcy są błędy występujące w dokumentacji powykonawczej.
Do takich błędów nagminnie popełnianych
należą:
- brak części dokumentów wymaganych
w kontrakcie;
- brak odbioru niektórych robót wymaganych w kontrakcie (brak dokumentacji i wpisów w dzienniku budowy);
- brak zatwierdzenia wszystkich zmian w
projekcie, które nastąpiły podczas budowy;
- brak zachowanej skrajni do nowych
słupów trakcyjnych i semaforów zgodnie z warunkami kontraktu;
- przekroczenia dopuszczalnych parametrów położenia torów – przechyłka,
szerokość toru, gradient szerokości,
wichrowatość, nierówności pionowe i
poziome;
- przekroczenia dopuszczalnych parametrów punktów charakterystycznych
rozjazdów.
Prawidłowe oznakowanie modernizowanej linii jest ogromną trudnością dla wielu
wykonawców. Zmienione przepisy w Instrukcji Ie -1 (Instrukcja sygnalizacji) w roku
2015 na temat oznakowania linii kolejowych
wykazały, że większość wykonawców nie
śledzi zmian prawnych i umieszcza znaki
w położeniach uniemożliwiających odczyt znaku przez maszynistę. Dodatkowo
w inwestycjach zgłoszonych do odbioru

6. Uszkodzona wkładka WKW [9] Rys. 7. Brak przytwierdzenia SB [9]

w sierpniu 2015 r., zauważono oznakowanie linii znakami już nieobowiązującymi w
związku ze zmianą wskaźnika W27a. Co więcej, nagminnie występują braki wszystkich
wymaganych znaków drogowych i wskaźników takich jak: wskaźnik pochylenia, W 13 (wskaźnik torowy), W – 16 (wskaźnik przystanku osobowego), W - 32 (wskaźnik czoła
pociągu) (rys. 7).
Wymienione w artykule rodzaje wad
to tylko niewielki zbiór elementów, które
znacznie pogarszają jakość początkową
wbudowanych elementów. Większość z
tych wad stanowi podstawę do braku odbioru końcowego.
Konsekwencjami tych wad i błędów są
m.in. wyboczenia torów powstają głównie
na skutek naprężeń występujących w tokach szynowych. Ogromny wpływ na uniknięcie tej wady ma jakość początkowa szyn
i naprężeń w niej występujących. Jest to
dość złożony problem, gdzie swój początek
rozpoczyna na etapie wiedzy osób budujących tor kolejowy w określonych temperaturach. Następnym etapem jest znajomość
zjawiska i jego konsekwencji przez osoby
przeprowadzające odbiór. Rozwiązaniem
ostatnio stosowanym przez osoby przeprowadzające odbiory jest przecinanie toków
szynowych a następnie obserwacja położenia przeciętych toków. Jest to jedyna
możliwość sprawdzenia naprężeń w nowo
wybudowanych torach. Konsekwencje wyboczenia mogą być tragiczne dla ludzi, taboru jak również infrastruktury kolejowej.
Deformacje torów mogą polegać na nagłych odkształceniach podłoża takich jak
osuwiska, podmycia czy wysadziny. Wiele z
tych problemów wynika z jakości gruntu na
którym położony jest tor jednak dość często
po robotach modernizacyjnych pojawia się
ten problem w związku z jakością początkową. Deformacje torów mogą mieć przebieg łagodny bądź też nagły. W przebiegu
łagodnym do zaobserwowania możemy
wyróżnić deformacje powstałe na skutek
odkształceń geometrii toru. Deformacje
mające przebieg nagły powstają najczęściej
w postaci osuwisk nasypów kolejowych,
które są bardzo niebezpieczne przy prowadzeniu ruchu pociągów [9].
Poszczególne etapy odbiorów linii kolejowych powinny być przeprowadzane

7. Wskaźniki kolejowe: a) W – 32 b) W -16, c) W -13,
Źródło: Opracowanie własne
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przez wykwaliﬁkowanych pracowników z
dużym doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie i obiektywne przeprowadzenie odbioru końcowego są jedną ze składowych dobrej jakości początkowej. Błędy
powstałe na skutek niedopatrzeń bądź niewiedzy ze strony osób przeprowadzających
odbiory linii kolejowych mogą być zabójcze
dla jakości początkowej jak również prowadzić do zdarzeń takich jak wypadki kolejowe.
Wnioski
W związku z istniejącą pozycją polskiego
transportu kolejowego w Europie następuje konieczność modernizacji największych
szlaków kolejowych. Modernizacja powinna przebiegać na podstawie określonego
poziomu jakości na każdym etapie prac
projektowych i budowlanych. W związku z
istniejącym problemem planowania robót
inwestycyjnych zaproponowano model
obliczeniowy długości żywotności toru. W
artykule przeprowadzono analizę toru kolejowego po modernizacji i po naprawie
ciągłej przy określonym poziomie jakości. W
modelu do celu określenia poziomu jakości
posłużono się odchyleniami standardowymi nierówności pionowych.
W przeprowadzonej analizie wykazano,

że przy bardzo dobrym poziomie jakości po
modernizacji tor do pierwszej naprawy ciągłej może przenieść obciążenie w postaci
383 Tg. Zmniejszenie tej jakości do poziomu
dobrego powoduje wyznaczenie pierwszej
naprawy ciągłej po przeniesieniu 91 Tg. Na
podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że jakość w kontekście nierówności
pionowych ma kluczowe znaczenie dla długoletniej i bezawaryjnej eksploatacji toru
kolejowego.
Zaproponowany model może posłużyć
jako znajomość długości cyklu do następnej
naprawy co umożliwi racjonalne zarządzanie czasem i ﬁnansami przedsiębiorstwa
kolejowego.

[4]

[5]

[6]
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Ocena i analiza stanu szyny typu S49 po obciążeniu
eksploatacyjnym wynoszącym 400 Tg
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Aspekt zużycia szyn jest zależny od wielu
czynników, budowy drogi kolejowej jej
przebiegu jak również wszystkich składowych, elementów tj. systemu przytwierdzeń, typu podkładów, przekładek
podszynowych, podsypki, podtorza, ect.
Również lokalne oddziaływanie tych

wszystkich elementów w danym miejscu
toru, wpływać może na lokalne zużycie
szyn czy powstawanie wad.
Obecnie wymagania dotyczące zużycia szyn w eksploatacji określa Instrukcja
I1-d załącznik 14 - Kryteria Oceny stanu
nawierzchni; 1. Kryteria oceny przydatności eksploatacyjnej szyn [2].
Wymagania dopuszczalne dla szyn w
eksploatacji dotyczą geometrii szyny w
tym: zużycia bocznego, zużycia pionowego, zużycia bocznego i pionowego
łącznie, oraz określenia kąta nachylenia powierzchni bocznej, powierzchnia
główki szyny, pęknięcia.
Innym kryterium zużycia szyny jest graniczne obciążenie łączne szyny w Tg [1 Tg
= 1012 g = 109 kg] .
Autorzy niniejszej pracy dokonali oceny stanu szyny S49 zabudowanej w latach

70 po okresie eksploatacji ok. 40 lat. Dokonali oceny stanu zużycia szyny poddanej
w eksploatacji obciążeniu łącznemu ok.
400 Tg.
Badania szyn S49 po okresie eksploatacji obejmowały, pomiar proﬁlu szyny,
obserwacje skaningowe powierzchni i
przekrojów poprzecznych szyny, obserwacje mikrostruktury, sprawdzenie składu
chemicznego stali, wykonanie statycznej
próby rozciągania.
Wyniki zostały odniesione do pracy
profesora H.Bałucha badania żywotności elementów nawierzchni kolejowej w
funkcji czasu i obciążenia [1].
Autorzy wykonali obliczenia MES pokazując przykładowe obciążenia szyny S49
w warunkach eksploatacji.

1. Produkcja stali i jej gatunków Polsce od 1970 roku, biuletyn AGH 2014 - maj 2014 nr 77[3]

2. Ogólny widok lokalizacji miejsca z którego zostały pobrane były szyny S49

3. Widoczne miejsce wyboksowania (wady eng. „squat") w szynie w pobliżu słabo umocowanego podkładu

4. Przykładowe pomiary zużycia szyny
na odcinku kilkunastu metrów
157
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Pomiary profilu szyny

B26.4/15

Wykonano pomiary odcinka szyny za pomocą proﬁlografu laserowego GRAW. Jest
to przyrząd przeznaczony do pomiarów
przekroju poprzecznego główki szyny,
wyposażony w ruchomą głowicę, z której wysyłana jest wiązka laserowa skanująca powierzchnię główki szyny. Poniżej
przedstawiono uzyskane przykładowe
proﬁle szyny S49.
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Próbki do badań wykonano z szyn S49 po
zakończonym ich okresie eksploatacji. Badania wykonano zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN ISO 6892-1:2010 metoda B.
Badania wykonano na maszynie wytrzymałościowej Sinus 250, warunkach badania: prędkość przyrostu siły 40kN/min.
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5. Przykładowy wykres próby rozciągania dla próbki z szyny S49

Stwierdzono, że uzyskane wyniki cechują
się pełną zgodnością z przywołaną normą w wymaganym zakresie - zawartości
węgla, manganu, krzemu, fosforu i siarki.
Wykonana analiza potwierdziła, że stosowany materiał na szyny S49 spełniał ówczesne wymagania.
Graniczne obciążenie szyn nie powinno przekroczyć 250 Tg dla szyn typu S49
ze stali St90PA ułożonych na podkładach
betonowych (Id-1, załącznik 14, tablica 2).
Według szacunków szyna /tor został pod-

Obliczenia MES
Zakres prac wykonanych w zakresie obliczeń MES polegał na stworzeniu obiektu 3D w programie SolidWorks - kształt
zgodny z wymaganiami normy EN 136741. Model sitaki i określenie warunków
brzegowych zostały wykonane w programie Hyperworks 13.0 ﬁrmy Altair.
Wykonane obliczenia MES dla szyny
S49 poddanej obciążeniom wyjątkowym,
sporadycznie występującym w eksploatacji 130 kN.

dany obciążeniu łącznemu przekraczającemu ok. 400 Tg.
Wykonano badania na zgładach metalograﬁcznych pobranych s fragmentu
szyny S49. Do badań użyto elektronowego mikroskopu skaningowego JSM5800, badania wykonywano przy napięciu przyspieszającym wiązkę elektronów
ACCV= 20kV z wykorzystaniem detektora
elektronów wtórnych (SE) . Na zgładach
stwierdzono mikrostrukturę perlityczną
bez pozostałości innych faz. dokonano

Tab. 1. Wyniki badań statycznej próby rozciągania dla próbek wykonanych z szyny S49

Analiza składu chemicznego i analiza
wtrąceń niemetalicznych
Do analizy porównawczej zastosowano
wymagania dla materiału St90PA, powszechnie stosowanego do produkcji
szyn o proﬁlu S49 w czasie obowiązywania polskiej normy PN-64/H-84027.

Nr
próbki

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

Umowna granica plastyczności Rp0,2,
MPa

Wydłużenie A5, %

1

950

499

12,8

2

964

514

13,6

3

951

502

13,0

4

965

516

12,1

5

963

516

12,8

6

949

497

13,8

7

950

502

14,2

8

964

512

12,8

6. Propagacja pęknięcia w szynie S49 i symulacja MES
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obserwacji strefy przypowierzchniowej
stwierdzono występowanie mikropęknięcie (obszary zaznaczone ﬁoletowym
odcieniem).
Podczas obserwacji powierzchni na
skaningowym mikroskopie elektronowym stwierdzono występowanie dużej
ilości wtrąceń niemetaliczne o dużych
rozmiarach. Są to wtrącenia z procesu
technologicznego, wtrącenia siarczkowe i
wtrącenia tlenkowe. W latach 70 nie było
wymagań dotyczących dopuszczalnej
ilości wtrąceń niemetalicznych w materiale w 1985 wprowadzona została norma
DIN-50602 metoda K [5] norma 1985 roku .
Wnioski
Jak wykazano w niniejszych badaniach
proﬁl szyny spełnia wymagania Instrukcji Id-1 załącznik 14. Wykonane badania i
analiza składu chemicznego potwierdzają, że materiał stosowany na szyny spełniał
wymagania ówczesnej normy[4]. Wymagania dotyczące granicznego łącznego
obciążenia przenoszonego przez szyny
został znacząco przekroczony.
Ważnymi badaniami okazały się obserwacje mikrostruktury, wykonane na skaningowym mikroskopie elektronowym
ujawniające występowanie licznych wad
zarówno w streﬁe przy powierzchniowej
jaki i wewnątrz materiału, będących przyczyną licznych pęknięć, które w wyniku
dalszej eksploatacji prowadziły do ich
propagacji.
Obserwacje mikrostruktury ujawniły
również występowanie w stali dużej ilości
wtrąceń niemetalicznych o dużych rozmiarach. Według wymagań normy DIN50602 metoda K z 1985 roku, stal St90PA
stosowana na szyny S49 (w latach 19701980) nie spełniała stawianych w niej wymagań.
Z badań porównawczych względem
wzorców wtrącenia wielokrotnie przekraczały dopuszczalne kryteria (Wskaźnik dla
wtrąceń siarczkowych dla materiału szyny

7. Na powyższych zdjęciach przedstawiono rozkład pól naprężeń w szynie S49 w warunkach

<----------------------------------------------------- 240 um ------------------------------------------------->

<----------------------------------------------------- 77.6 um ------------------------------------------------->

8. Mikrostruktura strefy przypowierzchniowej szyny S49 szerokość 240 um
powiększenie x 550

9. Mikrostruktura strefy przypowierzchniowej i wady dla wycinka szyny S49,
szerokość 77.6 um powiększenie x 1700
159
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<----------------------------------------------------- 88 um ------------------------------------------------->

<---------------------------------------------------- 94.3 um ------------------------------------------------->

10. Mikrostruktura strefy przypowierzchniowej i wady dla wycinka szyny
S49, szerokość 88.0 um powiększenie x 1500

11. Mikrostruktura strefy przypowierzchniowej i wady dla wycinka szyny
S49, szerokość 94.3 um powiększenie x 1400

<----------------------------------------------------- 1.32 mm ------------------------------------------------->

<----------------------------------------------------- 0.546 mm ------------------------------------------------->

12. Mikrostruktura strefy przypowierzchniowej i wady dla wycinka szyny
S49, szerokość 1.32 mm powiększenie x 100

13. Mikrostruktura strefy przypowierzchniowej i wady dla wycinka szyny
S49, szerokość 0.546 mm powiększenie x 500

(stal St90Pa) wyniósł S: 42,22; Wskaźnik dla
wtrąceń tlenkowych dla materiału szyny
(stal St90Pa) wyniósł O: 15,56 ; Wskaźnik
czystości K3 dla stli S49 wyniósł łącznie =
57,78), (dla stali St90Pa stosowanej w szynach z lat 70 na szyny, według wymagań
normy DIN-50602 wskaźnik czystości K3

powinien być poniżej x <10 (poniżej 10))
[5].
Porównując uzyskane wyniki dla szyny
S49 dobrze korelują z wynikami przedstawionymi w pracy prof. Henryka Bałucha, „Badania żywotności elementów
nawierzchni kolejowej w funkcji czasu i

obciążenia”, praca COBiRTK [1].
Uzyskane wyniki wskazują, że granica
bezpieczeństwa dla eksploatowanych
szyn tego typu (skład chemiczny, obecność wtrąceń i wad wewnętrznych) wynosi 250 Tg łącznej wartości obciążeń
szyny (przy założeniu dobrego utrzymania stanu toru - systemy przytwierdzeń,
podkłady, przekładki podszynowe, podsypka, podtorze).
Występujące w materiale szyny wtrącenia znacząco podwyższają ryzyko pojawienia się pęknięć. Rozwijanie się wad,
pęknięć jest w bardzo mocnej korelacji
ze stanem utrzymania drogi kolejowej co
potwierdzają obliczenia MES.
Materiały źródłowe

14. Wymagania dla szyn według Instrukcji Id-1 załącznik 14 [2]

[1] Badania żywotności elementów nawierzchni kolejowej w funkcji czasu
i obciążenia, praca COBiRTK, Henryk
Bałuch, Marian Fijałek, 1972r,
[2] Instrukcja Id-1,
[3] Produkcja stali i jej gatunków Polsce
od 1970 roku, biuletyn AGH 2014
-MAJ 2014 nr 77,
[4] Norma
PN-64/H-84027 dla stali
St90PA.
[5] Norma DIN-50602 metoda K.

15. Wymagania dla szyn według Instrukcji Id-1 załącznik 14 [2]
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Pomysł uruchomienia we Wrocławiu kolei
miejskiej nie jest nowy. W ciągu minionych
kilkudziesięciu lat powstało szereg koncepcji o różnym stopniu rozbudowania systemu kolei i zaawansowania prac studialnych.
Ważnymi cechami wspólnymi tych koncepcji są: zagęszczenie zbyt rzadko rozmieszczonych przystanków osobowych oraz
dążność do większej niż obecnie integracji
przystanków kolejowych z siecią komunikacji miejskiej.
Potrzeby utworzenia nowych przystanków osobowych są w części realizowane
przy okazji prowadzonych przez PKP PLK
modernizacji linii kolejowych. Przykładowo, w ostatnich latach w węźle wrocławskim powstały przystanki Wrocław Stadion,

Wrocław Różanka i Wrocław Grabiszyn.
Skala potrzeb jest jednak znaczna, o czym
świadczyć może fakt, że niektóre koncepcje
systemu kolei miejskiej dla Wrocławia przewidują powstanie docelowo aż 19 nowych
przystanków.
W przypadku większości projektowanych dotychczas koncepcji kolei miejskiej
przewidywano powstanie przystanku osobowego, usytuowanego w okolicy ulicy
Grabiszyńskiej i posterunku odgałęźnego
Grabiszyn. W zależności od twórców koncepcji, proponowano dla niego nazwy:
Grabiszyn, Grabiszyńska lub położony nieco dalej Fabryczna, bądź Fabryczna Węzeł.
Należy pamiętać, że opisywany w niniejszym artykule projektowany przystanek
w sąsiedztwie posterunku odgałęźnego
Grabiszyn nie ma nic wspólnego ze znajdującym się w zupełnie innym miejscu,
wybudowanym niedawno tymczasowym
przystankiem Wrocław Grabiszyn. W celu
uniknięcia nieporozumień, w dalszej części
tekstu przystanek położony w sąsiedztwie
posterunku odgałęźnego Grabiszyn, będący przedmiotem rozważań, będzie zwany
Wrocław Grabiszyńska.

1. Schemat przebiegu projektowanych linii kolei podziemnej i rozbudowy infrastruktury wrocławskiego węzła kolejowego według koncepcji opracowanej przez Instytut Kształtowania Środowiska [6]
Oznaczenia:
linie kolejowe istniejące, linie kolejowe projektowane, linie kolejowe przewidywane do budowy w
dalszych etapach, ! stacje i przystanki istniejące, " przystanki projektowane.

Wielość tworzonych koncepcji nowego
przystanku oraz podmioty, które zlecają
ich wykonanie, świadczą o tym, że nie jest
to zagadnienie, które można bagatelizować i należy spodziewać się, że problem
przedmiotowego przystanku będzie powracać w przyszłości w kontekście tworzenia systemu kolei miejskiej. Przystanek ten
miałby bardzo istotne znaczenie w systemie skm ze względu na:
- położenie w gęsto zamieszkałym rejonie miasta, blisko centrum,
- możliwość dobrej integracji z komunikacją miejską (5 tras tramwajowych i 2
trasy autobusowe),
- możliwość przesiadek w ramach skm
bez konieczności dojeżdżania do stacji Wrocław Główny.
Niniejszy artykuł jest próbą oceny możliwości wykonania przystanku osobowego
w okolicy ulicy Grabiszyńskiej i Zaporoskiej.
Przystanek osobowy Wrocław
Grabiszyńska na tle koncepcji
kolei miejskiej
Pierwsze pomysły stworzenia we Wrocławiu komunikacji miejskiej w oparciu o
istniejącą sieć kolejową są datowane na
koniec XIX wieku [3]. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie
dziesięciolecia XX wieku, szczególnie w
świetle dynamicznego rozwoju motoryzacji indywidualnej i narastających problemów związanych z utrzymaniem systemu
transportu zbiorowego w stanie zadawalającej sprawności.
Przegląd ważniejszych koncepcji wrocławskiej kolei miejskiej lub aglomeracyjnej przedstawiono np. w [4]. W większości opracowań, zwłaszcza o charakterze
kompleksowego systemu, przewidziano
powstanie nowego przystanku osobowego pomiędzy stacjami Wrocław Główny i
Wrocław Mikołajów w okolicy posterunku
odgałęźnego Grabiszyn.
Już w latach siedemdziesiątych XX wieku w Instytucie Kształtowania Środowiska
[6] opracowano zarys sieci szybkiej kolei
miejskiej dla Wrocławia (rys. 1). Przewidziano w nim budowę nowego przystanku
osobowego w okolicy wiaduktu kolejowego nad ulicą Grabiszyńską.
Przystanek osobowy w analogicznej lokalizacji pojawił się również w kilku zbliżonych do siebie koncepcjach [1, 5, 7], opra161
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2. Schemat koncepcji wrocławskiej szybkiej kolei miejskiej według [7]
Oznaczenia:
S1-S8 – planowane linie kolei miejskiej, stacje i przystanki istniejące, przystanki projektowane.

3. Schemat docelowej sieci Dolnośląskich Kolei Dojazdowych [11, 12].
Oznaczenia:
tory kolejowe,

linie tramwajowe,

linie autobusowe,

przystanki tramwajowe,

przystanki autobusowe

cowanych w latach dziewięćdziesiątych
minionego wieku (rys. 2). Charakteryzują
się one wykorzystaniem w jak najszerszym
stopniu istniejącej infrastruktury i brakiem
nowych odcinków torów przewidywanych

do wybudowania. W grupie przystanków
przewidzianych do wybudowania znalazł
się również przystanek nazwany „Grabiszyn”, będący przedmiotem rozważań niniejszego artykułu.

W roku 2009 Departament Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował koncepcję budowy
kompleksowego systemu transportu kolejowego w regionie – Dolnośląskich Kolei Dojazdowych (DKD) [10, 11, 12] (rys. 3).
Kolej w tej koncepcji miałaby obsługiwać
zarówno przewozy miejskie, jak i aglomeracyjne, docierając do wielu miast powiatowych w województwie. W zaprezentowanej koncepcji przewidziano przystanek
o nazwie „Wrocław Fabryczna Węzeł”,
zlokalizowany przypuszczalnie na obszarze obecnego posterunku odgałęźnego
Wrocław Grabiszyn, a więc nieco dalej na
północny-wschód, niż w innych koncepcjach. Przystanek ten miałby pełnić przede
wszystkim rolę węzła przesiadkowego w
przejazdach koleją DKD, natomiast integracja z komunikacją miejską miałaby w tym
przypadku drugorzędne znaczenie.
W roku 2010 wrocławskie Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uzyskało licencję na prowadzenie przewozów
kolejowych. W tym samym okresie przedsiębiorstwo przedstawiło swoją koncepcję stworzenia we Wrocławiu systemu
zintegrowanego transportu szynowego
tramwajowo-kolejowego o zasięgu aglomeracyjnym [8] (rys. 4). Na szlaku Wrocław
Główny – posterunek odgałęźny Grabiszyn pojawiają się dwa nowe przystanki:
„Grabiszyńska” oraz „Powstańców Śląskich”,
ten ostatni niebędący przedmiotem niniejszych analiz.
W referacie [9] przedyskutowano potrzeby budowy elementów infrastruktury
szynowej koniecznych dla potrzeb uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. W koncepcji wysuniętej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na
liście niezbędnych przedsięwzięć znalazła
się budowa czwartego toru na szlaku Wrocław Główny – posterunek odgałęźny Grabiszyn oraz przystanku osobowego Grabiszyn, precyzując jego lokalizację wzdłuż
ulicy Owsianej nad ulicą Zaporoską (na
wiadukcie). We wspomnianym referacie
przedstawiono także koncepcje opracowywane przez środowisko akademickie. W
nich również wskazano potrzebę budowy
nowego przystanku osobowego zintegrowanego z komunikacją miejską przebiegającą w ciągu ulicy Grabiszyńskiej.
Koncepcje prowadzenia ruchu na
szlaku Wrocław Główny – posterunek
odgałęźny Grabiszyn
Na szlaku Wrocław Główny – posterunek
odgałęźny Grabiszyn istnieją trzy tory. Tory
położone po stronie północnej i oznaczone jako nr 1 i 2, ewidencjonowane są
jako tory linii nr 271 Wrocław – Poznań. Tor
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oznaczony jako nr 3, znajdujący się po stronie południowej, jest traktowany jako tor linii nr 273 Wrocław – Szczecin. Po każdym z
torów prowadzony jest ruch zbanalizowany (równorzędny w obu kierunkach), bez
wyodrębnienia torów przeznaczonych dla
ruchu dalekobieżnego lub miejscowego.
W przypadku intensyﬁkacji przewozów
miejskich i aglomeracyjnych, pożądane
byłoby wydzielenie torów przeznaczonych wyłącznie dla ruchu dalekobieżnego
oraz wyłącznie dla ruchu miejscowego.
Możliwość taką poważnie utrudnia istnienie tylko trzech torów na przedmiotowym
szlaku. Od wielu lat kontrowersje wzbudza pomysł dobudowy czwartego toru
od stacji centralnej Wrocław Główny do
posterunku odgałęźnego Grabiszyn. Koncepcje dobudowy takiego toru były już
opracowywane (np. [2]). Realizacja takiego
przedsięwzięcia jest możliwa, ale trudna
technicznie i kosztowna. Wymagałaby
również przeprowadzenia znacznych korekt układu torowego modernizowanego
obecnie posterunku odgałęźnego Grabiszyn. Jednakże istnienie czterech torów
na analizowanym szlaku rozwiązywałoby
praktycznie wszystkie problemy ruchowe
mogące wystąpić w przyszłości, nawet w
warunkach prowadzenia ruchu miejskiego
i podmiejskiego o znacznym natężeniu.
W sytuacji eksploatowania trzech torów,
istnieje kilka wariantów rozdziału ruchu
dalekobieżnego i miejscowego. Najbardziej realne i możliwe do zastosowania są
następujące opcje:
ruch dalekobieżny po torach nr 1 i 2,
ruch miejscowy po torze nr 3,
- ruch dalekobieżny po torze nr 1, ruch
miejscowy po torach nr 2 i 3,
- ruch dalekobieżny po torach nr 2 i 3,
ruch miejscowy po torze nr 1.
Za wprowadzeniem ruchu miejscowego
po stronie południowej (tor nr 3), oprócz
innych argumentów, przemawia układ torów i peronów na stacji Wrocław Główny.
Perony znajdujące się od strony północnej
zostały wydłużone w wyniku niedawnej
modernizacji i są przystosowane przede
wszystkim do przyjmowania pociągów
kwaliﬁkowanych i międzyregionalnych, w
tym pociągów dużych prędkości, o ile w
przyszłości linia dużych prędkości zostanie wybudowana do Wrocławia. Od strony
południowej stacji znajduje się peron nr 5,
eksploatowany wyłącznie w ruchu regionalnym, istnieje też niewykorzystywany
peron nr 6, użytkowany okresowo w czasie
modernizacji dworca. Występuje również
rezerwa terenu w postaci sporadycznie
wykorzystywanych dwóch torów (nr 11 i
12).
Najbardziej uzasadnione jest zatem rozważanie takich opcji wykonania peronów

4. Schemat sieci Wrocławskiej Kolei Miejskiej - etap 1 [8]

przystanku osobowego Wrocław Grabiszyńska, aby znajdowały się one od strony
toru nr 3 (południowej).
Modernizacja posterunku odgałęźnego
Grabiszyn i jej wpływ na lokalizację
przystanku osobowego Wrocław
Grabiszyńska
W roku 2014 rozpoczęła się gruntowna
modernizacja posterunku odgałęźnego
Grabiszyn, połączona ze znacznymi zmianami w układzie geometrycznym torów.
Układ torowy po przebudowie umożliwia
przejazd pociągów ze wszystkich trzech
torów szlaku Wrocław Gł. – posterunek odgałęźny Grabiszyn na wszystkie cztery linie
wybiegające z posterunku, przy jednoczesnej znacznej redukcji liczby przebiegów
sprzecznych w porównaniu ze stanem
sprzed modernizacji. Aby uzyskać taki stan,
konieczne było między innymi zaprojektowanie kilku nowych rozjazdów od strony
stacji Wrocław Główny pomiędzy wiaduktami nad ulicami Zaporoską i Grabiszyńską,
co ograniczyło możliwości lokalizacji peronów przedmiotowego przystanku.
Obecnie realizowana przebudowa posterunku odgałęźnego Grabiszyn nie przewiduje powstania przystanku osobowego
Wrocław Grabiszyńska. Nie pozostawiono
również żadnej rezerwy terenu pod jego
ewentualną budowę w przyszłości.
Charakterystyka terenu przyległego
do projektowanego przystanku
osobowego Grabiszyńska
Jako odcinek potencjalnie rozpatrywany
dla potrzeb lokalizacji zintegrowanego
z komunikacją miejską przystanku osobowego Wrocław Grabiszyńska przyjęto

odcinek pomiędzy wiaduktem nad ulicą
Skwierzyńską (km 1.205) i wiaduktem nad
ulicą Grabiszyńską (km 1.930). W km 1.645
znajduje się wiadukt nad ulicą Zaporoską,
dzielący analizowany odcinek na dwie części i znacznie utrudniający opracowanie
koncepcji spełniającej wszystkie przyjęte
założenia. Na całym branym pod uwagę
fragmencie szlaku tory przebiegają na nasypie gruntowym o wysokości nie mniejszej niż 5,5 m. Ze względu na położenie
odcinka w centrum miasta, teren kolejowy
ma niewielką szerokość i w wielu miejscach konieczne było w przeszłości zastosowanie muru oporowego w dolnych
częściach skarp.
Od strony północnej na długości około
200 m (km ~1.230 ÷ 1.430) przebiega ulica
Pszenna, bezpośrednio przylegająca do terenu kolejowego. Od strony południowej
w podobny sposób przebiega ulica Owsiana na całej długości odcinka pomiędzy
ulicami Skwierzyńską i Zaporoską. Na tym
odcinku od strony południowej nasypu
nie występują żadne kolizje z zabudową,
natomiast od strony północnej przy nasypie znajduje się warsztat samochodowy
(km ~1.220) i garaże (km ~1.600 ÷ 1.630).
Na odcinku pomiędzy ulicami Zaporoską i
Grabiszyńską po obu stronach nasypu występują ograniczenia w dostępie do terenu
kolejowego (garaże w zabudowie szeregowej na całej długości nasypu od strony
północnej, miejscowo warsztaty i garaże
od strony południowej).
Na podstawie wstępnej, pobieżnej
analizy można stwierdzić, że na odcinku
pomiędzy ulicami Skwierzyńską i Zaporoską istnieje wystarczające miejsce dla
lokalizacji peronów przystanku. Występują tam również najkorzystniejsze warunki
terenowe pod względem ilości miejsca w
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przystanków można wyciągnąć wniosek,
że najkorzystniejszą lokalizacją przystanku kolejowego Wrocław Grabiszyńska ze
względu na jego integrację z komunikacją
miejską, powinno być bezpośrednie sąsiedztwo wiaduktu nad ulicą Zaporoską.
Ponadto należy zapewnić jak najkrótsze
drogi dojściowe do peronów z ulicy Zaporoskiej.
Koncepcje układu przystanku
osobowego Wrocław Grabiszyńska
5. Schemat tras dziennej komunikacji miejskiej
w rejonie skrzyżowania ulic Grabiszyńskiej i
Zaporoskiej (opracowanie własne)
Oznaczenia:
– stacje i przystanki istniejące,
- przystanki projektowane,
D1-D13 – planowane linie kolei DKD

przekroju poprzecznym i dostępu do torowisk. Na tym fragmencie szlaku po stronie
południowej nasypu występuje rezerwa
niezagospodarowanego terenu o kilkumetrowej szerokości i rekomendowane
powinny być takie koncepcje przystanku,
w których perony znajdują się właśnie po
tej stronie torów. Nie ma natomiast możliwości zmieszczenia peronów na odcinku
między ulicą Zaporoską i Grabiszyńską bez
ponoszenia wielkich wydatków na bardzo
skomplikowaną przebudowę tego odcinka i dopasowywania układu przystanku do
warunków miejscowych.
Integracja przystanku osobowego
Wrocław Grabiszyńska z komunikacją
miejską
W rejonie proponowanego przystanku osobowego Wrocław Grabiszyńska
przebiegają następujące linie komunikacji
miejskiej:
- w ciągu ulicy Grabiszyńskiej: tramwaje nr 4, 5, 11, 14, 24, autobusy nocne
nr 246, 251 oraz autobusy podmiejskie prywatnego przewoźnika nr 507,
517, 527 i 577,
- w ciągu ulicy Zaporoskiej: autobusy
nr 126 i 127.
Ponadto na przystanku autobusowym,
położonym w bezpośrednim sąsiedztwie
wiaduktu kolejowego nad ulicą Zaporoską, zatrzymują się prywatne busy komunikacji podmiejskiej do Kątów Wrocławskich, Maniowa i Mietkowa.
Schemat przebiegu linii komunikacji
miejskiej w opisywanym rejonie pokazano na rysunku 5. Naniesiono na nim
również lokalizację przystanków tramwajowych i autobusowych względem torowisk kolejowych.
Na podstawie analizy rozmieszczenia

W celu opracowania koncepcji przystanku
osobowego Wrocław Grabiszyńska przyjęto następujące założenia ogólne:
- preferowana lokalizacja peronów po
stronie południowej nasypu,
- minimalna długość peronu: 80 m (zapewnia zatrzymanie pojedynczego
ezt wszystkich serii obecnie eksploatowanych w województwie dolnośląskim oraz wszystkich autobusów
szynowych), zalecana długość peronu: 130 m (zapewnia zatrzymanie
wszystkich autobusów szynowych
oraz podwójnych ezt za wyjątkiem
podwójnego 31WE „Impuls”),
- minimalna szerokość peronu: 2,85 m
– jednokrawędziowego (przy założeniu peronu na międzytorzu i dojściu
dwupoziomowym od czoła), 5,20 m –
dwukrawędziowego na międzytorzu;
zalecane przyjęcie większych szerokości peronów,
- możliwie jak największa integracja
przystanku z komunikacją miejską,
- zalecane niemodyﬁkowanie położenia torów na wiaduktach (w przypadku ulicy Grabiszyńskiej obecnie
w trakcie budowy są nowe wiadukty;
w przypadku ulic Zaporoskiej i Skwierzyńskiej – istnieją zabytkowe wiadukty nitowane, które nie powinny ulec
rozbiórce),
- zalecane niemodyﬁkowanie aktualnie
budowanych odcinków torowych w
ramach modernizacji posterunku odgałęźnego Grabiszyn.
Ponadto przy opracowaniu koncepcji
przystanku należało mieć na względzie
wszystkie ograniczenia i zalecenia opisane
w powyższych punktach artykułu.
Rozważano następujące koncepcje układu
przystanku:
- tor nr 3 dla ruchu miejscowego, 1 peron jednokrawędziowy zewnętrzny
(K1 - rys. 6),
- tory nr 2 i 3 dla ruchu miejscowego, 1
peron wyspowy dwukrawędziowy (K2
- rys. 6),
- tory nr 2 i 3 dla ruchu miejscowego, 2
perony jednokrawędziowe (K3 - rys. 6),

-

tor nr 3 dla ruchu miejscowego, dobudowa toru nr 4, 1 peron wyspowy
dwukrawędziowy (K4 - rys. 6),
- tor nr 3 dla ruchu miejscowego, dobudowa toru nr 4, 2 perony jednokrawędziowe (K5 - rys. 6).
Inne możliwe koncepcje pominięto ze
względu na gorsze dopasowanie do założeń.
Porównując koncepcje, jako najważniejsze kryteria techniczne wyboru najkorzystniejszej z nich przyjęto:
- możliwość lokalizacji peronu o długości minimalnej lub zalecanej (przy
założeniu, że peron będzie posiadał
wymaganą szerokość minimalną),
- długość całego przystanku, łącznie z
odcinkami torów, których geometria
wymagać będzie modyﬁkacji,
- możliwość zmieszczenia infrastruktury na terenie kolejowym,
- możliwość zmieszczenia modyﬁkowanego układu torowego pomiędzy
istniejącymi wiaduktami,
- odległość od przystanków komunikacji miejskiej (licząc od najbliżej położonego skraju peronu).
Porównanie pięciu przedstawionych w
artykule koncepcji z wykorzystaniem kilku wybranych kryteriów zamieszczono w
tabeli 1.
Analizując koncepcje według kryteriów wyszczególnionych w tabeli 1,
rozpatrywano lokalizację przystanku po
stronie południowej na odcinku między
ulicami Skwierzyńską i Zaporoską, gdzie
istnieją najdogodniejsze warunki lokalizacyjne. W przypadku innych lokalizacji
mogą wystąpić znaczne trudności ze
spełnieniem kryteriów wymienionych w
tabeli 1. Wspomniana lokalizacja gwarantuje również uzyskanie najlepszej integra-

6. Koncepcje układu przystanku osobowego
Wrocław Grabiszyńska. Na schematach dla
zwiększenia przejrzystości pominięto łuki w
torach
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cji przystanku kolejowego z przystankami
komunikacji miejskiej (rys. 5). Perony zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
wiaduktu nad ulicą Zaporoską gwarantują
odległość dojścia do przystanków tramwajowych nieprzekraczającą 150 m, a do
najbliższych przystanków autobusowych
– rzędu 50 m.
W przypadku koncepcji K1, K2 i K3
przystanek mieści się na terenie kolejowym pod warunkiem wykonania ściany
oporowej lub wykonania peronu na skarpie na wzór niedawno wybudowanego
przystanku Wrocław Różanka.
W celu ostatecznego wyboru optymalnego wariantu należałoby przeprowadzić
bardziej szczegółowe analizy, uwzględniające aspekty ekonomiczne oraz eksploatacyjne.
Wnioski
Utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego
kolejowo-tramwajowo-autobusowego w okolicy posterunku
odgałęźnego Grabiszyn jest celowe i
wymieniane jako jeden z niezbędnych
elementów rozbudowy infrastruktury
wrocławskiego węzła kolejowego w sytuacji tworzenia systemu kolei miejskiej lub
aglomeracyjnej.
W artykule stwierdzono możliwości
wykonania zintegrowanego przystanku
osobowego Wrocław Grabiszyńska. Przystanek ten zmieści się na długości odcinka
pomiędzy wiaduktami nad ulicami Skwierzyńską i Zaporoską, nie zmieści się natomiast pomiędzy ulicą Zaporoską a Grabiszyńską, zwłaszcza że obecnie w ramach
modernizacji linii E-59 układane są tam
nowe rozjazdy.
Umieszczenie dojść do peronów bezpośrednio z ulicy Zaporoskiej stworzy dogodne warunki przesiadkowe z pociągu
na tramwaj i autobus, z niewielkimi długościami dróg przejść pomiędzy przystankami, akceptowalnymi przez większość podróżnych.
W początkowym okresie funkcjonowania kolei miejskiej istnieje możliwość
uruchomienia przystanku Wrocław Grabiszyńska przy stosunkowo niewielkich
nakładach inwestycyjnych, wydzielając
na szlaku Wrocław Główny – posterunek
odgałęźny Grabiszyn tor nr 3 dla potrzeb
ruchu miejscowego i wykonując jeden
zewnętrzny peron jednokrawędziowy
(koncepcja K1). W dalszych etapach przystanek mógłby zostać rozbudowany.
Optymalnym rozwiązaniem ruchowo-eksploatacyjnym byłaby dobudowa
czwartego toru na całej długości szlaku.
Jeżeli jednak taka decyzja nie zostałaby

Tab. 1. Zestawienie niektórych porównywanych parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla
rozpatrywanych wariantów przystanku Wrocław Grabiszyńska
Kryterium

Wariant
K1

K2

K3

K4

K5

Możliwość lokalizacji peronu o długości
80/130 m

tak/tak

tak/tak

tak/tak

tak/tak(?)

tak/tak

Szacunkowa długość modyfikowanego
odcinka torowego, nie mniejsza niż [m]

0

200/250

160/210

280/330

235/285

Zmieszczenie przystanku na terenie
kolejowym

tak

tak

tak

nie

nie

Warunki ruchowe

trudne

dogodne

dogodne

częściowo
dogodne

częściowo
dogodne

(?) – możliwość wymaga szczegółowych analiz

podjęta, istnieje możliwość prowadzenia
ruchu miejscowego po jednym torze,
stwarzając dwutorową mijankę w obrębie
nowego przystanku (np. koncepcje K4,
K5), co znacznie zwiększyłoby przepustowość odcinka.
Rozważania przedstawione w artykule
mają charakter wstępny i wymagają dalszych, bardziej szczegółowych analiz.
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LCC (akronim od słów Life Cycle Cost) to całkowity, skumulowany koszt produktu w całym
jego cyklu życia [6]. Cykl życia obiektu technicznego rozpoczyna się w momencie podjęcia prac koncepcyjnych nad nim, do chwili
jego ﬁzycznej likwidacji (złomowania lub recyclingu) [17]. Pierwsze próby zastosowania
metod LCC, do analizy kosztów ponoszonych w przemyśle kolejowym, rozpoczęto w
Szwecji na początku lat osiemdziesiątych [5].
W 1986 roku ADtranz (producent pojazdów
kolejowych) i Swedish State Railways (przedsiębiorstwo kolejowe) podpisali kontrakt na
zastosowanie metody Life Cycle Costing do
oceny kosztochłonności wprowadzanego
pociągu dużych prędkości X2000 [10,14]. Założono, ze na każdym etapie cyklu życia pociągu, spełnione muszą być wymogi modelu
RAM, dotyczące niezawodności (Reliability),
dostępności (Availability) i naprawialności
(Maintainability). Do końca lat osiemdziesiątych, koncentrowano się głównie na analizie
cyklu życia pojazdów kolejowych. W 1991
roku została założona organizacja UNIFE, której celem miało być usprawnienie działania
podzielonych i zróżnicowanych zarządów kolejowych w obrębie Europy. System kolei został zdeﬁniowany jako wspólny rynek, oparty
na jednolitych standardach. Zaczęto również
stosować pojęcie Total Railway System [9],
oznaczające traktowanie wszystkich elementów systemu jako całości. Przedstawione założenia spowodowały przeniesienie analiz LCC
na drogę szynową.
Obserwowana w Polsce praktyka projektowa, przy budowie i modernizacji tras
kolejowych, zakłada najczęściej inwestycje
wykonywane w formule "projektuj i buduj".

W zestawieniu ze stosowanym najczęściej
kryterium doboru wykonawcy, jakim jest
najniższa cena, dochodzić może do niekorzystnego zjawiska zwiększania wagi kosztu
inwestycyjnego przy jednoczesnym niedocenianiu kasztów eksploatacyjnych. Tymczasem
oszczędności poczynione w czasie inwestycji
najczęściej są znaczniej mniejsze niż długofalowe koszta, ponoszone na likwidację stanów
niezdatności bądź ograniczonych właściwości użytkowych trasy kolejowej. W interesie
zarządcy infrastruktury powinno być określanie całkowitych nakładów ponoszonych
przez okres eksploatacji danego fragmentu
linii kolejowej, przykładowo za pomocą analiz
LCC.
Zastosowanie analiz LCC
dla linii kolejowych
Zgodnie z Normą EN 60300-3-3 podstawowymi fazami cyklu życia są [6]:
koncepcja i deﬁniowanie;
projektowanie i rozwój;
wytwarzanie;
instalowanie;
użytkowanie i obsługiwanie;
likwidacja.
Podobne podejście zostało zaprezentowane
w wytycznych przedstawionych przez UNIFE
[13]. Zgodnie z zapisami, koszt likwidacji jest
bardzo często lekceważony w analizach skupionych na użytkowniku [18]. Dla produktów
użytkowych recycling odpadów może być
znaczącym kosztem w całym cyklu życia, jednak dla linii kolejowych nie ma on większego
znaczenia, gdyż większość zużytych elementów nawierzchni nadaje się do prostego przetworzenia i stanowić może pełnowartościowy
produkt handlowy.
Przy modernizacji linii kolejowej, przedstawionym powyżej fazom cyklu życia można
przyporządkować konkretne czynności [19].
Przykładowo:
Koncepcja i deﬁniowanie:
inwentaryzacja i ocena istniejącej drogi
szynowej,
określenie parametrów eksploatacyjnych,
studium wykonalności,
opracowanie specyﬁkacji wykonania i
odbioru robót.
Projektowanie i rozwój:
wykonanie projektów budowlanych i
wykonawczych,
wyłonienie wykonawców.
Wytwarzanie:

-

inżynieria przemysłowa,
wytworzenie elementów składowych
nawierzchni,
prefabrykacja elementów.
Instalowanie:
zakup gruntu,
budowa zaplecza technicznego,
szkolenia,
transport,
wbudowanie elementów nawierzchni na
placu budowy,
kontrola jakości wykonania robót,
odbiory powykonawcze.
Użytkowanie i obsługiwanie:
szkolenie personelu,
prace prewencyjne,
diagnostyka,
naprawy bieżące,
likwidacja awarii, wypadków, wykolejeń.
Likwidacja:
rozmontowanie i usunięcie nawierzchni,
transport,
recycling i złomowanie,
składowanie odpadów niebezpiecznych.
Koszty cyklu życia można zagregować do
trzech głównych grup:
Według normy [6]:
LCC = K uzyskania + K posiadania + K likwidacji

Według modelu UNIFE [18]:
LCC = K inwestycyj ny + K operacyjne + K utrzymania

Propozycja wykorzystania metod LCC
W prezentowanej pracy postanowiono przeanalizować wybrany składnik cyklu życia fragmentu linii kolejowej, jakim jest koszt cyklu
życia szyn. Dla zagregowanej propozycji modelu UNIFE należy rozpatrywać przynajmniej
następujące czynności:
Koszty inwestycyjne:
zakup szyn o określonych parametrach.
Koszty operacyjne:
montaż szyn,
spawanie lub zgrzewanie,
szlifowanie wstępne.
Koszty utrzymania:
wykrywanie wad,
szlifowanie szyn,
napawanie,
wymiana uszkodzonego fragmentu szyny.
W przypadku inwestycji polegającej na budowie toru łukowego, zdecydowano się na
rozpatrywanie kosztu cyklu życia według
metody łączącej założenia normowe i UNIFE.
Zrezygnowano z obliczeń kosztu likwidacji
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inwestycji, przyjmując że materiał szyn usuwany z odcinka trasy nadawać się będzie do
ponownego przetworzenia lub wykorzystania w innym miejscu. Zagregowano pozycje kosztu inwestycyjnego i operacyjnego,
w pozycję kosztu inwestycyjnego. Z uwagi
na ciągłość eksploatacji inwestycji, nie można jednoznacznie określić długości życia za
pomocą maksymalnego okresu eksploatacji
poszczególnych elementów. Założono więc,
że koszt cyklu życia będzie badany w okresie
sześcioletniej eksploatacji po oddaniu inwestycji. Poszczególny warianty porównywać się
będzie na podstawie kosztu 6 letniego cyklu
życia, odniesionego do 1 metra toru.
Wymienione czynności można opisać matematycznie za pomocą następującej formuły:
K = K inw + K utrz

Koszt inwestycyjny składa się z kosztów zakupu oraz wbudowania elementów nawierzchni
kolejowej (w tym zakupu, montażu, spawania
i wstępnego szlifowania szyn). Koszt inwestycyjny jest następnie równomiernie rozkładany
na poszczególne lata eksploatacji.
W przypadku utrzymania, założono że nie
będzie wykonywane napawanie szyn. Koszt
utrzymania składać się będzie z prewencyjnego szlifowania oraz wymiany fragmentów
szyn po przekroczeniu dopuszczalnych zużyć.
Koszt można opisać następującą zależnością:
K utrz = K sz + K w

na koszt roczny składa się częstotliwość wykonywania wymian i szlifowania oraz koszt
jednostkowy robót:
K sz = n sz + k sz
K w = nw + k w

częstotliwość wykonywania prac zależna jest
od przeniesionego obciążenia lub szybkości
przyrostu zużyć, w stosunku do wartości granicznych:
Q
n sz =
Q grsz
nw =

z
dz

gdzie:
Kutrz - roczny koszt utrzymania toru [zł/m],
Ksz - roczny koszt szlifowania [zł/m],
Kw - roczny koszt wymiany szyn [zł/m],
ndz - liczba szlifowań w ciągu roku [-],
nw - liczba wymian szyn w ciągu roku [-],
ksz - koszt szlifowania szyn [zł/m],
kw - koszt wymiany szyn [zł/m],
Q - przeniesione obciążenie w ciągu roku [Tg],
"gszr - obciążenie pomiędzy prewencyjnymi
szlifowaniami [Tg],
z - zużycie szyny w ciągu roku [mm],
dz - dopuszczalne zużycie szyny [mm].

Trwałość szyn kolejowych
Przy budowie, lub przebudowie odcinka linii
kolejowej, wskazane jest określenie przewidywanej trwałości wbudowanych elementów, tak aby zużycie poszczególnych części
nawierzchni odbywało możliwie równomiernie. Trwałość elementu deﬁniowana jest jako
okres pomiędzy wbudowaniem a uszkodzeniem uniemożliwiającym dalszą eksploatację
elementu. Można ten okres wyrazić w jednostkach czasu, cyklach pracy, bądź (jak w
przypadku szyn kolejowych) w jednostkach
przeniesionego obciążenia.
Dla szyn kolejowych podstawową miarą
trwałości jest odporność na zużycie pionowe i boczne oraz odporność na uszkodzenia
zmęczeniowe. Bardzo często analizuje się wyłącznie zmianę przekroju szyn bez uwzględniania pęknięć, złamań i zużycia falistego [15].
Jednocześnie, z uwagi na dużą nadwyżkę
wskaźnika wytrzymałości w płaszczyźnie pionowej w nowych typach szyn, na łukach najczęściej rozpatruje się zużycie boczne [2].
Wartość średniej trwałości szyn z uwagi na
zużycie, wyznacza się według zależności [1]:
z 45° = 63386 ⋅ R −1,5324

gdzie:
T – trwałość szyn kolejowych [Tg]
dz – dopuszczalne zużycie [mm]
A – odporność szyn na zużycie [Tg/mm]
W literaturze znaleźć można znaleźć dodatkowe propozycje obliczania trwałości szyn
[2,4,15,16].
Czynnikami wpływającymi na zużycie
szyn, czyli na trwałość nawierzchni, są procesy
trybologiczne zachodzące w czasie przejazdu
zestawu kołowego po odcinku toru. Podczas
ruchu, występuje stały nacisk obręczy koła na
powierzchnię toczną główki szyny, poślizgi
wiertne wywołane toczeniem się koła o proﬁlu stożkowym po szynie oraz poślizgi suche
pomiędzy obrzeżem koła a powierzchnią
boczną główki szyny [11]. Nacisk obrzeża na
szynę zależy przede wszystkim od parametrów geometrycznych odcinka linii kolejowej,
takich jak promień łuku, prędkość przejazdu,
przechyłka i szerokość toru. Dodatkowe obciążenia w obu płaszczyznach pochodzą od
nierówności geometrycznych toru oraz związane są z niekorzystnymi charakterystykami
poszczególnych pojazdów kolejowych.
Metodami zwiększania trwałości szyn, są:
modyﬁkacja twardości szyny,
zmiana układu geometrycznego,
smarowanie powierzchni bocznych szyn,
zmiana dopuszczalnych granic zużycia
bocznego [2,3]
Przykład zastosowania metody
Zgodnie z polskimi przepisami [12], w łukach
o promieniu mniejszym niż 600 metrów, w
celu uniknięcia nadmiernego przyrostu zużyć,

należy stosować szyny o większej twardości.
Na odcinkach prostych stosuje się szyny typowe R260, w przypadku łuków zalecane
jest stosowanie szyn utwardzanych cieplnie
R350HT. W analizie zużyć oparto się na modelach:
zużycie 45º szyn w łuku według INNOTRACK [7],
zużycie pionowe według funkcji obciążenia granicznego szyn na prostej według polskich przepisów [12].
Model zużycia szyn UNIFE zakłada funkcyjne powiązanie promienia łuku poziomego z
wielkością zużycia 45º po przeniesieniu obciążenia 100 Tg. Dla szyny R260 podano zależność:
z 45° = 3703,5 ⋅ R −1,1551

Z uwagi na stosowanie w Polsce szyn R350HT,
które nie były badane przez INNOTRACK,
przyjęto zależność podaną dla najbliższej
twardością szyny R370CrHT:
% Q 1"
,
n wp = max #
#Q
$ grp t !

Wartość dopuszczalna zużycia 45º wynosi 24
mm, po przekroczeniu tej wartości szynę należy wymienić.
W przypadku obciążenia granicznego,
model zakłada określenie maksymalnego obciążenia jakie może być przeniesione przez
dany typ szyny, po którym szyna musi zostać
wymieniona. Dla szyn R260 obciążenie graniczne wynosi 600 Tg, a dla R350HT przyjęto
wartość 1200 Tg. Jednocześnie szyny powinny być wymieniane nie rzadziej niż co 20 lat
dla szyn R260 i co 40 lat dla szyn R350HT, przy
założeniu obciążenia rocznego 30 Tg [8].
W przypadku szyn w łuku, wymiana nie
powinna być przeprowadzana rzadziej niż na
odcinku prostym. Roczną częstotliwość wymian dla obu typów szyn opisano funkcjami:
% z45° ⋅ Q
Q 1"
,
,
nwł = max#
# dz45° ⋅100Tg Qgrp t
$
!

gdzie:
z45º - wartość zużycia 45º po przeniesieniu obciążenia 100 Tg [mm],
dz45º - dopuszczalne zużycie 45º szyny [mm],
R - promień łuku poziomego [m],
nwp - częstotliwość wymian szyn na prostej
[1/rok],
nwł - częstotliwość wymian szyn na łuku [1/
rok],
Q - przeniesione obciążenie w ciągu roku [Tg/
rok],
Qgrp - graniczne obciążenie szyn między wymianami [Tg],
t - maksymalny czas eksploatacji szyny [rok].
Założono analizę miejsca zmiany kierunku
trasy kolejowej o zadany kącie zwrotu. Następnie wykonano obliczenia dla typowego,
symetrycznego układu geometrycznego. Obliczenia powtórzono dla promieni łuku od 200
do 4000 metrów. Obliczenia przeprowadzono
dla dwóch przypadków: szyny R350HT na od167
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cinku łukowym oraz szyny R260 na prostej,
oraz szyny R260 na całej długości odcinka. Zasięg odcinków prostych określono na taki, że
przy największym analizowanym promieniu
łuku, długość prostych wynosiła 0. Zgodnie z
interpretacją wewnętrznych przepisów PKP
PLK, na zewnętrznym toku krzywej przejściowej należy zmienić rodzaj szyny w miejscu w
którym krzywizna przekracza wartość 1/800
m. Z uwagi na warunki początkowe porównania, stwierdzono że analityczne obliczenia
układu z krzywymi przejściowymi nie spowodują znaczącej zmiany w uzyskanym wyniku,
za to spowoduje znaczące zwiększenie rozpatrywanych wariantów (przynajmniej o rząd
wielkości). Na zakończenie obliczono roczny
koszt życia inwestycji przeliczony na 1 metr
toru.
Obliczenia wykonano dla silnie obciążonej
linii kolejowej (30 Tg/rok), przy założeniu następujących kosztów jednostkowych (tab. 1).
Fragment obliczeń pokazano w tabeli 2.
Na rysunku 1 pokazano pełen zakres obliczeń z uwzględnieniem kosztu inwestycyjnego w sześcioletnim okresie eksploatacji.
Wyraźnie widać, że do promienia o wartości
około 1500 m opłacalne jest stosowanie szyny
utwardzanych cieplnie R350HT.

1. Porównanie kosztu cyklu życia LCC

i związanych z nimi niezbędnych zamknięć
naprawczych, może przyczynić się do poprawy wizerunku kolei. Przeprowadzone analizy
dotyczące kosztu cyklu życia szyn kolejowych
wskazują, że obowiązujące obecnie wytyczne
określają zakres stosowalności szyn utwardzanych wężej, niż jest to rzeczywiście opłacalne.
Na liniach średnio i mocno obciążonych opłacalnym jest (w kontekście LCC) stosowanie
szyn utwardzanych cieplnie w łukach o promieniach mniejszych niż 1500 m.

Wnioski
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Badanie kosztów cyklu życia inwestycji i optymalizacja projektu pod kątem zmniejszenia
kosztów ponoszonych w czasie eksploatacji,
mogą zapewnić znaczące oszczędności dla
zarządcy infrastruktury.
Oszczędności mogą być przedstawione
w formie wskaźników ekonomicznych, wyrażanych w formie ﬁnansowej, bądź analiz
związanych z niezawodnością i pewnością
działania. Mniejsza przewidywana ilość awarii
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50 lat działalności specjalności kolejowej na Wydziale Budownictwa Politechniki
Śląskiej jako kontynuacja 125 lat jej istnienia w lwowskiej tradycji akademickiej
Kazimierz Kłosek
•
dr hab. inż., prof. nzw. Kazimierz
Kłosek
Politechnika Śląska, Wydział
Budownictwa, Katedra
Geotechniki i Dróg
Kazimierz.Kłosek@polsl.pl

Mijająca w bieżącym roku 50 rocznica powołania Katedry Budowy Kolei w Politechnice Śląskiej stanowi dobrą okazję do podsumowania jej naukowych, badawczych oraz
dydaktycznych dokonań. Tradycja związanej
z tym specjalności kolejowej jest znacznie
dłuższa, gdyż stanowi ona kontynuację
lwowskich etapów jej istnienia w strukturach tamtejszej Politechniki. Powojenna repatriacja kadry naukowej sprawiła, że większość dawnych lwowskich pracowników tej
uczelni osiadła w Gliwicach, stanowiąc zalążek nowo utworzonej Politechniki Śląskiej.
Specjalność kolejowa istniała tam od samego początku, była jednakże realizowana w
programach dydaktycznych kilku odrębnych Wydziałów. Dopiero w roku 1965 powołano formalnie Katedrę Budowy Kolei. Jej
działalność, w świetle faktów historycznych
stanowi kontynuację 125 lat tradycji akademickiej związanej z ośrodkiem lwowskim, a
biorąc pod uwagę sam fakt powołania tej
specjalności , historię tę można cofnąć w
czasie do roku 1873, co daje 142 lata o chwili
powołania tej specjalności. Chronologiczny
zarys procesu kształtowania się specjalności
kolejowej na Górnym Śląsku przedstawiono
poniżej.
Początki uczelni technicznych w Europie
Pierwsze szkoły techniczne w Europie powstały w XVII wieku i miały z regóły charakter wojskowy. Pod koniec tego wieku powstały też cywilne szkoły:
•
budownictwa i architektury (1671 r. Paryż, 1692 r. - Wiedeń),
•
w XVIII w. powstały dalsze szkoły wojskowe (1705 r. - Berlin, 1715 r. - Petersburg, 1717 r. - Wiedeń i inne).
Miały one mocno rozbudowany program
techniczny i były wzorem dla powstających
uczelni technicznych o charakterze jednokierunkowym
•
1747 r. - Szkoła Budowy Mostów i Dróg
w Paryżu,
•
1763 r. Szkoła Górnicza w Paryżu,
•
1765 r. - Szkoła Górnicza we Freibergu,

1774 r. - Szkoła Górniczo-Hutnicza w
Clausthal,
•
1773 r. - Instytut Górniczy w Petersburgu i wiele innych).
Daty powstania pierwszych politechnik w
Europie:
1806 r. Praga,
1815 r. Wiedeń,
1820 r. Glasgow,
1824 r. Londyn,
1825 r. Karlsruhe,
1826 r. Warszawa (do 1831 r.),
1827 r. Monachium i Sztokholm,
1828 r. Drezno,
1829 r. Gőteborg i Kopenhaga,
1830 r. Kassel,
1831 r. Hanower,
1832 r. Stuttgart,
1833 r. Augsburg,
1835 r. Brunszwik,
1836 r. Ateny i Liege,
1837 r. Mons,
1838 r. Darmstadt,
1842 r. Madryt i Delf,
1844 r. Lwów.
Politechnika Lwowska
Lwowska Państwowa Szkoła Wyższa (Akademia Techniczna) założona została w 1843, a
otwarta w 1844 roku. Była to najstarsza po
Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach
polska uczelnia techniczna w okresie przynależności miasta do Polski.
Szkoła Akademiczno-Górnicza
Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach
powstała w 1816 roku z inicjatywy Stanisława Staszica. Uchodzi za pierwszą polską
wyższą uczelnię techniczną. Mieściła się w
północnym skrzydle pałacu Biskupów Krakowskich.
Nauka w szkole była bezpłatna, uczniowie zamiejscowi mogli otrzymać bezpłatne
mieszkanie. Zajęcia były prowadzone w języku polskim i niemieckim. W 1819 r. w szko-

le górniczej uczyło się 9 uczniów, w roku
1820 18 uczniów, w 1823 r. 41 uczniów, a w
1825 r. 36 uczniów.
W roku 1826 szkoła została przeniesiona
do Warszawy, nie wznowiła jednak tam działalności i przestała istnieć.
Akademia Techniczno-Handlowa
Uczelnia miała dwa trzyletnie oddziały –
Techniczny i Handlowy . Była powiązana
ze Szkołą Realną. Akademia mieściła się na
rogu ulicy Ormiańskiej i Teatralnej w domu
Darowskiego. Dzieje Akademii Technicznej
(AT) można podzielić na trzy okresy:
•
do Wiosny Ludów (1844–1848),
•
przejściowy (1848–1860),
•
stopniowej polonizacji i przekształcenia Akademii w Szkołę Politechniczną
(1860–1877).
W pierwszym okresie działalności AT do
Wiosny Ludów położono podwaliny pod
uczelnię techniczną. Powołano sześć katedr: Matematyki, Fizyki, Mechaniki, Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego,
Chemii oraz Geodezji. Wybuch Wiosny
Ludów dawał szansę polonizacji Akademii
Technicznej. Związek Akademicki we Lwowie w marcu 1848 zwrócił się do cesarza o
wprowadzenie języka polskiego w szkolnictwie, urzędach i sądach. We wrześniu tego
roku nowe ministerstwo oświaty zgodziło
się wstępnie na wykłady w języku polskim.
Wkrótce jednak po upadku Wiosny Ludów
wykłady w Akademii Technicznej zostały zawieszone. 1 listopada 1848 w czasie ostrzału
centrum Lwowa przez artylerię austriacką, w
czasie wydarzeń rewolucyjnych, spłonął budynek Akademii Technicznej.
W okresie przejściowym, w latach 1848–
1850 Akademia Techniczna we Lwowie była
nieczynna. Po odbudowaniu gmachów
Akademii Technicznej, w roku 1851 podjęto zajęcia. W tym samym roku próbowano
przekształcić Akademię Techniczną w dwupoziomową uczelnię – na wzór paryskiej
politechniki – o dwuletnim obowiązkowym

Tab. 1. Liczby studiujących w 1884 r.
Miasto

Wydział
Budownictwa

Wydział
Inżynieryjny

Wydział
Maszynowy

Wydział
Chemiczny

Wydział Ogólny

Razem

Wiedeń

345

90

287

206

40

968

Praga (niem.)

79

19

79

88

-

268

Praga (czes.)

134

41

92

287

-

504

Graz (niem.)

74

-

60

32

15

181

Brno (niem.)

39

-

27

28

71

115

Lwów

89

28

37

46

-

200

169

9 / 2015

p r ze gl ąd ko mun i k ac y j ny

DROGI KOLEJOWE 2015
(dla wszystkich techników) programie studiów matematyczno-ﬁzycznych, po których
następowałyby studia specjalistyczne z
budownictwa, mechaniki, chemii i geodezji. Odtąd kandydaci na studia w Akademii
Technicznej byli zobowiązani do posiadania
matury nowo powstałego ośmioklasowego
gimnazjum ogólnokształcącego albo ukończoną szkołę realną.
Stopniowa polonizacja i przekształcenie
Akademii w Szkołę Politechniczną umożliwił
dekret cesarski z października 1870, wprowadzający język polski w Akademii Technicznej, powołujący nowe katedry i pozwalający
na zgłaszanie propozycji obsadzania katedr
oraz ustalanie regulaminów wewnętrznych.
We wrześniu 1872 roku nominację na stanowisko dyrektora Akademii otrzymuje profesor ﬁzyki Ryszard Strzelecki (drugi Polak na
katedrze Akademii Technicznej), pierwszy
wybrany rektor Uczelni. Większość profesorów niewładających językiem polskim opuściła Akademię Techniczną. Kolegium profesorów zaproponowało utworzenie czterech
wydziałów: Inżynieryjno-Lądowego, Budownictwa, Chemii oraz Budowy Maszyn
(w latach 1875-1880 nazywanego Budowy
Machin). Model uczelni dostosowano do
systemu austriackiego, by nie mieć ciągłych
kłopotów z Wiedniem. W wyniku decyzji cesarskich w roku 1870 w Akademii powołano
trzy nowe katedry: Geometrii Wykreślnej
(kierownik – Karol Maszkowski, 1870-1886),
Mechaniki i Teorii Maszyn (Jan Nepomucen
Franke, 1871-1892), Budownictwa Drogowego, Wodnego, Mostów i Kolei Żelaznych (Józef Abraham Jagermann, 1870-1888), którą
w roku następnym przemianowano na Katedrę Inżynierii.
W 1871 uruchomiono katedrę Geodezji
(Dominik Zbrożek, 1871-1889). 12 marca 1872
wydano pozwolenie na budowę nowych
pomieszczeń Akademii. Kierującym budową
wybrano profesora Juliana Zachariewicza.
W roku 1872 powstały nowe katedry:Mineralogii i Geologii (Julian Niedźwiedzki, 1872-1908), Technologii Mechanicznej z
Nauką o Maszynach (Stanisław Ziembiński,
1872-1876, Julian Bykowski 1877-1908), Rysunków Odręcznych i Modelowania (Leonard Marconi, 1872-1899). W roku 1873 powstała katedra Budownictwa Drogowego
i Wodnego, wyłączona z katedry inżynierii
(Józef Rychter, 1874-1902).
W ciągu siedmiu lat (1870-1876) liczba
katedr w Akademii Technicznej we Lwowie
wzrosła z 5 do 15. Zorganizowano cztery
wydziały, wynagrodzenia kadry nauczającej
zrównano z wynagrodzeniem uniwersyteckim. W roku 1875 wprowadzono w Akademii
Technicznej instytucję prywatnych docentów, udzielając im veniam legendi (prawo
wykładania), w celu wzmocnienia kadry
nauczającej i popierania nowych kierunków
badawczych. Chcąc utrwalić uzyskane zmiany w Akademii Technicznej, kolegium profe170
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sorskie opracowało nowy statut uczelni i w
roku 1876 przesłało go do Wiednia. Zaproponowano w nim dwa egzaminy: pierwszy teoretyczny po dwóch latach studiów i
drugi zawodowy, po przedłożeniu projektu
dyplomowego. Zaproponowano też zmianę nazwy uczelni z Akademii Technicznej na
Szkołę Politechniczną, w celu zrównania jej
nawet w nazwie z innymi uczelniami tego
typu w monarchii.
Statut uczelni zatwierdzano do roku 1894.
W roku 1877 cesarz nadał prawo używania
uczelni nazwy Technische Hochschule. Rektor i kolegium profesorskie nie chcąc używać
obcej nazwy, w korespondencji krajowej
stosowało nazwę Szkoła Politechniczna. Na
uczelni obowiązywał język polski, jedynie
korespondencję z Wiedniem prowadzono w
języku niemieckim.
Zaproponowane w nowym statucie
Akademii Technicznej zasady organizacyjne i system odbywania egzaminów został
przyjęty w całym cesarstwie po zatwierdzeniu go przez cesarza 11 lipca 1878 roku. W
wyniku wprowadzania statutu dotychczasowe nazwy oddziałów, a następnie szkół
zamieniono formalnie na wydziały: Inżynierii Lądowo-Wodnej, Budownictwa, Chemii
Technicznej, Budowy Machin. Na rozwój
Akademii Technicznej we Lwowie, a szczególnie na wprowadzenie do nauczania języka polskiego, zareagowała młodzież. Liczba
studentów w latach działalności Akademii
Technicznej we Lwowie wyniosła:
1850/51 – 77 studentów,
1855/56 – 128,
1860/61 – 134,
1865/66 – 180,
1870/71 – 204,
1872/73 – 291.
W latach 1844-1872 Akademię Techniczną
opuściło ponad 700 absolwentów. Przeważali studenci Inżynierii Lądowo-Wodnej
(ponad 80%). Absolwenci Akademii Technicznej znajdowali zatrudnienie w przemyśle prywatnym i państwowym (drogi,
koleje żelazne, w urzędach powiatowych).
Wielu absolwentów Akademii Technicznej
zaznaczyło swój ślad w nauce [32]. Ukoronowaniem zmian organizacyjnych i przekształcenia Akademii Technicznej w Szkołę
Politechniczną było uroczyste poświęcenie
nowych gmachów i odnowionej auli 15 listopada 1877 roku (Rys.3).
W roku 1880 ponownie odwiedził Szkołę Politechniczną cesarz Franciszek Józef I.
Chwalił organizację SP i koncepcję architektoniczną gmachów uczelni, podarował
swój portret (autorstwa Franciszka Krudowskiego) i zamówił dla auli w pracowni Jana
Matejki 11 obrazów-alegorii ilustrujących
rozwój ludzkości (Rys.3). Dzięki ministrowi
oświaty Stanisławowi Madejskiemu, w roku
1893 dyplomy Szkoły Politechnicznej we
Lwowie zrównano z dyplomami najważniejszych europejskich politechnik (w Wiedniu,

Berlinie, Monachium, Akwizgranie, Karlsruhe,
Stuttgarcie i in.).
Dwudziestolecie 1877-1897 przyniosło
wiele korzystnych zmian dla Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Utworzono nowe katedry. Wprowadzono wykłady specjalistyczne.
Organizowano laboratoria badawcze. W
roku 1889 erygowano katedry: Ruchu Kolejowego (Prof. Roman baron Gostkowski,
1889-), Elektrotechniki (Roman Dzieślewski,
1889-), w roku 1891 Katedrę Zoologii Botaniki i Towaroznawstwa (Eustachy Wołoszczak,
1891-1908).
Szkoła Inżynierii
Szkoła Inżynierii obejmowała budowę mostów, dróg i kolei, tuneli oraz roboty hydrotechniczne. Wszystkie te działy inżynierii w
sensie technicznym, naukowym i dydaktycznym były ważne dla rozwoju Galicji. Czołową postacią w Katedrze Nauk Inżynierskich
był inżynier cywilny, profesor Józef Abraham
Jägermann, posiadający w swym życiowym
dorobku również kilkuletni okres pracy przy
budowie linii kolejowej Czerniowce-Suczawa. W okresie tym, cechującym się, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, gwałtownym rozwojem wiedzy a zwłaszcza teorii
projektowania obiektów inżynierskich, specjalności w obecnym znaczeniu nie były tak
ostro zarysowane i rozdzielone.
Historia działań technicznych w dziedzinie kolejnictwa i drogownictwa stymulowały odpowiednie działania w nierozerwalnie z
nią powiązanej dziedzinie mostownictwa, i
odwrotnie. Koniec XIX wieku to intensywna
rozbudowa sieci linii kolejowych, wymagająca budowy wielu mostów, przepustów i
tuneli.
Wyodrębnienie problematyki mostowej
w odrębną katedrę nastąpiło w roku 1885, a
jej pierwszym kierownikiem został prof. Karol Skibiński (Rys.1). Po trzech latach jej kierownikiem został prof. Maksymilian Thullie, a
prof K.Skibiski przejął problematykę kolejowo-drogową oraz tunele.
Formalnie pierwsza katedra kolejnictwa
została utworzona w Lwowskiej Szkole Politechnicznej w listopadzie roku 1890, a jej
kierownictwo przejął prof. Roman baron
Gostkowski (Rys.2). Równolegle Karol Skibiński wykładał roboty ziemne, budowę dróg i
tuneli oraz budowę linii kolejowych. Cały ten
dorobek przejął w latach późniejszych prof.
Wątorek.
Po utworzeniu Wydziału Hydrotechnicznego powstała II Katedra Budowy Mostów,
niezależnie od już istniejącej na Wydziale
Inżynierii. Po reorganizacji w roku akademickim 1919/1920 Szkoła Lwowska obejmowała:
Wydział Komunikacyjny z oddziałami drogowymi (dawny Wydział Inżynierii), oddziałem
wodnym (dawny Wydział Inżynierii Wodnej)
oraz mierniczym. Na oddziale drogowym
istniały obieralne grupy: kolejowa i miejska.
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1. Prof. Karol Skibiński

3. Aula Główna Politechnik8i Lwowskiej z malowidłami J. Matejki (zdj. – mat.wł.)

2. Prof. Roman Gostkowski herbu Gozdawa,
baron (1837-1912) – polski inżynier kolejnictwa,
autor teorii ruchu kolejowego.

W tym czasie oprócz Wydziału Komunikacyjnego istniały w Politechnice Lwowskiej
jeszcze Wydziały Architektury, Mechaniczny,
Chemiczny, Rolniczo-Leśni i Ogólny (od 1921
r.).
Wybuch I wojny światowej spowodował,
że uczelnia była czynna w sposób bardzo
ograniczony, zawieszając całkowicie swą
działalność w roku akademickim 1914/1915,
gdy miasto zajęli Rosjanie. Uzyskanie w 1918
r. niepodległości nie oznaczało jeszcze w
istocie pokoju i podjęcia normalnej pracy.
We Lwowie nastąpiły walki polsko-ukraińskie, później wybuchła wojna polsko-bolszewicka, na zachodzie kraju trwały powstania
śląskie. Szkoła nie gwarantowała pełnego
toku studiów. Dopiero 10 grudnia 1920 r. odbyła się pierwsza inauguracja w uczelni pod
nazwą "Politechnika Lwowska". Jej nowy
Statut, zatwierdzony w czerwcu 1921 r. obowiązywał do września 1939 r. Grupę Kolejową utworzono na Wydziale Mechanicznym

9 / 2015

– Oddział Maszynowy.
Strukturę Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej (1920) wraz z Oddziałem
Maszynowym i Grupą Kolejową ilustruje Rys.
4. Do wybuchu wojny jak i w pierwszym
okresie zajęcia Lwowa przez Rosjan Uczelnia
funkcjonowała w miarę normalnie. Bezpośrednio po zdobyciu Lwowa przez Armię Radziecką nastąpiła reorganizacja Politechniki.
Profesorowi St. Brzozowskiemu, dotychczasowemu kierownikowi I Katedry Mostów
zaproponowano kierownictwo obu katedr.
Zdecydował się on jednak, podobnie jak
większość pracowników naukowych na repatriację do Gliwic (1946) i podjęcie pracy
w utworzonej właśnie Politechnice Śląskiej.
Po śmierci prof. Brzozowskiego (1959) przez
ponad rok obowiązki kierownika katedry
pełnił zastępca profesora mgr inż. Eugeniusz
Jamrozik, późniejszy wieloletni pracownik
Katedry Budowy Kolei na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracę na wydziale podjął również, po przejściach wojennych,
Jerzy Węgierski, przedwojenny asystent w
katedrze prof. St. Brzozowskiego, i późniejszy

profesor -wieloletni Kierownik Katowickiego
Oddziału COBiRTK.
Reasumując powyższe, lwowski rodowód
gliwickiej specjalności kolejowej oraz związane z tym wydarzenia okresu po-wojennego można ująć w porządku chronologicznym następująco:
- 1844; utworzenie Akademii Technicznej
ze Szkoły Realnej (1817) z niemieckim
językiem wykładowym,
- 1847/48; powstanie 3-letniego Wydziału Technicznego z polskim językiem wykładowym (rok akad. 1847/8),
- 1873; powstanie trzech odrębnych szkół
zawodowych: pięcioletniej Szkoły Inżynierii (mosty-drogi-koleje-tunele-roboty hydrotechniczne) oraz Budownictwa
i trzyletniej Szkoły Chemii Technicznej,
- 1885; powstanie pierwszej Katedry Mostów (prof.K.Skibiński,po trzech latach
prof.Maksymilian Thullie),
- 1890; powstanie pierwszej Katedry Kolejnictwa (prof. Roman baron Gostkowski) następnie prof.Skibiński oraz prof.
Wątorek,

4. Struktura Wydziału Mechanicznego z Grupą Kolejową
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-

5. Pierwszy w Europie obiekt żelbetowy- łukowa kładka dla pieszych o rozpiętości 11,05 m, udostępniona w 1984 roku na terenie Politechniki Lwowskiej według projektu prof. Maksymiliana Thulliego.(od
lewej:prof.J.Głomb czł.rzecz.PAN,inż.J.Wacowski, prof.K.Kłosek; mat.wł.)

-

1895; powołanie drugiej Katedry Budowy Mostów na Wydziale Hydrotechnicznym,
- 1919/20; Szkoła Lwowska po reorganizacji obejmuje m.inn.: Wydział Komunikacyjny (dawny Wydział Inżynierii) z
oddziałem drogowym gdzie istnieją
obieralne grupy: kolejowa i miejska,
- 1944; Prof. St.Brzozowski zostaje kierownikiem obu Katedr Mostowych we Lwowie,
- 1946; repatriacja pracowników naukowych do Gliwic (prof.St. Brzozowski, z-ca
Prof. mgr inż. E.Jamrozik, prof.J.Węgierski , prof.J.Bartoszewski i inn.),
- 1950; powołanie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej Katedry
Transportu Przemysłowego (kierownik
prof.J.Bartoszewski, wykładowca dr inż.
A.Rosikoń) oraz Katedry Komunikacji
Miejskiej na Wydz. Inżynierii Sanitarnej.
Przedstawiony powyżej łańcuch zdarzeń
wskazuje na pełną i merytorycznie uzasadnioną konkluzję, o lwowskim rodowodzie
specjalności kolejowej kontynuowanej
obecnie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
Politechnika Śląska
W pierwszym okresie powojennym nie istniała w Politechnice Śląskiej wyodrębniona jednostka dydaktyczna zajmująca się
problematyką transportu szynowego. Jej
namiastką było powołanie Katedry Transportu Przemysłowego z wywodzącym się
również ze środowiska lwowskiego prof.
Józefem Bartoszewskim jako kierownikiem i
dr inż. Antonim Rosikoniem jako wykładowcą. Równolegle na Wydziale Inżynierii Sanitarnej funkcjonowała Katedra Komunikacji
172
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Miejskiej, gdzie główny nacisk dydaktyczny
kładziono na miejski transport szynowy
(tramwaje), budowę dróg i ulic oraz inżynierię ruchu. Niekwestionowanym liderem
reaktywowanej w 1965 r. specjalności ‘drogi kolejowe’ był prof. Antoni Rosikoń (19072013), pierwszy kierownik Katedry Budowy
Kolei, organizator zespołu dydaktycznego i
organizator zaplecza dla prac naukowo-badawczych.
Katedra Budowy Kolei powołana do istnienia na Wydziale przed 50 laty [28] stanowi w istocie kontynuację różnych form
jej istnienia na Politechnice Lwowskiej a
następnie Śląskiej co pozwala ją uznać za
kontynuatora i spadkobiercę tych 145 lat
tradycji [2,3] Zwięzłe zestawienie kolejnych
transformacji i zmian organizacyjnych w
jakich funkcjonowała specjalność kolejowa
przedstawiono poniżej:
- 1965; Powstanie specjalności „drogi żelazne” w Pol. Śląskiej (wykłady zlecone
dr inż. A. Rosikoń; Rys. 6),
- 1966 - 1970 KATEDRA BUDOWY KOLEI,
(kierownik:doc. A. Rosikoń),
- 1970 - 1972 KATEDRA DRÓG I MOSTÓW
(prof. J. Głomb) ,
- 1972 – 1977 INSTYTUT DRÓG I MOSTÓW (prof. J. Głomb, do 1976 doc. A.
Rosikoń),
- 1977-1991 INSTYTUT BUDOWY DRÓG
(doc. S. Lessaer 1978-85, doc. S. Mercik
1985-1991),
- 1991 – 2003 KATEDRA KOMUNIKACJI
LĄDOWEJ (prof. K. Kłosek),
- 2003 - 2005 KATEDRA KOMUNIKACJI LĄDOWEJ I GEODEZJI (prof. K. Kłosek),
- 2005-2014 KATEDRA DRÓG I MOSTÓW
(prof. K. Kłosek)
W ramach powyższych struktur cały czas
funkcjonowała specjalność kolejowa:

1966 – 1970 KATEDRA BUDOWY KOLEI
- doc. A. Rosikoń,
- 1970 – 1985 ZESPÓŁ BUDOWY DRÓG
ŻELAZNYCH, doc. A. Rosikoń (1970 –
1977); dr S. Zimnoch (1977 –1980), dr E.
Kononowicz (1980 – 1985),
- 1985 – 1991 ZAKŁAD BUDOWY DRÓG
ŻELAZNYCH, Prof. W. Szumierz (1985 –
1988), Prof. Ł. Siewczyński (1988 – 1991),
doc. K. Kłosek (1989 – 1991),
- 1991 – 2005 ZESPÓŁ DRÓG SZYNOWYCH, dr inż. E. Kononowicz (1991 –
2005),
- od 2005 ZAKŁAD DRÓG I KOLEI - prof. K.
Kłosek
W 2014 r. przekształcono dotychczasową
Katedrę Dróg i Mostów w Katedrę Geotechniki i Dróg z równoczesną likwidacją
Zespołów. Specjalność kolejowa funkcjonuje obecnie jedynie w ramach podziału
organizacyjnego grup studenckich oraz
kierunku dyplomowania, co należy uznać
za regres i próbę obniżenie jej znaczenia w
strukturze Wydziału. Należy nadmienić, że
działaniom tym towarzyszy duże zainteresowanie studentów, którzy chętnie wybierają
specjalność kolejową, wiążąc z nią swe plany
zawodowe. Należy mieć nadzieję, że działania te nie doprowadzą do zaniku tej jakże
potrzebnej specjalności w obecnej formie.
Optymistycznym sygnałem są tu zaawansowane działania organizacyjne związane z
powstaniem Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego , jako odrębnej
jednostki organizacyjnej Uczelni (kierunek :
Transport Kolejowy), której otwarcie jest planowane w 2016r.W ramach tej jednostki jest
planowane utworzenie nowej Katedry Infrastruktury Transportu Kolejowego. Można
przyjąć, że będzie ona kontynuatorem opisanych powyżej tradycji.
W czasie ostatniego półwiecza działalność naukowo badawcza i usługowa Katedry Kolei na Wydziale Budownictwa była
intensywna i koncentrowała się na wielu
aktualnych problemach teoretycznych jak i
poznawczych , takich jak:
•
problematyka projektowania układów

6. Prof. Antoni Rosikoń (1907-2013)
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

torowych sieci kolejowej i oceny jej
przepustowości metodami wykorzystującymi teorię masowej obsługi z probabilistycznym opisem zjawiska ruchu
pociągów [19,29],
Analiza teoretyczna współpracy konstrukcji z podłożem górniczym, ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów kinematycznych, statycznych i
konstrukcyjnych obiektów mostowych,
konstrukcji fundamentowych , palowych i inn [24,25,27],
Analiza problematyki współpracy infrastruktury kolejowej z podłożem górniczym [25], ze szczególnym uwzględnieniem nawierzchni i podtorza [10]
oraz kolejowych budowli ziemnych [22]
rozpatrywanych z uwzględnieniem dyskretnych modeli podłoża gruntowego o
cechach rozporowych oraz modeli nawierzchni w ujęciu MES [7,8,13],
Analizy teoretyczno-doświedczalne dotyczące naporu gruntu na konstrukcje
podporowe i tunelowe [4,23], zwłaszcza
na terenach górniczych [4,14,17] z wykorzystaniem teorii ośrodków rozdrobnionych typu rozporowego o zmiennych parametrach ,
Zintegrowane centra logistyczne oraz
zintegrowane łańcuchy dostaw w
aspekcie polityki transportowej Państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju Kraju [9],
Testowanie prototypowych konstrukcji
nawierzchni kolejowych oraz pomiary i analizy emisji wibroakustycznej w
aspekcie ich wykorzystania dla kolei dużych prędkości [6,11],
Wykorzystanie współczesnych metod
oraz technologii wzmacniania gruntów
i konstrukcji na terenach zagrożonych
deformacjami górniczymi o charakterze
ciągłym i nie ciągłym (typu zapadliskowego) oraz tzw. terenach po-górniczych ze szczególnym uwzględnieniem
wykorzystania technologii geosyntetyków [1,1,15],,
Badania terenowe i modelowe deformacji powierzchni i konstrukcji nawierzchni szlaków kolejowych i drogowych w warunkach płytkiej eksploatacji
złóż , w tym przy wykorzystaniu ośrodka
analogowego typu Taylora-Schneebelli’ego [4,7,12],
Badania budowli liniowych poddanych
wpływom dynamicznym i górniczym
[18],
Monitoring infrastruktury transportu na
terenach górniczych , ze szczególnym
uwzględnieniem autostrad i głównych
linii kolejowych. [16],
Projekt i testowanie prototypowego
systemu monitoringu autostrady A1 w
rejonach zagrożonych reaktywacją po-górniczych deformacji nie ciągłych stanowiącego aktualnie największy tego
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typu poligon w Europie , a prawdopodobnie również jednego z największych tego typu na świecie [1,15,16].
•
Koordynacja i realizacja jednego z
pierwszych krajowych programów badawczych UE ‘ Intransnet’ jako platformy
europejskiej współpracy sieci laboratoriów badawczych transportu.
Ukierunkowanie dydaktyki i badań naukowych na problematykę projektowania
układów torowych sieci kolejowej i oceny
jej przepustowości metodami wykorzystującymi teorię masowej obsługi z probabilistycznym opisem zjawiska ruchu pociągów
Katedra zawdzięczała Prof. J.Węgierskiemu .
W latach 70 -tych i 80-tych było to podejście
nowatorskie, stwarzające podstawy inżynierii ruchu kolejowego. . Zapoczątkowana
w nich tematyka rozwijana dalej w COBiRTK
,doprowadziła do powstania kompleksowego informatycznego Systemu Oceny Układów Torowych
(SOUT) jako narzędzia wymiarowania i
rozwoju sieci oraz projektowania organizacji
ruchu kolejowego. W Zespole Dróg Kolejowych tematykę inżynierii ruchu kolejowego
w zakresie zajęć dydaktycznych (wykłady,
seminaria, prace dyplomowe) prowadziła
dr inż. Ewa Kononowicz. Prace własne publikowała w czasopismach branżowych i na
konferencjach, np. na corocznych konferencjach DROGI KOLEJOWE i Ogólnopolskich
Konferencjach Zastosowań Matematyki pod
patronatem Komitetu Matematyki Polskiej
Akademii Nauk (Kononowicz, 1997). Pod Jej
kierunkiem wykonano wiele prac naukowo-badawczych, a w tym w ramach wieloletnich krajowych projektów badawczych
takich jak: Problem Resortowy MNSzWiT
RI-18 „Podstawy modelowe kształtowania i
utrzymania dróg szynowych” oraz CPBR 9.3 „
Obsługa Transportowa Społeczeństwa i Gospodarki. Problematyka Kolejowego Ruchu
Regionalnego”. W pracach tych uczestniczyli wszyscy pracownicy Katedry.
Drugim podstawowym nurtem działalności naukowej zespołu zainicjowanym i
rozwijanym przez prof.A.Rosikonia była szeroko pojęta problematyka szkód górniczych.
Działalność badawcza koncentrowała się na
problematyce geotechnicznej (fundamentowanie bezpośrednie [5] i pośrednie), nośności i stateczności budowli ziemnych podtorza, obiektach inżynierskich i nawierzchni
kolejowej. Były to w zdecydowanej większości prace pionierskie, które można uznać za
w pełni oryginalne nie tylko w skali krajowej
czy europejskiej. Wymiernym efektem tych
osiągnięć były liczne publikacji książkowe i
monograﬁe oraz artykuły.
W różnych okresach czasu merytoryczną
i bardzo owocną współpracę naukową z Katedrą podjęli prof.L.Litwinowicz, prof.W.Szumierz oraz prof.Ł.Siewczyński, dzieląc się
swoim bogatym doświadczeniem badawczym i dydaktycznym.

Najbardziej znaczące prace o charakterze
badawczo- usługowym, to:
•
analiza możliwości przepustowych sieci
kolejowej ALZW , kolejowej linii średnicowej Zawiercie – Katowice – Gliwice
oraz studium zdolności przepustowej
projektowanego, 4-torowego układu
linii średnicowej Ząbkowice – Gliwice w
wariancie liniowym i kierunkowym,
•
badania przepustowości układów torowych węzłów kolejowych jako funkcji
parametrów opisujących ich strukturę
drogową i ruchową z wykorzystaniem
probabilistycznej symulacji komputerowej,
•
opracowanie stochastycznego modelu
ruchu na przejazdach kolejowych oraz
określenie kryteriów klasyﬁkacji skrzyżowań dróg i linii kolejowych [20],
•
badania zakończone pierwszym wdrożeniem krajowej konstrukcji nawierzchni polimerowych na skrzyżowaniach
jednopoziomowych kolej-droga [31]
•
opracowanie koncepcji i wdrożenia
nowoczesnej konstrukcja peronów z
odchylną płytą przytorową, umożliwiającej pracę ciężkich maszyn torowych,
obecnie rozwiązanie to stosowane jest
w całym kraju ,
•
pomiary naprężeń w torze bezstykowym z wykorzystanie urządzeń typu
RailScan, Debro, z wykorzystaniem rejestracji szumów magnetycznych Barkhausena ,
•
badania emisji wibro-akustycznej do
środowiska prototypowej konstrukcji
nawierzchni kolejowej typu 4P oraz
parametrów jej oporu podłużnego i poprzecznego w aspekcie możliwości zapewnienia stateczności bezstykowego
toru kolejowego na terenie górniczym,
czego nie dopuszczały ówczesne jak i
obecne przepisy [6],
•
badania nad wykorzystaniem odpadów
po górniczych do budowy nasypów kolejowo-drogowych [8],
•
ocena zagrożeń klimatycznych, w tym
zwłaszcza wpływu powodzi na infrastrukturę liniową kolei.
Efektem realizacji ponad tysiąca prac naukowo-badawczych i usługowych w Katedrze
a następnie Zespole Dróg Szynowych opublikowano ponad 700 publikacji krajowych
i zagranicznych, co świadczy o znacznej aktywności tej grupy pracowników Uczelni. W
znacznej mierze były to prace w pełni oryginalne, na wysokim poziomie naukowym,
dotyczące nie tylko aktualnej problematyki
regionu . Na szczególne podkreślenie zasługuje zwłaszcza szeroki wachlarz tematyki
badawczej o interdyscyplinarnym zasięgu
obejmujących swym zakresem inżynierię
lądową, geoinżynierię, problemy ochrony
terenów górniczych oraz wybrane działy
matematyki stosowanej (probabilistyka i
Inn.), co dokumentują zestawione, wybrane
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pozycje bibliograﬁi.
Podsumowując osiągnięcia byłej Katedry
oraz Wydziału w ostatnich 70-latach warto
nadmienić, że wiele z nich udało się zrealizować dzięki powstaniu na przełomie lat
60/70 tych budynku Laboratorium Wydziału
Budownictwa. Nie było by to z pewnością
możliwe bez ﬁnansowej pomocy ówczesnego Ministerstwa Komunikacji oraz aktywnej
roli i działań prof. A.Rosikonia, Honorowego
Profesora Politechniki Śląskiej.
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SIKA Poland Sp. z o.o. - producent specjalistycznych produktów
chemicznych dla branży budowlanej oraz przemysłu
Maciej Karpała
Maciej Karpała
SIKA Poland Sp. z o.o.
karpala.maciej@pl.sika.com

SIKA jest szwajcarską ﬁrmą o międzynarodowym zasięgu. Jej wyroby można
spotkać w budownictwie i przemyśle na
całym świecie. Oddziały produkcyjne i
handlowe ﬁrmy SIKA działają obecnie w
przeszło 707 krajach. Pracuje w nich około 12 tysięcy osób. Dużym osiągnieciem i
ważnym atutem jest globalna obecność
ﬁrmy. Nie chodzi tylko o rozpoznawalną
markę, ale przede wszystkim o szybką globalną wymianę doświadczeń. Dzięki internetowej platformie informacyjnej możliwe
jest prezentowanie własnych osiągnięć,
z których mogą korzystać pracownicy w
innych spółkach koncernu. W podobny
sposób rozsyła się informacje techniczne,
technologiczne, marketingowe, handlowe. Wszystkie ﬁrmy koncernu SIKA działają
według takiego samego standardu.
Siłą koncernu SIKA jest opracowywanie
i wprowadzanie na rynek innowacyjnych
wyrobów i technologii. Główna część prac
badawczych odbywa się centralnie, na
poziomie lokalnym dbamy o prawidłowe
odwzorowanie technologii i produkcji wyrobów korporacyjnych z zastosowaniem
lokalnych surowców.

Nowe produkty wprowadzane są do
oferty spółek koncernu również w wyniku
przejmowania przez SIKA AG ﬁrm z obszaru naszego działania. Przykłady takich fuzji
to: Addiment (domieszki do betonów), Sarnaﬁl ( membramy dachowe), The Valsper
Corporation, Tricosal GmbH ( hydroizolacje), Casco (kleje PU) a także zakup technologii farb Unitherm i Permacor od ﬁrmy Du
Pont.
Produkty ﬁrmy SIKA pojawiły się w Polsce dzięki niemieckiemu oddziałowi SIKA
AG, który w 1990r otworzył biuro informacyjno-handlowe w Warszawie. SIKA Poland powstała w 1992r. i zaczęła wprowadzać nowe produkty do oferty handlowej.
Wiązało się to ze szkoleniem personelu
technicznego, przeprowadzaniem procesu atestacji i certyﬁkacji wyrobów, a także
przeprowadzaniem prezentacji nowych
rozwiązań projektantom, inwestorom i
przedstawicielom ﬁrm wykonawczych. Ta
praca przyniosła efekty, SIKA Poland ma
silną pozycję na polskim rynku.
Obecnie SIKA Poland zatrudnia około
140 osób a jej obroty w 2014r. wyniosły ponad 260 mln pln . Biura ﬁrmy znajdują się w
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu oraz w Gdańsku. Oprócz
struktury regionalnej mamy w spółce
technologów, którzy działają na terenie całego kraju służąc pomocą klientom.

1. Siedziba Firmy SIKA w Szwajcarii
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Sika Poland specjalizuje się w technologii betonu i domieszek do betonu. Laboratorium Betonu współpracuje w opracowaniu różnego typu betonów:
• Betony lotniskowe
W ostatnich latach inwestuje się wiele w
budowę lotnisk zarówno cywilnych jak i
wojskowych. Betony lotniskowe muszą
sprostać stawianym im wysokim wymaganiom jak trwałości, aby okres eksploatacji do remontu wynosił 30 lat, równości i
szorstkości powierzchni zapewniającej
właściwe bezpieczeństwo lotów, odporności na działanie mrozu i środków odladzających, a także odporności na działanie
paliw lotniczych.
Zastosowane nasze domieszki znalazły
zastosowanie przy budowie pasów startowych i nawierzchniach lotnisk wojskowych
w Krzesinach k. Poznania, w Powidzu, Malborku, Świdwinie, a także lotnisk cywilnych
w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku.
• Betony autostradowe
Występują tu podobne wymagania jak w
przypadku betonów lotniskowych. Zaletą
nawierzchni betonowych jest ich trwałość
co na przykład daje w efekcie brak koleinowania, tak utrudniającą eksploatacje
nawierzchni bitumicznych.
Nowa technologia która wykorzystuje domieszki opóźniające w streﬁe górnej powierzchni betonu, dzięki czemu po wypłukaniu nawierzchni wodą uzyskuje się tzw.
cichą nawierzchnię betonową. Efektem
dodatkowym jest uzyskanie nawierzchni
jednolicie szorstkiej, gwarantującej trwałe
zapewnienie wymaganej przyczepności
opon pojazdu do jezdni.
W Polsce zrealizowano już kilka odcinków
autostrad betonowych, pierwszą autostradą betonową o „cichej nawierzchni” jest z
realizowana autostrada A2 z Nowego Tomyśla do granicy z Niemcami.
• Betony mostowe
Betony mostowe to następna specjalizacja
naszych technologów. Stawia się wymagania nie tylko wytrzymałościowe ale także wodoszczelności i mrozoodporności,
ostatnio coraz częściej także estetyczne.
Przykładem są zrealizowane i oddane do
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eksploatacji most przez Wisłę w Puławach,
most przez Bug w Wyszkowie, mosty obejścia autostradowego Wrocławia w tym
największy most pylonowy w Polsce, gdzie
wysokość pylona wyniesie 170 m, most
przez Wisłę w Sandomierzu.
Obiektów mostowych „mniejszego kalibru”, które także są naszymi referencjami,
można podać jeszcze bardzo wiele (wiadukty i estakady drogowe w ciągu dróg
A2, A4, DK 18, S3, S11, S7, S5 itd.)
• Tunele
Można przypomnieć ze historia naszej ﬁrmy zaczęła się w Szwajcarii od zastosowania w 1910 roku domieszki uszczelniającej
Sika-1 na budowie pierwszego kolejowego
tunelu Gottharda. Obecnie 100 lat później
na budowie nowego tunelu Gottharda
ponownie stosuje się szereg technologii
Sika. Na budowie tego najdłuższego tunelu świata (57 km) stosowane są nasze
domieszki do betonów i nasze rozwiązania
hydroizolacyjne.
• Sprężyste mocowanie szyn, podlewki i zakotwienia
Drugą grupa technologii to podlewki i zakotwienia zarówno na bazie cementu jak i
żywic. Produkty te są powszechnie stosowane przy montażu a ich dobór zależy od
wymagań technicznych.
Ciekawą technologią z tego zakresu jest
oferowana przez nas w Polsce kompleksowa technologia elastycznego mocowania
szyn (Rail Fixing), która znajduje zastosowanie w torach tramwajowych i kolejowych, szczególnie tam, gdzie ważne jest
ograniczenie wibracji i hałasu.
W zakresie elastycznego mocowania
szyn Sika Poland podchodzi kompleksowo
do trzech segmentów transportu zbiorowego: tramwajów, metra oraz kolei.
Aby sprostać wymaganiom rynku Sika
Poland nawiązała współpracę z austryjacką ﬁrmą Getzner, producentem prefabrykowanych sprężystych elementów i
poliuretanowych mat wibroizolacyjnych ,
stosowanych w nawierzchniach torowych
wszelkiego typu.
Idealnym przykładem realizacji takiego
rozwiązania uwieńczonym spełnieniem
wszystkich wymogów tłumienia hałasu
wtórnego i wibracji zawartych w specyﬁkacji projektu, jest jedyny w Polsce tunel
tramwajowy o długości około 1500 m w
Krakowie.
Oczekiwania rynku kolejowego zaowocowały nawiązaniem współpracy z
szwajcarską ﬁrmą Vigier Rail producentem
Systemu LVT (Low Vibration Track) - no-

2. Nowoczesna, bezpodsypkowa nawierzchni torowa

woczesnej, bezpodsypkowej nawierzchni
torowej stosowanej powszechnie w tunelach.
Idealnym przykładem zastosowania tej
technologii jest Eurotunel łączący Wielką
Brytanię z kontynentem oraz tunel Lotchberg. Najnowszym projektem, realizowanym przy użyciu tej technologii jest tunel
Gottharda - najdłuższy na świecie (ok. 57
km) tunel kolejowy, gdzie jak wspomniałem wcześniej znalazło zastosowanie wiele
technologii naszej ﬁrmy Sika (hydroziolacje
uszczelnienia, domieszki do betonu).
• Naprawa i zabezpieczenie betonu
Technologie napraw betonów to bardzo
obszerna gama produktów do napraw
wykonywanych różnymi technikami oraz
wzmocnienia konstrukcji taśmami węglowymi
Obecnie mieszanki PCC to standard
technologii napraw betonu. Technologia
ta została przed laty wprowadzona na rynek przez naszą ﬁrmę. Do dzisiaj produkty
serii Monotop i Repair są powszechnie stosowane, także w naprawach betonowych
konstrukcji mostów, nawierzchni betonowych, ale także chłodni kominowych, kominów przemysłowych czy oczyszczalni
ścieków,
W sektorze energetycznym jedną z
najstarszych realizacji jest rekonstrukcja
i ochrona betonu chłodni kominowych
Elektrowni TURÓW.
W roku 2008 Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził badania napraw i
powłok tych chłodni po 16 latach eksploatacji. Wyniki tych badań potwierdziły, że

zabezpieczenia w dalszym ciągu w pełni
spełniają, wymagania normy EN 1504-2.
Drugą ważną grupę stanowią produkty do ochrony, zabezpieczenia konstrukcji
stalowych:
• Antykorozja stali
Stosowana na konstrukcjach stalowych
różnego typu wszędzie tam, gdzie oczekiwane są długie okresy trwałości konstrukcji a w związku z tym długie okresy trwałości systemów malarskich.
Stąd nasze technologie znajdują zastosowanie nie tylko na mostach stalowych,
ale także przy zabezpieczaniu antykorozyjnym masztów energetycznych, zbiorników w przemyśle chemicznym i raﬁneryjnym, dużych dźwigów, stadionów, hal,
fabryk oraz konstrukcji wsporczych itd.
W ofercie od niedawna znalazły się również farby ognioochronne serii Sika Unitherm zapewniające nośność konstrukcji
stalowej w warunkach pożaru w czasie
nawet do 120 minut.
Mosty, których stalowa konstrukcja została zabezpieczona naszymi systemami
ochronnymi to: most w Płocku (180 000
m2), Most Fordoński w Bydgoszczy (90 000
m2), most w Gorzowie (40 000 m2), most
w Koninie (26 000 m2), most w Elblągu (25
000 m2), most w Szczecinie (25 000 m2),
most w Kukurykach (10 000 m2), wiadukty
drogowe w ciągu A-4, wiadukt WD2 i WD3
w ciągu Trasy Kwiatkowskiego, Gdynia,
wiadukt WK-3 w ciągu linii PKP Droga Krajowa Nr. 19 (Obwodnica Wasilkowa) i wiele
innych.
Pozycję lidera na polskim rynku SIKA
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Poland zajmuje w dziedzinie posadzek
przemysłowych oraz dachów z zastosowaniem membran
• Posadzki przemysłowe i dachy
Jesteśmy liderem rynku polskiego w zakresie posadzek przemysłowych, zarówno
wykonywanych w technologii posadzek
mineralnych jak i żywicznych.
Rocznie w naszych technologiach wykonuje się ok. 1,5 mln m2 posadzek przemysłowych.
Technologia związaną w budownictwie
hal magazynowych i przemysłowych jest
technologia dachów płaskich (membrany
Sarnaﬁl, Sikaplan). W ub. roku sprzedaliśmy
w Polsce ponad 1 mln m2 membran dachowych. Ostatnio wprowadzono do oferty nowy typ dachów klejonych, obecnie
trwa akcja informacyjna wśród architektów
i projektantów na temat tych rozwiązań
Nasi klienci oczekują wsparcia przy
wyborze najlepszych rozwiązań technicznych. Sytuacja ta prowadzi to pewnego
rodzaju partnerstwa. W naszym laboratorium wspólnie z Klientem jesteśmy w
stanie dokonać optymalnego doboru domieszki. W pewnych warunkach możliwe
jest podjęcie produkcji domieszki o indywidualnym składzie gwarantującym najlepszą kompatybilność z zastosowanym
cementem.
Podobnie dla klientów przemysłowych
oferujemy unikalny serwis laboratoryjny. W
naszym laboratorium przemysłowym Industry Technical Center w Krakowie jesteśmy w stanie dobrać technologie klejenia
na oryginalnych elementach klienta.
Proces wzbogacania naszej oferty o
nowe produkty czy nowe rozwiązania
technologiczne odbywa się w sposób ciągły.
•

•

•

• Hydrofobizacja betonu.
Nowa metoda hydrofobizacji powierzchni
betonu przy pomocy preparatu Sikgard
706 Thixo . Preparat ma konsystencję kremu co umożliwia nakładanie go na każdą
powierzchnię bez obawy ściekania.
• Betony strukturalne w technologii
Rugasol.
Możliwe jest uzyskiwanie strukturalnych
powierzchni betonów architektonicznych
o regulowanej głębokości odkrycia ziarn
kruszywa w betonie od 1 mm - do 9 mm.
Technologia ma zastosowanie w produkcji
prefabrykatów także w budownictwie mostów, gdzie wraz z hydrofobizacją zastępuje powłoki malarskie.
• Superplastyfikator proszkowy Sika
ViscoCrete G2 stosowany w prefabrykacji elementów gipsowych
W procesie formowania płyty gipsowej

wymagana jest płynna konsystencja mieszanki gipsowej. Nadmiar wody usuwany
jest przez odparowanie. Zastosowanie superplastyﬁkatorów może zmniejszyć ilość
wody koniecznej do uzyskania płynności
mieszanki gipsowej, tym samym obniżyć
ilość i koszt energii koniecznej przy odparowaniu wody .
Na końcu chciałbym dodać, że nasza
spółka oferuje swe produkty nie tylko dla
budownictwa, ale także dla przemysłu.
Oferta dla przemysłu kierowana jest dla
szeroko pojętego przemysłu samochodowego (samochody osobowe, autobusy,
ciężarówki), zakładów produkujących wagony kolejowy i tramwajowe, przemysłu
stoczniowego i jachtowego, producentów
sprzętu AGD, producentów okien itd. W tej
dziedzinie spółka zdobyła również uznaną
pozycje na rynku.

3. Posadzki przemysłowe

Dzięki wprowadzaniu nowych technologii z pewnym wyprzedzeniem
zdobywamy przewagę nad konkurencją.
Dzięki wspaniałej kadrze inżynierskiej
możemy być partnerem w najbardziej
odpowiedzialnych przedsięwzięciach
inwestycyjnych.
Dzięki organizacji zapewniającej bliski
kontakt z klientem możemy być szybko tam, gdzie jesteśmy potrzebni

Ciągle patrzymy w przyszłość, oto kilka
przykładów zamierzeń, które zrealizowano
ostatnio lub będą realizowane w najbliższej przyszłości:
4. Pokrycia dachów
177
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SITK-RP

SITK RP oraz VDEI podpisały mowę o współpracy
W dniu 25 września 2015 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK)
i Związku Niemieckich Inżynierów Kolejowych (VDEI).
W spotkaniu uczestniczyli:
ze strony SITK:

prof. dr hab. Inż. Janusz Dyduch – Prezes SITK
mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny SITK
mgr inż. Tadeusz Kaczmarek – Reprezentant SITK w UEEIV
ze strony VDEI:

mgr inż. Manfred Kehr – Wiceprezydent VDEI
mgr inż. Tobias Barthel – Skarbnik VDEI
Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy. Treścią porozumienia jest wspieranie, rozwój i utrzymanie systemów
kolejowych oraz ruchu kolejowego na infrastrukturze obu krajów. Ponadto obaj partnerzy chcą zbudować sieć ekspertów dla wymiany zawodowej i doradzania organom państwowym przy projektach infrastrukturalnych w Polsce i w Niemczech.
Obie delegacje wymieniły poglądy na temat konkretnych planów na najbliższy okres działalności. Ustalono celowość prowadzenia
współpracy na szczeblu centralnym, ale również na szczeblu oddziałów regionalnych.
Przyjęto następujące tematy do planu współpracy:
!

Wzajemne uczestnictwo delegacji obu organizacji w organizowanych konferencjach.
SITK zaprosiła VDEI do uczestnictwa w listopadzie bieżącego roku w Warszawie w Konferencji „Otwarty rynek
kolejowy w Polsce” oraz w grudniu bieżącego roku w Zakopanym w Konferencji „Nowoczesne technologie i systemy
zarządzania w transporcie szynowym”.
VDEI zaprosiła SITK do uczestnictwa w konferencji programowej podczas targów INNOTRANS.

!

Wymiana doświadczeń z działalności Akademii dla Systemów Kolejowych – VDEI.
VDEI przekaże SITK informacje dotyczące podstaw funkcjonowania Akademii. Rozważona będzie możliwość
wdrożenia systemu wymiany wykładowców z odczytami gościnnymi.

!

Uczestnictwo młodych inżynierów w projekcie europejska interoperacyjność przejść granicznych.
Oba Stowarzyszenia zaangażują młodych inżynierów kolejnictwa dla przygotowania wspólnego projekty z zakresu
interoperacyjności, z możliwością sfinansowania jego z funduszy unijnych.
Certyfikacja przedsiębiorstw budowlanych dla kolei i kodeks etyczny inżyniera kolejowego.
Oba Stowarzyszenia przedyskutują i przedstawią na forum UEEIV wspólny projekt certyfikacji przedsiębiorstw oraz
kodeksu etycznego inżynierów kolejowych.

!

!

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstw, Urzędów Transportu Kolejowego, Zarządców
Infrastruktury i obu Stowarzyszeń na temat funkcjonowania punktów styku kolei na granicy RP-RFN.
Dyskusja ma na celu przeanalizowanie funkcjonowania transportu kolejowego na styku infrastruktury kolejowej obu
państw w świetle istniejącego prawa i wypracowania ewentualnych kierunków zmian.

Tadeusz Kaczmarek
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Under Sleeper Pads

Icosit KC System

Low Vibration Track

• Eurotunel Francja – Anglia
• Tunel Lötschberg
• Tunel w. Gottharda
• East London Line
• Tunel Malmö
• Seul Metro Line
• Gold Line Los Angeles

• Linia Berlin - Cottbus
• Linia Madryt - Barcelona
• Linia Hannover - Würzburg
• Metro Amsterdam
• Tunel Bruschsal
• Japan Umega Oka Line
• New Zealand Britomart Station

• Tunel Clerkenwell England
• Metro Praga
• Metro Ateny
• London Heathrow Express
• Toronto Transit Commission
• Tuen Mun Hong Kong
• Hochdonn Bridge

SIKA POLAND SP. Z O.O. ODDZIAŁ POŁUDNIOWO - WSCHODNI
ul. Łowi!skiego 40, 31-752 Kraków tel. (12) 644 37 40, fax. (12) 642 16 91, e–mail: krakow.poland@pl.sika.com

REKMA Sp. z o.o.
ul. Szlachecka 7
32-080 Brzezie
tel. +48 12/633 59 22
fax +48 12/397 52 20

www.rekma.pl
• Dylatacje bitumiczne EMD typ Rekma
• Dylatacje mechaniczno-asfaltowe
RESA
SILENT-JOINT
• Szczeliny dylatacyjne w nawierzchniach
betonowych i asfaltowych
• Naprawa spękań nawierzchni
• Specjalistyczne cięcie nawierzchni
betonowych i asfaltowych
• Wypełnianie szczelin dylatacyjnych
w torowiskach tramwajowych
• Natrysk środkami hydrofobowymi
i hydrofilowymi
• Rowkowanie (grooving) nawierzchni
• Specjalistyczne wiercenie otworów
pod kotwy i dyble
• Kruszenie nawierzchni betonowych
metodą ultradźwiękową – RMI

SPECJALISTYCZNE PRACE DROGOWE

PN-EN ISO 9001:2009

Podrozjazdnice strunobetonowe
Podkłady kolejowe strunobetonowe
Podkłady tramwajowe strunobetonowe
Podkłady podsuwnicowe PS-D-N i PS-D-W
Podkłady wzdłużne tramwajowe
Płyty żelbetowe

DROGI KOLEJOWE 2015
SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Katedra Mostów i Kolei

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Komunikacji
Oddział Wrocław

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest zaprezentowanie w szerokim zakresie problemów badań naukowych, diagnostyki,
projektowania, budowy, modernizacji dróg kolejowych oraz najnowszych i najskuteczniejszych stosowanych
technologii. Konferencja adresowana jest do pracowników kolejowych, nauki, przemysłu i wszystkich
zainteresowanych problemami przystosowania sieci dróg kolejowych do zwiększonych prędkości i obciążeń.

Jelenia Góra, 21- 23 października 2015 r.

