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TRWAŁOŚĆ W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE
I UTRZYMANIU NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

Streszczenie

Trwałość nawierzchni kolejowej zależy od wielu czynników,
włączając rodzaj stali szynowej, sztywność, układ geometryczny
toru i jakość robót nawierzchniowych. W ostatnich 10 – 15 latach
w szynach narastają ciągle uszkodzenia kontaktowo-zmęczeniowe. Ten rodzaj degradacji może doprowadzić ostatecznie do całkowitego uszkodzenia szyn, a nawet do wykolejenia. Znaczącą
rolę odgrywa przy tym gatunek stali szynowej. Wpływ podkładek
pod podkładami na sztywność nawierzchni, degradację podsypki
i absorpcję wibracji ma również znaczenie w trwałości nawierzchni. Czynniki te oraz przyrost przyspieszeń na pojedynczych połączeniach torów są omawiane w tym artykule
Słowa kluczowe: trwałość nawierzchni, układy geometryczne, jakość robót

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach w budownictwie obiektów inżynieryjnych rozwija się szybko nowa filozofia projektowania na trwałość (Durability
design) [6]. W metodzie tej, w której stosuje się często podejście probabilistyczne, nie można pomijać okresu i sposobu eksploatacji obiektu
oraz jego zmian w czasie. Według referatu [17] trzeba umieć te zmiany
przewidzieć i choćby oszacować ich wpływ na trwałość. Oszacowanie
tego wpływu jest zadaniem istotnym, lecz niewystarczającym. Inżynier
eksploatator nie może bowiem być jedynie obserwatorem zjawisk de1 prof.dr.hab.inż., Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowa Akademia Techniczna
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gradacji obiektów, lecz powinien również wiedzieć jak te zmiany spowalniać, tzn. jak metodami eksploatacyjnymi trwałość tę przedłużać.
Trwałość jest definiowana jako zdolność obiektu do spełniania
wymaganych funkcji, aż do osiągnięcia stanu granicznego [15]. Stan
graniczny w przypadku nawierzchni kolejowej może mieć dwojaką postać:
− techniczną, tj. osiągnięcie pełnej niezdatności eksploatacyjnej
[3],
− ekonomiczną, a więc uzasadnioną dużymi nakładami ponoszonymi na utrzymanie, przekraczającymi w sumie (nawet przy
zmniejszeniu prędkości) koszty wymiany.
Projektowanie na trwałość nie powinno się ograniczać jedynie do
nowych obiektów, równie ważne jest dostrzeganie możliwości zwiększenia trwałości nawierzchni, w tym zwłaszcza rozjazdów kolejowych
poprzez odpowiednie projektowanie odchyłek dopuszczalnych, układów geometrycznych toru i procesów technologicznych.
W znaczeniu ogólnym trwałość nawierzchni kolejowej można przedstawić jako funkcję wyrażoną w czasie lub obciążeniu:
T = ϕ (κ , ς , ε , ρ ) ,

(1)

gdzie:
κ – ogół cech konstrukcyjno-materiałowych,
ρ – jakość robót przy budowie i naprawach,
ε – warunki eksploatacyjne (prędkość, naciski osi, rodzaj oraz stan
pojazdów szynowych itp.),
ς - czynniki ekonomiczne.

2. Nowe kierunki zwiększania trwałości konstrukcji nawierzchni kolejowej
2.1. Postęp w jakości szyn
Rozwój w budowie nawierzchni kolejowej, zwłaszcza na liniach
przeznaczonych do dużych prędkości pociągów będzie polegał na wykorzystaniu w coraz większym stopniu osiągnięć inżynierii materiałowej. W odniesieniu do szyn poszukiwania będą zmierzać do wyprodukowania ich ze stali, w których nie będą się rozwijać uszkodzenia
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kontaktowo-zmęczeniowe, szczególnie zaś rysy (nadpęknięcia) znane
pod angielską nazwą head checks (rys. 1).

Rys. 1. Rozwinięte stadium rys

Duże nadzieje wiąże się z szynami wykonanymi ze stali bainitycznej, w których w ogóle nie wystąpiły uszkodzenia zmęczeniowe w przeciwieństwie do innych gatunków stali [12]. Zalety stali bainitycznej
są omawiane również w pracy [5]. Autorzy tej pracy, związani z jedną
z dużych wytwórni szyn, podają wiele informacji o wielokrotnym wzroście odporności szyn wykonanych z gatunków stali twardej na uszkodzenia kontaktowo - zmęczeniowe i rozwój zużycia falistego. Inny
wniosek wynika z badań scharakteryzowanych w pracy [7], w której
stwierdzono, że samo zwiększanie twardości stali szynowej nie jest
środkiem zmniejszającym występowanie uszkodzeń kontaktowo zmęczeniowych. Przeczą temu jednak wyniki badań prowadzonych
w ciągu 5 lat na poligonie FAST w Pueblo [8], gdzie po całkowitym
obciążeniu 560 Tg zarówno w szynach szlifowanych, jak i nieszlifowanych nie stwierdzono pęknięć zmęczeniowych. Szyny te były jednak
wykonane ze stali o wysokiej jakości.
2.2. Postęp w zakresie współpracy podkładów z podsypką
Jakościową zmianę we współpracy podkładów z podsypką mogą
spowodować podkładki przyklejane do podstawy podkładów (Under
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Sleeper Pads – USP), zwane dalej podkładkami podpokładowymi, które będziemy oznaczać skrótem PP (fot. 1). Mają one zwiększyć trwałość
dróg kolejowych i zmniejszyć ogólne koszty ich cyklu życia. Pierwsze
zastosowania tych podkładek przypadają na połowę lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wprowadzono je w celu zwiększenia sprężystości nawierzchni i zapewnienia korzystniejszego rozkładu nacisków
przekazywanych przez podkłady i podrozjazdnice na podsypkę i podłoże. Podkładki te są stosowane również na liniach kolejowych przeznaczonych do dużych prędkości pociągów oraz w rozjazdach2. Należy
zauważyć, że o ile ich zastosowanie w torach jest stosunkowo proste,
to wykorzystanie tego rozwiązania w rozjazdach wymaga dość złożonych obliczeń, mających na celu dobranie podkładek o zróżnicowanej
sztywności. Skoro, bowiem przy zróżnicowanej sztywności poszczególnych stref rozjazdów dąży się do wyrównania ciśnienia w podsypce, to sposobem prowadzącym do tego celu jest właśnie dobranie PP
o różniącej się sztywności.

Fot. 1. Podkłady z PP [10]

Zastosowanie PP o współczynniku CPP wyrażającym stosunek ciśnienia do ugięcia w nawierzchni o współczynniku podłoża Cn zmniej2 Obecnie produkowane PP składają się z trzech warstw – siatki wzmacniającej klej, właściwej podkładki sprężystej i cienkiej warstwy zabezpieczającej przed perforacją od ziaren tłucznia.
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sza współczynnik podłoża nowego układu do wartości Cz według równania

1
1
1
=
+
C z Cn C P

(2)

Stosując model Winklera można obliczyć współczynnik δp zmniejszający ciśnienie wywierane na podsypkę przez podkłady mające PP w
stosunku do podkładów bez PP wg wzoru:

(3)

Z rysunku 2 przedstawiającego tę zależność wynika, że największe
zmniejszenie ciśnienia uzyskuje się przy sztywnej nawierzchni i miękkich PP. Spadek ciśnienia w podsypce, w torze o współczynniku podłoża 0,20 N/mm3 przy zastosowaniu PP mających Cpp= 0,25 N/mm3
wynosi 13,7 %. Granice analizowanego przedziału oznaczają tor na
podłożu miękkim (Cn = 0,10 N/mm3) i tor na podłożu bardzo twardym
(Cn = 0,40 N/mm3). Dobór sztywności PP powinien zapewniać ugięcie
szyn nie mniejsze niż 1,0 ÷ 1,2 mm [9].

δp

CPP [N/mm3]

1,00
0,95
0,90
0,85

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20

0,80
0,75

0,15

0,70

0,10

0,65
0,60
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35 0,40
Cn [N/mm3]

Rys. 2. Współczynnik określający zmniejszenie ciśnienia w podsypce
przy zastosowaniu PP
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Zmniejszenie ciśnienia można też wyznaczyć mając sztywność nawierzchni przed zastosowaniem PP i sztywność po ich zastosowaniu.
Zgodnie z teorią Zimmermanna, ciśnienie oblicza się ze wzoru:

Q
pp = s
2

 Cn a 3 


3 
 4 EIA 

0 , 25

(4)

gdzie:
Qs – nacisk koła,
a – rozstaw podkładów,
E – moduł sprężystości stali szynowej,
I - moduł bezwładności szyn,
A – połowa powierzchni podkładu.
Z wzoru tego wynika, że tylko duże zmniejszenie współczynnika
podłoża może przynieść zauważalne zmniejszenie ciśnienia w podsypce pod podkładem i tak np. zmiana z 0,40 N/mm3 do 0,25 N/mm3, tj.
o 37,5 % zmniejszy ciśnienie tylko o:

  0, 25 0,25⋅ 
11, 09 %
1 − 
 ⋅100 =
  0, 40  



(5)

Konstrukcje nawierzchni z PP były badane w warunkach rzeczywistych oraz na modelach [9,10]. Badania prowadzono m.in. na linii
Kolonia – Aachen, na której maksymalna prędkość pociągów wynosi
250 km/h a naciski osi (przy mniejszych prędkościach) 225 kN. [19].
Porównywano m.in. narastanie nierówności toru na kilku odcinkach
doświadczalnych. W ciągu dwuletniej eksploatacji na odcinku z miękkimi PP nierówność początkowa po podbiciu toru wynosząca 1,5 mm
wzrosła do 3,0 mm, na odcinku zaś z twardymi PP – z 2,0 do 4,0 mm.
Przyrosty nierówności wynosiły więc odpowiednio 1,5 i 2,0 mm. W tym
samym czasie na 4. odcinkach bez PP przyrost nierówności wynosił od
3,5 do 6 mm [13]. Wyniki tych obserwacji są więc korzystniejsze niżby
to wynikało z rysunku 2.
Przyczyną tej pozornej sprzeczności jest istotny szczegół, którego
nie uwzględnia się w modelach obliczeń ciśnienia wywieranego na
podsypkę, tzn. rzeczywista powierzchnia styku podkładu z podsypką.
W istocie rzeczy z podkładem przez długi okres eksploatacji stykają
się tylko małe powierzchnie oddzielnych ziaren tłucznia. I tak szacuje
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się, że podkład betonowy bez PP styka się z tłuczniem na powierzchni
nie większej niż 12 % swej podstawy, zastosowanie zaś sztywnych PP
zwiększa tę powierzchnię do 18 %, miękkich zaś do 36 % [13]. Potwierdzają to obserwacje podkładów wyjętych z toru, podczas których
stwierdzono wgniecenia ziaren tłucznia w PP o powierzchni ok. 100
do 200 mm2. Same PP nie wykazywały jednak żadnych uszkodzeń,
tzn. nie doszło do ich perforacji. Te właśnie wgniecenia zwiększają
powierzchnię, na którą jest przekazywany nacisk.
Wpływ PP na zmniejszenie pionowych nierówności toru ilustruje
rysunek 3. Na odcinku z PP wynoszą one 1 mm i tylko w jednym miejscu przekraczają 2 mm, na odcinkach zaś przylegających wynoszą 3
÷ 4 mm, a miejscami przekraczają 5 mm.

Rys. 3. Nierówności pionowe toru; w km 276,2 – 276,950 podkłady z PP
[21]

Inne korzyści omawiane w artykułach dotyczących PP, to spowolnienie uszkodzeń przekładek pod szyną i zmniejszenie o połowę rozwoju falistego zużycia szyn w tokach wewnętrznych łuków, gdzie po
obciążeniu 25 Tg głębokość fal wynosiła 0,075 ÷ 0,1 mm, podczas gdy
bez PP 0,15 ÷ 0,18 mm. Według niektórych prac [18,19] zastosowanie
PP umożliwia zmniejszenie grubości warstwy podsypki, do czego jednak należałoby się odnieść z pewną rezerwą.
Korzystną cechą PP jest zmniejszanie drgań. W paśmie 40 ÷ 50 Hz
zmniejszenie to wynosi nawet 15 dB(A). Obiecujące wyniki zastosowań PP opisano również w artykule [9] podając następujące powody
zmniejszenia intensywności narastania odkształceń nawierzchni:
− zwiększenie powierzchni styku podsypki z podkładami od 5 ÷
8 % do 30 ÷ 35 %,
− zmniejszenie nacisku przekazywanego na podsypkę o 10÷25 %,
− korzystniejszą stabilizację górnej warstwy podsypki,
− zmniejszenie sił przekazywanych na podsypkę przez podkłady
wiszące, (tzn. nie podbite),
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- zmniejszenie drgań w podsypce i otoczeniu.
Wynikiem tych cech jest, zdaniem autora tego artykułu, 2,5 ÷ 3
krotne wydłużenie cykli między podbiciami podkładów i dwukrotne
zwiększenie trwałości podsypki. Można domniemywać, że takie wnioski autor oparł na wyrażanych niekiedy poglądach, że zmniejszenie
ciśnienia w podsypce zmniejsza postęp jej degradacji w czwartej potędze, a zatem realne uzyskanie współczynnika δp równego 0,8 spowodowałoby zmniejszenie postępu degradacji do 0,84=0,41.
Po czteroletnim stosowaniu poliamidowych PP wykonanych z sylomeru, po przeniesieniu obciążenia 190 Tg stwierdzono w nich wspomniane już wcięcia ziaren tłucznia, co tylko zwiększyło opór tych podkładów na przesunięcia poprzeczne. Zwiększenie tego oporu potwierdziły niektóre doświadczenia prowadzone w łukach o małych promieniach (230 ÷ 265 m). Przesunięcia rusztu torowego na podkładach
z twardymi PP wynosiły 0,1 mm (w skrajnych przypadkach 0,3 mm)
na miękkich PP 0,2 mm ( w skrajnych przypadkach 0,6 mm) i na
podkładach bez PP – 2,5 mm. Warto jednak zaznaczyć, że o ile inne
badania niemieckie i austriackie nie wykazały zmniejszenia oporu poprzecznego, o tyle w badaniach szwajcarskich taki spadek odnotowano. Zależy to jednak od materiału, z jakiego są wykonywane PP.
W ocenie wariantu wibroizolacji z PP przydatne są również doświadczenia rosyjskie. Dotyczą one podkładów betonowych układanych pod
złączami torów klasycznych na torze doświadczalnym w Szczerbince.
Podkłady te z podklejoną warstwą gumy o grubości 10 i 20 mm na długości 1,0 m, licząc od ich końców, przeniosły obciążenie 2,134⋅107 Tg,
tj. czterokrotnie większe niż wynosi przewidywana trwałość rozjazdów
[11]. To zmniejszenie sztywności w warunkach statycznych i dynamicznych spowodowało spadek (prawie o połowę) impulsów sił. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały też znaczne zmniejszenie średnich wartości osiadań podkładów z podklejoną warstwą gumy (o około
50 %) i ich odchyleń standardowych.
Przechodząc do zastosowań PP w rozjazdach warto odnotować, że
na kolejach autriackich były one stosowane już w roku 2002. W porównaniu z torem, gdzie obliczenia wibroizolacji są łatwe, w rozjazdach zagadnienie to komplikuje się ze względu na różne profile części
stalowych i długości podrozjazdnic, co sprawia, że ugięcia statyczne
i dynamiczne tych konstrukcji różnią się w poszczególnych strefach.
Zastosowanie PP w podrozjazdnicach wymaga więc, w świetle dotych-
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czasowych badań, dodatkowych analiz teoretycznych i eksperymentów. Wiadomo już, że nie osiągnie się korzyści układając PP o jednakowej sztywności.
Sumując doświadczenia innych kolei i wyniki własnych rozważań
można oczekiwać, że zastosowanie PP powinno przynieść:
1) zmniejszenie intensywności degradacji nawierzchni, równoznaczne z wydłużeniem cykli między kolejnymi naprawami ciągłymi, głównie zaś między kolejnym podbijaniem toru,
2) spowolnienie zużycia podsypki i wydłużenie okresów między jej
oczyszczaniem (o ile nie będzie ono konieczne z innych powodów, np. wskutek zanieczyszczenia usypującymi się materiałami (miał węglowy, ruda, itp.),
Rozwiązanie to charakteryzuje się prostą technologią budowy
i utrzymania nawierzchni (istnieje nawet możliwość zastąpienia obecnego przyklejania PP do podkładów łączeniem ich w toku produkcji
z betonem na mokro). Z doniesień obcych wynika również, że jest ono
tańsze niż stosowanie mat. Stosunek kosztów w rozjazdach jest prawdopodobne odwrotny.
Wprowadzenie tego rozwiązania na szerszą skalę w Polsce wymagałoby jednak przeprowadzenia badań i obserwacji w warunkach laboratoryjnych i na eksploatowanych liniach kolejowych, ze zwróceniem
szczególnej uwagę na kilka zagadnień, co do których nie ma jeszcze
pełnych informacji. Dotyczy to:
1) zbadania oporów poprzecznych podkładów z PP w łukach
o mniejszych promieniach,
2) obserwacji wpływu PP na powstawanie wytrysków błotnych
w miejscach gorzej obrobionych spoin i zgrzein oraz na odcinkach linii o dużym obciążeniu ruchem towarowym,
3) eksperymentów z zastosowaniem podkładów z PP na przejazdach w poziomie szyn o dużym obciążeniu ruchem ciężkich samochodów,
4) wykorzystania podkładów z PP o zróżnicowanej sztywności do
budowy stref przejściowych na mostach i wiaduktach,
5) eksperymentów z zastosowaniem bliźniaczych podkładów (twin
block sleepers) z PP w łukach o małych promieniach w torach
bezstykowych w celu rozszerzenia zakresu stosowania tych torów do promieni 250 m.
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Zastosowanie podrozjazdnic z PP należałoby rozpocząć od rozjazdów o większych promieniach torów zwrotnych, np. od wchodzących
dopiero do eksploatacji rozjazdów 60E1-760-1:14, układanych na liniach modernizowanych. Do obliczeń zestawów PP o zróżnicowanej
sztywności warto wykorzystać opracowane już zagranicą oprogramowanie, które prawdopodobnie było wielokrotnie modyfikowane stosownie do zbieranych wyników pomiarów i obserwacji na większej
liczbie rozjazdów. Opracowanie takiego oprogramowania w Polsce jest
oczywiście możliwe. Porównywanie opartych na nim rozwiązań z wynikami pomiarów eksploatowanych rozjazdów wymagałoby jednak co
najmniej kilku lat.
2.3. Podkłady i podrozjazdnice z kompozytów polimerowych
Przyszłość w budownictwie będzie należała do materiałów niekonwencjonalnych, głównie kompozytów polimerowych zbrojonych włókami (węglowymi, szklanymi, syntetycznymi). Z kompozytów tych
buduje się już eksperymentalne kładki i mosty. Istnieje też projekt
budowy kompozytowego mostu przez Cieśninę Gibraltarską o nieprawdopodobnej rozpiętości przęseł 3100+8400+4700 m [20].
Zastosowanie kompozytowych podkładów i podrozjazdnic przyniesie korzystne zmiany we współpracy rusztu torowego z podsypką
Podkłady z poliuretanu zbrojonego włóknem szklanym wykonano do
celów doświadczalnych w Japonii już w roku 1980 [1]. Od tego czasu
wyprodukowano już ich ponad 1 mln szt. i zastosowano na Tajwanie,
w Chinach oraz w metrze wiedeńskim. Na liniach Shinkansen w Japonii stosuje się je na mostach bez podsypki. W tunelu podmorskim,
w ciągu 15 lat eksploatacji, przeniosły one obciążenie ok. 300 Tg. Podkłady te wykazują zdecydowaną przewagę nad podkładami z drewna
bukowego, np. ich wytrzymałość na ściskanie wynosi 28 N/mm2 w porównaniu z 17 N/mm2, dopuszczalne naprężenie rozciągające przy
zginaniu 142 N/mm2 w porównaniu z 80 N/mm2, nasiąkliwość wodą
jest mniejsza ponad 40 razy. Największą ich zaletą jest więc całkowita
odporność na procesy biologiczne, bardzo duża rezystancja elektryczna, łatwość wiercenia otworów na wkręty oraz możliwość produkcji
na długich torach. Z kompozytów polimerowych wykonywane są też
podrozjazdnice układane w rozjazdach tworzących pojedyncze połączenia torów. W Niemczech na 136 podrozjazdnicach polimerowych
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o długości 2,20 do 4,50 m ułożono rozjazd o długości 74 m. Istnieje
możliwość wytwarzania podrozjazdnic o długości 9,60 m dostosowanych do połączeń torów [16,14].

3. Problemy trwałości w projektowaniu układów torowych
Zasadę projektowania na trwałość układów torowych przedstawiono w pracy [4]. Z trwałością układów torowych należy się liczyć również przy wyborze promieni rozjazdów niezależnie od ich konstrukcji.
W najczęściej spotykanym, pojedynczym połączeniu torów istotnym
czynnikiem wpływającym na trwałość konstrukcji i spokojność jazdy jest przyrost przyspieszeń ψ występujący na torach zwrotnych
i wstawce prostej między rozjazdami (rys. 4) obliczany ze wzoru:

1 1
−
R1 R2
V
=
⋅
ψ
3, 63 b + w
3

(6)

gdzie:
R1 i R2 – promienie rozjazdów (z reguły R1 = R2),
b – baza sztywna wagonu przyjmowana jako 20 m,
w – wstawka prosta.

Rys. 4. Przyrosty przyspieszeń na rozjazdach stosowanych w Polsce
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Przyrosty przyspieszeń na pojedynczych połączeniach torów zbudowanych z rozjazdów stosowanych obecnie i przewidywanych do zastosowania w niedługim czasie przedstawia rysunek 4. Na jego podstawie
można stwierdzić, że przy rzadkich przejazdach po kierunku zwrotnym warto stosować nawet na liniach o dużej prędkości pociągów rozjazdy o promieniu 500 m, zapewniające znacznie większą spokojność
jazdy niż zapewniają to rozjazdy o dużych promieniach.

4. Wpływ jakości robót w naprawach nawierzchni na jej trwałość
Zagadnienie zawarte w tytule tego rozdziału może stanowić przedmiot oddzielnej obszernej pracy. Ze względu na ramy artykułu warto
zasygnalizować jedynie wpływ uzyskiwanej dokładności na cykle podbijania podkładów. Do tego celu zastosowano zależność empiryczną
opisującą trwałość szyn w funkcji wskaźnika syntetycznego J, zakładając w uproszczeniu, że analogiczny związek zachodzi między stanem toru a przyrostem degradacji (rys. 5).

ε = 4,1⋅10−4 J 3 − 1, 4 ⋅10−2 J 2 − 6 ⋅10−2 J + 1,12

Rys. 5. Funkcja określająca wpływ stanu toru na trwałość szyn

(7)
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Uwzględniając małe różnice między wskaźnikiem J i odchyleniem
standardowym nierówności pionowych ( S z ≈ J ) przyjęto, że przy odchyleniu standardowym 1,0 cykle między podbijaniem toru przy natężeniu przewozów 12 Tg/rok i prędkości 140 km/h wynoszą 36 miesięcy. Dopuszczalna nierówność pionowa zd przy prędkości 140 km/h
wynosi 8 mm.
Stosując zasadę:

Sz =

zd
2,5

(8)

i podstawiając zd = 8 mm, otrzymuje się Sz = 2,25 mm. Przyjmując, że
jakość robót będzie się charakteryzować wskaźnikiem J = 1,75 mm
można oszacować, że cykl między podbijaniem toru zmaleje do 15
miesięcy.

5. Wnioski
Z przedstawionych rozważań wypływa kilka wniosków. Pierwszy
odnosi się do zagadnień związanych z utrzymaniem szyn. Na dłuższą
metę, mimo ciągłych postępów w technologii szlifowania szyn, nie da
się zwalczać szybko narastających uszkodzeń kontaktowo - zmęczeniowych jedynie tą metodą, która wydaje się obecnie niezastąpiona,
co jednak nie oznacza, że tak musi być w przyszłości. Przyszłość należy dostrzegać, bowiem w produkcji szyn ze stali, w których te wady nie
będą się pojawiać, lub ich występowanie stanie się rzadkością. W tym
zakresie kolej powinna udzielać daleko idącego wsparcia pracom nad
wprowadzeniem takich szyn do masowej produkcji.
Za małe jest oddziaływanie środowisk nawierzchniowych na producentów taboru. Rozwoju falistego zużycia szyn nie można tylko przypisywać zwiększaniu prędkości pociągów. Nasze własne doświadczenia
krajowe wykazały dobitnie, że wprowadzenie pewnej nowszej generacji pojazdów szynowych spowodowało szybki rozwój falistego zużycia
szyn przy tej samej prędkości pociągów.
W projektowaniu nowych konstrukcji nawierzchni, zwłaszcza dla
linii o dużych prędkościach pociągów, trzeba się zdecydować, czy mają
to też być linie dla ruchu towarowego (co dzisiaj jest już anachronizmem), a jeśli nie, to odejść od materiałochłonnych i energochłonnych
rozwiązań na rzecz poszukiwań konstrukcji wykorzystujących osiąg-
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nięcia inżynierii materiałowej, przede wszystkim zaś charakteryzujących się mniejszą energochłonnością produkcji i większą trwałością
w eksploatacji.
Wprowadzenie w nawierzchni kolejowej projektowania na trwałość nie powinno być jedynie hasłem odpowiadającym narastającemu
nurtowi w projektowaniu obiektów inżynieryjnych. Od konstruktorów
nowych rozwiązań nawierzchniowych, zwłaszcza zaś rozjazdów, należałoby wymagać by określali trwałość projektowanych przez siebie
konstrukcji, podając, do jakich warunków eksploatacyjnych trwałość
tę odnoszą i aby podawali graniczne zużycie swych wyrobów w eksploatacji.
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DURABILITY IN DESIGN, CONSTRUCTION
AND MAINTENANCE OF RAILWAY TRACK
Summary

Durability of railway track depends on many factors including
the sort of steel of rail, track stiffness, track geometry and quality
of repair works. During the last 10 – 15 years the rails has suffered increasingly from rolling contact fatigue. This type of degradation can led ultimately to complete failure of the rail and even to
derailment. Significant role for this failures plays the sort of rails
steel. Under sleeper pads and their influence on track stiffness,
ballast degradation and vibrating absorption have also impact on
track durability. These factors and jerk on simple cross over are
presented in the paper.
Keywords: track durability, track geometry, quality of track
works

DAUERHAFTIGKEIT IN PROJEKTIERUNG, ERRICHTUNG
UND INSTANDHALTUNG DES OBERBAUS
Zusammenfassung
Dauerhaftigkeit des Oberbaus hängt von vielen Faktoren ab,
einbeziehend Art des Schienenstahls, Steifheit, geometrische
Anordnung des Gleises und Qualität der Oberbauarbeiten. In den
letzen 10 – 15 Jahren treten in den Schienen immer wieder RollKontaktermüdungsschäden auf. Diese Art der Degradation kann
letztendlich nicht nur zur völligen Beschädigung der Schienen,
sondern auch zur Entgleisung führen. Eine bedeutende Rolle spielt
dabei die Schienenstahlsorte. Einfluss von Unterlagen unter den
Bahnschwellen auf Steifheit des Oberbau, Bettungsdegradation
und Absorption von Vibrationen sind auch für die Dauerhaftigkeit des Oberbaus nicht ohne Bedeutung. In dem Beitrag werden
diese Faktoren sowie Beschleunigungszunahme an den einfachen
Gleisverbindungen erörtert.
Schlüsselworte: Dauerhaftigkeit des Oberbaus, geometrische
Anordnung, Qualität der Oberbauarbeiten.
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JAKOŚĆ PODBIJANIA ROZJAZDÓW
KOLEJOWYCH

Streszczenie

Dokładność regulacji położenia rozjazdów podczas ich podbijania podbijarkami automatycznymi ma zasadniczy wpływ na
trwałość rozjazdów i spokojność jazdy. Jakość robót wykonywanych na rozjazdach wpływa również na długość cyklu dzielącego
czas jednej naprawy od drugiej. W artykule przedstawiono syntezę wyników badań jakości robót podbijania rozjazdów oraz spostrzeżenia dotyczące najczęściej spotykanych nieprawidłowości.
Słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, niwelacja, nierówności,
gradient wysokości

1. Zakres badań
Badaniem dokładności robót na rozjazdach objęto 50 rozjazdów
położonych na 6 stacjach kolejowych. Wśród badanych rozjazdów 13
zostało ułożonych w latach 2001 ÷ 2002, dwa w roku 1998, a wiek pozostałych wynosił od 15 do 25 lat, co jest przedziałem dość reprezentatywnym dla linii znaczenia ogólnego. W ramach badań wykonano
4 serie pomiarów niwelacyjnych: pierwszą serię – bezpośrednio przed
ich podbiciem podbijarkami automatycznymi typu PLM 275, drugą
– niezwłocznie po podbiciu, trzecią – po 4 ÷ 7 miesiącach od podbicia i czwartą – po kolejnych 6 miesiącach od ostatniego pomiaru. Niwelowano zewnętrzne toki szynowe w torze zasadniczym i zwrotnym
w odstępach co k = 3 m. Pomiarami objęto również po 3 punkty przed
i za końcem każdego rozjazdu.
1 dr hab. inż., centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, Warszawa, e-mail: baluchm@cntk.pl
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2. Charakterystyka wyników badań
Wyniki przeprowadzonych pomiarów niwelacyjnych charakteryzowały się dużym rozrzutem. I tak, w torach zasadniczych odchylenia
standardowe drugich różnic wysokości (gradientów wysokości) przed
podbiciem rozjazdów wynosiły od 1,18 do 20,21 mm, a po podbiciu od
0,69 do 9,36 mm (rys. 1). W torach zwrotnych wartości te wahały się
odpowiednio w granicach 1,19 ÷ 14,9 oraz 0,59 ÷ 9,49 mm (rys. 2).
Z rysunków tych można wysnuć wniosek, że przy dużych nierównościach pionowych na rozjazdach (w tym przypadku o numerach 17
do 20 na rysunku 1) nie udaje się doprowadzić rozjazdu do stanu zadowalającego. Dotyczy to również położenia rozjazdów w płaszczyźnie
poziomej, co wykazały pomiary wykonane toromierzami elektronicznymi.

Rys. 1. Odchylenia standardowe gradientów wysokości w torach zasadniczych; 1 - przed podbiciem, 2 - po podbiciu
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Rys. 2. Odchylenia standardowe gradientów wysokości w torach zwrotnych; 1 - przed podbiciem rozjazdu, 2 - po podbiciu

W torach zwrotnych zdarzają się przypadki, w których stosunkowo
niewielkie odchylenie standardowe przed podbiciem rozjazdu zwiększa się po jego podbiciu, jak np. w rozjazdach o numerach 3 ÷ 6, 32
i 42 (rys. 2). Przyczyną tej anomalii jest nieodpowiednie ukształtowanie przejścia od podniesionego toru zwrotnego do toru za rozjazdem,
którego się najczęściej nie podbija i co jest dużym błędem. Typowymi
przykładami takich błędów są charakterystyki niwelety dwóch rozjazdów, pokazane na rysunkach 3 i 4.
Obniżenia torów zwrotnych w stosunku do torów zasadniczych na
krótkich odcinkach dochodzą tu nawet do 50 mm, tworząc pochylenia przekraczające 5 ‰ i wichrowatość 4 ‰. Na rozjeździe przedstawionym na rysunku 3 średnia wartość gradientów wysokości w torze
zasadniczym przed podbiciem wynosiła 2,8 mm, odchylenie standardowe 1,66 mm. Po podbiciu wartości te zmalały odpowiednio do 1,5
i 1,15 mm, a po 12 miesiącach od podbicia (wyniki 4. serii pomiarów
nie pokazane na rysunku) ponownie wzrosły do 2,8 i 2,0 mm. Można
stwierdzić, że poza jednym wyrównaniem krótkiej nierówności w torze
łączącym przed krzyżownicą, rozjazd ten był jedynie podnoszony o 15
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÷ 20 mm – a nie wyrównywany. Podobny stan charakteryzuje rozjazd
pokazany na rysunku 4, na którym nie udało się usunąć wyraźnej
nierówności w strefie styku przediglicowego.

Rys. 3. Obniżenie toru zwrotnego na rozjeździe UIC 60-300-1:9 eksploatowanym 14 lat, nie usunięte podczas podbijania

Rys. 4. Rozjazd UIC 60-300-1:9 eksploatowany 14 lat; nierówności przed
i po podbiciu są prawie takie same
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Większe odkształcenia rozjazdów pozostają nie tyko po jednym
podbiciu. Również drugie podbicie, wykonane po sześciu miesiącach
od pierwszego, nie usunęło widocznych załomów profilu (rys. 5).

Rys. 5. Załom w strefie zwrotnicy rozjazdu UIC 60-300-1:9 eksploatowanego 10 lat

W pewnych przypadkach przyczyną niezadowalającej jakości robót
jest ich niewłaściwe przygotowanie, tzn. niedokręcenie śrub i wkrętów
lub zły stan podrozjazdnic. W stanie przedstawionym na fotografii 1
podbijarka podnosi szyny nie podnosząc wraz z nimi podrozjazdnic.
Przedstawienie jedynie przypadków wadliwie wykonanych robót
zaciemniłoby obraz rzeczywisty. Warto więc pokazać przykłady uzyskiwanej dobrej dokładności robót. Przykład taki przedstawia rysunek 6. Rozjazd ten w środkowej części został podniesiony o 50 mm.
Przy tak dużym podniesieniu maleje jednak skuteczność robót, tzn.
druga cecha jakości. Tak też było w tym przypadku, na co wskazuje
rysunek 7. Na długości zwrotnicy i początkowej części szyn łączących
występuje zauważalne obniżenie niwelety.
Najlepszą jakość robót wykazały pomiary rozjazdów położonych na
Centralnej Magistrali Kolejowej. Należy jednak zauważyć, że ich stan
przed podbiciem był również lepszy niż rozjazdów opisanych wcześniej. Syntetyczne wyniki dwóch serii pomiarów wykonanych na Cen-
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tralnej Magistrali Kolejowej przedstawiono w tablicy 1. Analizując te
wyniki można dojść do wielu interesujących wniosków. Skupmy np.
uwagę na rozjeździe oznaczonym liczbą porządkową 5. Jego stan geometryczny był przed podbiciem gorszy niż innych. W wyniku podbicia
stan ten zdecydowanie poprawiono. Kolejny pomiar wykazał jednak
pogorszenie tego stanu. Czwarta seria pomiarów ujawniła dalsze pogorszenie, co w sumie prowadzi do stwierdzenia, że mimo uzyskania
dobrej dokładności robót na tym rozjeździe, nie uzyskano pożądanej
skuteczności. Przyczynę tego stanu wyjaśnia rysunek 8, z którego wynika, że rozjazd ten podniesiono o 50 mm, a więc dużo więcej niż pozostałe rozjazdy.

Fot. 1. Duży stopień degradacji podrozjazdnic sosnowych i przytwierdzeń
eksploatowanych 24 lata; pod lewym, znacznie bardziej obciążonym,
tokiem podkładki są zagłębione, pod prawym – nie przylegają do, powierzchni podrozjazdnic (fot. W. Arach)
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Rys. 6. Dokładność robót przy podbijaniu rozjazdu UIC 60-300-1:9 eksploatowanego 8 lat na linii magistralnej

Rys. 7. Niweleta rozjazdu przedstawionego na rysunku 7 po 4 i 10 miesiącach od podbicia
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Tablica 1. Syntetyczne wyniki pomiarów rozjazdów na Centralnej Magistrali Kolejowej przed i po podbiciu
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gradient wysokości
Kierunek prosty
Kierunek zwrotny
Przed podbiciem
Po podbiciu
Przed podbiciem
Po podbiciu
Średnia
Odch. st.
Średnia Odch. st. Średnia Odch. st.
Średnia
Odch. st.
3,0
2,39
2,4
2,52
4,6
5,54
4,7
4,73
1,7
1,35
2,0
1,41
1,6
1,19
1,3
1,30
2,6
2,11
1,7
1,17
2,7
2,37
1,8
1,12
2,9
1,97
1,9
1,69
2,1
1,64
1,5
1,15
3,0
2,37
1,0
0,70
4,7
4,91
1,1
0,86
3,1
2,34
2,3
1,97
1,3
3,60
2,5
2,22
0,1
1,89
1,4
0,69
2,8
2,43
1,3
1,37
2,2
2,16
1,3
1,12
2,9
2,18
3,1
3,50
2,4
2,06
1,8
1,66
2,5
2,10
2,2
2,00
2,3
2,00
1,6
1,03
1,9
1,45
1,4
1,23
2,1
1,80
1,6
0,88
2,3
1,85
1,3
1,40
2,1
1,33
1,5
0,91
3,4
3,84
1,7
0,99
3,1
1,94
1,7
1,20
3,8
3,75
1,5
1,35
2,7
2,13
1,5
1,29
1,9
1,59
0,3
2,67
3,0
2,25
2,4
1,87
2,3
1,60
2,7
1,87
2,2
1,22
1,4
1,28
2,7
1,66
0,9
0,59

Rys. 8. Niweleta rozjazdu UIC 60-500-1:12 przed i po podbiciu
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Oddzielne badania wykonano na zmodernizowanej stacji kolejowej
S. Obejmowały one niwelację 15 rozjazdów ułożonych na podsypce
z matą. Biorąc pod uwagę, że zastosowanie mat, mających cechy wibroizolacyjne, może stanowić jeden ze sposobów poprawy współdziałania podrozjazdnic z podsypką, niwelację w tych samych punktach
rozjazdów powtórzono po siedmiu miesiącach. Syntetyczne wyniki niwelacji w postaci gradientów wysokości przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wyniki pomiarów
Nr
rozj.

Typ, promień, skos

76 60E1-190-1:9
77 60E1-300-1:9
78 60E1-300-1:9
95 60E1-190-1:9
96 60E1-300-1:9
97 60E1-300-1:9
98 60E1-300-1:9
99 60E1-300-1:9
100 60E1-190-1:9
102 60E1-190-1:9
105 60E1-300-1:9
133 60E1-300-1:9
134 60E1-300-1:9
223 60E1-300-1:9
225 60E1-300-1:9
Średnia w kolumnach
Odchylenie std.
w kolumnach

Gradient wysokości
Kierunek prosty
Kierunek zwrotny
I seria pomiarów
II seria pomiarów
I seria pomiarów
II seria pomiarów
Średnia Odch. st. Średnia Odch. st. Średnia
Odch. st.
Średnia
Odch. st.

3,9
3,0
4,3
2,8
3,4
2,8
2,6
2,6
2,4
5,2
2,7
2,4
3,6
3,0
2,3
3,1
0,78

1,79
1,76
3,75
2,07
2,83
1,47
1,56
1,32
1,64
2,70
1,52
1,90
3,00
1,50
1,91
2,05
0,68

4,0
3,8
4,8
3,4
3,4
2,7
3,1
2,7
2,8
5,8
2,9
2,6
4,0
3,3
2,5
3, 5
0,88

1,86
2,21
3,53
2,08
2,94
1,06
1,87
1,47
2,01
2,90
1,38
2,03
3,16
1,63
2,15
2,15
0,68

4,3
2,6
5,5
4,3
5,0
4,1
3,3
3,0
5,4
3,9
4,1
3,3
4,2
3,9
2,5
4,0
0,88

3,23
1,35
3,77
6,52
5,55
4,74
3,33
2,76
7,94
2,54
2,23
3,24
3,85
2,99
2,27
3,75
1,70

4,3
2,6
5,2
4,6
5,4
4,1
3,6
2,9
5,7
4,0
4,0
3,6
4, 3
4,1
2,8
4,1
0,90

3,19
1,33
3,39
6,40
6,02
4,64
3,07
2,55
8,05
2,84
2,09
3,37
3,74
3,15
2,43
3,75
1,74

Analiza wyników niwelacji wykonanej na nowych rozjazdach znajdujących się w początkowej fazie eksploatacji (nowych) wykazała
małe przyrosty odkształceń między pierwszą, a drugą serią pomiarów
w torach zasadniczych rozjazdów i nieco większe, lecz również nieduże, w torach zwrotnych – co dobrze świadczy o skuteczności robót
z zastosowaniem mat pod podsypką2. Duże wartości różnic wysokości
w obu seriach pomiarów i różnice estymatorów między poszczególnymi rozjazdami są natomiast dowodem przeciętnej dokładności robót
podczas układania i ostatecznego podbicia tych rozjazdów3. Warto
zauważyć przy tym, że różnice występujące między poszczególnymi
2 Niwelację w tej serii wykonywali pracownicy Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów CNTK – A. Klonowski i N. Rustowski.
3 O jakości robót nawierzchniowych świadczą dwie cechy - dokładność, tj. uzyskanie jak najmniejszych odchyleń od wymiarów nominalnych i
skuteczność, czyli odporność na zmiany tych wymiarów podczas eksploatacji.
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rozjazdami są tu często wielokrotnie większe niż między pomiarami
w pierwszej i drugiej serii.
Doceniając znaczenie miar statystycznych przy wyciąganiu tego rodzaju wniosków ogólnych, należy zwrócić jednak uwagę na możliwość
popełnienia błędów w ocenie stanu poszczególnych rozjazdów. I tak
np. na podstawie tablicy 2 można by stwierdzić, że najlepszą jakość
robót spośród rozjazdów o promieniu 300 m uzyskano na rozjeździe
99, najgorszą zaś na rozjeździe 78. Przeanalizujmy więc wykresy profili toków szynowych rozjazdu nr 99 (rys. 9). Stosunkowo niewielkie,
w porównaniu z innymi rozjazdami, drugie różnice wysokości występują prawie na całej długości tego rozjazdu z wyjątkiem punktu 32.
Rysunek 9 daje pełny obraz położenia tego rozjazdu w płaszczyźnie
pionowej. Okazuje się, że od samego początku miał on źle ukształtowany profil z obniżeniem części środkowej i dużą deformację za
krzyżownicą w postaci dużego zawyżenia toru zwrotnego. Minimalne różnice profili między pierwszym i drugim pomiarem wykluczają
całkowicie ewentualną hipotezę, że stan ten mógł powstać w wyniku
oddziaływań pociągów. Z rysunku 9 wynika ponadto, że deformacja
końcowej części rozjazdu i przylegającego do niego toru na kierunku
zwrotnym tworzy wichrowatość 3,4 ‰.

Rys. 9. Profile toków szynowych w rozjeździe nr 99
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Stan rozjazdu nr 78 (rys. 10) podobnie jak stan rozjazdu nr 99
i innych badanych na stacji S, uległ bardzo niewielkim zmianom między kolejnymi pomiarami, ale dokładność wykonanych na nim robót
była również niezadowalająca. Szczególnie grubym błędem była i pozostała różnica wysokości toru zasadniczego i zwrotnego dochodząca
w środkowej części do 15 mm. Różnica ta zanika dopiero w torach za
rozjazdem.
Na podstawie dwóch scharakteryzowanych grup pomiarów – pierwszej wykonanej na rozjazdach znajdujących się w eksploatacji kilkanaście lat oraz drugiej wykonanej na rozjazdach nowych – można
stwierdzić, że na powstawanie i rozwój nierówności toków szynowych
duży wpływ wywiera jakość robót, począwszy od ułożenia rozjazdów.
Zwłaszcza druga grupa badań wykazała dobitnie, że niedokładne
ukształtowanie rozjazdu w płaszczyźnie pionowej bezpośrednio po zakończeniu wszystkich robót przy jego budowie lub wymianie, pozostanie na długo w takiej samej postaci.

Rys. 10. Profile toków szynowych w rozjeździe nr 78
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3. Wpływ stanu rozjazdów przed podbiciem na ich położenie
po podbiciu
Wpływ stanu rozjazdów przed podbiciem na ich położenie po podbiciu potwierdza analiza regresyjno-korelacyjna (rys. 11) przeprowadzona dla 50 rozjazdów, których wyniki pomiarów przedstawiają rysunki
1 i 2. Równanie regresji między odchyleniami standardowymi gradientów wysokości przed podbiciem σw1 i po podbiciu σw2 ma postać

=
σ w 2 0, 457σ w1 + 0, 76

(1)

przy współczynniku korelacji r = 0,83.

Rys. 11. Zależność między stanem rozjazdów przed i po podbiciu

Istotną zależność między odchyleniami standardowymi gradientów
wysokości przed i po podbiciu rozjazdów stwierdzono również w pracy
[2]. Podstawą analizy były tu wyniki pomiarów niwelacyjnych wykonanych na 25 rozjazdach, z których 20 znajdowało się w torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych, a 5 w bocznych torach
stacyjnych. Uzyskany współczynnik korelacji w torze zasadniczym
wynosił 0,86, a w torze zwrotnym 0,81.
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Wyniki pomiarów w płaszczyźnie pionowej 9 rozjazdów, przedstawione w pracy [3], również potwierdziły duży wpływ stanu rozjazdu
przed podbiciem na dokładność jego ukształtowania po podbiciu

4. Podsumowanie
Oceniając ogólnie jakość uzyskiwanych robót przy podbijaniu rozjazdów, na tle opracowanych odchyłek dopuszczalnych przedstawionych w pracy [1], można stwierdzić, że realne jest uzyskanie odchylenia standardowego gradientu wysokości około 3 mm po podbiciu
rozjazdów eksploatowanych znajdujących się w przeciętnym stanie
utrzymania.
Zakładając, że maksymalna prawdopodobna wartość drugich różnic wysokości spełnia warunek określony równaniem (2) można przyjąć, że przy średniej bezwzględnej wartości tych różnic ok. 3 mm uzyskanie gradientu wgmax około 11 mm jest osiągalne.

w=
wg + 2,5σ w
gp

(2)

gdzie:
wg - bezwzględna wartość średnia gradientu wysokości,
σw - odchylenie standardowe gradientu wysokości.
Ten rząd dokładności podbicia odpowiada prędkości 120 km/h,
ale przy odbiorach robót wymagania są ostrzejsze. I tak, wg [4] przy
odbiorze robót bieżącego utrzymania w torach o prędkości 80 km/h
nierówności poziome nie powinny przekraczać 13 mm, pionowe zaś
12 mm. Pewna część pomierzonych rozjazdów nie odpowiada jednak
nawet tej prędkości.
Z dokładnej analizy przeprowadzonych pomiarów wynika, że na
przeszkodzie w uzyskiwaniu lepszej jakości robót przy podbijaniu rozjazdów stoją różne przyczyny4, a do najważniejszych z nich należą:
1) Niewykonanie podbijania we właściwym czasie, tj. w czasie, gdy
odkształcenia toków szynowych nie mają jeszcze postaci odkształceń trwałych, nie dających się już usunąć całkowicie przez
podbijarki.

4 Ze względu na ograniczone ramy artykułu nie podano wszystkich szczegółowo analizowanych zależności.
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2) Zbyt duża wysokość podnoszenia rozjazdów, związana częściowo z opóźnieniem wymienionym w poprzednim punkcie, powodująca z reguły pogorszenie skuteczności robót, nawet przy uzyskaniu dobrej dokładności początkowej.
3) Ograniczanie się do podbijania samych rozjazdów, z pominięciem przyległych odcinków torów. Niedocenianie wpływu stanu
torów przyległych na stan rozjazdu jest spotykane dość często
i wynika z niezrozumienia, że zwiększone drgania pojazdu szynowego, występujące na źle utrzymanym torze przed wjazdem
na rozjazd, powodują zwiększone oddziaływania na rozjeździe.
4) Wadliwa organizacja pracy, tj. niepełne wykonanie robót poprzedzających, braki podsypki, przerwy w pracy podbijarki powodowane przyczynami ruchowymi, brak pomiarów geodezyjnych
w przypadkach, w których są konieczne, niedokładne odbiory
robót lub ich całkowity brak.
Syntetyzując scharakteryzowane badania można stwierdzić, że
uzyskanie odpowiedniego efektu robót po podbiciu rozjazdów zależy
w dużym stopniu od ich stanu przed podbiciem. W przypadku rozjazdu charakteryzującego się odchyleniem standardowym gradientu
wysokości powyżej 3 mm przed podbiciem, doprowadzenie go do stanu wymaganego na liniach znaczenia ogólnego jest bardzo trudne.
Rozjazd mający duże nierówności pionowe będzie ulegał szybszej degradacji, a zatem czas jego eksploatacji skróci się. Wykonywanie napraw rozjazdów, zanim jeszcze nie dojdzie do ich trwałych odkształceń
nabiera więc dużego znaczenia.
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Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 20062009, jako projekt badawczy nr N509 001 31/0045 „Zwiększenie trwałości, rozjazdów w drogach szynowych metodami eksploatacyjnymi”.

QUALITY OF RAIL TURNOUT TAMPING
Summary

The accuracy of turnout position regulation, while tamping by
tamping machine, has got a fundamental impact on turnout durability and train trip smoothness. The quality of works at turnouts
influence on the length of cycle time between successive repairs.
The synthesis of results of research on quality of works on turnout
tamping and observations considering the most often met faultiness have been presented in the paper.
Keywords: rail turnout, levelling, irregularity, height gradient,

STOPFENQUALITÄT DER EISENBAHNWEICHEN
Zusammenfassung
Genauigkeit der Einstellung der Position der Weichen beim
Stopfen mit automatischen Stopfmaschinen hat einen grundsätzlichen Einfluss auf Dauerhaftigkeit der Weichen und Fahrtruhe.
Qualität der an den Eisenbahnweichen ausgeführten Arbeiten
beeinflusst auch Länge des Zyklus zwischen den einzelnen Reparaturen. In dem Artikel wurden Synthese der Untersuchungsergebnisse der Qualität von Stopfarbeiten der Weichen und Bemerkungen zu den am meisten festgestellten Fehlern dargestellt.
Schlüsselworte: Eisenbahnweichen, Nivellieren, Unebenheiten, Höhengradient
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MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA KOLEJOWEGO
KORYTARZA TRANSPORTU TOWARÓW
POMIĘDZY HOLANDIĄ I POLSKĄ

Streszczenie

Artykuł jest próbą przybliżenia projektu mającego na celu zbadanie możliwości utworzenia kolejowego korytarza transportu towarowego między Holandią i Polską, a także próbą oceny stanu
i perspektyw rozwoju transportu towarowego między tymi krajami wraz z identyfikacją istniejących barier i propozycją wskazania połączeń kolejowych między Polską i Holandią.
Słowa kluczowe: transport międzynarodowy, transport intermodalny, kolejowe przewozy towarów

1. Wprowadzenie
Centrum Naukowo – Techniczne Kolejnictwa (Polska) we współpracy z NEA (Holandia) realizuje obecnie projekt współfinansowany przez
Ministerstwa ds. Transportu obu krajów, mający na celu zbadanie
możliwości utworzenia kolejowego korytarza transportu towarów pomiędzy Holandią i Polską.
Projekt przygotowuje grono konsultantów ze strony polskiej i holenderskiej we współpracy z obydwoma ministerstwami. Cały projekt
został podzielony na 4 zadania, w których przedstawione zostały założenia, wykorzystane do określenia ustaleń koniecznych na wykonanie Europejskiego korytarza towarowego Wschód - Zachód między
1 Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, CNTK
2 Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, CNTK
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Holandią i Polską. Zakłada się, że ostateczna wersja pracy zostanie
przedstawiona w 2010 roku.
Niniejszy artykuł przedstawia kluczowe elementy z trzech pierwszych zadań:
− obecny stan i perspektywy rozwoju transportu towarowego pomiędzy Polską i Holandią,
− identyfikacja istniejących barier w transporcie kolejowym,
− określenie korytarza i propozycja tras kolejowych pomiędzy Polską i Holandią.

2. Przegląd obecnej sytuacji i perspektywy rozwoju
2.1. Obecna sytuacja w kolejowych przewozach towarów pomiędzy Holandią i Polską
Pomiędzy Holandią, a Polską już w chwili obecnej realizowane są
przewozy towarów na poziomie około 6,7 milionów ton rocznie, z czego
430 tys. ton jest przewożonych transportem kolejowym (w obu kierunkach łącznie). Udział w rynku przewozów kolejowych w kierunku
Holandia - Polska wynosi 9 % (47 % drogowy, 44 % morski), natomiast w kierunku Polska - Holandia udział ten wynosi odpowiednio
4 % (33 % drogowy, 63 % morski).
Analiza danych pokazuje, że największy udział w wielkości przewożonych towarów w obu kierunkach ma grupa towarów zakwalifikowana jako „inne produkty” (patrz rys. 1). W grupie tej zawierają
się towary przemysłowe, średnio i wysoko przetworzone. Towary te
są głównie przewożone w kontenerach, których wykorzystanie może
w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju kolejowego transportu
intermodalnego.
Wielkości przewożonych towarów pomiędzy Polską i Holandią są
dość ograniczone i kształtują się na zdecydowanie niższym poziomie,
niż między Holandią i Niemcami oraz między Polską i Niemcami.
Z uwagi na rozszerzoną na kraje wschodnie Unię Europejską oraz
na dodatni, pomimo kryzysu gospodarczego, w roku 2009 wskaźnik
PKB w Polsce, należy założyć rozwój międzynarodowej wymiany towarów w relacji wschód - zachód.
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Rys. 1. Wielkość kolejowych przewozów towarowych między Holandią
i Polską w 2007r.
Żródło: NEA/CNTK Intermodal Corridor NL-PL Study, 2009

W poniższych tabelach (1 i 2) przedstawiono podsumowanie najważniejszych cech każdego środka transportu w przewozach towarowych między Holandią i Polską. Z ich analizy wynika, że transport
kolejowy może być nawet o 40 % tańszy niż transport drogowy, przy
czym czas dostawy wydłuży się o 3 dni. Aktualne ceny w przewozie
żeglugą morską (przez przewoźników feederowych) są niższe do 50 %
niż w transporcie drogowym, choć trwają średnio trzy razy dłużej.
Pomimo stosunkowo korzystnej oferty przewozowej w transporcie
kolejowym, obserwuje się bardzo ograniczony udział kolei w globalnych przewozach towarowych. Sytuacja taka spowodowana jest poprzez inne czynniki mające większe znaczenie, niż tylko koszty ponoszone przez klienta.
Należy również zauważyć, że poziom kosztów w transporcie drogowym jest wyłącznie orientacyjny, ponieważ większość informacji jest
utrzymywana w tajemnicy przez podmioty konkurujące ze sobą rynku
(dumping cenowy). Obecny kryzys gospodarczy zmusza operatorów
do zmniejszania nawet najniższych cen o 30 %. Uczciwą konkurencję
pomiędzy przewoźnikami w transporcie drogowym zaburza również
fakt, że taryfy przez nich oferowane, nie pokrywają nawet kosztów
własnych działalności logistycznych.
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Tablica 1. Czas przewozu pomiędzy Holandią (Rotterdam) i Polską3
Transport drogowy
(door-door)
Poznań

2 dni (960 km)

Wrocław

2 dni (1045 km)

Gliwice

2 dni (1178 km)

Gdańsk

2 dni (1225 km)

Warszawa

2 dni (1300 km)

Małaszewicze

2 dni (1427 km)

Transport kolejowy
(median) 3
3 dni
(range = 1 – 5 dni)
3 dni
(range = 2 – 5 dni)
4 dni
(range = 2 – 6 dni)
3 dni
3 dni
(range = 2 – 5 dni)
5 dni
(range = 4 – 6 dni)

Żegluga morska
(Short sea transport)t2
6 dni
6 dni
6 dni
5 dni
6 dni
6 dni

Tablica 2. Ceny przewozu za kontener pomiędzy Holandią (Rotterdam)
i Polska4 5
Połączenie
Żegluga morska
Rotterdam – Gdynia (<->)
(Short sea)4
Rotterdam – Poznan (<->)
Kolej5
Rotterdam – Warsaw (<->)
Rotterdam – Wroclaw (<->)
Samochód
Rotterdam – Warsaw (<->)
Rotterdam – Wroclaw (<->)

Opłata za TEU

Opłata za 40’

Opłata za 45’

€ 450

€ 550

€ 600

€ 900
€ 560
€ 480
€ 1.100
€ 1.225

€ 1.050
€ 835
€ 720
€ 1.100
€ 1.225

€ 1.100
€ 835
€ 720
€ 1.100
€ 1.225

2.2. Możliwości rozwoju rynku
Dla potrzeb określenia rozwoju rynku przewozów towarowych zostały opracowane prognozy dla poszczególnych środków transportu
w planowanym korytarzu kolejowym Holandia - Polska. Obliczenia te
zostały wykonane dla trzech scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego (niski wzrost gospodarczy, umiarkowany wzrost gospodarczy i wysoki wzrost) oraz w trzech horyzontach czasowych 2020, 2030
i 2040. Wyniki prognoz dostarczają informacji o obecnych i przyszłych
przepływach towarów koleją pomiędzy Holandią i Polską oraz wskazują na duże szanse przejęcia przewozów przez transport kolejowy
z innych środków transportu.

3 Including one day pre- and end haulage. There exists transit time difference between the rail services; that is why the median transit time of
the rail services has been selected.
4 Including one day pre-haulage; end haulage to other cities is one day extra. Transit time on sea is equal to 4 days.
5 Including container handling tariffs.

MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA KOLEJOWEGO KORYTARZA TRANSPORTU...

45

Przez połączenie różnych wariantów rozwoju społeczno - gospodarczego (niski, umiarkowany, wysoki) z wariantami rozwoju sytuacji na
rynku transportowym (umiarkowany, wysoki) zostały wyróżnione trzy
różne scenariusze:
− niskiego wzrostu gospodarczego i umiarkowanego wzrostu na
rynku transportowym (scenariusz LG),
− umiarkowanego wzrostu gospodarczego i umiarkowanego wzrostu w transporcie (scenariusz GG),
− wysokiego wzrostu gospodarczego i wysokiego wzrostu transportu (scenariusz HV).
Wśród tych trzech wariantów, scenariusz GG może być traktowany jako scenariusz bazowy, zawierający europejskie scenariusze tendencji w zakresie wzrostu gospodarczego. W odniesieniu do zmian na
rynku transportu jest on zbliżony do prowadzonej polityki i przewidywanych zmian w przyszłości. Scenariusz ten opisuje bieżące i przewidywane przyszłe zmiany, jednak nie biorąc pod uwagę "skrajnych"
wydarzeń. Ze względu na brak dostępności danych, prognozy zostały
utrzymane w skali krajowej.
Wyniki opracowanych prognoz są następujące:
− w ciągu następnych lat, wielkości przewożonych ładunków z Holandii do Polski wahać się będą pomiędzy 460 tys. ton, w scenariuszu niskiego wzrostu w 2020 roku, do ponad 1,2 milionów
ton, w scenariuszu optymistycznego wzrostu w roku 2040 (patrz
rys. 2).
− w przeciwnym kierunku z Polski do Holandii, zakres wielkości
zawierać się będzie pomiędzy 180 tys. ton w scenariuszu niskiego wzrostu w 2020r., do ponad 870 tys. ton w scenariuszu optymistycznym wzrostu na rok 2040 (patrz rys. 3).
Mimo, że wielkości kolejowych przewozów towarowych będą miały
silny przyrost w wyniku makroekonomicznych i globalnych zmian na
rynku transportu, wzrost udziału w rynku kolejowym do 2040 wyniesie co najwyżej kilka punktów procentowych, jak przedstawiono na
rysunku 2.
Przy opracowywaniu prognoz dla poszczególnych scenariuszy rozwoju rynku przewozów kolejowych w planowanym korytarzu, nie zostały wzięte pod uwagę konkretne działania mające znaczący wpływ
na wykorzystanie transportu kolejowego. Jeśli wystapią szczególne
zmiany na rynku kolejowych przewozów towarowych i zostaną podjęte
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konkretne działania oraz decyzje polityczne, mające znaczący wpływ
na wykorzystanie transportu kolejowego można oczekiwać, że nastąpi
wzrost przewozów transportem kolejowym w tym korytarzu.

Rys. 2. Przewidywana zmiana wielkości przewozów między Holandią
i Polską
Żródło: NEA/CNTK Intermodal Corridor NL-PL Study, 2009

Rys. 3. Udział w rynku towarowych przewozów kolejowych między Holandią i Polską
Żródło: NEA/CNTK Intermodal Corridor NL-PL Study, 2009
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3. Koncepcje istniejących korytarzy
Koncepcje korytarzy są rozwijane od początku liberalizacji rynku
kolejowego. Muszą być one postrzegane szerzej, niż tylko jako proste ponadnarodowe połączenia sieci, ale jako silna współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces przewozu
towarów w celu usprawnienia ich działalności. Jednym z przykładów
takiej współpracy jest korytarz Rotterdam - Genua utworzony w 2003
roku.
Rozwój tego korytarza dla transportu kolejowego rozpoczął się, kiedy ministerstwa krajów położonych wzdłuż korytarza podpisały stosowne umowy - Memorandum of Understanding (MoU). Od tamtej
pory osiągnięto liczne porozumienia i podjęto szereg działań przez coraz więcej podmiotów publicznych i prywatnych. Przez ten czas prace prowadzone w korytarzu Rotterdam - Genua okazały się udane,
a podejście stosowane w zarządzaniu tego korytarza może być dobrym
przykładem w przypadku innych inicjatyw lub projektów w ogólnej
domenie kolejowych przewozów towarowych. Podejście do zarządzania w korytarzu Rotterdam - Genua obejmuje trzy zasadnicze składniki: korytarz, rynek i współpraca.
Korytarz poprowadzony jest w osi północ - południe przez cztery
kraje UE, a mianowicie: Holandię, Niemcy, Austrię i Włochy oraz przez
jeden kraj spoza UE – Szwajcarię. Korytarz swój początek ma w porcie
w Rotterdamie i prowadzi do Genui, łącząc ze sobą 6 portów śródlądowych oraz około 40 terminali intermodalnych. Całkowita długość
korytarza wynosi około 1400 kilometrów.
Korytarz ten odnotowuje najwyższe wielkości kolejowych przewozów towarowych w Europie i przed kryzysem gospodarczym wykazywał stały ciągły wzrost popytu na przewozy. W 2006r., w korytarzu
przewieziono 35 mln ton na łączną odległość około 100 milionów kilometrów i co roku wielkość ta wzrasta o 6 – 8 %.

4. Korytarz dla zapewnienia spójności programów unijnych
Doświadczenia w rozmieszczeniu korytarzy, takich jak między Rotterdamem i Genuą, wykazały, że korytarze muszą być poprowadzone
wzdłuż istniejących tras handlowych. Trasy na rysunku 4 (oznaczone
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czarnym kolorem), mają ścisłe powiązania z kilkoma projektami trans
-europejskimi, takimi jak: RNE, ERTMS lub TEN - T. Poniżej opisano
w skrócie powiązania projektów między sobą i zasadność utworzenia
korytarza transportu towarowego pomiędzy Holandią a Polską.

Rys. 4. Mapa istniejących kolejowych tras między Holandią i Polską
Żródło: CNTK, 2009

Rysunek 5 przedstawia zarówno sieci priorytetowe ERTMS i TEN - T.
Należy przy tym wspomnieć, że obecnie obsługiwane trasy pociągów towarowych pomiędzy Holandią i Polską, częściowo odbywają
się już w korytarzu F ERTMS, przynajmniej na niektórych odcinkach
w Niemczech. W rzeczywistości, korytarz F ERTMS zaczyna się już
w Antwerpii. Trasa korytarza D TREND uwzględnia także podobne
powiązania i połączenia. Projekt TREND odgrywa ważną rolę w rozwoju większości paneuropejskich korytarzy kolejowych.
Połączenia transportowe wschód - zachód zwykle nie są wystarczająco promowane ani jako rozwiązania alternatywne, ani jako obligatoryjne. Dlatego też podjęcie inicjatywy ze strony ministerstw NL i PL ma
kluczowe znaczenie w skali europejskiej również dlatego, że korytarz
F ERTMS i kolejowy korytarz transportu towarowego NL - PL, są ze
sobą ściśle powiązane.
W chwili obecnej żaden z priorytetowych projektów intermodalnych
TEN - T nie skupia się na połączeniu Morza Północnego z Polską,
wspierane są jedynie projekty w żegludze śródlądowej (patrz rysunek
6). Dlatego też rozwój międzynarodowego połączenia kolejowego pomiędzy Holandią, a Polską powinien być wprowadzony do planów rozwoju sieci TEN – T. Kolejowy korytarz transportu towarowego NL - PL
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ma realną szansę na uzyskanie połączenia Morza Północnego z Polską.
Propozycja korytarza PL - NL daje szersze spojrzenie na istniejącą
sieć TEN - T, która w obecnym kształcie obniża znaczenie międzynarodowych tras kolejowych przez Niemcy. Trasy te mogłyby zwiększyć
udział przewozów towarów transportem kolejowym z/do Rosji i Azji
(patrz rys. 7).

Rys. 5. Projekty priorytetowych sieci ERTMS I TEN-T
Żródło: TEN – T EA, 2009

Obecnie znaczna część ładunków z Rosji i z Azji jest wysyłana przez
połączenia feederowe z portów w krajach nadbałtyckich do niemieckich portów, gdzie następnie są rozsyłane po całej Unii Europejskiej.
Należy przy tym zauważyć, że również funkcjonujące połączenia kolejowe odbywają się z pominięciem Polski. Zapewnienie linii kolejowych
od wschodniej granicy Unii Europejskiej do głównych portów w Niem-
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czech i Holandii, z pewnością będzie decydującym krokiem do zwiększenia udziału w rynku kolejowych przewozów towarowych zarówno
w Polsce, jak i w innych krajach, przez które przebiegają korytarze
transportowe.

Rys. 6. Mapa priorytetowych projektów intermodalnych sieci TEN-T
Żródło: TEN – T EA, 2009

Biorąc pod uwagę bariery dostrzegane przez uczestników rynku kolejowych przewozów towarowych, w tym brak skuteczności w działalności One-Stop-Shop, można wyciągnąć wniosek, że potencjał transportu kolejowego pomiędzy Holandią, a Polską jest poważnym problemem i jednym ze sposobów rozwiązania go będzie projekt korytarza.
Obecna organizacja podmiotów zarządzających infrastrukturą
w ramach RNE uwzględnia już korytarz Wschód - Zachód.
Zbliżony przebieg korytarza F ERTMS i korytarza 3 RNE (patrz rys 8)
sugeruje konieczność włączenia do współpracy rządów Belgii i Niemiec
w ramach korytarza PL - NL. Aby porty w Antwerpii Rotterdamie i Hamburgu mogły przyciągnąć więcej klientów i towarów, należy zapewnić
efektywny i konkurencyjny rynek usług transportu towarowego.
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Rys. 7. Mapa projektowanej sieci TEN-T i międzynarodowych połączeń
Żródło: TEN – T EA, 2009

Rys. 8. Porównanie przebiegu korytarzy ERTMS F i RNE 03
Żródło: European Commission, Department of Transports, 2008
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Zwiększenie znaczenia kolejowych projektów infrastrukturalnych
pozwoli z jednej strony na osiągnięcie standardów unijnych i spełnienie oczekiwań klientów w wyniku modernizacji linii kolejowych i poprawy stanu technicznego infrastruktury (rewitalizacja), a drugiej strony doprowadzi do zwiększenia dochodów operatorów intermodalnych
poprzez wzrost atrakcyjności kolejowego transportu towarowego.

5. Przegląd głównych barier
Nadrzędnymi barierami są różnice pomiędzy poszczególnymi sieciami kolejowymi występujące w międzynarodowym towarowym ruchu kolejowym, wynikające z odmiennych systemów sterowania i zasilania w poszczególnych krajach (patrz tablica 3).
Tablica 3. System sterowania ruchu kolejowy i zasilania na holenderskiej,
niemieckiej i polskiej sieci kolejowy
Kraj

System sterowania ruchu kolejowego

System zasilania trakcyjnego

Niderlandy

ATB EG, ATB NG, ATB ++, ETCS

1.500 V I 25 kV DC

Niemiec

INDUSI, PZB, LZB

15.000 V AC

Polska

SHP

3 kV DC

W celu identyfikacji barier, które ograniczają międzynarodowy
przewóz kolejowy towarów pomiędzy Holandią i Polską, w ramach tego
projektu konsultanci przeprowadzili standardowe wywiady z uczestnikami rynku kolejowego. Uzyskane odpowiedzi zostały sklasyfikowane w czterech grupach: bariery techniczne, bariery instytucjonalne,
bariery rynkowe oraz bariery operacyjne.
W tablicy 4 przedstawiono syntetycznie kluczowe bariery. Należy
jednak przy tym pamiętać, że prawie wszystkie wymienione bariery są
barierami subiektywnymi zgłoszonymi przez uczestników rynku kolejowego.
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Tablica 4. Główne bariery dla przewozu towarów koleją pomiędzy NL I PL
według uczestników rynku
Bariery Techniczne:
• Słaby stan infrastruktury kolejowej pomiędzy Niderlandami i Polską: na niektórych odcinkach
w Polsce (na przekład na linie E30), wąskie gardła w Niemczech (na przekład na odcinku
Knappenrode – Horka), (parametry techniczne linii kolejowych, pojemność terminali, przejścia
graniczne, inne systemy sterowania ruchu i zasilania).
• Słaby stan infrastruktury terminali pomiędzy Niderlandami i Polską (brak kilku terminale
w Holandii).
• Brak standaryzacji pojemności linii (na przekład inne długości pociągów).
• Niewystarczająca liczba lokomotyw wielosystemowych dozwolona dla przewoźników w PL, DE,
NL.
Bariery Instytucjonalne:
• Opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej (poziom opłat, brak harmonizacji kalkulacji, brak
szczegółowych zasad opłat rezerwacyjnych).
• Niedostateczna współpraca międzynarodowa pomiędzy zarządcami infrastruktury (One Stop Shop).
• Brak kodyfikacji linii w Polsce (kontenery High Cube traktowane jako niestandardowe ładunki).
Bariery Rynkowe:
• Nierówna konkurencja z innymi środkami transportu szczególnie z transportem drogowym
i z połączeniami feederowymi.
• Silna pozycja niemieckich portów.
Bariery Operacyjne:
• Brak synchronizacji rozkładów jazdy pomiędzy uczestnikami rynku w przewozach kolejowych.
• Brak uniformizacji pojemności toru.
• Konkurencja z pociągami pasażerskimi na trasach pociągów (prawie cała trasa na liniach z ruchem
mieszanym).

Po zaproponowaniu najbardziej korzystnych tras dla korytarza
kolejowego Holandia – Polska, konieczne będzie podjęcie skoordynowanych działań pomiędzy zaangażowanymi krajami w celu eliminacji
powyższych barier.

6. Propozycja korytarza
Źródła i cele korytarza w Holandii stanowią ważne terminale kolejowe w portach w Rotterdamie, Amsterdamie i w Venlo. Dlatego istotnym jest, aby dostosować również trasy pociągów do sytuacji intermodalnej i logistycznej w Polsce.
W Polsce zlokalizowanych jest 28 terminali intermodalnych. Wielkość tych terminali oraz wyposażenie techniczne jest zróżnicowane:
od małych terminali obsługujących jednego operatora do dużych terminali ogólnodostępnych.
Największa koncentracja terminali intermodalnych znajduje się
w bliskiej lokalizacji głównych polskich miast: w okolicach Warszawy, Poznania, Wrocławia oraz w aglomeracji Górnośląskiej (rysunek
9). Pozostałe terminale zlokalizowane są w portach morskich (dwa w
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Gdyni, dwa w Gdańsku, w Świnoujściu oraz w Szczecinie) oraz na granicy wschodniej (Małaszewicze, Hrubieszów, Medyka). Taka lokalizacja ma swoje odzwierciedlenie w lokalizacji głównych ciągów komunikacyjnych kraju: drogowych i kolejowych (przed wszystkim korytarzy
AGTC w Polsce). Terminale w Małaszewiczach, Żurawicy oraz Sławkowie obecnie funkcjonują na styku dwóch szerokości torów 1435 mm/
1520 mm.

Rys. 9. Rozmieszczenie centrów logistycznych – terminali intermodalnych
w Polsce
Żródło: CNTK, 2009

Terminale kontenerowe w Gdańsku i Gdyni, Euroterminal Sławków oraz suchy port w Małaszewiczach są największymi punktami
przeładunkowymi w Polsce i zlokalizowane są wzdłuż linii AGTC, odpowiednio na C-E65, C-E30 oraz C-E20.
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Model ten jest uzupełniony głównymi centrami logistycznymi, które
zlokalizowane są w Gliwicach (Śląskie Centrum Logistyczne), w Swarzędzu koło Poznania (CLIP), w Koninie (Wielkopolskie Centrum Logistyczne), w Szczecinie, w Mszczonowie koło Warszawy (Europa Park)
i w Piotrkowie Trybunalskim (Logistic City). Do tej listy może być też
dodany Euroterminal w Sławkowie, ponieważ obecnie realizowane są
projekty rozbudowy i powiększenia pojemności tego terminala.
Rysunek 9 pokazuje także, że terminale intermodalne (oznaczone
rombami) i główne centra logistyczne (oznaczone kółkami) mają zbliżone do siebie lokalizacje. Lokalizacje te są również zbliżone w porównaniu z sześcioma rejonami logistycznymi w Polsce (oznaczonymi
linią przerywaną), które były zaproponowane w projekcie z 1998 roku,
a którego koordynatorem był Instytut Morski w Gdańsku.
Perspektywa rozwoju sieci terminali logistycznych uwzględnia, według planów operatorów intermodalnych, budowę kilku nowych terminali intermodalnych, na których techniczne możliwości będą oferować lepszy poziom obsługi. Nowe terminale przeładunkowe powstaną
m.in. w: Kutnie, Tarnowie, Ostaszewie koło Torunia, Puławach, Tczewie, Wrocławiu, Sosnowcu oraz Koninie. Strategia powstania nowych
terminali częściowo uwzględnia korytarze AGTC w Polsce.
Aby możliwy był sprawny przewóz towarów, w odniesieniu do m.in.:
kategorii trasy, prędkości maksymalnej, trakcji, przejść granicznych
i czasu przewozu, proponowany jest następujący przebieg kolejowego
korytarza towarowego pomiędzy Holandią i Polską:
 w Holandii: Rotterdam – Betuweroute – Zevenaar – Emmerich
am Rhein (Granica NL – DE). Kategoria linii D4: 22,5 ton/oś,
 w Niemczech: Emmerich am Rhein - Ruhr area – Hannover
–Magdeburg - Szczecin Gumience/ Frankurt / Oder / Horka
(3 przejścia graniczne DE - PL). Kategoria linii D4: 22,5 ton/oś,
 w Polsce: korytarz rozdziela się na 2 linie włączone w sieć linii
AGTC, tak aby łączyły ze sobą jak największą liczbę obszarów,
w których zlokalizowane są centra logistyczne i terminale intermodalne. Główna linia w korytarzu: Rotterdam – Zagłębie Ruhry – Hannover – Magdeburg rozdziela się już w Niemczech według punktów docelowych w Polsce (lub punktów początkowych
w Holandii):
− w kierunku środkowej Polski: linia C-E20 przez Poznań,
Warszawę, Małaszewicze oraz Terespol (granica polsko-bia-
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łoruska). Połączenie z ważnymi terminalami kontenerowymi
w Gdańsku i Gdyni będzie możliwe przez linię C-E65. Kategoria linii C3/D3 (20,0 ton/oś – 22,5 ton/oś),
− w kierunku południowej Polski: linia C-E30 przez Wrocław,
aglomerację Górnośląską (połączenie z dużym terminalem
w Sławkowie), Kraków oraz Medykę (granica polsko-ukraińska). Kategoria linii C3/D3 (20,0 ton/oś – 22,5 ton/oś).
Opisane powyżej trasy, powinny pojawić się w opracowywanych
planach modernizacji linii kolejowych oraz w planach budowy nowych
i modernizacji istniejących terminali intermodalnych. Plany takie pozwolą na poprawę przewozu towarów koleją pomiędzy Polską i Niderlandami i przyczynią się do skutecznej konkurencji z innym środkami transportu, na przykład z drogowymi lub feederowymi (Short Sea
Shipping).
Proponowane trasy włączają się również do obecnych i planowanych
korytarzy europejskich obsługujących przewozy kolejowe, np. korytarze ERTMS, korytarze TEN-T oraz RailNetEurope (RNE korytarz 3).
W celu umożliwienia skutecznej realizacji przewozów towarów w planowanym korytarzu, należy zaproponować i zaplanować odpowiednie
działania, które powinny być ze sobą skoordynowane i powiązane z:
− adaptacją i odpowiednim utrzymaniem infrastruktury kolejowej
oraz infrastruktury na terminalach,
− adaptacją taboru do przewozu ładunku (lokomotywy i wagony)
w każdym z krajów planowanego korytarza (interoperacyjność),
− zapewnieniem wysokiej jakości przewozu i obsługi przeładunkowej na terminalach.
Końcowym etapem omawianego projektu będzie przygotowanie
Action Planu – Planu Działania na najbliższe 5 lat. Plan ten wraz
z całym projektem zostanie zaprezentowany na początku 2010 roku.
Zwierać on będzie propozycje działań w następujących obszarach: jakości obsługi, administracji, infrastruktury oraz taboru. Działania te
będą miały na celu eliminację występujących barier, a także rozwój
przewozów towarowych pomiędzy obydwoma krajami oraz skuteczną
konkurencję z innymi środkami transportu.
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POSSIBILITY OF CREATING RAIL FREIGHT CORRIDOR
BETWEEN THE NETHERLANDS AND POLAND
Summary
There is in the paper an attempt at description of the project
exploring the possibilities of creating rail goods transport between
Netherlands and Poland and an attempt at not only an assessment of present stage and prospect of goods transport development but an identification of existing barriers and formulation of
proposals of rail connections between Poland and Netherlands as
well.
Keywords: international transport, intermodal transport, railway goods transport

MÖGLICHKEIT DER SCHAFFUNG EINES EISENBAHNGÜTERVERKEHRSKORRIDORS ZWISCHEN
DEN NIEDERLANDEN UND POLEN
Zusammenfassung
In dem Beitrag wird ein Versuch der näheren Erläuterung des
Projektes unternommen, das zum Ziel hat, die Möglichkeit der
Schaffung eines Eisenbahngüterverkehrskorridors zwischen den
Niederlanden und Polen zu prüfen. Es wird auch bemüht, den
Stand und Perspektiven der Entwicklung des Güteverkehrs zwischen diesen Ländern mit der Identifizierung der bestehenden
Barrieren zu bewerten und Hinweise zu Eisenbahnverbindungen
zwischen Polen und den Niederlanden zu geben.
Schlüsselworte: Internationaler Verkehr, intermodaler Verkehr, Eisenbahngüterverkehr
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SYSTEM INFORMATYCZNY DSAT
– PIERWSZE DOŚWIADCZENIA
EKSPLOATACYJNE

Streszczenie

W artykule przedstawiono system informatyczny DSAT gromadzący i udostępniający informacje z urządzeń detekcji stanów
awaryjnych taboru wdrażany na sieci PKP PLK S.A. Omówiono również pierwsze doświadczenia eksploatacyjne związane
z funkcjonowaniem systemu oraz pozyskiwanymi informacjami
diagnostycznymi dotyczącymi taboru eksploatowanego na polskiej sieci kolejowej.
Słowa kluczowe: detekcja stanów awaryjnych taboru, systemy informacyjne

1. Wprowadzenie
Urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT, ang. train
inspection systems, hazard notification systems – check points for
rolling stock) są przeznaczone do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego, będących skutkiem nieprawidłowości stanu
technicznego taboru, takich jak uszkodzone łożyska osiowe, wadliwe
działanie układu hamulcowego, deformacje powierzchni tocznych kół,
czy wady zawieszenia. Zmiany regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw kolejowych, zwłaszcza oddzielenie funkcji Zarządcy Infrastruktury od funkcji Przewoźnika znajdują swoje
odzwierciedlenie również w obszarze rozwiązań DSAT i wymagań na
1 TENS Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 26C, 81-859 SOPOT, tel. (58) 555 77 22, e-mail: mariusz.bulawa@tens.pl
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te systemy. Ta nowa tendencja znalazła swój wyraz w dynamicznym
rozwoju nowej grupy kolejowych systemów informacyjnych zorientowanych na możliwie pełne wykorzystanie informacji z urządzeń DSAT.
Kierunki rozwoju tych systemów zostały uwzględnione w scentralizowanym systemie detekcji stanów awaryjnych taboru dla sieci PKP PLK
S.A., zwanym SI-DSAT. System ten docelowo może być podstawowym
źródłem informacji o stopniu zużycia infrastruktury kolejowej (sumaryczne rzeczywiste obciążenia linii, w tym oddziaływania dynamiczne
tabor-tor) oraz o stanie technicznym taboru przewoźników użytkujących sieć kolejową.
Poniżej przedstawiono ogólne informacje o systemie SI-DSAT oraz
wybrane doświadczenia uzyskane w ciągu pierwszego roku jego eksploatacji.

2. Koncepcja scentralizowanego systemu DSAT na sieci PKP
PLK S.A.
Pierwsze koncepcje centralizacji informacji z urządzeń DSAT rozważane w europejskich zarządach były prezentowane już na początku lat
90-tych. W Polsce po raz pierwszy znalazło to odzwierciedlenie w wymaganiach na system DSAT przewidziany do zabudowy na modernizowanej linii E-20 pod koniec lat 90-tych. Z uwagi na ówczesne uwarunkowania techniczno-organizacyjne przedsiębiorstwa PKP, gdzie za
urządzenia DSAT odpowiadały tzw. służby taborowe, funkcjonalność
systemu była zorientowana głównie na ich potrzeby. Po zmianach organizacyjnych PKP odpowiedzialność za całokształt zagadnień związanych z urządzeniami DSAT została przeniesiona do Biura Automatyki
i Telekomunikacji. Zaowocowało to nie tylko formalnym uregulowaniem statusu urządzeń DSAT, ale przede wszystkim sukcesywnym
dopasowaniem wymagań na rozwiązania systemowe w tym zakresie
do ewoluujących potrzeb PKP PLK S.A.
Wdrożony system informatyczny SI-DSAT uwzględnia jego otoczenie systemowe i organizacyjne. Z technicznego punktu widzenia kluczowym zagadnieniem są interfejsy między współpracującymi systemami, zagadnienia transmisji danych oraz bezpieczeństwa systemowego. Informacje, których źródłem są urządzenia DSAT, aby stać się
informacjami podatnymi na pełne wykorzystanie, wymagają uzupeł-
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nienia informacjami z innych systemów (identyfikacja pociągu, pojazdu, zdarzenia). W realiach przedsiębiorstwa PKP PLK S.A. systemami,
z którymi system DSAT wymienia informacje są przede wszystkim system SEPE oraz systemy dyspozytorskie w LCS-ach (np. Ebiscreen).
Ogólną strukturę systemu SI-DSAT oraz architekturę oprogramowania przedstawiają rys. 1 i rys. 2.

Rys. 1. Struktura scentralizowanego systemu informatycznego DSAT

W systemie można wyróżnić:
1) podsystemy diagnostyczne realizujące oczekiwane funkcje wykrywania stanów awaryjnych i nieprawidłowości związanych
z taborem; na tym poziomie pozyskiwane są informacje o stanie technicznym taboru. Dodatkowo zapewniony jest monitoring
stanu technicznego urządzeń,
2) terminale użytkowników lokalnych (Dyżurni Ruchu); na tym poziomie odbywa się prezentacja danych w zakresie niezbędnym
do awaryjnej ingerencji w ruchu pociągów, dodatkowo prowadzona jest niezbędna dokumentacja eksploatacyjna w postaci
elektronicznej (Elektroniczny Rejestr Stanów Awaryjnych Taboru),
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3) serwer centralny gromadzący i przetwarzający informacje diagnostyczne oraz zapewniający integrację systemu DSAT z systemem SEPE,
4) serwer WWW odpowiedzialny za udostępnianie informacji użytkownikom zarówno wewnętrznym (PKP PLK S.A), jak i zewnętrznym (Przewoźnicy),
5) terminale użytkowników systemu bazodanowego (Dyspozytorzy,
Przewoźnicy); na tym poziomie odbywa się prezentacja informacji zbiorczych, zestawieniowych itp. z wykorzystaniem standardowej przeglądarki WWW,
6) podsystem transmisji danych (VPN GSM, WAN PKP PLK, SLK),
bazujący na łączach umożliwiających tworzenie bezpiecznych
podsieci prywatnych.

Rys. 2. Zarys architektury oprogramowania
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W roku 2008 zostały zabudowane serwery i do uruchomionego systemu SI-DSAT sukcesywnie dołączane są kolejne stanowiska szlakowe DSAT. Planowany stan zaawansowania wdrożenia na koniec 2009
to system obejmujący prawie 100 stanowisk diagnostycznych zabudowanych na większości głównych linii kolejowych.

3. Doświadczenia eksploatacyjne
Pierwszy rok eksploatacji systemu SI-DSAT pozwolił na zebranie
bogatych i wielowymiarowych doświadczeń eksploatacyjnych. Pierwszy wymiar to doświadczenia związane z wdrożeniem złożonego, rozproszonego na terenie całego kraju systemu informacyjnego. W przedsięwzięciu uczestniczyły zarówno komórki organizacyjne użytkownika
– przede wszystkim Biuro Automatyki i Telekomunikacji oraz Biuro
Informatyki, jak i podmioty zewnętrzne – TENS Sp. z o.o. (dostawca systemu) oraz PTC Sp. z o.o. (dostawca usług transmisji danych GPRS).
Problemy, które wymagały rozwiązania dotyczyły zarówno sfery technicznej (różne technologie teleinformatyczne, powiązania z istniejąca
infrastrukturą i systemem SEPE), jak i organizacyjnej, w szczególności doprecyzowania odpowiedzialności i zadań szczegółowych podmiotów uczestniczących w projekcie. Istotnym aspektem wdrożenia były
uwarunkowania czasowe wynikające z relatywnie krótkich terminów
kontraktowych (6 miesięcy).
Drugi wymiar doświadczeń, to współpraca z docelowymi użytkownikami systemu SI-DSAT, wśród których, obok dyżurnych ruchu,
najliczniejszą grupę stanowili dyspozytorzy zakładowi oraz z Centrum
Zarządzania Ruchem Kolejowym. W tym obszarze, po konsultacjach
w zakresie interfejsu użytkownika i przygotowaniu jego wersji prototypowej przeprowadzono eksploatację próbną z udziałem ograniczonej
grupy użytkowników. Efektem były uwagi i sugestie pozwalające przygotować ostateczną wersję interfejsu użytkownika.
Kolejny wymiar to wdrożenie Elektronicznego rejestru stanów awaryjnych, narzędzia pozwalającego wprowadzić do systemu SI-DSAT
informacje o działaniach dyżurnego ruchu, związanych z reakcją na
sytuacje niesprawności taboru zagrażające bezpieczeństwu ruchu.
W tym obszarze pojawiła się konieczność ujednolicenia obowiązujących regulaminów obsługi urządzeń DSAT. Eksploatowany rejestr
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okazuje się niezwykle efektywnym narzędziem nadzoru nad działaniami związanymi z wyłączeniami niesprawnego taboru.
Innym, niezwykle interesującym wymiarem jest syntetyczny obraz
stanu technicznego taboru, zarówno w kwestii stanu zestawów kołowych i zawieszenia, jak i układów hamulcowych. Konstruktywne wykorzystanie tych informacji jest wyzwaniem dla Zarządcy infrastruktury i może znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz płynność ruchu,
a także zmniejszyć proces degradacji infrastruktury.
Ostatnim obszarem doświadczeń była ocena skali uchybień związanych z załadunkiem, powodujących przeciążenie wagonów i całych
pociągów. Również tutaj wydaje się, że istnieje znaczne pole do poprawy sytuacji.

4. Podsumowanie
Rosnące potrzeby w zakresie dysponowania wiarygodnymi i czytelnymi informacjami dotyczącymi styku Zarządca Infrastruktury-Przewoźnik, wymusza inwestowanie w rozwiązania systemowe usprawniające ten obszar. Wdrożenie systemu SI-DSAT otwiera przed PKP PLK
S.A. nowe możliwości w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zmniejszenia zużycia infrastruktury przez tabor w złym stanie
technicznym oraz poprawy płynności ruchu poprzez prewencyjne informowanie przewoźników o wykrywanych nieprawidłowościach. Dotychczasowe doświadczenia pozwalają upatrywać w systemie SI-DSAT
bogatego źródła informacji podatnych na efektywne zarządzanie i wykorzystanie w celu tworzenia długoterminowych podstaw do dobrej
współpracy PKP PLK S.A. z użytkownikami jej infrastruktury. Wymaga to jednak nowego, pełniejszego spojrzenia Zarządcy infrastruktury
na procesy związane ze sprzedażą usług, eksploatacją oraz utrzymaniem infrastruktury, co powinno zaowocować nowymi, adekwatnymi
do potrzeb regulacjami wewnętrznymi.
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IT system DAT – first exploitation experiences
Summary
The IT system DSAT storing and making available data from
stock brake-down detection devices and implemented at the railway network administrated by Polish Railway Lines Company
has been presented in the paper. The first exploitation experiences
on system operation and diagnostic information on rolling stock
technical condition operated on Polish railway network have been
described.
Key words: stock brake-down detection, IT system

INFORMATIONSSYSTEM DAST
– ERSTE BETRIEBSERFAHRUNGEN
Zusammenfassung

In dem Artikel wurde das in den Netzen von PKP PLK S.A. umgesetzte Informationssystem DSAT dargestellt, in dem Daten aus
den Vorrichtungen zur Erkennung der Fehler in den Eisenbahnfahrzeugen gesammelt und zur Verfügung gestellt werden. In dem
Beitrag wurden auch erste Betriebserfahrungen besprochen, die
mit dem Funktionieren dieses Systems und den erfassten Diagnosedaten aus den in den im polnischen Eisenbahnnetz betriebenen
Eisenbahnfahrzeugen verbunden sind.
Schlüsselworte: Erkennung der Fehler in den Eisenbahnfahrzeugen, Informationssysteme
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BADANIA ODDZIAŁYWAŃ DYNAMICZNYCH
UKŁADU POJAZD - NAWIERZCHNIA NA
ODCINKACH TESTOWYCH LINII CMK

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania przyspieszeń drgań korpusów łożysk w pojeździe oraz sił na styku koło z szyną podczas
przejazdu pociągu testowego z różnymi prędkościami (od około
100 km/h do 230 km/h). Badania te przeprowadzono przy przejeździe pociągu przez odcinki testowe, usytuowane na linii CMK,
gdzie znajdują się różne typy nawierzchni: typowa nawierzchnia
z podkładem PS-94 i przytwierdzeniem rodziny SB, nawierzchnia
z podkładem PS-94, przytwierdzeniem rodziny SB ze wzmocnioną podsypką oraz nawierzchni z podkładem PS-08 i przytwierdzeniem ICOSTRUN-02. Badania wykazały, że w przypadku nawierzchni z podkładem PS-08 z przytwierdzeniem ICOSTRUN-02
prędkość pociągu w niewielkim stopniu wpływa na parametry
dynamiczne mierzone w pojeździe. Natomiast w przypadku typowej nawierzchni SB wzrost oddziaływań wraz z prędkością jest
istotny.
Słowa kluczowe: oddziaływanie układu pojazd-tor, drgania
pojazdu, nawierzchnie kolejowe

1. Wprowadzenie
Wiele prac z zakresu dynamiki nawierzchni i pojazdów pokazuje,
że – generalnie – oddziaływania dynamiczne zarówno w nawierzchni,
1 prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska
2 mgr inż., Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
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jak i w pojeździe rosną wraz z prędkością pociągu (por. np. [1, Bajer
Cz., Bogacz R., Tokaj P – 2007], [2, Czyczuła W., Stawowiak J, Szczepaniak G.- 2009].
W pracy [2] przedstawiono wyniki badań przyspieszeń drgań w elementach nawierzchni przy przejeździe pociągu testowego z lokomotywami typu Husarz. W badaniach tych wykazano, że przeniesienie
drgań z szyny na podkład i z szyny na podsypkę jest – w przypadku
nawierzchni z podkładem PS-08 i przytwierdzeniem typu ICOSTRUN02 – znacznie bardziej korzystne niż w przypadku nawierzchni z podkładem PS-94 i przytwierdzeniem rodziny SB; zarówno przy zbrojonej,
jak i tradycyjnej podsypce. Wykazano, że pionowe przyspieszenia skuteczne podkładu i podsypki – w odniesieniu do pionowych przyspieszeń skutecznych szyny – maleją wraz z prędkością pociągu testowego
znacznie bardziej intensywnie w przypadku nawierzchni z podkładem
PS-08 i przytwierdzeniem typu ICOSTRUN-02, niż w przypadku nawierzchni typowej, z przytwierdzeniem rodziny SB.
Pokazano, że ta relacja zachodzi także w przypadku analizy charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych „szyna – podkład” i „szyna
– podsypka”; w prawie całym, istotnym zakresie częstotliwości charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe w przypadku nawierzchni typu ICOSTRUN-02 są korzystniejsze, niż w przypadku nawierzchni typowej, z przytwierdzeniem rodziny SB.
Praca niniejsza stanowi uzupełnienie badań, przedstawionych
w opracowaniu [2], a dotyczy badań parametrów dynamicznych, mierzonych w pojeździe. Wykażemy, że – w przypadku nawierzchni z podkładem PS-08 i przytwierdzeniem ICOSTRUN-02 – wpływ prędkości
pociągu na oddziaływania, mierzone w pojeździe – jest pomijalny lub
znacznie mniej intensywny, niż w przypadku nawierzchni z podkładem PS-94 i przytwierdzeniem rodziny SB. Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań znajdują się w sprawozdaniu [4, praca zbiorowa, 2009]

2. Stanowiska pomiarowe i pociąg testowy
Celem badań była ocena oddziaływań dynamicznych w układzie
„pojazd-nawierzchnia”, mierzonych w wyznaczonych odcinkach, gdzie
występują różne typy nawierzchni. Podstawowa część pomiarowa ba-
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dań sprowadza się do przeprowadzenia rejestracji przyspieszeń w elementach taboru przy przejeździe – z różnymi prędkościami - nad nawierzchnią typu:
a) BGT (szyna 60E1, przytwierdzenie SB4/SB7, podkłady PS-94,
kompozyt tłuczniowy z siatkami na poziomie 15 cm od spodu
podkładu i 30 cm od spodu podkładu),
b) ICOSTRUN-02 (szyna 60E1, podkład PS-08, przytwierdzenie
ICOSTRUN-02, podsypka typowa – szczegółowy opis nawierzchni znajduje się w pracy [3, 2008]),
c) typową nawierzchnią SB.
Przyśpieszenia mierzono w następujących elementach pojazdu:
- Na korpusach łożysk z obu stron toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
- Na poziomie podłogi pojazdu w płaszczyźnie poziomej i pionowej.
Dodatkowo wyznaczano doświadczalnie siły na styku koła z szyną
w jednym zestawie kołowym, po obu stronach toru.
Pociąg testowy składał się z dwóch czteroosiowych lokomotyw (jedna na każdym końcu składu) i z trzech czteroosiowych wagonów. Odległość skrajnych osi całego składu wynosiła 111 m.

Rys. 1. Wizualizacja składu pociągu testowego

Badania w pojeździe przeprowadzono, gdy pociąg testowy poruszał się z różnymi prędkościami, w zakresie od około 100 km/h do
230 km/h.
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3. Wyniki badań
Z uwagi na cel badań analizie poddano odchylenia standardowe
przyśpieszeń i odchylenia standardowe sił na styku koła z szyną,
uśredniając – dla danych prędkości i typu nawierzchni – zarejestrowane wielkości z obu stron toru. W celu określenia różnicy w oddziaływaniu taboru w przypadku nawierzchni z podkładem PS-94 oraz
z przytwierdzeniem rodziny SB, a także nawierzchni z podkładem PS08 i przytwierdzeniem ICOSTRUN-02, podstawowe analizy dotyczą zależności odchyleń standardowych mierzonych wielkości od prędkości
pociągu testowego.

Rys. 2. Wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe
przyśpieszeń pionowych korpusów łożysk w przypadku nawierzchni typu
ICOSTRUN-02

Rys. 3. Wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe
przyśpieszeń pionowych korpusów łożysk w przypadku nawierzchni typu
SB (typowa i BGT)
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Na rys. 2 pokazano wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe pionowych przyśpieszeń drgań korpusu łożysk
w przypadku nawierzchni ICOSTRUN-02, a na rysunku 3 wpływ prędkości pociągu w przypadku nawierzchni z przytwierdzeniem SB.
Zwraca uwagę fakt, że – w przypadku nawierzchni ICOSTRUN-02
– analizowana zależność korelacyjna jest nieistotna (współczynnik korelacji bliski zeru), podczas gdy w przypadku nawierzchni typu SB, występuje wyraźny wpływ prędkości na wzrost oddziaływań dynamicznych.
Jakościowo ten sam wniosek dotyczy odchyleń standardowych sił
na styku koła z szyną (por. rys. 4 i 5); wprawdzie odchylenia standardowe nacisków kół w przypadku nawierzchni typu ICOSTRUN-02
rosną wraz z prędkością pociągu, ale rosną bardzo wolno i przy kwadracie współczynnika korelacji zaledwie na poziomie 0,1. Natomiast
w przypadku nawierzchni typu SB, naciski kół rosną istotnie wraz
z prędkością (kwadrat współczynnika korelacji na poziomie 0,97).
W odniesieniu do odchyleń standardowych poziomych przyspieszeń korpusów łożysk, uzyskamy zależności, pokazane na rys. 6 i 7
– zależność w przypadku nawierzchni ICOSTRUN-02 jest nieistotna,
a w przypadku nawierzchni SB jest na wysokim poziomie korelacji.
Jeśli rozważymy odchylenia standardowe przyspieszeń drgań, mierzonych w nadwoziu pojazdu (a więc drgania „przefiltrowane” przez
zawieszenie pojazdu), to uzyskujemy zależności, pokazane na rys. 8
i 9 – w tym przypadku uzyskano najwyższy poziom istotności korelacji
w przypadku nawierzchni ICOSTRUN-02, lecz kwadrat tego współczynnika jest na poziomie poniżej 0,3, podczas gdy w przypadku nawierzchni SB – na poziomie ponad dwukrotnie wyższym.

Rys. 4. Wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe
nacisków kół w przypadku nawierzchni typu ICOSTRUN-02
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Rys. 5. Wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe
nacisków kół w przypadku nawierzchni typu SB (typowa i BGT)

Rys. 6. Wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe
przyśpieszeń poziomych korpusów łożysk w przypadku nawierzchni typu
ICOSTRUN-02

Rys. 7. Wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe
przyśpieszeń poziomych korpusów łożysk w przypadku nawierzchni typu SB
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Rys. 8. Wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe
przyśpieszeń pionowych nadwozia w przypadku nawierzchni typu ICOSTRUN -02

Rys. 9. Wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe
przyśpieszeń pionowych nadwozia w przypadku nawierzchni typu SB (typowa i BGT)

Na zakończenie analiz, dotyczących oddziaływań dynamicznych,
mierzonych w pojeździe, zbadajmy zależności korelacyjne pomiędzy
przyspieszeniami pionowymi korpusów łożysk i siłami na styku koła
z szyną. Na rys. 10 i 11 pokazano zależności pomiędzy odchyleniami standardowymi przyspieszeń pionowych łożysk i odchyleniami
standardowymi nacisków kół, określonych dla tego samego typu nawierzchni i tych samych prędkości.
Jak widać – dla obu typów nawierzchni – korelacje są istotne; zatem do oceny oddziaływań można użyć – znacznie łatwiejszej do pomiaru wielkości fizycznej, tzn. przyśpieszenia korpusu łożyska.
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Rys. 10. Wpływ odchyleń standardowych przyśpieszeń korpusów łożysk
na odchylenia standardowe sił na styku koła z szyną w przypadku nawierzchni typu ICOSTRUN-02, przy tych samych prędkościach pociągu
testowego

Rys. 11. Wpływ odchyleń standardowych przyśpieszeń korpusów łożysk
na odchylenia standardowe sił na styku koła z szyną w przypadku nawierzchni typu SB, przy tych samych prędkościach pociągu testowego

4. Wnioski
1. Analizując wpływ prędkości pociągu testowego na odchylenia standardowe przyspieszeń drgań korpusów łożysk (zarówno pionowych, jak i poziomych) oraz odchylenia standardowe
nacisków kół stwierdzono, że w przypadku nawierzchni typu
SB oddziaływania dynamiczne rosną wraz z prędkością pociągu testowego (kwadraty współczynników korelacji na poziomie
0,83 - 0,97). W przypadku nawierzchni ICOSTRUN-02 uzyska-
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no kwadraty współczynników korelacji na poziomie bliskim zeru
(0,001 - 0,11). Oznacza to, że w przypadku nawierzchni ICOSTRUN-02 prędkość pociągu nie ma wpływu na oddziaływania
dynamiczne, mierzone w pojeździe, w bezpośrednim sąsiedztwie
styku koła z szyną.
2. Analizując przyśpieszenia, mierzone w nadwoziu, uzyskano jakościowo podobne rezultaty; kwadrat współczynnika korelacji
w przypadku nawierzchni ICOSTRUN-02 wynosi poniżej 0,3
a w przypadku nawierzchni SB jest ponad dwukrotnie wyższy
(0,7). Oznacza to, że prędkość pociągu testowego ma bardzo mały
wpływ na przyśpieszenia nadwozia w przypadku nawierzchni
ICOSTRUN-02, natomiast w przypadku nawierzchni SB wpływ
ten jest znacząco większy.
3. Zależności korelacyjne, pomiędzy odchyleniami standardowymi przyśpieszeń korpusów łożysk i odchyleniami standardowymi nacisków kół, określone dla tych samych prędkości pociągu
testowego, są istotne w obu przypadkach analizowanych nawierzchni. Oznacza to, że do oceny oddziaływań w układzie kołoszyna można użyć, – znacznie łatwiejszych pomiarowo – przyśpieszeń korpusów łożysk.
4. Badania wielkości dynamicznych, mierzonych w pojeździe, potwierdzają wnioski, wynikające z badań wielkości dynamicznych
w elementach nawierzchni kolejowej [2, Czyczuła W. i wsp.,
2009]: nawierzchnia typu ICOSTRUN-02 (ciężki podkład PS-08
z przytwierdzeniem typu ICOSTRUN-02) jest szczególnie przydatna do zastosowania na liniach dużych prędkości, bowiem
– w przypadku oddziaływań dynamicznych mierzonych w pojeździe – jest niewrażliwa lub bardzo słabo wrażliwa na wzrost
prędkości.
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SURVEY OF DYNAMIC INTERACTION
OF A SET VEHICLE-TRACK STRUCTURE
AT TEST SECTIONS OF CMK LINE
Summary

The survey of acceleration of bearing body vibrations in vehicle and forces at rolling contact of wheel and rail while test train
was running at various speed (from about 100km/h to 230 km/h).
The survey have been conducted in train running by test section
of the CMK line, where there are several different track structures: typical track structure with PS-94 sleeper and SB fastening,
track structure with PS-94 sleeper and SB fastening and heavy
ballast and track structure with PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02
fastening. The results of research have been shown that in case
of track structure with PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fastening
the train speed has a little influence on dynamic parameters measured in vehicle. However in case of typical track structure with
PS-94 sleeper and SB fastening the increase of interactions while
train speeds up is essential.
Keyword: vehicle-track interaction, vehicle vibration, truck
structure
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UNTERSUCHUNGEN DER DYNAMISCHEN
EINWIRKUNGEN AUF ANORDNUNG FAHRZEUG
– OBERBAU AUF DEN GETESTETEN CMK-STRECKEN
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurden Untersuchungen der Beschleunigung
von Schwingungen der Lagergehäuse im Fahrzeug und der auf
der Berührungsfläche Rad - Schiene auftretenden Kräfte beim
Fahren des Testzuges mit verschiedenen Geschwindigkeiten (von
ca. 100 km/h bis 230 km/h) dargestellt. Diese Untersuchungen
wurden beim Durchfahren durch den Zug der Teststrecken durchgeführt, die auf der CMK Strecke lokalisiert waren. Auf dieser
Strecke sind verschiedene Oberbautypen vorhanden: ein typischer Oberbau mit Eisenbahnschwellen PS-94 und Befestigung der
Reihe SB, Oberbau mit Eisenbahnschwellen PS-94, Befestigung
der Reihe SB mit einer verstärkten Bettung sowie Oberbau mit
Eisenbahnschwellen PS-08 und Befestigung ICOSTRUN-02. Die
Untersuchungen haben ergeben, dass bei einem Oberbau mit Eisenbahnschwellen PS-08 und Befestigung ICOSTRUN-02 die Zuggeschwindigkeit nur in einem geringen Maß dynamische, im Zug
gemessene Parametern beeinflusst. Bei einem typischen Oberbau dagegen sind die Einwirkungen mit der wachsenden Geschwindigkeit bedeutend größer.
Schlüsselworte: Einwirkung der Anordnung Fahrzeug - Gleis,
Fahrzeugschwingungen, Eisenbahnoberbau
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SYSTEMY INFORMATYCZNE W DETEKCJI
STANÓW AWARYJNYCH TABORU - SID

Streszczenie

Artykuł prezentuje rozwój kluczowych dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego systemów detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT). Zwraca szczególną uwagę na rolę najnowszych technik i technologii informatycznych w technice pomiarowej, jak i w zarządzaniu pozyskanymi informacjami. Artykuł oparty został na doświadczeniach z eksploatacji urządzeń DSAT na
sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
na przestrzeni 2002 – 2009 roku oraz doświadczeń z wdrażania
systemu informatycznego SID, przeznaczonego do zarządzania
informacjami technicznymi o taborze kolejowym.
Słowa kluczowe: system DSAT, system informatyczny detekcji stanów awaryjnych taboru, wykrywanie płaskie miejsce,
oddziaływania dynamiczne, czujnik oddziaływań dynamicznych,
nacisk na oś, zagrzane maźnice, zagrzane hamulce, SID, funkcje
GM,GH,OK,PM(PD)

W europejskich zarządach pierwsze koncepcje informatyzacji ukierunkowane na centralizację informacji, w obszarze urządzeń detekcji
stanów awaryjnych taboru (DSAT), były prezentowane już na początku lat 90-tych XX wieku. W Polsce po raz pierwszy znalazły odzwierciedlenie w wymaganiach na system DAT, przewidziany do zabudowy
na modernizowanej linii E-20 pod koniec lat 90-tych. Z uwagi na ówczesne uwarunkowania techniczno - organizacyjne przedsiębiorstwa
PKP, gdzie za urządzenia DSAT odpowiadały „służby taborowe”, funk1 mgr. inż., Biuro Automatyki i Telekomunikacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Naczelnik Wydziału Diagnostyki, t.dobroslawski@plk-sa.pl,
tel. (22) 473 20 55
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cjonalność systemu była zorientowana głównie na ich potrzeby. Po
zmianach organizacyjnych w PKP, odpowiedzialność za całokształt
zagadnień związanych z urządzeniami DSAT została przeniesiona do
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (pion Automatyki i Telekomunikacji).
Rozwój urządzeń DSAT podyktowany był i będzie rozwojem techniki i technologii, ich dostępności, a funkcjonalność zdeterminowana
organizacją systemu kolejowego w Polsce. Kolejowy system transportowy to złożony układ wzajemnych powiązań, w którym uczestniczy
wiele podmiotów rynku przewozowego. Wzajemne relacje w systemie
są regulowane prawodawstwem krajowym, modelowanym przepisami
Unii Europejskiej, umowami pomiędzy uczestnikami procesu przewozowego oraz wymaganiami technicznymi.
Na wymaganiach technicznych opierają się, stanowiące podstawę
realizacji przewozów, procesy konstruowania rozkładów jazdy i umów
przewozowych, jak również procesy techniczne takie jak projektowe,
budowlane i utrzymaniowe zarówno taboru kolejowego jak i infrastruktury kolejowej.
Przyjęte wymagania techniczne dla układu tor-pojazd kolejowy
mają charakter szczególny, pozwalają bowiem na wzajemne dostosowanie ich konstrukcji, budowy i utrzymania do celu jakim jest sprawna i bezpieczna realizacja transportu pasażerskiego i towarowego.
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca infrastruktury, w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca
2005r., w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego
i sygnalizacji, opracowała i przyjęła do stosowania „Wytyczne techniczno-eksploatacyjne urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych
taboru” Ie-3. Wytyczne dotyczą szczególnego obowiązku, jaki spoczywa na zarządcy infrastruktury, to jest zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu pociągów i osłony infrastruktury poprzez stworzenie mechanizmów śledzenia zmian zachodzących w elementach biegowych taboru, mogących doprowadzić do katastrofy kolejowej. Konieczność
uruchomienia mechanizmów śledzenia parametrów biegowych wynika z możliwości dostępu do trasy kolejowej przez przewoźników posiadający zróżnicowany technicznie tabor, a który nie posiada diagnostyki pokładowej, całopociągowej, stosowanej na liniach zamkniętych
z taborem dedykowanym. Stąd, sieć linii kolejowej zarządzana przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., została wyposażona w przytorowe
urządzenia detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT). Urządzenia te,
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we współczesnej technologii prowadzenia ruchu kolejowego, stanowią
nieodzowny element wyposażenia linii kolejowej, zakładając otwarty
dostęp dla wielu przewoźników (pasażerskich, towarowych i przewozów specjalnych).
Bezpieczeństwo ruchu kolejowego w zakresie realizowanym przez
urządzenia i systemy DSAT, uzyskuje się przez wczesne ostrzeganie
o możliwości wystąpienia stanu awaryjnego w elementach biegowych
taboru (zagrzana maźnica, uszkodzenia hamulca, przeciążenia taboru)
oraz ochronę infrastruktury kolejowej przed wjazdem taboru w złym
stanie technicznym powodującym uszkodzenia szyn i rozjazdów.
Systemy DSAT również same w sobie spełniać muszą określone
wymagania bezpieczeństwa. Funkcjonalność urządzeń została określona na podstawie licznych opracowań ośrodków badawczych, doświadczeń własnych, jak również doświadczeń innych zarządców infrastruktury kolejowej oraz przewoźników. Urządzenia umożliwiają
w zależności od konfiguracji diagnostycznej:
1. Wykrywanie zagrzanych łożysk osiowych (tzw. „gorące maźnice”)
– GM.
Łożyska osiowe zestawu kołowego są narażone na duże obciążenia, co w przypadku jego uszkodzenia prowadzi w konsekwencji
do „ukręcenia osi” i wykolejenia taboru. Z uwagi na szybkość
tego destrukcyjnego procesu, niezbędne jest skuteczne i odpowiednio wczesne wykrycie stanu awaryjnego. Urządzenia przytorowe dokonują oceny temperatury każdej osi pociągu, a przekroczenie progów alarmowych sygnalizowane jest automatycznie na posterunku dyżurnego ruchu, co pozwala na zatrzymanie
pociągu i wyłączenie niesprawnego taboru
2. Wykrywanie uszkodzonych hamulców klockowych i tarczowych
(tzw. gorące obręcze i tarcze hamulcowe”) – GH.
Niesprawność układu hamulcowego jest często występującym
uszkodzeniem taboru, co w konsekwencji może doprowadzić do
przegrzania się obręczy koła (hamulec klockowy) lub tarczy hamulcowej, uszkodzeń mechanicznych bieżni kół (płaskie miejsca), czy być przyczyną pożaru itp. Urządzenia mogą wykrywać
niesprawność zarówno hamulców klockowych jak i tarczowych.
Metoda wykrywania uszkodzonych hamulców bazuje na ocenie
temperatury obręczy bądź tarczy hamulcowej. Przekroczenie
zdefiniowanych progów alarmowych sygnalizowane jest auto-
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matycznie na posterunku dyżurnego ruchu, następstwem tego
jest zatrzymanie pociągu i wyłączenie niesprawnego taboru lub
usunięcie usterki.
3. Wykrywanie deformacji bieżni kół (tzw. „płaskie miejsca”) – PM
lub PM(PD) (tzw. „przeciążenia dynamiczne”),
Urządzenie z tą funkcją wykrywa następujące niesprawności na
części tocznej kół, takie jak: „płaskie miejsca”, nalepy, wżery oraz
owalizacje kół, promieniowe i boczne bicia, nierówność średnic
kół w zestawie, wady zawieszenia i osprężynowania pojazdu.
Również automatycznie urządzenia powiadamiają nadzór ruchu,
o niesprawności tego typu, umożliwiając wyłączenie taboru, eliminując przyspieszone zużycie toru (podsypki, podkładów) oraz
pęknięcia szyn i rozjazdów. Urządzenia w praktyce uwzględniają
występujące pojedynczo bądź grupowo wszystkie w/w niesprawności na podstawie ustalonych nastaw, które odpowiadają „modelowemu płaskiemu miejscu” – 60 mm lub oddziaływaniu siły
dynamicznej o wielkości przekraczającej 350 kN.
4. Wykrywanie przeciążeń wagonu (tzw. obciążenie koła) - OK
Funkcja szeroko wprowadzana w zarządach kolei UE, pozwalająca na kontrolę prawidłowości załadunku towarów (niewłaściwy załadunek to również źródło zagrożenia bezpieczeństwa do
spowodowania wypadku włącznie), sprawdzania przekroczenia
dopuszczalnych obciążeń na oś kursujących pociągów, zliczania
ogólnego tonażu kursujących pociągów na danej linii, pozwalającego zarządzać wymianą wyeksploatowanych szyn. Również
w przyszłości nierównomierności obciążenia osi, wózków jak
i wagonu (nieprawidłowości załadunku). Metoda pomiarowa oparta jest na pomiarze nacisków pojedynczych kół w czasie normalnej (eksploatacyjnej) prędkości jazdy składu pociągu.
Przekroczenie zdefiniowanych progów granicznych, ostrzegawczych lub alarmowych sygnalizowane jest automatycznie. Dla funkcji
GM i GH progi określone są wielkościami temperatur, natomiast dla
funkcji PM wielkością (długość i głębokość) geometryczną modelowego płaskiego miejsca, dla PM(PD) wielkością sił dynamicznych, dla OK
sił statycznych.
Wykorzystanie technologii informatycznych pozwala na objęcie
rozległych obszarów sieci, zintegrowanymi systemami pozyskiwania
danych diagnostycznych jak i kierowania ruchem. Wspomaganie de
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cyzji dyspozytorskich przez systemy wykrywania i rozwiązywania konfliktów ruchowych optymalizuje realizację procesów przewozowych.
Funkcje monitoringu oraz automatyczne prowadzenie dokumentacji
ruchowej znacznie zwiększają wydajność pracy w zespołach kierowania i nadzoru ruchu.
Podstawowo, wymagania dla urządzeń DSAT wynikają z istoty ich
działania tzn. wykrywania niesprawności taboru w czasie normalnej
ich eksploatacji (w czasie jazdy). Szybkość wykrywania defektów i natychmiastowe udostępnianie informacji dla personelu prowadzenia
ruchu, to gwarancja bezpieczeństwa na liniach zarządzanych przez
Spółkę PKP PLK S.A. Tendencje uregulowań europejskich na poziomie norm i dyrektyw, zmierzają w kierunku wypracowania narzędzi,
pozwalających wzbogacić mechanizmy rozliczeń i kontroli dotrzymania warunków zawieranych umów pomiędzy zarządcą infrastruktury,
a przewoźnikami. Warunki powinny być dotrzymywane zarówno na
etapie dostępu jak i w trakcie realizacji zamówionej trasy i dotyczą np.
kontroli prawidłowości załadunku, dopuszczania do ruchu sprawnego taboru, dotrzymania wartości obciążeń. Urządzenia DSAT, w zakresie realizowanej funkcjonalności wpisują się w wymagania określone ustawą o transporcie kolejowym oraz w strategie rozwoju kolei
europejskich. Konieczność ich rozwoju jest nieunikniona.
PKP PLK S.A. określiła kierunkowe działania również w obszarze
diagnostyki skupionej wokół urządzeń DSAT, które w przyszłości pozwolą na wkomponowanie diagnostyki utworzonej na bazie Systemu
DSAT (rys. 1) w organizację prowadzenia i zarządzania ruchem kolejowym, będąc spójnym z innymi systemami diagnostycznymi Spółki.
System DSAT to uporządkowana struktura techniczna dla pozyskiwania i śledzenia informacji o niesprawnościach kursującego taboru oraz zarządzania niesprawnym taborem.
Warstwa podstawowa systemu jest odpowiedzialna za czytanie
i rejestrację parametrów biegowych pojazdów oraz udostępnianie ich
dla personelu obsługi w przypadku wykrycia stanu niebezpiecznego.
Zadaniem Lokalnego Centrum Diagnostyki (LCD) będzie śledzenie trendów zmian parametrów technicznych elementów biegowych
taboru na podstawie informacji z warstwy podstawowej (obiektów liniowych), tzn. na podstawie analiz odpowiadać na pytanie: czy zmiany parametrów w trakcie jazdy nie zmierzają w kierunku wartości
krytycznych, przy których istnieje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa?
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Dodatkowo LCD powinno realizować zdalną diagnostykę warstwy
podstawowej systemu z wykorzystaniem łączy transmisyjnych.

Rys. 1. Model strukturalny Systemu DSAT

Regionalne Centrum Diagnostyki (RCD), na podstawie informacji przekazanych z LCD i warstwy podstawowej będzie zarządzać niesprawnym taborem. RCD wspierane będzie informatyczną bazą danych o niesprawnym taborze zarejestrowanym na sieci PLK oraz dedykowanym oprogramowaniem eksperckim. Decyzje generowane przez
RCD, będą miały kluczowe znaczenie dla eliminacji z sieci zarządzanej
przez Spółkę PKP PLK S.A. niesprawnego taboru.
Rozwój kolei ukierunkowany na podnoszenie prędkości kursujących pociągów, wymusza stosowanie najnowszych technologii. Urządzenia powinny bezbłędnie i szybko ustalać, które parametry zestawów kołowych wykraczają poza przyjęte wartości oraz jaka jest ich
tendencja zmian. Dla warstwy podstawowej, Spółka PKP PLK S.A.
w ramach uregulowań wewnętrznych, określiła wymagania technologiczne dla nowobudowanych systemów DSAT. Technologia skanerów
wielowiązkowych dla łożysk osiowych i hamulców, urządzenia wykrywania deformacji bieżni kół oraz pomiaru przeciążeń, odpowiada najwyższym standardom technicznym stosowanym na świecie. Skuteczności Systemu DSAT w dużej mierze uwarunkowana jest szybkością
i pewnością informacji przesyłanych pomiędzy warstwą podstawową
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urządzeń, Lokalnym Centrum Diagnostyki (LCD) i Regionalnym Centrum Diagnostyki (RCD). Stąd, koniecznym jest zastosowanie w LCD
i RCD nowoczesnych systemów komputerowych z dedykowanym
oprogramowaniem przetwarzania i analizy danych oraz umożliwienia
przesyłu informacji przy wykorzystaniu technologii optoelektronicznej
lub bezprzewodowej. Taką funkcjonalność zaprojektowano dla Systemu Informatycznego Detekcji stanów awaryjnych taboru (SID), uruchomionego na sieci PKP PLK S.A.
Model wyposażenia linii kolejowej w systemy DSAT wspomaga realizację, zawieranych przez Spółkę PKP PLK S.A. umów na udostępnianie i obsługę trasy pociągów i wpisuje się w strategię regulacji prawnych kolei UE. Bieżąca komunikacja na poziomie RCD z przewoźnikami, szybkie dostarczanie informacji o trudnościach wynikających
z niesprawności taboru, czyni skuteczniejszym proces przewozowy
i podnosi znacząco atrakcyjność transportu kolejowego oraz jakość
świadczonych usług. Objęcie systemem DSAT kluczowych, ważnych
dla działalności Spółki linii kolejowych, znacząco podnosi bezpieczeństwo kursowania pociągów oraz umożliwia utrzymanie wymaganej kondycji technicznej zmodernizowanej infrastruktury kolejowej.
System DSAT jest dopełnieniem (uzupełnieniem) modelu organizacji
sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, zarówno na poziomie
warstwy podstawowej jak i LCS oraz RCS.
SID jest wkomponowany w modelową strukturę Systemu DSAT
(rys. 2). Głównie stanowi narzędzie wspomagające na poziomie zarządzania niesprawnym taborem, – choć nie tylko.

Rys. 2. Usytuowanie Systemu Informatyczny DSAT
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Czym jest System Informatyczny DSAT (SID)? To zespół środków
techniczno-sprzętowych i narzędzi informatycznych, wykorzystywanych do przesyłania, przetwarzania, przechowywania informacji
(danych) pozyskanych z monitoringu układów biegowych taboru,
przez przytorowe urządzenia DSAT (dotyczy również informacji o stanie technicznym tych urządzeń).

Rys. 3. Konfiguracja SID

Konstrukcja Systemu SID jest zróżnicowana pod względem technologicznym w odniesieniu do węzłów przetwarzania i dostępowych,
przesyłu danych jak również pod względem zastosowanej techniki
oprogramowania poszczególnych komponentów systemu. Warto podkreślić zwłaszcza różnorodność technik przesyłowych (mediów). Już
na poziomie warstwy podstawowej zastosowano technikę światłowodową, przewodowy oraz bezprzewodowy przesył danych (GSM).
Realizacja systemu informatycznego uwzględnia jego otoczenie systemowe i organizacyjne. Z technicznego punktu widzenia kluczowym
zagadnieniem są interfejsy między współpracującymi systemami, zagadnienia transmisji danych oraz bezpieczeństwa systemowego. Informacje, których źródłem są urządzenia DSAT, aby stać się podatnymi na pełne wykorzystanie, wymagają uzupełnienia informacjami
z innych systemów. W szczególności chodzi o możliwość jednoznacznej identyfikacji pociągu, wagonu, zdarzenia, co obok synchronizacji
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czasu we współpracujących systemach wymaga skojarzenia informacji diagnostycznych z numerem pociągu, jego składem, informacją
o wynikach oględzin awaryjnie zatrzymanego taboru.
SID jest systemem w swej konstrukcji zbliżonym do systemów akwizycji danych czasu rzeczywistego. Rozwój technologii informatycznej
związanej bezpośrednio z obsługą procesów w obszarze właściwym
urządzeniom DSAT, zaowocował wzrostem ilości informacji, których
akwizycja, przetwarzanie i udostępnianie staje się niebanalnym wyzwaniem dla Spółki PKP PLK S.A. Wymagania związane ze wzrostem
liczby przetwarzanych informacji i skróceniem okresu ich akwizycji
nie pozostają bez wpływu na wzrost funkcjonalności i użyteczności urządzeń DSAT. Działa tu swoiste sprzężenie zwrotne pomiędzy
urządzeniami DAT, a systemami informatycznymi „obsługującymi”
te urządzenia. Zastosowanie wyrafinowanej aplikacji informatycznej
do urządzeń, umożliwia wprowadzenie nowej funkcji w urządzeniach,
a jej wprowadzenie wymusza upgrade aplikacji IT.
Informacje pozyskiwane, przetwarzane i przesyłane w SID, podzielone zostały na moduły, zależne od obszarów techniki i charakterystycznych procesów występujących w systemie przewozowym Spółki.
Na etapie projektowania wydzielone zostały moduły (danych - informacji):
1. Eksploatacja (parametry przewozowe).
2. Decyzje eksploatacyjne (ERSAT).
3. Parametry biegowe taboru.
4. Parametry techniczne urządzeń DSAT.
5. Serwis i utrzymanie urządzeń DSAT.
6. Obsługa IT.
7. Inne.
Podstawą dystrybucji przetworzonych danych jest własna, wewnętrzna sieć informatyczna PKP Polskich Linii Kolejowych, z możliwością wykorzystania sieci Internet, dla wybranych i ustalonych użytkowników.
Informacje przetwarzane w systemie prezentowane są w predefiniowanej formie: zestawień tekstowych, zestawień tabelarycznych, prezentacji graficznych oraz wykresów w dowolnej przeglądarce internetowej. Dopracowano szereg możliwości tworzenia przez użytkownika
interaktywnych filtrów danych, pozwalających w szybki i łatwy sposób
uzyskać dokładnie te dane, które interesują użytkownika.

88

Dobrosławski T.

Tablica 1. Podstawowe informacje przetwarzane w SID
Eksploatacja
z urządzeń DSAT
– prędkość
– masa brutto
– długość pociągu
– kierunek jazdy
– liczba osi
– liczba pojazdów
w składzie
– czas
– lokalizacja
– ....
z SEPE
– deklarowana masa
brutto
– deklarowana długość
– nazwa przewoźnika
– nr pociągu
– ....

Decyzje
eksploatacyjne
(ERSAT)
– Decyzja
– ID personel
sprawdz.
– ID personel obsług.
– ID pojazd
– Wynik weryfikacji
– ...

Wartości
progowe
– GM
– GH
– PM(PD)
– OK
– brutto
– NNO
– NNW
– ...

Parametry
techniczne
urządzeń DSAT

Serwis
i utrzymanie
urządzeń DSAT

– wyniki
autotestów
(integralności)
– statusy alarmowe
systemów
– stan zasilania
– stany połączeń
wew. systemu
– inicjalizacje
urządzeń DSAT
– kody zdarzeń i
błędów
– statusy transmisji
– stan komunikacji
SID-DSAT
– stan komunikacji
wew. DSAT
– ...

– raporty z obsługi
urządzeń DSAT
– alarmy i
przeglądy sieci
antywłamaniowej
– alarmy i
przeglądy
urządzeń ppoż.
– ....

Obsługa IT
– logowanie do
systemu
– uprawnienia
użytkowników
– ustawienia kont
dostępowych
– ....

Bezpośrednimi grupami użytkowników i odbiorców danych z SID
mogą być użytkownicy wewnętrzni PKP PLK S.A. oraz zewnętrzni, tj.:
− przewoźnicy kolejowi realizujący przewozy na sieci zarządzanej
przez PKP PLK S.A., na podstawie zawartych umów przewozowych,
− personel eksploatacji (sterowania ruchem) - dyżurni ruchu,
− dyspozytorzy zakładowi,
− personel techniczny i usługowy na poziomie zarządzania w Spółce (Centrum Kierowania Przewozami, Biuro Dróg Kolejowych,
Biuro Sprzedaży, Biuro Eksploatacji,...),
− pion obsługi technicznej urządzeń DSAT z poziomu Zakładu Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji,
− podmioty zewnętrzne świadczące usługi serwisowe,
− i inni.
Na etapie konstrukcji dużą wagę przywiązywano do szeroko rozumianej polityki bezpieczeństwa pozyskiwanych i tworzonych danych
(informacji). Uwzględniono procedury przyjęte do stosowania w Spółce
przez Zarząd PKP PLK S.A. tj.
− polityki bezpieczeństwa – dotyczącej przetwarzania, przechowywania, dystrybucji, wykorzystania i prezentacji informacji,
− polityki bezpieczeństwa informacji - dotyczącej informacji wrażliwych,
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− polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego - dotyczy koncepcji bezpieczeństwa interpretowanych, jako wymagania systemowe,
− polityki bezpieczeństwa technologicznego - dotyczy przetwarzania informacji na bazie wykorzystywanych zasobów własnych.
Poniżej przedstawione są przykładowe konfiguracje interfejsu użytkownika systemu SID.

Rys. 4. Podstawowy ekran pokazujący niesprawności za dobę

Na etapie projektowania i wdrażania SID, rozwiązano szereg problemów wynikających z różnorodności stosowanych rozwiązań technicznych i odmiennych wymagań stawianych SID na różnych poziomach hierarchicznej struktury Systemu DSAT. SID wpisany został w
funkcjonowanie świata rzeczywistości kolejowej opartego na twardych
wymaganiach dotyczących nieprzerwanej pracy, zdeterminowanego
czasu reakcji, wymogach wysokiej niezawodności i konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania nadzorowanych przez niego
urządzeń. Utworzony system realizuje operacje na ogromnych zestawach danych, służących wychwyceniu niepożądanych zjawisk zachodzących w kursującym taborze. SID ma szansę uzyskania statusu
narzędzia wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, opartego
na profesjonalnych rozwiązaniach.

90

Dobrosławski T.

Rys. 5. Podstawowy ekran graficznie prezentuje niesprawność taboru

Rys. 6. Prezentacja niesprawności GM i GH oraz podjetych decyzji eksploatacyjnych

SYSTEMY INFORMATYCZNE W DETEKCJI STANÓW AWARYJNYCH TABORU - SID

IT SYSTEMS IN STOCK BRAKE-DOWN DETECTION
DEVICES – SID
Summary
The state of the art in the area stock brake-down detection systems (DSAT) providing railway traffic safety has been presented
in the paper. The special notice has been given to the newest IT
techniques and IT technologies in the area of measurement techniques as well as the management of acquired information. We
has described in the paper our experience from operating DSAT
devices on railway network administrated by PKP Polish Railway
Lines JCS, within the period between 2002 and 2009 and also
the experience from implementation the SID IT system, which was
designed for managing of rolling stock technical information.
Keywords: The DSAT System, the detection system of rolling
stock emergency state, wheel flat detection, dynamic impact, dynamic impact sensor, wheel and axle load, wheel impact load
detector, wheel dynamic overload detector, hot-box detector, hotwheel detector, SID, GM,GH,OK,PM(PD) functions.

INFORMATIONSSYSTEME ZUR ERKENNUNG
DER STÖRUNGEN IN FAHRZEUGEN - SID
Zusammenfassung

In dem Beitrag wird Entwicklung der in Bezug auf Erhöhung
der Eisenbahnverkehrssicherheit wichtigen Systeme zur Erkennung der Störungen in Fahrzeugen (DSAT) dargestellt. Eine besondere Aufmerksamkeit wird der Rolle der neuesten Techniken
und Informationstechnologien in der Messtechnik und beim Management der gesammelten Informationen gewidmet. Dieser
Beitrag wurde auf der Basis der Erfahrungen, die im Zeitraum
2002 – 2009 beim Betrieb von DSAT-Vorrichtungen im Bahnnetz
von PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (Polnische Bahnen) gesammelt
wurden, und der Erfahrungen bei Umsetzung des Informationssystems SID, das für Management der technischen Informationen
über Eisenbahnfahrzeuge bestimmt ist.
Schlüsselworte: DSAT - System, Informationssystem zur Erkennung der Störungen in Fahrzeugen, Erkennung, Flachstelle,
dynamische Einwirkung, Sensor für dynamische Einwirkungen,
Achslast, heißes Radsatzlager, heiße Bremsen, SID, Funktionen
GM,GH,OK,PM(PD)
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Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki symulacji efektów stabilizacji żywicami syntetycznymi górnej warstwy podsypki tłuczniowej
w torze kolejowym. Rozwiązanie to ma na celu wzmocnienie pryzmy podsypki w torach przystosowanych do eksploatacji z dużymi prędkościami. Przeanalizowano rozkłady przemieszczeń w kierunku wzdłużnym nawierzchni i w kierunku poprzecznym do osi
toru, w tym dla modelu ze stabilizowaną tylko górną warstwą
podsypki i całą warstwą powierzchniową, ze skarpami włącznie.
Wyniki badań i obliczeń komputerowych wskazują na celowość
zastosowania tego rodzaju technologii przy budowie dróg kolejowych dla dużych prędkości ruchu pociągów.
Słowa kluczowe: tor kolejowy, podsypka tłuczniowa, stabilizacja podsypki

1. Wprowadzenie
Budowa linii kolejowych przystosowanych do dużych prędkości
wymaga rozstrzygnięcia licznych problemów technicznych i podjęcia
decyzji dotyczących między innymi konstrukcji nawierzchni. W nawierzchniach tradycyjnych za najsłabszy element należy uznać podsypkę wykonaną z tłucznia ze skał twardych, która stanowi materiał
1 mgr inż., Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego, Politechnika Wrocławska, (071) 320 45 56, igor.gisterek@pwr.wroc.pl
2 dr hab. inż., prof. nadzw., Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego, Politechnika Wrocławska (071) 320 23 32, marek.kruzynski@pwr.
wroc.pl
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niespoisty i trudno zagęszczalny. Podsypka tworząca warstwę niepowiązanych ze sobą ziaren materiału skalnego pod i między podkładami oraz otaczająca podkłady jest szczególnie wrażliwa na wpływy
dynamiczne. Obciążenie jej szybkozmiennymi siłami pochodzącymi
od przejeżdżających z dużą prędkością pociągów powoduje wzbudzenie drgań poszczególnych ziaren w warstwie tłucznia oraz nadanie im
przyspieszeń rzędu przyspieszenia ziemskiego, wywołując ich przemieszczenia i obroty, a w efekcie trwałe odkształcenia podsypki. Dotyczy to w szczególności powierzchniowej warstwy podsypki między
podkładami i poza ich czołami, a także na skarpach pryzmy, ponieważ
ziarna tam usytuowane są obciążone tylko ciężarem własnym.
Rozwiązaniem tego problemu jest wyeliminowanie podsypki z konstrukcji nawierzchni i zastosowanie nawierzchni bezpodsypkowych.
Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Oprócz wysokich kosztów i trudności technologicznych związanych z ich budową, powodują
one przesztywnienie nawierzchni, niekorzystne z uwagi na zjawiska
dynamiczne w układzie koło - szyna i pojazd - tor oraz uniemożliwiają
mechanizację robót utrzymaniowo - naprawczych w stopniu, w jakim
jest to możliwe w nawierzchniach z podsypką.
Porównanie zalet i wad obydwu rozwiązań oraz doświadczenia eksploatacyjne kolei francuskich z nawierzchniami tradycyjnymi i kolei niemieckich z bezpodsypkowymi skłaniają do rozważenia możliwości ulepszenia nawierzchni z podsypką poprzez jej wzmocnienie.
Wzmocnienie to, aby nie powodowało istotnego usztywnienia podparcia podkładów, a równocześnie zabezpieczyło najbardziej wrażliwe na
wpływy dynamiczne strefy pryzmy podsypki, powinno być wykonywane powierzchniowo. Najprostszym sposobem wzmocnienia materiału niespoistego jest wytworzenie spójności między jego ziarnami,
co w przypadku podsypki może być zrealizowane poprzez stabilizację
chemiczną.
Na podstawie takich rozważań zrodził się pomysł powierzchniowej
stabilizacji pryzmy podsypki w torze kolejowym. Po niewykorzystanych próbach rozwiązania tego problemu na Politechnice Wrocławskiej w latach siedemdziesiątych [1], powrócono do niego z inicjatywy
profesora Basiewicza w roku 2008 [2].
W ramach prac dofinansowanych przez firmę MC-Bauchemie
i w ramach programu badawczego nad nawierzchniami kolejowymi
dla dużych prędkości prowadzonego przez Politechnikę Krakowską
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wykonano w Zakładzie Infrastruktury Transportu Szynowego Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej serię badań laboratoryjnych. Rezultatem było oznaczenie podstawowych parametrów
tłucznia stabilizowanego żywicami syntetycznymi [3]. Następnie,
podczas budowy odcinka doświadczalnego na Centralnej Magistrali
Kolejowej w rejonie stacji Psary, na odcinku o długości 1200 m została wykonana powierzchniowa stabilizacja podsypki, dla której na
podstawie wyników badań laboratoryjnych ustalono ilości preparatu
stabilizującego i technologię stabilizacji [4]. Na miejscu sprawdzono
grubość warstwy tłucznia stabilizowanego, uzyskiwaną przy zastosowaniu dwóch różnych ilości preparatu na jednostkę powierzchni
podsypki [5]. Stwierdzono również możliwość prowadzenia robót nawierzchniowych w torach ze stabilizowaną górną warstwą podsypki.
Obecnie monitorowany jest stan stabilizowanej, powierzchniowej
warstwy podsypki podczas eksploatacji toru na tym odcinku.
Kolejnym etapem badań było przyjęcie modelu teoretycznego nawierzchni kolejowej z podsypką stabilizowaną powierzchniowo i numeryczna analiza stanu przemieszczeń. Rozpoznano wstępnie rozkłady przemieszczeń ziaren tłucznia pod wpływem obciążenia podkładami i obciążenia eksploatacyjnego:
− wzdłuż osi toru, przyjmując stabilizację podsypki w okienkach
między podkładami
oraz
−
prostopadle do osi toru w dwóch wariantach:
a) przy stabilizacji tylko górnej powierzchni podsypki poza czołem podkładu – analogicznie jak na odcinku doświadczalnym,
b) przy stabilizacji górnej powierzchni podsypki i jej skarp.
Wyniki symulacji komputerowych przedstawiono w dalszej części
pracy.

2. Efekty stabilizacji podsypki wzdłuż osi toru
Podstawowym efektem poprawnie zaprojektowanej i wykonanej stabilizacji wzdłuż toru jest ograniczenie wypierania podsypki
z okienek międzypodkładowych, powodowane wciskaniem podkładów
w warstwę tłucznia. Dodatkowo uzyskuje się powierzchniową powło-
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kę, zapobiegającą unoszeniu przypadkowych ziaren podczas przejazdu pociągu z dużą prędkością oraz ułatwiającą chodzenie personelowi
technicznemu dokonującemu inspekcji szlaku. Sztywność powłoki
jest uzależniona od dwóch podstawowych parametrów: grubości wykonanej warstwy oraz doboru odpowiedniego lepiszcza. Proponowane
do stosowania żywice różnią się surowcami użytymi do ich wyrobu,
a co za tym idzie modułem Younga i podatnością na odkształcenia
sprężyste pod tym samym obciążeniem. Na poniższych rysunkach
(rys. 1, 2) przedstawiono widok całkowitych przemieszczeń oraz przemieszczeń pionowych w przyjętym modelu pryzmy podsypki z górną
warstwą stabilizowaną, obciążonej za pośrednictwem połówek dwóch
sąsiednich podkładów.

Rys. 1. Przemieszczenia całkowite w przekroju podłużnym toru

Analizując przedstawione ilustracje, można zaobserwować klasyczny model wypierania materiału sypkiego spod obciążonych elementów
sztywnych. Przemieszczenia całkowite są największe w pobliżu połowy wysokości warstwy podsypki pod podkładami i dotyczą kierunku
poziomego (rys.1). Ich skierowane przeciwnie zwroty doprowadzają do
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wynoszenia i wypierania tłucznia w środku długości okienka międzypokładowego, co ilustrują zamodelowane wartości przemieszczeń pionowych na rys.2. Jednym z zadań warstwy stabilizowanej jest ograniczenie tych przemieszczeń pionowych.

Rys. 2. Przemieszczenia pionowe w przekroju podłużnym toru

3. Efekty stabilizacji podsypki poprzecznie do osi toru
Do badań przyjęto dwa modele stabilizacji podsypki w przekroju
poprzecznym do osi toru. W pierwszym warstwa stabilizowana obejmuje wyłącznie strefę obsypania czół podkładów, natomiast w drugim dodatkowo skarpy pryzmy podsypki. W modelach przyjęto sposób
podparcia jako odebranie możliwości przemieszczeń w pionie na całej
szerokości podstawy, natomiast możliwość przemieszczenia w obydwu płaszczyznach ograniczono jedynie w jej środkowym punkcie.
Rozwiązanie takie odbiega od rzeczywistości na niekorzyść modelu teoretycznego, ponieważ istnieje pewna istotna spójność w postaci tarcia pomiędzy dolnymi ziarnami podsypki, a stropem warstwy ochronnej. Sprawdzono również wariant realizacji podparcia przez odebranie
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możliwości przemieszczeń pionowych i poziomych na całej długości
spodu modelu. Taki sposób odebrania stopni swobody jest korzystniejszy niż warunki rzeczywiste, ale pozwala na lepsze zobrazowanie
sił i przemieszczeń działających w obszarze samej pryzmy podsypki. Porównanie obydwu modeli przeprowadzono w celu stwierdzenia
wpływu stabilizacji dodatkowego obszaru skarp pryzmy podsypki na
stateczność warstwy. Obciążenie w postaci sił skupionych przyłożono
w rozstawie 150 cm prostopadle do sztywnego podkładu.
3.1. Stabilizacja górnej warstwy podsypki

Rys. 3. Całkowite przemieszczenia tłucznia przy stabilizacji górnej warstwy podsypki i podparciu przesuwnym

Zdecydowano się na opracowanie takiego modelu, ponieważ możliwe jest potwierdzenie jego dokładności odwzorowania w istniejącym
torze rzeczywistym, mając wykonany odcinek doświadczalny w torze
testowym na Centralnej Magistrali Kolejowej w pobliżu stacji Psary.
Jedyna różnica polega na szerokości wykonanej stabilizacji od czół
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podkładów – w modelu przyjęto strefę stabilizowaną do krawędzi pryzmy podsypki, czyli o szerokości 45 cm, natomiast w torze doświadczalnym na szerokości około 30 – 35 cm od czół podkładów. W najbliższej przyszłości przewiduje się sporządzenie modelu komputerowego
ściśle odpowiadającego charakterystyce warstwy wykonanej na odcinku doświadczalnym.

Rys. 4. Całkowite przemieszczenia tłucznia przy stabilizacji górnej warstwy podsypki i podparciu nieprzesuwnym

Biorąc pod uwagę porównanie obydwu wariantów podparcia, należy
stwierdzić istotne różnice pomiędzy miejscem występowania maksymalnych odkształceń skarp pryzmy podsypki. W przypadku zablokowania możliwości przesuwu poprzecznego spodu podsypki największe
odkształcenia pojawiają się tuż pod warstwą wzmocnioną (rys.4), co
można wytłumaczyć faktem, że jest to najkrótsza droga pomiędzy dolnym narożnikiem podkładu, a powierzchnią tłucznia nie stabilizowanego na pryzmie podsypki, więc jednocześnie jest to najkrótsza trajektoria przemieszczeń ziaren przy wypieraniu tłucznia. Przy założeniu
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możliwości przesuwu spodu pryzmy podsypki po warstwie ochronnej
(rys.3) dochodzi do rozpełzania nasypu w jego spodniej części, czego
warstwa stabilizowana znajdująca się na szczycie konstrukcji nie jest
w stanie powstrzymać. Ze względu na założony brak oporu najkorzystniejsza trajektoria przemieszczeń przebiega w takim przypadku
od dolnego narożnika podkładu do dolnego narożnika pryzmy podsypki.
3.2. Stabilizacja górnej warstwy podsypki i skarp pryzmy

Rys. 5. Siatka odkształcona przy stabilizacji górnej warstwy podsypki
i skarp pryzmy

Obecnie nie jest jeszcze możliwe potwierdzenie praktycznego zastosowania takiego modelu stabilizacji i udowodnienia jego ewentualnej
przewagi nad stabilizacją częściową. Przez około rok istniał kilkumetrowy fragment toru z tak zastabilizowaną podsypką na Torze Doświadczalnym Centrum Naukowo – Technicznego Kolejnictwa w Wę-
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glewie koło Żmigrodu, jednak wykonano go tylko w celach demonstracyjnych i nie przeprowadzono na nim żadnych miarodajnych badań.
Nie stwierdzono żadnych mankamentów takiej modyfikacji w okresie eksploatacji tego odcinka nawierzchni. Spójność powłoki żywicznej została przerwana podczas zmechanizowanego podbijania toru.
Nie stwierdzono wówczas żadnego negatywnego wpływu warstwy stabilizowanej na funkcjonowanie maszyn torowych.

Rys. 6. Całkowite przemieszczenia tłucznia przy stabilizacji górnej warstwy podsypki i skarp pryzmy

Wyniki symulacji komputerowej przemieszczeń tłucznia w przyjętym modelu zostały przedstawione na rys. 5 i 6. Pomimo stabilizacji, największe przemieszczenia tłucznia stwierdzono na powierzchni
skarp. Wniosek taki wynika z obserwacji odkształceń siatki elementów skończonych przedstawionych na rys. 5. Potwierdza to również
obraz przemieszczeń całkowitych tłucznia (rys. 6), na którym maksymalne przemieszczenia występują w górnej części powierzchni skarp.
Świadczy to o zasadności wzmacniania tej części powierzchni podsypki, ponieważ można wnioskować, że przy wielokrotnym dynamicznym
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obciążaniu toru, ta właśnie część pryzmy podsypki będzie ulegała
największym deformacjom, umożliwiając usuwanie się tłucznia spod
podkładów i powodując ich osiadanie.

4. Podsumowanie i wnioski
Porównując modele różniące się szerokością wykonanej stabilizacji,
można stwierdzić występowanie pewnych różnic wynikających z tego
parametru jedynie w przypadku nieprzesuwnego podparcia całej pryzmy podsypki na torowisku. Jeżeli dopuści się swobodny przesuw
podsypki, warstwa stabilizowana nie jest w stanie powstrzymać procesu rozpełzania się pryzmy pod wpływem obciążenia, niezależnie od
szerokości warstwy stabilizowanej. Należy uznać, że bliższy rzeczywistości jest model pierwszy, kiedy tarcie pomiędzy ziarnami podsypki,
a warstwą filtracyjną ma duże znaczenie. W takiej sytuacji występują
różnice pomiędzy zastabilizowaniem jedynie okolicy czół podkładów,
a całej skarpy pryzmy podsypki. W przypadku ograniczonego zasięgu
strefy wzmocnionej dochodzi do istotnego odkształcania skarp podsypki pomiędzy punktami podparcia na spodzie skarpy oraz na skraju
warstwy stabilizowanej. Zjawisko to jest również obserwowane przy
zastabilizowaniu całej powierzchni skarp.
Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych oraz wykonaniu wstępnych symulacji komputerowych za pomocą programu metody elementów skończonych można wnioskować, że wykonanie stabilizacji
powierzchniowej warstwy podsypki kolejowej jest celowe i zapewnia
sypkiemu materiałowi kamiennemu pewną pożądaną wytrzymałość
na rozciąganie bez pogorszenia jego dotychczasowych właściwości.
Wskazane jest prowadzenie dalszych badań nad różnymi modelami
zasięgu stosowania wzmocnienia za pomocą konglomeratu tłuczniowo - żywicznego oraz na podstawie kolejnych iteracji doprowadzenie
symulacji komputerowej do stanu najlepiej opisującego rzeczywistość.
Badania praktyczne w torze kolejowym [4] dowiodły, że w sprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe jest prawidłowe wykonanie
powłoki stabilizowanej o jednolitej, zadanej grubości przy określonym
wydatku spoiwa. Szczególną uwagę należy przykładać do czystości
kruszywa oraz do wymaganego ograniczenia jego wilgotności.
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ANALYSIS OF SURFACE BALLAST STABILISATION
WITH SYNTHETIC RESINS EFFECTS
Summary
The results of simulations of stabilization with synthetic resins
effects in the upper layer of ballast in railway track have been presented in the paper. The aim of this solution is to strengthen the
ballast in railway tracks dedicated for running high speed trains.
The distribution of displacement along a surface and cross to the
axis of the track have been analysed in the model with stabilized
only upper part of the ballast and in the model where whole surface layer was stabilized including the slopes as well. The results
of research and computer counting pointed at the advisability to
apply this technology while building railway track dedicated for
high speed trains.
Keywords: railway track, crushed stone ballast, ballast stabilization
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ANALYSE VON EFFEKTEN
DER SCHOTTERSTABILISIERUNG MIT KUNSTHARZ
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurden Ergebnisse der Simulation von Effekten der Stabilisierung mit Kunstharzen der oberen Schicht des
Schotters im Eisenbahngleis dargestellt. Diese Lösung sollte den
Schotter in Eisenbahngleisen beim Betrieb mit hohen Geschwindigkeiten verstärken. Es wurden Verlagerungsverteilungen in
Längsrichtung des Oberbaus und in Querrichtung zur Gleisachse
analysiert, dabei auch für das Modell mit der stabilisierten nur
oberen Schicht des Schotters und der gesamten Oberflächenschicht, Böschungen eingeschlossen.
Ergebnisse der Untersuchungen und Computerberechnungen
weisen auf Zweckmäßigkeit der Anwendung derartiger Technologie beim Errichten der Eisenbahnstraßen für hohe Geschwindigkeiten des Zugverkehrs hin.
Schlüsselworte: Eisenbahngleis, Schotter, Schotterstabilisierung
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BUDOWA URZĄDZEŃ KIEROWANIA
I STEROWANIA RUCHEM ILTOR-2 I WT UZ

Streszczenie

Artykuł prezentuje podstawowe cechy funkcjonalne i strukturę
techniczną urządzeń kierowania i sterowania ruchem, proponowanych dla kolejnictwa polskiego, budowanych jako połączenie
systemów ILTOR-2 i WT UZ.
Słowa kluczowe: komputerowe urządzenia zależnościowe,
urządzenia kontroli dyspozytorskiej, urządzenia zdalnego sterowania, urządzenia diagnostyczne.

1. Wprowadzenie
Politechnika Warszawska opracowała komputerowe urządzenia
zależnościowe typu WT UZ, które mogą współpracować z dowolnym
pulpitem nastawczym oraz z dowolnymi urządzeniami wykonawczymi. Natomiast wraz z firmą Kontron East Europe opracowała dla firmy Siemens system ILTOR-2, będący uniwersalnym wielofunkcyjnym
systemem kierowania ruchem umożliwiającym zdalne sterowanie,
1 dr inż., adiunkt, Prodziekan ds. Nauczania, tel. (022) 234 73 64, e-mail: kgr@it.pw.edu.pl, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu,
Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym,
2 dr inż., adiunkt, tel. (022) 234 78 82, e-mail: isi@it.pw.edu.pl, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Sterowania Ruchem,
Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym,
3 mgr inż, st. specjalista, tel. (022) 234 78 82, e-mail: Mariusz.Maciejewski@kontron.pl, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład
Sterowania Ruchem, Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym,
4 mgr inż., wiceprezes, slawomir.jasinski@kontron.pl, Kontron East Europe Sp. z o.o.
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kontrolę dyspozytorską, przekazywanie informacji o pociągu, współpracę z dróżnikami przejazdowymi itd. Firma Kontron East Europe
jest dostawcą sprzętu komputerowego dla obu systemów. Systemy
te uzupełniają się wzajemnie i mogą być stosowane w kompleksowej konfiguracji. Obecnie taki komplet urządzeń zabudowany został
w okręgach nastawczych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście na
stacjach Gdynia Główna i Gdynia Orłowo. Kończony jest montaż urządzeń na stacji Sopot i rozpoczęto prace na stacji Gdańsk Oliwa. Przewiduje się ich zastosowanie na wszystkich stacjach linii nr 250 od
Gdańska Głównego do Gdyni Chylonii, z nastawnią sterowania zdalnego i centrum kontroli dyspozytorskiej w Gdyni Głównej [1].

2. Struktura rozwiązania technicznego
2.1. Centrum Sterowania
Przewiduje się zasadniczo sterowanie z Regionalnego Centrum Sterowania (RCS), pełniącego funkcje posterunku dyspozytora liniowego
i nastawni zdalnego sterowania (NZS) dla kilku odcinków zdalnego
sterowania ruchem (zs). W razie potrzeby można oczywiście funkcje
Centrum Sterowania ograniczyć tylko do zdalnego sterowania ruchem
na jednym odcinku, a nawet jednym posterunku ruchu. Urządzenia
zdalnego sterowania ruchem umożliwiają odcinkowemu dyżurnemu
ruchu prowadzenie ruchu we wszystkich podległych okręgach nastawczych, na torach szlakowych szlaków stycznych i szlaków wewnątrz
okręgu sterowania oraz na styku okręgów nastawczych należących
do różnych okręgów sterowania (dysponujących). Urządzenia kontroli
dyspozytorskiej wspomagają dyspozytora liniowego w zakresie: nadzorowania biegu pociągów, wykrywania zakłóceń w procesie, operatywnego planowania i regulowania ruchu pociągów, wykonywania dokumentów dyspozytorskich. Dodatkowo urządzenia w RCS zawierają
podsystem diagnostyczny.
Komputerowe urządzenia [2] kierowania i sterowania ruchem, zainstalowane w Regionalnym Centrum Sterowania obejmują:
− dwa elektroniczne pulpity nastawcze podsystemu ILTOR-ZS,
− komputer śledzenia z terminalami dialogowymi podsystemu ILTOR-CKR,
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− serwer i komputer archiwizacji z centralnym zegarem podsystemu ILTOR-DIAG.
Strukturę techniczną (rys. 1) stanowią: komputery śledzenia (KS),
centralny serwer danych (CSD), komputery podstawowych stanowisk
operatorskich (KSO) i pomocniczych (rezerwowych) stanowisk operatorskich (KSOpom), komputery zobrazowania przeglądowego (KZP),
komputery centralne sterowania (KC), centralny serwer diagnostyki
(CSD), komputer diagnostyczny (KD), zegar GPS. Poza tym struktura
zawiera elementy stanowiące interfejsy operatorów: monitory, klawiatury, myszy (lub inne urządzenia wskazujące) i czytniki kart zbliżeniowych. Elementy te dołączone są do komputerów realizujących funkcje
konsoli operatorskiej.
Komputery połączone są siecią transmisyjną ze sobą oraz z komputerami poszczególnych posterunków sterowanych, przy czym podstawowa sieć transmisyjna jest zdublowana.
Każdy pulpit nastawczy składa się monitorów zobrazowania sytuacji ruchowej i monitora dialogowego i myszy, stanowiących wyposażenie miejsca pracy odcinkowego dyżurnego ruchu oraz z komputera
stanowiska operatorskiego i komputera zobrazowania.
Komputer centralny obsługuje transmisję informacji pomiędzy
RCS i posterunkami sterowanymi, kontroluje stan pętli transmisyjnej, kontroluje sterowanie posterunkiem z jednego pulpitu nastawczego w danym momencie. W systemie może być zastosowanych do 32
komputerów centralnych.
Komputer stanowiska operatorskiego (zasadniczego lub rezerwowego) realizuje funkcje konsoli operatorskiej, przetwarza polecenia operatora (dyżurnego ruchu, dyspozytora itp.) na polecenia skierowane do właściwych urządzeń, przetwarza sygnały meldunkowe
z poszczególnych urządzeń na właściwe zobrazowanie (podglądowe)
sytuacji ruchowej, kontroluje poprawność wprowadzanych poleceń,
umożliwia przełączanie obrazów na monitorach, steruje obrazem monitora dialogowego umożliwia korzystanie z danych i funkcji komputera śledzenia oraz serwera danych. W systemie może być zastosowanych do 98 komputerów stanowisk operatorskich.
Komputer zobrazowania przeglądowego steruje monitorem zobrazowania sytuacji ruchowej, zapewniając ciągłą aktualizację zobrazowania. W systemie może być zastosowanych do 255 komputerów
zobrazowania przeglądowego.
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Komputer śledzenia realizuje funkcje śledzenia, zadania obsługi
funkcjonalnej stanowiska pracy dyspozytora liniowego, steruje zobrazowaniem sytuacji ruchowej dla kontroli i nadzoru ruchu.
Centralny serwer danych tworzy i aktualizuje zbiory danych archiwalnych oraz udostępnia je wybranym użytkownikom.

Rys. 1. Struktura funkcjonalno - sprzętowa urządzeń w Regionalnym Centrum Sterowania

Rys. 2. Struktura funkcjonalno - sprzętowa urządzeń systemu WT UZ
w przekaźnikowni okręgu nastawczego posterunku („GG-SKM”), w którym
zlokalizowano Centrum Sterowania
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Rys. 3. Struktura funkcjonalno - sprzętowa urządzeń systemu WT UZ
w nastawni (kontenerze) zdalnie sterowanego okręgu nastawczego („NnnSKM”)

2.2. Posterunki sterowane
We wszystkich okręgach nastawczych mogą być zastosowane elektroniczne urządzenia zależnościowe typu WT UZ (rys. 2 i rys. 3), przystosowane do zdalnego sterowania, współpracujące z elektronicznymi
licznikami osi lub innymi systemami kontroli niezajętości torów i rozjazdów ze zmodyfikowanymi (zelektronizowanymi) obwodami świateł
i zwrotnicowymi obwodami nastawczymi oraz z innymi zelektronizowanymi lub przekaźnikowymi obwodami wykonawczymi (w razie
potrzeby). Regionalne Centrum Sterowania wyposażane jest w dwa
stanowiska dyżurnego ruchu, dlatego można zrezygnować z odrębnego pulpitu nastawczego dla okręgu nastawczego, w którym zloka-
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lizowano RCS. W przypadku pozostałych okręgów można zastosować
rezerwowe pulpity nastawcze KSO podsystemu ILTOR-ZS lub zrezygnować z odrębnych rezerwowych pulpitów nastawczych i wykorzystywać komputery przenośne, dołączane w razie potrzeby do urządzeń
miejscowych poprzez gniazdo w wydzielonym pomieszczeniu.
Urządzenia zależnościowe WT UZ są urządzeniami wielokomputerowymi obejmującymi [3]:
− dwa komputery zależnościowe (zapewniające dwukanałowe
przetwarzanie funkcji zależnościowych i poleceń specjalnych),
− komputer wybierający (zapewniający jednokanałowe przetwarzanie funkcji nie mających wpływu na bezpieczeństwo ruchu
pociągów),
− pary zależnościowych komputerów obiektowych zbierających informacje o stanie urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych, z zespołami układów pomiarowych i zespołem komparatorów,
− komputer diagnostyczny.
Komputery urządzeń WT UZ powiązane są siecią transmisyjną.
Informacje (polecenia i meldunki) przekazywane między komputerami, a urządzeniami wykonawczymi podzielono na dwie klasy: informacje krytyczne (których przekłamanie może stworzyć zagrożenie
dla bezpieczeństwa ruchu pociągów lub dla personelu) i niekrytyczne.
Informacje krytyczne przetwarzane są dwukanałowo przez komputery
zależnościowe, a niekrytyczne przez komputer wybierający.
Funkcje zależnościowe realizowane są w sposób bezpieczny dzięki:
− dwukanałowemu przetwarzaniu informacji krytycznych,
− zastosowaniu specjalnych obwodów odczytywania stanu urządzeń przytorowych,
− zastosowania komparatora bezpiecznego w obwodach poleceniowych.
Komputer zależnościowy (wraz z obiektowymi komputerami zależnościowymi) realizuje podstawowe funkcje srk, do których należy:
− kontrola zależności,
− czytanie meldunków krytycznych,
− pobieranie informacji dotyczących poleceń nastawczych wydawanych przez dyżurnego ruchu za pośrednictwem pulpitu elektronicznego,
− generowanie krytycznych sygnałów poleceniowych i przekazywanie ich do komparatora,
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− zwrotne czytanie informacji o generowanych poleceniach,
− generowanie sygnałów alarmowych w przypadku niezgodności
sygnałów (poleceniowych i meldunkowych),
− realizacja procedur komunikacyjnych.
Komputer wybierający stanowi interfejs między elektronicznym
pulpitem nastawczym, a komputerami zależnościowymi i zapewnia:
− przekazywaniu poleceń nastawczych wydawanych przez dyżurnego ruchu do komputerów zależnościowych,
− przetwarzanie funkcji niekrytycznych,
− przekazywanie sygnałów poleceniowych niekrytycznych do urządzeń srk,
− czytanie meldunków niekrytycznych,
− przekazywanie informacji o stanie urządzeń do elektronicznego
pulpitu nastawczego,
− badanie predyspozycji (warunków wstępnych) do nastawiania
przebiegów lub realizacji polecenia,
− przetwarzanie poleceń złożonych na polecenia proste (np. polecenie nastawienia przebiegu zamienione zostaje na polecenie
ustawienia odpowiednich zwrotnic i nakaz wyświetlenia sygnału
zezwalającego) przekazywane do komputerów zależnościowych,
− realizacja funkcji diagnostycznych,
− odbieranie poleceń dotyczących obrazu na monitorze diagnostycznym, a przekazywanych za pomocą klawiatury,
− przekazywanie obrazów do monitora diagnostycznego.
Zespół komparatorów zawiera komparatory COMP spełniające
wymagania fail-safe, sterowane równocześnie z dwu komputerów zależnościowych (obiektowych zależnościowych) generujących polecenie
w kanale A i B oraz oddziaływujące bezpośrednio na obwody wykonawcze (obwody świateł, obwody nastawcze zwrotnicowe, obwody sterujące blokadą liniową itp.). Liczba komparatorów odpowiada liczbie
krytycznych sygnałów poleceniowych.
Układy pomiarowe SENS są włączone w obwody świateł sygnalizatorów i mierzą płynący w nich prąd. Wartość prądu przekazywana
jest do obu komputerów zależnościowych lub do komputera zależnościowego kanału A, w zależności czy informacja o stanie świateł jest
traktowana jako krytyczna czy też nie.
Terminal diagnostyczny przeznaczony jest dla personelu utrzymania jako narzędzie usprawniające lokalizację usterek w działaniu
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urządzeń oraz ułatwiające wykonywanie zabiegów konserwacyjnych.
Umożliwia wykorzystywanie informacji o wartości prądu w obwodach
świateł sygnalizatorów do regulacji parametrów tych obwodów. System diagnostyczny umożliwia:
− rejestrację stanu urządzeń i zdarzeń,
− podgląd aktualnej sytuacji ruchowej oraz stanu urządzeń,
− podgląd stanu sterownika zależnościowego,
− przegląd archiwalnych rejestrów zdarzeń i stanu urządzeń.
Przewiduje się zasadniczo stosowanie elektronicznych obwodów
świateł sygnalizatora oraz elektronicznych obwodów nastawczych,
sterowanych bezpośrednio z pakietów elektronicznych i wykorzystujące elektroniczne układy kontrolne [5, 6] (niezawierające przekaźników kontroli świateł i kontroli położenia zwrotnicy).
Zastosowano również zdalne sterowanie przełączaniem zasilania
(podstawowe- rezerwowe) na każdej stacji z wykorzystaniem sterowników WAGO.
Wszystkie polecenia i meldunki dotyczące sbl będą realizowane według procedur WT UZ analogicznie jak sterowanie i kontrola urządzeń
stacyjnych. Dlatego odpowiednio dostosowuje się obwody blokady
poprzez eliminację w nich zależności przekaźnikowych realizowanych
jako zależności komputerowe oraz poprzez zastąpienie sterowania
z pulpitu nastawczego - sterowaniem komputerowym.
Podobnie dostosowuje się (w razie potrzeby) obwody innych urządzeń kontrolowanych lub sterowanych.
2.3. Charakterystyka realizowanego projektu
System sterowania ruchem SKM stanowią nowobudowane stacyjne
urządzenia sterowania ruchem wraz z istniejącymi urządzeniami blokady liniowej oraz urządzenia zdalnego sterowania i system kontroli
dyspozytorskiej (kd). Docelowo urządzenia będą współpracować z systemem przekazywania informacji o pociągu (pip), a obszar zdalnego
sterowania może być rozszerzony dla objęcia zdalnym sterowaniem
stacji techniczno-postojowej Gdynia Cisowa, czy dołączenia dalszych
posterunków po rozszerzeniu obszaru zarządzanego przez SKM (np.
Gdańsk Śródmieście) itp.
W przypadku urządzeń liniowych przewiduje się tymczasowe pozostawienie istniejących blokad samoczynnych typu E i Ea, natomiast
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istniejąca blokada półsamoczynna zastąpiona zostanie blokadą przekaźnikową typu Eap.
Projekty budowy nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym
[1], przewidują podział obecnych okręgów nastawczych na dwa okręgi
nastawcze: jeden ‑ stanowiący infrastrukturę PLK i drugi – stanowiący infrastrukturę SKM.
Na układzie torowym, pozostającym w zarządzie SKM, prowadzony
będzie zasadniczo ruch pociągów pasażerskich SKM, składających się
z elektrycznych zespołów trakcyjnych i niezbędne jazdy manewrowe.
Dopuszcza się przejazdy innych pociągów pasażerskich, a w konsekwencji przejazdy pociągów z układu torowego PLK na układ torowy
SKM i odwrotnie. Dopuszcza się również podobne jazdy manewrowe
w razie konieczności.
Przewiduje się zasadniczo zdalne sterowanie z Dyspozytorskiego
Centrum Sterowania (DCS), pełniącego funkcje posterunku dyspozytora liniowego i nastawni zdalnego sterowania dla linii 250, umieszczonego w pomieszczeniach Dworca Podmiejskiego SKM na stacji
Gdynia Główna.
We wszystkich okręgach SKM zastosowane zostaną elektroniczne
urządzenia zależnościowe typu WT UZ. Dla kontroli niezajętości wykorzystane został system liczenia osi typu ACS2000 firmy Frauscher [6].
Dyspozytorskie Centrum Sterowania wyposażone zostanie w dwa
stanowiska dyżurnego ruchu, dlatego nie przewiduje się odrębnego
pulpitu nastawczego dla okręgu „GG-SKM”. W przypadku pozostałych okręgów przewidziano wykorzystywanie rezerwowych pulpitów
nastawczych systemu ILTOR-ZS.
Przejazdy pociągów z układu torowego należącego do jednego zarządcy na układ torowy należący do drugiego zarządcy będą realizowane jako przebiegi zorganizowane. W przypadku stacji Gdynia Chylonia – rozwiązanie takie przewidziano również dla jazd manewrowych,
ponieważ jazdy te przecinają tory główne zasadnicze w okręgu SKM.
Urządzenia srk w sąsiadujących okręgach, na stacji Gdynia Główna,
Sopot, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Główny i Gdynia Chylonia, muszą
zapewniać przekazywanie informacji (sygnałów) zależnościowych dla
realizacji funkcji blokady stacyjnej (wykluczenie przebiegów sprzecznych, ustalenie kierunku ruchu), dla zapewnienia ochrony bocznej
przez urządzenia sąsiedniego okręgu oraz dla uzależnienia sygnału na
semaforach od stanu następnego semafora lub semafora sąsiadujące-
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go (którego wskazania mogą wprowadzić w błąd maszynistę) ustawionego obok niego, znajdującego się w sąsiednim okręgu nastawczym.
Projektanci urządzeń srk, dla okręgu Gdynia Główna Osobowa pozostającego w zarządzie PLK, przewidują zastosowanie blokady Eap dla
powiązania okręgów PLK i SKM.
W urządzeniach srk dla SKM przewiduje się samoczynne powtarzanie nastawiania przebiegów dla przejazdu przez stację oraz dla zawracania na stacjach końcowych i strefowych.
Przewiduje się możliwość wykorzystania elementów systemu do
sterowania automatyczną informacją dla podróżnych (sygnalizacją
zbliżania pociągów do peronów stacji i przystanków osobowych SKM)
oraz do współpracy z innymi systemami.
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INSTALLATION OF DEVICES OF SUPERVISION
AND TRAFFIC CONTROL ILTOR-2 AND WT UZ
Summary

The basic functional features and technical structure of supervision and control devices, that are proposed for Polish railways
and are installed as a connection of ILTOR-2 and WT UZ systems
have been presented in the paper.
Keywords: computer interlocking devices, supervision devices,
remote control devices, diagnostic devices.

AUFBAU VON EINRICHTUNGEN ZUR LEITUNG
UND STEUERUNG DES VERKEHRS ILTOR-2 I WT UZ
Zusammenfassung
In dem Beitrag werden grundsätzliche funktionelle Eigenschaften und technische Struktur der dem polnischen Eisenbahnwesen
zur Verfügung stehenden Einrichtungen zur Leitung und Steuerung des Verkehrs geschildert, die als Verbindung von Systemen
ILTOR-2 und WT ZU gebaut werden.
Schlüsselworte: elektronische Stellwerke, Dispatcher Systeme, Fernbedienungssysteme, Diagnosesysteme.
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Streszczenie

Artykuł prezentuje skrótowy opis systemu ETCS, ze wskazaniem różnic w architekturze i funkcjonalności poszczególnych poziomów. Jednocześnie wskazuje na cechy charakterystyczne systemu, które wyróżniają system ETCS spośród innych systemów
Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu BKJP. Wskazane zostały także kryteria, które mogą posłużyć do optymalnego wyboru poziomu systemu ETCS, w zależności od parametrów linii. Na koniec
przedstawiono propozycję dotyczącą sieci kolejowej w Polsce.
Słowa kluczowe: ETCS, European Train Control System, Europejski System Sterowania Pociągiem, ERTMS, European Rail
Traffic Management, System, Europejski System Zarządzania
Ruchem Kolejowym, BKJP, Bezpieczna Kontrola Jazdy Pociągu,
interoperacyjność, interoperability

1. Wstęp
Systemy Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu (BKJP) stanowią rozwinięcie sygnalizacji przytorowej i wraz z urządzeniami sterowania
ruchem kolejowym (srk) służą zapewnieniu bezpiecznego i sprawnego przejazdu pociągów. Rozwój wymienionych systemów postępował
niezależnie w poszczególnych krajach i był silnie uzależniony od przyjętych zasad prowadzenia ruchu kolejowego. W wyniku izolacji rynków krajowych, możemy wyróżnić około 20 rodzajów systemów BKJP
1 mgr inż., Dyrektor Projektu ds. ETCS, Biuro Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
tel. (022) 473 20 56, e-mail: k.gruszka@plk-sa.pl
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obecnie stosowanych w krajach wspólnoty. Zagadnienie to jest o tyle
istotne, że standaryzacja systemów BKJP jest jednym z warunków
osiągnięcia interoperacyjności technicznej.
Prace nad opracowaniem europejskiego systemu BKJP zapoczątkowały przedsiębiorstwa kolejowe zrzeszone w Międzynarodowym
Związku Kolejowym UIC (International Union of Railways) w ramach
Europejskiego Instytutu Badawczego Kolejnictwa ERRI (European
Rail Research Institute). Następnie do badań nad nowym systemem
kontroli jazdy pociągu zaproszono przemysł, reprezentowany przez
Europejskie Zrzeszenie Przemysłu Kolejowego UNIFE – UNISIG (Union
of the European Railway Industries – Union Industry of Signaling).
Obecnie prace te są wspierane przez Komisję Europejską i zarządzane
przez ERA (European Rail Agency) [1].
Podstawowym celem projektu stało się zaproponowanie jednolitego rozwiązania, które zagwarantuje interoperacyjność. Kolejne ważne
cechy systemu, to zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
i umożliwienie prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością dochodzącą do 500 km/h. Założenia te spełnia Europejski System Sterowania
Pociągiem ETCS (European Train Control System), który realizuje sygnalizację kabinową i ciągłą kontrolę pracy maszynisty.
System ETCS wraz z Globalnym Systemem Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej GSM-R (Global System for Mobile Communication
– Rail) jest podstawowym składnikiem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS (European Rail Traffic Managment
System).

2. Charakterystyka systemu ETCS
System ETCS został opracowany w celu zastąpienia obecnie eksploatowanych systemów BKJP. W związku z powyższym powinien zapewniać wszystkie podstawowe funkcje realizowane przez tego typu
systemy. Nie jest to zadaniem wymagającym, jeśli chodzi o systemy
BKJP starszej generacji. Funkcjonalność tych systemów była ograniczona, w celu dopasowania jej do dostępnej technologii, ograniczenie
to w szczególności dotyczyło transmisji tor-pojazd.
Jednocześnie podkreślić należy, że choć najnowsze systemy BKJP,
takie jak LZB (koleje niemieckie), czy TVM (koleje francuskie), zapew-
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niają realizację większego zbioru funkcji, to są rozwiązaniami w pewnym sensie niszowymi. Ograniczona liczba instalacji tychże systemów
wynika z ich charakterystyki technicznej, która do prawidłowego działania wymaga określonych parametrów pojazdów kolejowych i linii,
takich jak: dopuszczalne prędkości, długości odstępów blokowych
i stacyjnych, stawność sygnalizacji, czy też skuteczności hamowania
pociągu.
System ETCS wykorzystuje nowoczesne technologie telematyczne, dzięki czemu umożliwia realizację wszystkich niezbędnych funkcji ostrzegania, ochrony i sterowania pociągiem. Obecny stan wiedzy
w dziedzinie obróbki i transmisji danych umożliwia realizację systemu BKJP opartą na wysokim poziomie „inteligencji” urządzeń pokładowych. Przyjęte w systemie ETCS rozwianie prowadzi do standaryzacji zespołu pokładowego – bezpiecznego komputera wraz obsługą
niezbędnych peryferii, takich jak: odometr, układ hamulcowy, pulpit
maszynisty – DMI, itp. Jednocześnie wymiana informacji tor-pojazd
nie jest ograniczona do jednego rozwiązania, jak bywało to we wcześniejszych technologiach, ale jest kombinacją rozwiązań zapewniających dużą przepustowość, opartych na cyfrowej transmisji punktowej
(balisy), odcinkowej (pętle) i ciągłej (system radiowy – GSM-R).
System ETCS charakteryzuje się następującymi cechami, wyróżniającymi to rozwiązanie w stosunku do pozostałych systemów BKJP:
 Uniwersalnością – dzięki temu system ETCS jest doskonałym
rozwiązaniem dla zróżnicowanych systemów kolei (linie dużych
prędkości, konwencjonalne, czy regionalne), obsługujących różne rodzaje ruchu kolejowego (pasażerski, towarowy i mieszany).
Wynika to z przekazania odpowiedzialności za wybór najbardziej
restrykcyjnego profilu prędkości MRSP (Most Restrictive Speed
Profile) i za dynamiczny nadzór prędkości DMS (Dynamic Speed Monitoring) do komputera pokładowego. Zespół przytorowy
opracowuje jedynie Zezwolenie na Jazdę MA (Movement of Authority) wraz z zestawem statycznych profili prędkości SSP (Static
Speed Profile) [2, 3].
 Skalowalnością – specyfikacja systemu ETCS wyróżnia trzy
podstawowe poziomy zaawansowania, co umożliwia kolejom dostosowanie funkcjonalności systemu do potrzeb wynikających
z założonych parametrów eksploatacyjnych poszczególnych linii
kolejowych. Oprócz trzech poziomów podstawowych, można wy-
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różnić rozwiązania o zmodyfikowanej funkcjonalności, z których
część jest zgodna z wymaganiami interoperacyjności, a część
jeszcze nie została za takie uznana. Do pierwszej grupy możemy
zaliczyć wszystkie wersje systemu ETCS poziomu 1, rozszerzone o funkcję uaktualnienia (infill), przy wykorzystaniu dodatkowych balis (uaktualnianie punktowe), pętli (uaktualnianie
odcinkowe), czy radia (uaktualnianie obszarowe – zbliżone do
ciągłej transmisji). Z drugiej zaś strony funkcjonują rozwiązania
jeszcze nie przyjęte za interoperacyjne, które zostały opracowane w ramach projektu UIC „ETCS Low Cost” tj. Limited Supervision (oparty na poziomie 1) oraz Regional (pierwsze rozwiązanie
oparte na założeniach poziomu 3 systemu ETCS) [1, 4].
 Adaptowalnością – w systemie ETCS przewidziano możliwość
dostosowania systemu do określonych warunków lokalnych
i przepisów krajowych. Odbywa się to poprzez przesłanie do
urządzeń pokładowych systemu wartości Zmiennych Narodowych (National Values) obowiązujących na obszarze, po którym
porusza się pociąg. Dzięki temu w sposób prosty i przezroczysty
następuje adaptacja systemu do regulacji krajowych/lokalnych,
wymaga to jedynie potwierdzenia przez maszynistę. Za zmienne
narodowe odpowiada zarządca infrastruktury [5].
 Kompatybilnością elektormagnetyczną – transmisja danych torpojazd w systemie ETCS odbywa się przy wykorzystaniu dwóch
podstawowych kanałów transmisji (balisa – antena BTM Balise
Transmision Module oraz radio GSM-R) i jednego opcjonalnego
(pętla – antena LTM Loop Transmision Module). Balisa jest urządzeniem pasywnym montowanym w osi toru, która jest aktywowana i zasilana impulsem z anteny przejeżdżającego pociągu.
Transmisja punktowa zapewnia ograniczony obszar oddziaływania elektromagnetycznego, zaś kodowanie cyfrowe jest gwarantem poprawności odebranych danych. Umożliwia to, przy zachowaniu należytych środków ostrożności, współistnienie systemu
ETCS razem z innymi systemami BKJP na jednej linii kolejowej
[6]. Transmisja radiowa przy wykorzystaniu systemu GSM-R zapewnia jeszcze większą separację od dotychczas stosowanych
torów transmisyjnych danych, dodatkowo dotyczy to także komunikacji do celów rozmownych. Systemy radiołączności klasy
B wykorzystują inne pasma częstotliwości niż system GSM-R
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[4]. Więcej komplikacji wprowadza rozwiązanie opcjonalne – tor
transmisyjny pętla – antena LTM. W tym przypadku może dojść
do pewnych zakłóceń w działaniu systemów BKJP opartych na
transmisyjnych obwodach torowych, tj. ALSN, KHP, TVM, czy
system na linii Nowe Tokaido, lub opartych na obwodach przewodowych, tj. LZB 80, SELCAB [4, 7, 8].

3. Opis systemu ETCS
Jak zostało to już wcześniej nadmienione, system ETCS dzieli się
na dwie współpracujące ze sobą części. Są to: zespół pokładowy OBU
(on board unit), określany też (trainborn), instalowany na pojeździe kolejowym oraz zespół przytorowy (trackside) bezpośrednio współpracujący z urządzeniami srk.

Rys. 1. Uproszczona architektura systemu ETCS2

Poniżej wymieniono elementy składowe zespołu przytorowego systemu ERTMS/ETCS, na podstawie [3]:
 Eurobalisa – podstawowy element transmisyjny systemu
ERTMS/ETCS, występuje w wersji:
− nieprzełączalnej (fixed) – wysyłające jeden, stały komunikat
do urządzeń pokładowych pojazdu,
2 Opracowano na podstawie: System Requirements Specification v 2.3.0 Chapter 2 Basic System Description [3]
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− przełączalnej (switchable) – wysyłające różne komunikaty
uzależnione od aktualnej sytuacji ruchowej.
Euroloop – podobnie jak balisa służy do transmisji tor-pojazd.
Pętla zapewnia odcinkową transmisję. Urządzenie to wykorzystywane jest w poziomie 1 systemu ERTMS/ETCS z funkcją „loop
infill”. W rozważanym przez nas projekcie nie jest przewidziana
instalacja pętli.
LEU (Lineside Electronic Unit) – sterownik elektroniczny służący do współpracy z urządzeniami transmisyjnymi systemu
ERTMS/ETCS z jednej strony, a urządzeniami srk z drugiej.
RBC (Radio Block Center) – Centrum Sterowania Radiowego.
Podstawowy element systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 i 3,
w którym zaszyta jest logika systemu.
System GSM-R (Global System for Mobile Communication –
Rail) – Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej.
Wykorzystywany w poziomach 2 i 3 systemu ERTMS/ETCS do
transmisji danych tor-pojazd i w drugą stronę. W przypadku poziomu 1 może służyć do komunikacji głosowej, oraz do realizacji
funkcji „radio infill”.
Elementy składowe zespołu pokładowego (OBU) systemu
ERTMS/ETCS.
EVC (European Vital Computer) – Europejski Bezpieczny Komputer. Jednostka centralna odpowiedzialna za bezpieczne przetwarzanie informacji dostępnych w systemie ERTMS/ETCS na
pokładzie pojazdu kolejowego.
BTM (Balise Transmission Module) – Pokładowy Moduł Anteny
dla Balisy. Służy do współpracy z balisą umieszczoną w torze.
Realizuje funkcje: zasilania balisy – „Tele-powering”, odbioru informacji od balisy – „Up-link”, oraz transmisję do balisy – „Downlink”.
LTM (Loop Transmission Module) – Pokładowy Moduł Anteny
dla Pętli. Urządzenie pokładowe wykorzystywane do odbioru informacji uaktualniającej z urządzeń torowych, realizuje funkcję
„loop infill”. Element systemu opcjonalny i mający zastosowanie
tylko w poziomie 1 z wymienioną wcześniej funkcją uaktualnienia informacji.
EURORADIO, antena systemu GSM-R. Służy do komunikacji
głosowej personelu pokładowego z personelem zarządcy infra-
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struktury, bądź obsługą innego pojazdu kolejowego. Kolejną
funkcją jest transmisja danych pomiędzy urządzeniami przytorowymi, a pokładowymi. Rozróżniamy transmisję służącą realizacji funkcji „radio infill”, obecną jako rozwiązanie opcjonalne systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 oraz ciągłą i bezpieczną
transmisję danych wykorzystywaną w poziomach 2 i 3 do komunikacji urządzeń pokładowych z RBC.
Odometr – jest to zespół urządzeń służących do pomiaru prędkości i drogi przebytej przez pociąg. Zadanie to realizowane jest
w czasie rzeczywistym.
ETCS DMI (ETCS Driver-Machine Interface) – pulpit pokładowy systemu ERTMS/ETCS. Urządzenie to jest standardowym
panelem dotykowym i służy interakcji maszynisty z systemem
Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu – ERTMS/ETCS.
EIRENE DMI (European Integrated Railway Radio Enhanced
Network Driver-Machine Interface) – terminal pokładowy maszynisty służący do komunikacji głosowej i realizacji funkcji z tym
związanych.
TIU (Train Interface Unit) – Interfejs Pociągowy, który jest jednostką wykonawczą rozkazów wydanych przez komputer pokładowy.
TIU (Train Integration Unit) – Kontrola Ciągłości Pociągu. Urządzenie niezbędne w przypadku jazdy pociągu pod nadzorem systemu ERTMS/ETCS poziomu 3, z ruchomym odstępem blokowym.
JRU (Juridical Recorder Unit) – Rejestrator Prawny. Jest to standardowa „czarna skrzynka” instalowana na pojeździe.
STM (Specific Transmission Module) – Specyficzny Moduł
Transmisyjny. Element ten nie podlega standaryzacji systemu
ERTMS/ETCS i w związku z tym nie jest jego częścią, a jedynie
z nim współpracuje. STM służy do współpracy urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS z narodowymi systemami Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu. Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie części funkcji systemu ERTMS/ETCS do ograniczonego nadzoru jazdy pociągu po infrastrukturze niewyposażonej,
a wyposażonej w narodowy system.
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4. Charakterystyka wybranych poziomów systemu ETCS
Potrzeba wdrażania systemu ETCS w krajach europejskich wynika
z konieczności zapewnienia interoperacyjności. Jednakże z instalacją systemu ETCS wiążą się także inne korzyści, takie jak wdrożenie
sygnalizacji kolejowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, czy
odnowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz odnowa taboru
kolejowego. W zależności od charakterystyki kraju oraz funkcjonalności narodowego systemu BKJP, różne kraje przypisują różne wagi
poszczególnym czynnikom wpływającym na wdrażania ETCS. W przypadku Polski za kluczowe cechy uznano zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu pociągów oraz interoperacyjność [9].
Podkreślić również należy fakt, że ze względu na oferowaną funkcjonalność, system ETCS jest wdrażany także w krajach, gdzie nie
ma potrzeby zagwarantowania interoperacyjności. Przykładami mogą
być instalacje w Meksyku, Algierii, Turcji, Arabii Saudyjskiej, Indiach,
Chinach, Tajwanie, Korei Południowej, czy Australii [10].
Wypełnienie wymagań interoperacyjności technicznej możliwe jest
przy wykorzystaniu dowolnego z poziomów ETCS, uzupełnionego o system GSM-R do celów radiokomunikacji rozmownej. Dlatego wybór
optymalnej technologii powinien zostać poprzedzony stosowną analizą
kosztów i korzyści. Przeprowadzenie stosownych analiz przez państwa
członkowskie zostało wymuszone przez zapisy artykułu 3 Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności odnoszących się do podsystemu
sterowania (2006/679/WE), które wymuszają na państwach członkowskich opracowanie krajowych planów wdrożenia.
Dla Polski taka analiza została przeprowadzona w ramach „Wstępnego studium wykonalności wdrożenia systemu ERTMS w skali sieci
PKP PLK S.A.” (praca CNTK nr 4184/10) [11], które poprzedzało dokument pt.: „Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce” [12]. Opracowany dokument
przewiduje zabudowę systemu ETCS poziomu 2 na 5 222 km linii
oraz zabudowę systemu GSM-R na 14 849 km linii.
Przyjęcie Narodowego Planu Wdrożenia ERTMS, nie zwalnia jednak zarządcy infrastruktury od indywidualnej analizy, mającej na
celu wybór poziomu systemu ETCS najlepiej dopasowanego do charakterystyki linii. Z jednej strony należy określić założenia projektu,
z drugiej zaś konieczne jest porównanie dostępnych na rynku rozwiązań. Wskazane jest przy tym, aby zakres analizy był możliwie szeroki,
a przyjęte kryteria oceny mierzalne.
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Również na poziomie Międzynarodowego Związku Kolejowego, UIC,
prowadzone są prace w grupach roboczych mających na celu analizę kosztów i korzyści wdrażania poszczególnych poziomów systemu
ETCS. W tym miejscu należy wymienić przede wszystkim dwa programy Platformy ERTMS: „Track maintenance cost and position of
ERTMS/ETCS” oraz „ERTMS implementations benchmark”.
Celem drugiego projektu jest określenie średnich kosztów związanych z implementacją systemu ETCS na podstawie dotychczasowych
doświadczeń kolei europejskich. W opracowaniu wzięto pod uwagę
koszty związane z pełnym cyklem życia produktu, czyli z fazami: badań i rozwoju, inwestycji, utrzymania i eksploatacji oraz fazy wycofywania z użytku. Zebrane dane pogrupowano w trzech obszarach:
zespoły przytorowe systemu ETCS poziomu 1, zespoły przytorowe systemu ETCS poziomu 2, zespoły pokładowe systemu ETCS [13, 14].
Pierwsze wyniki analiz zawarto w dokumencie pn.: „ERTMS implementations benchmark. Final report.”. Należy jednak podkreślić, że
rezultaty te nie mogą być traktowane jako miarodajne. Powodem jest
ograniczona liczba instalacji systemu ETCS, które poddano analizie:
5 projektów poziomu 1, 4 projekty poziomu 2 oraz 5 projektów związanych z instalacją urządzeń pokładowych oraz odmienna specyfika
projektów realizowanych przez poszczególnych inwestorów europejskich. Z powyższych przyczyn przyjmuje się, że dokument ten nie jest
zamknięty i będzie ulegał ewolucji wraz z nowymi doświadczeniami.
Średnie koszty związane z inwestycją w system ETCS poziomu 1
zostały oszacowane na około 110 000 EUR/km linii, podczas gdy poziomu 2 na 900 000 EUR/km linii oraz 360 000 EUR/pojazd dla instalacji pokładowych. Koszty utrzymania i eksploatacji na cały okres
cyklu życia produktu wynoszą odpowiednio 30 000 EUR/km linii dla
poziomu 1 i 200 000 EUR/km linii dla poziomu 2 oraz 80 000 EUR/
pojazd. Zaznaczyć należy jednak, że inwestycja poziomu 2 uwzględnia
zabudowę nowych urządzeń srk, bądź ich przystosowanie do współpracy z systemem ETCS.
Przytoczone wyniki sugerują, że instalacja systemu ETCS poziomu
2, jest około 8-krotnie droższa od instalacji systemu ETCS poziomu
1. Jednocześnie doświadczenia polskie wskazują, że różnica ta nie
jest większa niż 2-krotność3. Tak duża różnica w kosztach zabudowy
systemu ETCS poziomu 1 i poziomu 2, może wynikać z uwzględnienia
3 Wielkość określono na podstawie złożonych ofert w przetargach na „Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej nr
4 CMK Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie” oraz „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku
Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna – w części ETCS II”.
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zabudowy nowych urządzeń srk oraz odmiennej specyfiki realizowanych projektów.
Obok kosztów systemu ETCS, w dokumencie „ERTMS implementations benchmark. Final report”, przedstawiono Kluczowe Wskaźniki Wydajności KPI (Key Performance Indicators). Można je stosować
do porównania parametrów oferowanych przez poszczególne poziomy
systemu ETCS oraz linii niewyposażonej w system. W dokumencie
określono następujące kategorie wskaźników:
* Bezpieczeństwo, które można określić różnymi parametrami statystycznymi, tj. liczba wypadków przejechania przez pojazd za
sygnał wskazujący „stój”. Inną możliwością jest wartość współczynnika tolerowanego zagrożenia THR (Tolerable Hazard Rate),
który dla całego systemu ETCS wynosi 10-9/h (dla uszkodzeń
losowych), co odpowiada 4 poziomowi integralności bezpieczeństwa SIL [4].
* Przepustowość/Punktualność, ta grupa parametrów odnosi
się do następstwa pociągów, liczonego w minutach, ale także
uwzględnia maksymalną dopuszczalną prędkość na linii. Następstwo pociągów, a tym samym przepustowość linii silnie
zależy od systemu srk, przyjętej sygnalizacji i systemu BKJP.
W ostatnim przypadku ma to związek z zasięgiem „widoczności
elektronicznej” oraz sposobu transmisji sygnałów: punktowej
(poziom 1 ETCS), odcinkowej (poziom 1 sytemu ETCS z funkcją loop infill), bądź transmisją ciągłą (poziom 2). Uwzględniając
powyższe, instalacja system ETCS poziomu 1 bez funkcji infill
spowoduje obniżenie przepustowości linii. Poniżej prezentuję za
[15, 16] szacunkowy wpływ systemu ETCS na przepustowość
linii konwencjonalnej (do 160 km/h) w zależności od wybranego
poziomu, przy założeniu że system ETCS poziomu 1 zapewnia
100 % przepustowości. Wpływ poziomu systemu ETCS na przepustowość linii kształtuje się następująco:
− ETCS poziom 1 – 100 %,
− ETCS poziom 1 z balise infill (400 m przed semaforem) –
101,6 %,
− ETCS poziom 1 z loop/radio infill – 103,1 %,
− ETCS poziom 2 – 105,2 %,
− ETCS poziom 2 z zoptymalizowanymi odcinkami blokady –
137,3.
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Z parametrem przepustowości wiąże się inny parametr, mogący stanowić ilustrację wydajności systemu ETCS, czyli opóźnienia związane z uszkodzeniem/błędami systemu. Zwrócić należy
uwagę, że pojedyncze opóźnienia mogą powodować narastanie
opóźnień na danej linii w przypadku, gdy rozkład jazdy przewiduje maksymalne obciążenie linii.
* Niezawodność, jest prawdopodobieństwem, że system będzie realizował swoje funkcje w określonym przedziale czasu, określana jest najczęściej parametrem MTBF (Mean Time Betwen Failures). Z tym parametrem wiążą się także następujące: Dostępność
i Podatność utrzymaniowa. Prezentacja powyższych wskaźników
powinna być zgodna z zapisami normy PN-EN 50126 Zastosowania kolejowe – Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa (EN 50126 Railway
applications – The specification and demonstration of reliability,
availability, maintainability and safety (RAMS)) [17].

5. Rekomendowane sposoby zabudowy systemu ETCS
Do dalszych rozważań przyjąłem, że instalacje systemu ETCS zabudowywane na sieci kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
powinny być w pełni zgodne z obowiązującą specyfikacją systemu
i gwarantować interoperacyjność. Założenie to wyklucza zastosowanie rozwiązań ETCS Limited Supervision i ETCS Regional. Dodatkowo
wskazane jest, aby przyjęte rozwiązanie nie wymuszało stosowania
opcjonalnych elementów systemu, takich jak moduł LTM (poziom
1 loop infill), TIU (poziom 3). Wreszcie ostatecznym kryterium jest dostępność danej technologii na rynku.
Uwzględniając powyższe do zabudowy systemu ETCS na terytorium Polski należy rozważyć następujące rozwiązania:
• ETCS poziomu 1 bez uaktualniania,
• ETCS poziomu 1 z funkcją „balise infill”,
• ETCS poziomu 1 z funkcją „radio infill”,
•
ETCS poziomu 2.
Do dalszych rozważań przyjęto następujące założenia:
• wdrożenie systemu ETCS i GSM-R powinno zostać ze sobą skorelowane,
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• zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 na sieci PKP PLK
S.A. jest możliwa dopiero po zakończeniu wdrożenia pilotowego
na odcinku linii E30 Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna (zakończenie projektu kwiecień 2012r.),
• zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 na sieci PKP PLK
S.A. jest możliwa dopiero po zakończeniu wdrożenia pierwszej
instalacji na odcinku linii E65, CMK, Gorodzisk Mazowiecki –
Zawiercie (zakończenie projektu czerwiec 2011r.),
• możliwe jest zwiększenie funkcjonalności systemu ETCS poprzez
wykorzystanie funkcji uaktualnienia informacji (infill):
o jednakże żaden z powyższych projektów nie przewiduje wykorzystania funkcjonalności uaktualniania informacji,
o specyfikacja systemu ETCS umożliwia wykorzystanie trzech
rodzajów funkcjonalności:
 Balise infill – wykorzystuje dodatkowe balisy – zwiększa liczbę
punktów oddziaływania tor-pojazd,
 Loop infill – wykorzystuje pętlę promieniującą i wymaga instalacji na pojeździe dodatkowego modułu LTM – Loop Transmision
Module – umożliwia transmisję odcinkową. Rozwiązanie to nie
jest zalecane ze względu na konieczność dodatkowego wyposażenia pojazdów,
 Radio infill – wykorzystuje system GSM-R – umożliwia transmisję obszarową i dzięki temu rozwianiu funkcjonalność systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 z funkcją Radio infill zbliża się do
funkcjonalności systemu ERTMS/ETCS poziomu 2,
 Brak jest wiarygodnych informacji o kosztach funkcji Radio infill,
• zabudowa systemu ETCS wymaga zmodernizowanej infrastruktury (ustalonych układów torowych, a przede wszystkim docelowych urządzeń srk):
o zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 wymaga kompletnej modernizacji w zakresie systemów srk – sugeruje się
przyjęcie założenia, że obszar zawiadywany przez 1 RBC odpowiada obszarowi 1 Lokalnego Centrum Sterowania LCS,
o możliwe jest zabudowanie systemu ERTMS/ETCS poziomu
1 na nie w pełni zmodernizowany system srk, choć wiąże się
to z pewnymi kosztami dodatkowymi, które należy ponieść po
zakończonej modernizacji:
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 dobudowa urządzeń systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 na odcinkach pierwotnie niewyposażonych,
 ponowna instalacja i przeprogramowanie urządzeń systemu
ERTMS/ETCS poziomu 1 po modernizacji odcinka już wyposażonego,
• systemy srk zabudowane do roku 2015 – przewiduje się niezależne przetargi na zabudowę systemów srk i ERTMS/ETCS,
• systemy srk zabudowywane po roku 2015 – przewiduje się
wspólne przetargi na zabudowę systemów srk i ERTMS/ETCS,
• harmonogram wdrażania systemu ERTMS/ETCS na sieci PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. powinien uwzględnić, że priorytetem
są linie kolejowe ujęte w Decyzji Komisji 2009/561/WE [18],
a przewidziane do zabudowy systemu ERTMS.
Porównanie cech różnych poziomów systemu ERTMS/ETCS
ERTMS/ETCS poziom 1:
• Czynniki przemawiające za wdrożeniem systemu:
o mniejszy poziom skomplikowania projektu – w wersji minimalnej wymaga podłączenia balis do semaforów za pośrednictwem kodera LEU,
o pobieranie informacji z urządzeń przytorowych - informacje
mogą być pobierane z semaforów przy pomocy balis za pośrednictwem LEU,
o nie wymaga odrębnego przetargu na interfejs srk – ETCS – informacja może być pobierana z semafora przez włączenie się
w obwody świateł,
o mniejszy koszt zabudowy,
o możliwość wykorzystania uaktualnienia:
 radio infill – uaktualnienie może być realizowane za pomocą systemu GSM-R,
 balise infill - możliwość wykorzystania dodatkowych grup
balis w celu uaktualnienia informacji przesyłanych do pociągu,
 loop infill – rozwiązanie nie zalecane, patrz Założenia.
o w przypadku przebudowy linii, mniejsze koszty integracji w
już zainstalowany system,
o dla rozwiązania tymczasowego nie jest niezbędna modernizacja urządzeń srk.
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• Wady systemu:
o zmniejszenie przepustowości linii w przypadku systemu poziomu 1 bez funkcji infill (ze względu na zasięg widoczności
„elektronicznej” – transmisja tor pojazd za pomocą balis).
o zaimplementowanie funkcji infill podniesie koszty projektu
zabudowy systemu ERTMS/ETCS poziomu 1.
ERTMS/ETCS poziom 2:
• Czynniki przemawiające za wdrożeniem systemu:
o podnosi przepustowość linii w stosunku do linii nie wyposażonej oraz wyposażonej w system poziomu 1,
o system ETCS poziom 2 umożliwia przesyłanie zezwolenia na
jazdę do pojazdu trakcyjnego o dłuższym zasięgu w porównaniu z poziomem 1, co zapewnia większą płynność prowadzenia pociągu,
o system ERTMS/ETCS poziom 2 umożliwia wprowadzanie
ograniczeń czasowych do systemu z poziomu panelu operatorskiego dyżurnego ruchu. system ERTMS/ETCS poziomu
1 wymaga instalacji balis tymczasowych w celu wprowadzenia informacji o ograniczeniach,
o potencjalnie jest możliwe wprowadzenie informacji o stanie
przejazdów kolejowych z poziomu RBC, funkcjonalność taka
jest przewidziana w nowej wersji wymagań systemowych SRS
3.0.0 dla systemu ERTMS/ETCS poziomu 2. Rozwiązanie to
zwiększy bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych dzięki
ciągłej informacji o sytuacji na przejeździe,
o system ERTMS/ETCS poziomu 2 jest systemem scentralizowanym i przy wykorzystaniu dwukierunkowej transmisji torpojazd za pomocą GSM-R umożliwia autodiagnostykę systemu (np. wykrywanie uszkodzonych balis).
• Wady systemu:
o zabudowa systemu jest uzależniona od dostępności systemu
GSM-R (z pełną redundancją),
o większy koszt zabudowy,
o niezbędna jest modernizacja urządzeń srk (niezbędny LCS),
o w przypadku zabudowy systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 do
roku 2015, niezbędne jest przeprowadzenie odrębnego postępowania przetargowego na interfejsy urządzenia srk – ETCS.
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6. Wnioski
W przypadku linii magistralnych przeznaczonych do prowadzenia
ruchu kolejowego z prędkościami dochodzącymi do 200 km/h wskazana jest instalacja systemu ETCS poziomu 2. Rozwiązanie to zapewnia większą funkcjonalność, płynny ruch oraz lepsze wykorzystanie
linii kolejowej.
Wybór poziomu systemu ETCS dla pozostałych linii powinien zostać dokonany na podstawie analizy indywidualnej. Dla linii przeznaczonych dla ruchu z prędkościami dochodzącymi do 160 km/h
i małym obciążeniu nie jest konieczne instalowanie systemu ETCS
poziomu 2. Można zaproponować architekturę opartą o system ETCS
poziomu 1 z funkcją uaktualniania (infill). W tym zakresie obiecujące
jest rozwiązanie uaktualniania radiowego (radio infill).
W przypadku linii drugorzędnych i lokalnych, gdzie priorytetem
jest ograniczenie nakładów inwestycyjnych wskazany jest system
ETCS poziomu 1, bądź inne rozwiązania ETCS Limited Supervision
lub Regional.
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Technical conception of ECTS system
(basic assumptions)
Summary

There is in the paper a brief description of ECTS system and
indication of differences in architecture and functionality of every level. At the same time the system features that distinguish
system ECTS among other Automatic Train Protection/Automatic
Train Control systems have been given. Some criterions for a choice of optimal level of ECTS system depending on line parameters
have been shown. The proposal referring to railway network in
Poland has been formulated.
Keywords: ETCS, European Train Control System, ERTMS,
European Rail Traffic Management, BKJP, Automatic Train Protection/Automatic Train Control, interoperability.

TECHNISCHE KONZEPTION DER VERLEGUNG
VON ETCS-SYSTEMS (ALLGEMEINE GRUNDLAGEN)
Zusammenfassung
Der Aufsatz präsentiert die kurze Beschreibung des ETCS - Systems mit der Angabe der Unterschiede in der Architektur und der
funktionalen Verschiedenheit von einzelnen Levelen. Gleichzeitig
weißt er auf die charakteristischen Merkmale des Systems, die
das ETCS – System zwischen anderen Systemen für die gefahrlose Überwachung des Zugbetriebes bevorzugen. Es werden die
Kriterien, die für den Auswahl des optimalen Levels von ETCS
– Systems in Abhängigkeit von Streckenparametern angewandt
werden können, auch angegeben. Zum Schluss wird ein Vorschlag
für das Bahnnetz in Polen dargestellt.
Schlüsselwörter: ETCS, Europäisches Leit- und Sicherungssystem, ERTMS, European Railway Traffic Manegement System,
gefahrlose Überwachung des Zugbetriebes, die Interoperabilität
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PRZEBUDOWA MOSTÓW KOLEJOWYCH
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Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane sposoby budowy i wzmacniania fundamentów oraz konstrukcji oporowych, ze szczególnym
uwzględnieniem mostów kolejowych, po których może odbywać
się ruch. Przybliżono różne rozwiązania konstrukcyjne i rodzaje
fundamentów oraz ścian oporowych, omawiając sposób ich wykonania oraz zalety i wady.
Słowa kluczowe: fundament, ściana oporowa, wzmocnienie
podłoża

1. Budowa i wzmacnianie fundamentów przebudowywanych
mostów kolejowych pod ruchem
Projektowanie przebudowy mostów kolejowych pod ruchem wymaga dobrej znajomości technicznych możliwości firm i służb budowlanych oraz twórczego wykorzystania tej wiedzy. Budowa lub wzmacnianie fundamentów takich obiektów oraz budowa konstrukcji oporowych, umożliwiających zmianę zagospodarowania terenu przyległego
do linii kolejowej, to zadanie szczególnie trudne. Potrzebna jest bardzo
dobra znajomość różnych rodzajów fundamentów i wiedza o sposobie ich budowy, uwarunkowaniach technologicznych oraz możliwości
sprostania przez wykonawcę szczególnych wymagań kolejowych.

1 mgr inż., Instytut Badawczy Dróg i Mostów
2 mgr inż., Instytut Badawczy Dróg i Mostów
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Artykuł ogranicza się do przedstawienia fundamentów przydatnych
w tego typu robotach. Omówienie sposobu ich wykonania oraz zalet
i wad ułatwią projektantowi wybór optymalnego rozwiązania. Wybór
nie będzie łatwy, bowiem trzeba przeanalizować wszystkie uwarunkowania miejscowe obiektu oraz charakter i obciążenie linii kolejowej,
szanse uzyskania wyłączenia torów z użytkowania, częstotliwość wyłączeń i czas ich trwania.

2. Wzmacnianie podłoża metodą wgłębnego mieszania gruntu
(DSM)
Mieszanie wgłębne (ang. deep soil mixing) jest metodą formowania
w podłożu kolumn lub ich układów, albo masywnych bloków, utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem: najczęściej
z wapnem i/lub cementem, niekiedy z mieszanką cementowo-piaskową. Metoda ta jest wykorzystywana do wzmacniania grubych warstw
(ponad 20 m) słabych gruntów spoistych, namułów i torfów, które
trudno byłoby wymienić albo wzmocnić innymi metodami.
Wytwarzane elementy mają postać pojedynczych kolumn, ścian,
rusztów lub bloków (rys. 1). Średnica kolumn wynosi od 0,4 do 1 m,
długość zwykle do 10 m ale osiąga 20 m i więcej. Kolumny są zwykle
rozmieszczane w siatce 1 × 1 m do 2 × 2 m albo w rzędach (styczne lub
wcięte). Odmianą kolumn są cienkie “minipale” o średnicy do 200 mm
ze słabego gruntu mieszanego z wprowadzaną świdrem ślimakowym
mieszanką piaskowo-cementową. Mają one długość od 3 do 10 -12 m,
rozmieszczane są w liczbie 1 do 2 na m2.

Rys. 1. Przykłady układów kolumn DSM: pojedynczych oraz ścian, rusztu
i bloku z kolumn stycznych lub przecinających się [EN 14679]
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Celem zabiegu jest poprawa właściwości mechanicznych podłoża.
Zaletą metody, w porównaniu z wymianą gruntu, jest szybkie uzyskiwanie wzmocnienia podłoża i możliwość obciążenia kolumn już
po paru tygodniach po ich wykonaniu. Natomiast trzeba mieć świadomość, że formowane kolumny nie są sztywnymi elementami konstrukcyjnymi, jak pale. Często też celowo są wykonywane jako dość
podatne, co zapewnia włączenie do współdziałania z nimi otaczającego gruntu. W zależności od warunków podłoża mieszanie wgłębne jest
wykorzystywane do wzmocnienia podłoża, głównie dużych masywów
ściśliwego gruntu w celu zwiększenia nośności i poprawy stateczności
oraz ograniczenia osiadań, np. pod budowanymi lub poszerzanymi
nasypami drogowymi albo kolejowymi, dojazdami do mostów; stabilizacji bloków gruntu (zwykle głębokości 2 do 5 m) w celu uzyskania
ich jednorodnej wytrzymałości; formowania przegród przeciwfiltracyjnych; zapobiegania upłynnieniu luźnych gruntów piaszczystych.

Fot. 1, 2. Mieszadła do formowania na sucho kolumn DSM średnicy 600
– 800 mm
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Przydatność tej metody jest ograniczona, jeżeli w gruncie występują przeszkody utrudniające mieszanie, grunt ma niekorzystne
właściwości chemiczne itp. Aby określić ilość spoiwa potrzebną w występujących gruntach, należy wykonać wstępne badania mieszanki
na próbnych mieszankach w laboratorium lub wykonując kolumny
próbne na obiekcie. W przypadku gruntów o dużej zawartości części
organicznych należy sprawdzić możliwość uzyskania wymaganej wytrzymałości, przepuszczalności i długotrwałej stateczności.
W metodzie suchej wytrzymałość na ścinanie stabilizowanego gruntu wzrasta od 10 do 40 razy, zwykle do 100 – 150 kPa. W metodzie
mokrej wytrzymałość na ściskanie kolumn cementowo - wapiennych
osiąga 3 do 6 MPa, zależnie od właściwości gruntu oraz rodzaju i ilości użytego spoiwa. Szczególnie dużą wytrzymałość uzyskują kolumny formowane z użyciem mieszanki cementu i granulowanego żużla wielkopiecowego; ale w gruntach organicznych wytrzymałość jest
znacznie mniejsza. W świeżej kolumnie może być osadzane zbrojenie.
Wadą metody, szczególnie technologii mokrej, jest zanieczyszczenie
terenu zaczynem cementowym, miejsca robót i przyległego terenu.
Wymagania dotyczące wykonywania i projektowania zawiera norma
EN 14679:2005.

3. Posadowienia głębokie (pale i inne techniki)
3.1. Pale
W Polsce rynek zdominowały pale wiercone, zwłaszcza wielkośrednicowe. W latach 70-tych, gdy te pale wprowadzono, to nastąpił przełom - można było nimi zastąpić kesony. Pozwoliły znacznie łatwiej
wykonywać fundamenty w rzekach i to głównie spowodowało, że pale
się okazały wysoce konkurencyjne. Sytuacja do tej pory się nie zmieniła, jeżeli obiekty posadowione są w wodzie lub gdy są bardzo duże
obciążenia skupione albo też jest potrzebna duża sztywność, to inne
rodzaje pali jej nie zapewnią. Jednak pale wielkośrednicowe są obecnie nadużywane, a równie dobre i często konkurencyjne cenowo są
inne pale, np. wbijane (prefabrykowane żelbetowe i strunobetonowe,
z kształtowników stalowych) oraz różne pale formowane w gruncie,
zwłaszcza wiercone bezurobkowo, a także pale wkręcane.
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3.1.1 Charakterystyka pali przemieszczeniowych
Dawniej podstawowym rodzajem pali były pale wbijane. Rozpowszechnienie w latach 70-tych pali wierconych spowodowało niemal
wyparcie z użycia pali wbijanych. W ostatnich latach zyskują one na
nowo dużą popularność. Należą do nich głównie żelbetowe pale prefabrykowane, a także pale z kształtowników stalowych (rur, dwuteowników) oraz pale formowane w gruncie.
3.1.2 Pale prefabrykowane
Pale mają przekroje okrągłe, kwadratowe, prostokątne, a pale stalowe – użytego kształtownika (np. H, rura, para grodzic itp.). Długość
pali drewnianych wynosi zwykle 5 do 15 m, prefabrykowanych betonowych – nawet ponad 30 m, a stalowych – ponad 50 m. Pale mogą
być pionowe lub o pochyleniu 5:1, a nawet 3:1.
Szerokie zastosowanie znalazły pale prefabrykowane w wykonywaniu fundamentów słupów kolejowej sieci trakcyjnej. Wykorzystuje się
do tego specjalne zestawy sprzętowe dostosowane do torów kolejowych. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonawstwa zawiera norma PN-EN 12699:2002.
Zalety pali prefabrykowanych to: czyste (bez powstawania urobku), suche i szybkie wykonawstwo (nawet 200 – 300 m dziennie), łatwość wykonania pali ukośnych (pozwala zmniejszyć wymiary zwieńczenia), osiąganie dużej głębokości dzięki użyciu łączenia z odcinków,
możliwość szybkiego obciążenia pali (nie oczekuje się na dojrzewanie
betonu). Wskutek przemieszczania gruntu na boki i zagęszczania go,
pale wbijane uzyskują duże opory pobocznicy i ostrza. Głębokość wbijania można dostosować do występujących oporów gruntu. Pomiar
wpędu lub przebiegu fali sprężystej umożliwia pośrednią kontrolę
nośności pala. Zaletą pali prefabrykowanych jest duża wydajność wykonywania oraz możliwość obciążenia niemal natychmiast po wbiciu,
ewentualnie po wykonaniu zwieńczenia.
Wady pali prefabrykowanych to ryzyko zbyt małego zagłębienia
podstawy w warstwę nośną i trudność przebicia twardych przewarstwień. Istnieje groźba uszkodzenia pali prefabrykowanych podczas
podnoszenia, transportu lub zbyt intensywnego wbijania, a pali formowanych w gruncie - podczas wbijania sąsiednich pali, jeśli ich beton nie uzyskał dostatecznej wytrzymałości. Średnica pali jest ograniczona zwykle do 70 cm (większe wymiary mogą mieć pale z rur wbi-
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janych z otwartym dnem. Podczas wbijania pale mogą odchylać się
od planowanego położenia, a nawet wyginać i popękać. Wbijanie pali,
zwłaszcza pełnych przekrojów, wywołuje wstrząsy i hałas. W nieściśliwych gruntach spoistych wbijanie pali powoduje ich rozpychanie
na boki i w górę, co może wywołać uniesienie wcześniej wbitych pali.
Wbijanie pali wykonuje się kafarami sprawnie poruszającymi się po
terenie, ale potrzebna jest duża powierzchnia placu budowy i dogodne
dojazdy. Kafar może wbić kilka pali w czasie przerwy w ruchu kolejowym i wycofać się poza obszar ruchu. Do miejsca robót trzeba dowieźć
długie elementy do wbijania; wymaga to odpowiednich dróg dojazdowych.
Pale stalowe w konstrukcjach trwałych nie są chętnie stosowane.
Powszechna jest obiekcja, co do trwałości, powodowana obawą korozji
- są to zastrzeżenia nieuzasadnione, przeczą im doświadczenia zagraniczne. Nie bez znaczenia w naszym, polskim podejściu jest też wieloletnie traktowanie żelbetu jako zasadniczego materiału konstrukcyjnego, podczas gdy stal była reglamentowana, dostępna ze skąpych
przydziałów.
Za granicą stalowe profile wbijane są stosowane w konstrukcjach
obiektów. Szerokie zastosowanie znajdują elementy grodzic; wykonuje się z nich ściany oporowe oraz przyczółki i słupowe filary w obiektach mostowych.
3.1.3. Pale wbijane formowane w gruncie
Pale Franki
Są to pale przemieszczeniowe, formowane w gruncie w rurach pogrążanych metodą udarową. Pale mają średnicę nominalną 35, 40 i
50 cm, długość do 12 m, wyjątkowo do 18 m. Zasada wykonania jest
następująca (rys. 2). W prowadnicach kafara ustawia się stalową rurę
formowniczą i opiera ją o teren w miejscu wykonywania pala. Do rury
wsypuje się wilgotną mieszankę betonową i zagęszcza młotem. Młot
metalowy o masie 2,5 ÷ 5,0 t, uformowany w kształcie cygara, ma
średnicę około 15 cm mniejszą od średnicy rury. Młot jest wprowadzony do rury i w niej podciągany – zrzucany. Mieszanka betonowa
ubijana najpierw przy małym spadku młota zagęszcza się i klinuje w
rurze tworząc w niej korek. Przy odpowiedniej wysokości korka, opory wynikające z zaklinowania betonu są tak duże, że silne uderzenia
młota spadającego ze znacznej wysokości powodują wciąganie rury
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w grunt. Po osiągnięciu wymaganego zagłębienia rury zawiesza się ją
i unieruchamia na linach kafara, a następnie bardzo silnymi uderzeniami młota powoduje częściowe wybicie korka betonowego poniżej
rury. Tworzy się w ten sposób poszerzona podstawa pala. Pale mogą
być zbrojone; wtedy wstawia się do rury kosz zbrojeniowy i przystępuje się do formowania trzonu pala.

Rys. 2. Schemat technologiczny pali Franki

Systematycznie dosypuje się do rury wilgotną mieszankę betonową i ubijając ją podciąga rurę do góry. Wybijana młotem mieszanka
tworzy poszerzenia pobocznicy. Młot jest podciągany i opuszczany wewnątrz szkieletu zbrojeniowego.
Pale Franki wyróżnia duża nośność. Są szczególnie zalecane
w gruntach niespoistych. W wyniku wykonywania tych pali następuje zagęszczenie gruntu, co przyczynia się do bardzo dużej nośności fundamentu. Nadmierne zagęszczenie gruntu może spowodować
uszkodzenie lub zniszczenie wcześniej wykonanych pali. Z tego powodu należy tak organizować prace, aby jako pierwsze wykonywać pale
wewnętrzne fundamentu i przesuwać się na zewnątrz. Jeśli funda-
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ment ma być otoczony ścianką szczelną, to powinna ona być wbijana
dopiero po wykonaniu pali.
Wadą pali Franki jest wywoływanie hałasu oraz drgań terenu, które mogą być szkodliwe dla pobliskich budowli. Wykonawstwo tych
pali wyróżnia duży nakład robocizny. Mimo to, z uwagi na zasoby już
zamortyzowanego ale w pełni sprawnego sprzętu, mogą się okazać
tańsze od innych pali. O wyborze pali powinny decydować również
względy ekonomiczne.
Pale Franki są wskazane w miejscach, gdzie trudno dowieźć długie
prefabrykaty lub dojechać betonowozem. Do formowania pali Franki stosuje się beton wilgotny, który nie wymagaj mieszania w czasie
transportu, a więc może być dowożony ciągnikiem rolniczym na przyczepie lub saniach.
Pale rurowe BSP
Pale BSP są odmianą pali Franki. Wykonuje się je z użyciem traconych rur osłonowych, zamkniętych od dołu przyspawaną blachą.
Przy ich wykonywaniu stosuje się analogiczną metodę pogrążania
rury jak przy palach Franki, ale nie wyciąga się rur, tylko je pozostawia w gruncie i wypełnia betonem. Dzięki temu nie są potrzebne
kafary; do obsługi młota wystarczy dźwig z wciągarką wolnospadową.
Jest to dość prymitywna technologia przydatna przy małej liczbie pali.
Stosuje się ją w specjalnych przypadkach, np. przy budowie fundamentów rusztowań w miejscach niedostępnych dla ciężkich maszyn
lub w szczególnych warunkach wykonawstwa. Przykładem może być
pogrążanie pali w torowisku kolejowym, w czasie przerwy w ruchu pociągów; jeśli wykonanie pala nie zostanie zakończone w limitowanym
czasie, wystającą część rury można obciąć, a w kolejnej przerwie ruchu pociągów dospawać ją, dokończyć wbijanie (na stary korek trzeba
dosypać nowego, wilgotnego betonu), a po osiągnięciu wymaganego
poziomu wstawić zbrojenie i wypełnić rurę betonem. Betonowanie
można wykonać w dowolnym czasie po wbiciu rur.
Do formowania pali BSP najbardziej przydatne są cienkościenne rury spiralnie spawane. W kraju rury te są produkowane ze stali
ST 3S o średnicach 322,9 i 355,6 mm, przy grubości ścianki 5 do
8 mm. Rury o grubszych ściankach stosuje się w konstrukcjach tymczasowych, jak rusztowania, pomosty robocze. W takim przypadku
nie wypełnia się ich mieszanką betonową, przez co mogą być wyciąg-
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nięte i użyte ponownie. Minimalne wielkości: grubości rur, masy młota i udźwigu pali podano w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne grubości rur, masa młota i udźwig pali BSP
Średnica
rury
[mm]

Minimalna
grubość rury
[mm]

Masa
młota
[t]

Udźwig
pala
[kN]

254
305
356
406
457
508

3.3
3.3
3.3
3.7
4.0
4.5

0.75
1.2-1.8
2.0-2.7
2.5-3.5
3.0-4.0
4.0-4.5

150-200
300-400
400-550
500-650
650-750
800-1000

W ostatnich latach jedna z firm palowych wykonywała pale BSP wykorzystując szczególne ich zalety przy budowie fundamentów filarów
mostu budowanych w korycie rzeki, w innym przypadku przy wykonywaniu podpór mostu objazdowego. Pale BSP można wykorzystać do
wzmacniania posadowienia w miejscach, gdzie wprowadzenie dużych
maszyn jest niemożliwe. Także w warunkach ograniczonej wysokości
roboczej np. pod mostem (rury pali są wtedy spawane z odcinków).
Zaletą pali BSP jest użycie lekkiego, mobilnego sprzętu, przydatnego
w warunkach utrudnionego dostępu. Dzięki pozostawieniu rury stalowej pal może przenosić znaczne obciążenia wkrótce po wykonaniu.
Wadą jest wolne tempo robót, ale w przypadkach remontu, gdy liczba
pali jest nieznaczna, mała prędkość może nie być wadą.
3.1.4. Pale formowane w rurach wkręcanych, wbijanych lub wciskanych
Pale Tubex są wykonywane metodą wkręcania z równoczesnym
wciskaniem. Składają się one (rys. 3) z trzonu stalowego (rura Ø 220
÷ 457 mm) i metalowej podstawy (stożek Ø 300 ÷ 760 mm, z uzwojeniem spiralnym).
Pogrążanie pala jest wspomagane podpłukiwaniem. Używa się do
tego zaczynu cementowego. W wyniku tego, w dolnej części pala i wokół pobocznicy, powstaje otoczka z zaczynu cementowego lub mieszaniny zaczynu i gruntu. Otoczka zespalając pal z gruntem znacznie
zwiększa jego nośność. Trzon pala może pozostać pusty lub być wypełniony betonem albo betonem zbrojonym.
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Rys. 3. Schemat konstrukcji pala Tubex

Pale wykonuje się przy użyciu maszyny wyposażonej w przelotowy
stół obrotowy, przystosowanej do wkręcania pali pionowych i ukośnych
(nawet do 45°). Pale można wykonywać w miejscach o ograniczonej wysokości (w halach, pod wiaduktami). Stosuje się wtedy krótkie odcinki
rury, które dokłada się i spawa z trzonem w miarę wkręcania pala. Technologia pali Tubex nie dopuszcza przerwy w wykonawstwie. Pal należy
zakończyć zanim zaczyn wtłoczony do gruntu nie rozpocznie wiązania.
Pale Tubex mogą być stosowane w budowlach nowych lub wykorzystane do wzmacniania posadowienia istniejących obiektów. Pale są
szczególnie zalecane w gruntach niespoistych. W wyniku przesycenia
gruntu wokół pala zaczynem cementowym, wtłaczanym jako czynnik
podpłukujacy i zmniejszający opory pogrążania, uzyskuje się znacznie
większą średnicę „roboczą” pala niż jego wymiar nominalny. Nośność
pali Tubex, w porównaniu z innymi palami o zbliżonych wymiarach,
jest wyjątkowo duża. Duży też jest ich koszt, głównie z powodu traconej podstawy i pozostawianej rury. W szczególnych przypadkach pale
te, mimo wysokiego kosztu, dzięki swym zaletom stwarzają możliwość
uzyskania racjonalnego i ekonomicznego posadowienia.
Pale Tubex są wykonywane w Polsce od dziesięciu lat. Pale Fundex
mają średnicę nominalną do 0,4 m. Wykonuje się je przy użyciu kafa-
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ra wyposażonego w stół obrotowy i parę siłowników, przeznaczonych
do pogrążania lub wyciągania z równoczesnym pokręcaniem rury obsadowej. Inwentarzowa rura jest od dołu zamykana traconą końcówką o średnicy 540 mm.
Po zagłębieniu rury do projektowanej rzędnej umieszcza się w niej
zbrojenie, a następnie całkowicie wypełnia mieszanką betonową. Rura
obsadowa jest pokręcana stołem obrotowym i wyciągana siłownikami.
Nad pozostawioną w gruncie końcówką (butem) formuje się powiększona stopa pala i jego trzon. Podczas wykonywania pala grunt jest
rozpychany na boki. Sprzyja to poprawie nośności podłoża. Nowością
jest stosowanie popłukiwania w trakcie wkręcania pala. Stosuje się
zaczyn cementowy, który – rozprowadzany w gruncie w czasie pogrążania podstawy –i znacząco zwiększa nośność pobocznicy pala. Metoda umożliwia wykonywanie pali pionowych i ukośnych.
Pale Vibrex są formowane przy użyciu rury obsadowej z podstawą zamkniętą traconym butem stalowym, wbijanej za pomocą młotów hydraulicznych lub spalinowych. Rura jest wyciągana przy użyciu wyciągarki i wibratora. Średnica pali Vibrex wynosi 457 mm lub
508 mm, długość do około 25 m. Istnieje możliwość powiększenia
średnicy podstawy i pobocznicy w rejonie podstawy (system Super
Vibrex) przez ponowne wbijanie rury w czasie betonowania. Pale są
stosowane w gruntach luźnych, średnio zagęszczonych i zagęszczonych, cechuje je bardzo duża nośność Nt 1,5 do 2,5 MN i bardzo małe
osiadania (5 – 8 mm).

Rys. 4. Technologia formowania pali Vibrex
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Pale VDP (ang. Vibro Displacement Piles) systemu Kellera. Wykonanie pali polega na wwibrowaniu w grunt stalowej rury na określoną
głębokość lub do momentu uzyskania wymaganych oporów pogrążania. Podczas pogrążania rury grunt jest rozpychany na boki, powodując dogęszczenie podłoża wzdłuż pobocznicy pala oraz pod podstawą.
Do wykonania pali stosuje się stalowe rury o średnicy np. 356 mm
lub 406 mm, ze szczelną podstawą zamykaną w trakcie pogrążania
rury i otwieraną w trakcie jej podciągania. Wyciąganiu rury z gruntu
przy użyciu wibratora towarzyszy wypływ betonu i formowanie trzonu pala. Betonowanie pod ciśnieniem zapewnia uzyskanie dobrego
styku z gruntem na pobocznicy pala i pozwala na osiągnięcie projektowanych nośności pala już przy niedużych zagłębieniach podstawy
w podłoże nośne.
Do wykonania pali VDP stosuje się wibratory nasadowe lub przelotowe. Zastosowanie wibratora przelotowego umożliwia wykonanie pali o praktycznie dowolnej długości. W przypadku konieczności
znacznego zagłębienia podstawy pala w grunty zagęszczone, stosuje
się dodatkowo wspomaganie płuczką wodną. Pale VDP wykonuje się
na ogół z betonu klasy C20/25 lub wyższej. Jeżeli względy statyczne
tego wymagają, pale zbroi się np. koszem zbrojeniowym lub profilem
stalowym. Zastosowanie wibratora przelotowego do wykonywania pali
VDP pozwala na szybkie i pewne wprowadzenie zbrojenia o dowolnej
długości jeszcze przed zabetonowaniem pala.
3.1.5 Pale wiercone z usuwaniem urobku
Pale wiercone są obecnie najbardziej rozpowszechnione w Polsce.
Można powiedzieć, że są one nadużywane, zwłaszcza pale wielkośrednicowe. Najpopularniejsze stały się pale CFA.
Pale CFA
Pale formowane świdrem ciągłym, nazywane powszechnie CFA
(ang. Continuous Flight Auger), weszły do praktyki robót fundamentowych w Polsce w połowie ubiegłego dziesięciolecia. Ich liczne zalety
spowodowały bardzo szeroki i szybki rozwój bazy technicznej. Co najmniej 10 firm ma te pale w swojej ofercie. Obecnie pale CFA stanowią
znakomitą większość pali wierconych wykonywanych w przedziale
średnic do 0,80 m.
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Fazy wykonywania pali CFA przedstawiono schematycznie na rys. 5:
a) świder ciągły,
b) wiercenie świdrem z jednoczesnym jego zagłębianiem,
c) dowiercenie do pełnej głębokości,
d) podciąganie świdra z jednoczesnym tłoczeniem mieszanki betonowej przez rurę rdzeniową,
e) zabetonowanie pala z pewnym naddatkiem,
f) pogrążanie zbrojenia,
g) umieszczenie zbrojenia w górnej części pala (nie na całej długości).

Rys. 5. Schemat technologii pali CFA

Jeśli pale są formowane z poziomu wyższego niż głowice pali, bezpośrednio po zakończeniu podawania betonu trzeba usunąć grunt,
oczyścić powierzchnię betonu, wcisnąć szkielet zbrojeniowy i wykop
zasypać. Zasypywanie trzeba wykonać ze starannością, aby nie spowodować przemieszczenia zbrojenia.
Technologia CFA umożliwia budowę pali pionowych. Jako wyjątkowe należy traktować wykonywanie pali o małym pochyleniu. Najbardziej rozpowszechnione są pale o średnicy 0,6 0,8 m. Wykonuje się też
pale cieńsze, np. 0,5 i 0,4 m a ostatnio też pale o średnicy 1,0 i 1,2 m.
Głębokość palowania zależy od możliwości technicznych sprzętu; są
maszyny ze świdrami przekraczającymi długość 20 m. Imponująca
jest prędkość robót. Wykonanie pala trwa, zależnie od średnicy i głębokości, od kilkunastu minut do godziny. Zasadą jest, że wkręcanie
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świdra należy rozpoczynać dopiero wtedy, gdy na budowie jest już autobetoniarka z betonem w ilości niezbędnej do uformowania pala.
Stosowanie pali CFA, podobnie jak innych nowych rozwiązań
technicznych, napotyka na niechęć i uprzedzenie inwestorów albo
– przeciwnie – ich wygórowane oczekiwania. Warto więc powiedzieć
o wadach i zaletach tych pali, aby ustrzec inwestorów przed zbędnym
sceptycyzmem lub – co groźniejsze – nadmiernym optymizmem. Pale
CFA wykonywane są w różnych gruntach, nawet na kilku budowach
przechodzono nimi przez gytie i torfy nalegające w Rynnie Żoliborskiej
w Warszawie. Zaleca się jednak ostrożność z kończeniem pali w piaskach drobnych i pylastych. Łatwo spowodować upłynnienie tych
gruntów w początkowej fazie formowania pala, gdy podciągany jest
ku górze świder. Podobnie jest z palami posadowionymi w gruntach
z napiętym zwierciadłem wody. W gruntach spoistych pale CFA są korzystne, ponieważ nie ma nawet krótkotrwałego odprężenia; w czasie
wkręcania świdra grunt jest rozpierany, a czasie betonowania naciska
na niego dużym ciśnieniem beton.
Pale wiercone (wielkośrednicowe)
Do niewątpliwych zalet pali wierconych można zaliczyć:
− duże średnice - ponad 300 cm (w Polsce do 180 cm),
− bardzo duża nośność > 20 MN,
− bardzo duża długość > 50 m,
− duża sztywność zginania,
− możliwość przewiercania twardych przeszkód,
− kontrola przewiercanego gruntu,
− łatwe dostosowanie długości do warunków gruntowych,
− brak wstrząsów, umiarkowany hałas,
− duża wydajność, zwłaszcza pali CFA.
Spośród wad tych pali można wymienić:
−
potrzebny kosztowny sprzęt i wykwalifikowany personel,
− możliwość defektów trzonów (przewężeń, słabych przewarstwień),
− możliwość obwałów otworów nierurowanych, osłabienia gruntu
wokół pala,
− zapewnienie jakości wymaga doświadczenia i rzetelnego nadzoru,
− ograniczone pochylenie,
− urobek - czasami trudny do “zagospodarowania”.
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Celowe jest stosowanie pali wierconych, gdy:
− występują przeszkody uniemożliwiające wbijanie pali,
− potrzebne są bardzo długie pale, o różnej, zmiennej długości
albo o dużej sztywności na zginanie,
− pale dochodzą do skały lub są w nią wwiercane,
− niedopuszczalne są wstrząsy i hałas,
− są wykonywane w agresywnym środowisku (duże przekroje,
możliwość zabezpieczenia pozostawianą rurą lub koszulką).
Pale wiercone są stosowane do budowy ściany palowej (zbrojone są
wszystkie pale lub co drugi pal) oraz do wzmacniania fundamentów
(zwłaszcza pali Tubex i mikropali).
Ograniczenia stosowania:
− można wykonywać tylko pale pionowe lub z małym pochyleniem
(wyjątki: pale wkręcane Tubex; mikropale – mogą mieć niemal
dowolne pochylenie).
− brak możliwości dostępu ciężkich maszyn (wyjątek: technologie
specjalne, mikropale)
− pale wkręcane i wiercone przemieszczeniowe trudno zagłębić
w bardzo mocne grunty lub przebić przez mocne przewarstwienia.
Zasady wykonywania pali wierconych podaje norma PN-EN 1536.
Zbrojenie pali nie jest konieczne do dna, zwłaszcza niewskazane w palach CFA, gdzie usiłowanie wciśnięcia zbrojenia do spodu uformowanego pala może tylko zaszkodzić. Wartości minimalnego przekroju zbrojenia As (%) określono odmienne niż w krajowych normach
konstrukcji żelbetowych, redukując wymagane zbrojenie większych
przekrojów:
− w przypadku przekroju betonu Ac ≤ 0,5 m2 :
As ≥ 0,5 % Ac ,
− przy przekroju betonu 0,5 m2 < Ac ≤ 1,0 m2 :
As ≥ 25 cm2,
− przy przekroju betonu Ac > 1,0 m2 : As ≥ 0,25 % Ac .
Korzystne jest stosowanie zabiegów zwiększania nośności, np.
różnych sposobów wzmacniania zastrzykami w celu zwiększenia oporów podłoża; w ich wyniku pal zachowuje się pod obciążeniem jak
pal przemieszczeniowy. Najczęściej jest stosowane naprężanie podłoża podstawy, które powoduje wzbudzenie jej oporu już przy małych
osiadaniach - zabieg ten naprawdę daje efekt. Rzadziej stosowane są
w Polsce zastrzyki zwiększające opory pobocznicy. Rozwiercanie pod-
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staw jest przydatne tylko w mocnych gruntach spoistych, zapewniających stateczność rozwiercenia, rozwiązanie to jest mało efektywne,
rzadko stosowane i obecnie zanika.
Barety
Stosowanie baret w miejsce pali wielkośrednicowych staje się coraz
powszechniejsze. Początkowo wykonywano je tylko jako fundamenty podpór tymczasowych w głębokich wykopach otoczonych ścianami szczelinowymi, rozpieranymi stropami kondygnacji podziemnych
(metoda stropowa). Sprzęt i zaplecze służące do głębienia szczelin wykorzystywano do głębienia otworów baret. W ostatnich kilku latach
rozpoczęto wykonywanie takich fundamentów przy budowie mostów
i wiaduktów. Prostokątny kształt barety stwarza korzystne warunki do
przenoszenia obciążeń poziomych. Znaczna sztywność przekroju prostokątnego w jednym kierunku a w drugim kierunku duża powierzchnia przekazu na grunt sił poziomych daje konstruktorowi łatwość
kształtowania fundamentu obciążonego wielkimi siłami poziomymi.
Z takimi właśnie przypadkami mamy do czynienia w posadowieniach
obiektów mostowych. Zachętą do rozpowszechniania takich zastosowań baret staną się zapewne wyniki badań nośności. Dotychczas znane są wyniki zaledwie kilku polskich badań, ale rezultaty wskazują na
dużą nośność zbadanych elementów.

Rys. 6. Przykłady przekroju poprzecznego baret wykonanych chwytakami
prostokątnymi i zaokrąglonymi
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Obecnie co najmniej 8 firm posiada sprzęt i doświadczenie umożliwiające wykonywanie baret na szerszą skalę. Podstawowe wymiary
głębionego otworu zależną od stosowanego chwytaka. Oto gama dostępnych w kraju chwytaków:
− długość 2,5 m (z zaokrąglonymi powierzchniami), szerokość 0,6
lub 0,8 m, nawet 1,0 m,
− długość 2,8 m (kształt prostokątny lub z zaokrąglonymi powierzchniami), szerokość 0,6 lub 0,8 m, nawet 1,0 m.
Należy zaznaczyć, że barety są łatwiejsze i szybsze w budowie niż
rurowane pale wielkośrednicowe. Zalety (i mankamenty) technologii
z użyciem zawiesiny iłowej są analogiczne jak w robotach związanych
z palami wielkośrednicowymi. Roboty z użyciem zawiesiny bentonitowej powodują zanieczyszczenie otoczenia. Na kilku obiektach w centrum Warszawy stosowano iniekcyjne naprężanie podstaw baret.
Tablica 2. Podstawowe parametry techniczne pali wierconych
Rodzaj pala

średnice [cm]

nośność obliczeniowa [MN]

do 50 - 60

do 0,6 - 1,0

> 60 - 80
do 300 (450)
50 – 100 (120)

1,5 - 6,0
max > 20
1-3

− barety Ab < 10 m2

w ≥ 40

max > 15 - 20

− bezurobkowe np. Omega, De Waal

30 - 60

zwykle 1,0 - 2,0

30 - 56 (67)

do 2,5 (3,5)

8 - 30

0,3 – 0,8 (max >2,0)

− małośrednicowe
− wielkośrednicowe (rurowane, w zawiesinie)
− formowane świdrem ciągłym CFA

− wkręcane (np. Atlas, Fundex, Tubex)
− mikropale

3.1.6. Pale przemieszczeniowe wiercone (bezurobkowe) i wkręcane
Nową generację stanowią systemy „bezurobkowego” wykonywania
pali wierconych przemieszczeniowych oraz pali wkręcanych, które poprawiają nośność pali oraz eliminują wywożenie z budowy zwiercin.
Pale te o średnicach 300 do 800 mm i długości do 30 m są udoskonaleniem pali CFA. Pale są formowane świdrem z różnymi końcówkami
(rys. 8), np. z traconym ostrzem, o zmiennym skoku i kierunku spirali oraz przekroju rury rdzeniowej. Specjalne ukształtowanie końcówek
zmniejsza opory wkręcania i - jak wykazują doświadczenia - zapewnia
nośność większą od wbijanych pali prefabrykowanych o 20 – 30 %. Jednak w bardzo mocnych gruntach np. zagęszczonych piaskach i żwirach
bywa trudne uzyskanie wymaganego zagłębienia. Tak formowane są
typowe pale nośne (także ukośne), a w gruntach niespoistych mogą one

152

Grzegorzewicz K., Giergowicz A.

pełnić rolę pali zagęszczających podłoże. W kraju wykonywane są m.in.
pale Atlas, Fundex, Omega i Screwsol.
Pale przemieszczeniowe wiercone i wkręcane umożliwiają szybkie
i ekonomiczne posadowienie niemalże wszystkich rodzajów fundamentów w różnych warunkach gruntowych.

Rys. 7. Przykłady końcówek do formowania pali wkręcanych: a. Atlas, b.
Omega, c. Fundex, d. Olivier, e. Screwsol, f. De Waal
Tablica 3. Parametry pali wierconych przemieszczeniowych i wkręcanych
Rodzaj pala
Atlas
Olivier
Omega
De Waal
Fundex
Tubex
Screwsol

Moment obrotowy
[kNm]
450
400
brak danych
170
500
brak danych
450 – 500

Średnica podstawy
[cm]
46 –82
ostrze 51 – 71
tracone ostrze
30 – 50
45 - 56 (66)
30 – 65
33

Średnica trzonu
[cm]
31 – 61
36 – 56
31 – 61
22 – 32,4
38 – 46 (52)
22 – 45,7
25/40 – 35/50

Uwagi
„gwintowany”
można z iniekcją
z iniekcją
„gwintowany”

Do zalet pali wkręcanych należą:
− brak urobku wydobywanego na powierzchnię,
− duże nośności spowodowane dogęszczeniem gruntu wokół pala
w czasie wykonawstwa,
− szybki i pewny montaż zbrojenia,
− małe zużycie betonu w porównaniu z palami o większych przekrojach,
− duża szybkość wykonania oraz umiarkowane koszty.
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Większości tych rodzajów pali nie obejmują normy PN-EN 1936:1999
i PN-EN 12699:2000, a tym bardziej norma palowa PN-B-02482:1983
lub inne normy krajowe.
3.1.7. Mikropale
Do zastosowań specjalnych jak wzmacnianie konstrukcji i w warunkach utrudnionego wykonawstwa, szczególnie przydatne są mikropale.
Istnieje wiele ich odmian, różniących się konstrukcją i sposobem formowania (wiercone i iniektowane; wbijane, wciskane).

Rys. 8. Przykłady zastosowań mikropali: a) wzmocnienie fundamentu bezpośredniego, b) wzmocnienie fundamentu palowego, c) konstrukcja stabilizująca osuwisko

Rys. 9. Typowe przekroje poprzeczne mikropali: żelbetowego i zespolonych

Mikropale wiercone mają średnicę do 300 mm. Trzon formowany
jest z betonu zbrojonego rurą lub profilem stalowym albo koszem lub
wiązką z prętów zbrojeniowych. Mikropale przemieszczeniowe wykonuje się przez wbijane, wciskane, wwibrowywane lub wkręcane elementów o średnicy do 150 mm. Ich trzon najczęściej stanowi stalowa
lub żeliwna rura grubościenna. Długość mikropali może być znaczna,
osiągać ponad 30 m.
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Mikropale pomimo małych przekrojów osiągają nośności porównywalne z nośnością tradycyjnych pali wierconych czy wbijanych. Duża
nośność mikropali jest uzyskiwana dzięki ich formowaniu z użyciem
techniki zastrzykowej, zapewniającej dobre zespolenie z gruntem.
Szczególnie duże nośności uzyskuje się stosując iniekcję wielokrotną
(przez rurę z zaworami opaskowymi) i zbrojenie z grubościennych rur
stalowych średnicy 200 – 240 mm.
Obciążenia mikropali przenoszone są głównie przez pobocznicę. Graniczna nośność podstawy osiąga 15 do 20 % nośności pobocznicy, dlatego można uwzględniać ją szacunkowo. Osiadania mikropali są niewielkie i zwykle nie przekraczają 3 do 8 mm. Element nośny mikropala
powinien być zabezpieczony na całej długości przed korozją. Zwykle
wystarcza otulenie betonem lub zaprawą grubości 30 do 45 mm, bądź
kamieniem cementowym grubości 20 do 35 mm. Niekiedy zwiększa się
przekrój zbrojenia ze względu na straty korozyjne.
Mikropale nadają się do przenoszenia sił rozciągających i często są
stosowane jako tańsza alternatywa trwałych kotew gruntowych. Specyficzne cechy mikropali powodują, że są one szczególnie chętnie stosowane do wzmacniania istniejących budowli (mostów, estakad itp.) oraz
w celu przeniesienia obciążeń od wpływów sejsmicznych. Dzięki możliwości praktycznie dowolnego pochylenia mikropale są bardzo przydatne do przenoszenia obciążeń poziomych.
W Polsce mikropale wykonuje co najmniej 9 firm. Każda z nich ma
specjalistyczny sprzęt i proponuje własne rozwiązania konstrukcyjne
oraz technologię, dostosowane do potrzeb i miejscowych warunków.
Wykonawcy dysponują również sprzętem zminiaturyzowanym, umożliwiającym pracę w trudno dostępnych miejscach. Stosuje się duże
pochylenie pali, aby przez wytworzenie układów kozłowych przejąć
i przekazać na podłoże siły poziome.
W krótkim artykule nie sposób kompleksowo przedstawić całej
charakterystyki techniki palowania oraz omówić zalety i wady. Tablica 4 zawiera skondensowane informacje, pozwalające wstępnie je
porównać.
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Tablica 4. Porównanie różnych technik palowania

3.2. Iniekcja strumieniowa
Iniekcja strumieniowa (ang. jet grouting) jest to proces wzmacniania podłoża i formowania w nim elementów z tłoczonego zaczynu
i związanego nim gruntu. Polega na niszczeniu struktury i odspajaniu
gruntu (lub słabej skały) oraz jego częściowej wymianie i mieszaniu
ze spoiwem - najczęściej zaczynem cementowym. Odspajanie odbywa
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się za pomocą wysokoenergetycznego strumienia cieczy, która sama
może być czynnikiem wiążącym. W wyniku procesu iniekcji powstaje
kompozyt gruntowo-cementowy. Są z niego formowane elementy iniekcyjne: walcowe - pale lub płaskie - ściany. Z elementów tych mogą
być tworzone różne konstrukcje: bloki zeskalonego gruntu, palisady,
przegrody, płyty, sklepienia itp. Elementy iniekcyjne mogą być zbrojone elementami stalowymi. Iniekcja strumieniowa jest stosowana
w budowlach tymczasowych lub trwałych, do wykonywania albo do
wzmacniania fundamentów (rys. 10) lub podłoża, do formowania konstrukcji oporowych lub podpierających.

Rys. 10. Schemat wzmocnienia istniejącego fundamentu iniekcją strumieniową

Zaletą, zwłaszcza wobec tradycyjnych zastrzyków, jest przydatność
tej metody praktycznie we wszystkich rodzajach gruntów (mineralnych
i antropogenicznych), w zwietrzelinach, a nawet w słabych skałach.
Jednak w gruntach spoistych, a zwłaszcza w organicznych, wytrzymałość powstałego tworzywa jest mała (nawet tylko 500 kPa). Kolumny
(zwykle średnicy od 60 cm do 3 m, a nawet do 8 m) ze scementowanego gruntu pozwalają formować różne konstrukcje, np. elementy nośne
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przypominające pale wielkośrednicowe, głębokie fundamenty masywne, „studnie” ze stykających się kolumn, przegrody przeciwfiltracyjne
i wiele innych.
Główne parametry procesu iniekcji strumieniowej to: ciśnienie i wydatek cieczy, mierzone w żerdzi iniekcyjnej; skład zaczynu iniekcyjnego;
prędkość przesuwu i obrotów żerdzi iniekcyjnej. W systemie jednomediowym ciśnienie iniektu wynosi zwykle 30 – 50 MPa, a wydatek 50
– 450 l/min. Skuteczność zabiegu i wybór parametrów iniekcji należy
zweryfikować podczas prób wstępnych. Dobór rodzaju i parametrów iniekcji strumieniowej jest oparty głównie na wcześniejszych miejscowych
doświadczeniach. Iniekcja strumieniowa może być wspomagana przez
wstępną fazę odspajania (tzw. iniekcję wstępną), tylko za pomocą strumienia wody lub wody i powietrza.
Kolumny iniekcyjne mogą być zbrojone elementami stalowymi (prętami, rurami, kształtownikami), osadzanymi podczas lub po wykonaniu
iniekcji strumieniowej. W przypadku wzmacniania fundamentów należy
zapewnić ścisły kontakt pomiędzy jego spodem, a górną powierzchnią
kolumny. Konstrukcje iniekcyjne są formowane następująco:
− „świeży w świeżym" tj. kolejno, bez oczekiwania na związanie
iniektu w zachodzących na siebie elementach,
− „pierwotny-wtórny", gdy zachodzące na siebie elementy wykonuje się po upływie określonego czasu twardnienia lub po osiągnięciem przewidzianej wytrzymałości wcześniej elementów.
W odniesieniu do kolumn rozpowszechniły się błędne nazwy „pale
iniekcyjne” lub „pale jet grouting”, niezgodne z normą PN-EN 1536.
W konsekwencji tego nieporozumieniem jest traktowanie kolumn formowanych z miejscowego gruntu mieszanego z zaczynem jako pali
nośnych, pomimo wielu dobrych doświadczeń. Nie można przyjmować
wytrzymałości cementogruntu jak betonu B25 lub większej, podczas
gdy międzynarodowe zalecenia dotyczące takich konstrukcji ograniczają użyteczną wytrzymałość cementogruntu do 5 MPa (pomimo
tego, że można osiągnąć większe jej wartości, zwłaszcza w piaskach).
Do wytrzymałości takiego materiału należy stosować większe zapasy
bezpieczeństwa, niż wobec betonu o kontrolowanej jakości.
Szczególną zaletą iniekcji strumieniowej jest możliwość wykonywania elementów o znacznym pochyleniu. W przypadku wzmacniania fundamentów istniejących podpór wykonuje się w ich konstrukcji przewierty (otwory o średnicy kilkanaście centymetrów) i przez nie
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formuje kolumnę o wielokrotnie większym przekroju. Połączenie tych
właściwości daje ogromne możliwości wykonawcze. W odróżnieniu do
innych metod, iniekcja strumieniowa umożliwia wykonywanie wzmocnień fundamentów ze stanowisk roboczych usytuowanych w oddaleniu od osi obiektu, z boku w stosunku do miejsca wzmocnienia,
z miejsca poza skrajnią kolejowa. Procesowi iniekcji strumieniowej
towarzyszy wypływ na powierzchnię urobku, będącego mieszaniną
cząstek gruntu i cieczy iniekcyjnej. Należy ograniczać jego szkodliwy
wpływ na środowisko. Szczególną uwagę należy zwrócić na postępowanie z urobkiem: odbiór z otworu wiertniczego, czasowe składowanie
na budowie, możliwą utylizację i końcowe składowanie.
3.3. Ścianki stalowe
Stalowe ścianki szczelne, w kraju na ogół są stosowane jako tymczasowe obudowy wykopów. Nieliczne są przykłady budowy obiektów
trwałych z użyciem stalowych grodzic jako elementów konstrukcyjnych. Podobnie jak w przypadku prętów stalowych, powszechna jest
obiekcja co do trwałości, powodowana obawą korozji. Za granicą stalowe profile wbijane są stosowane w konstrukcjach obiektów. Szerokie
zastosowanie znajdują elementy grodzic; wykonuje się z nich ściany
oporowe oraz przyczółki i słupowe filary w obiektach mostowych.

Fot. 3, 4. Konstrukcja oporowa i przyczółki wiaduktu wykonane z grodzic
stalowych

Przyczółki z grodzic, choć na razie rzadko stosowane w Polsce,
mają wiele zalet. Są korzystne z uwagi na szybkie i proste wykonawstwo, ograniczenia „mokrych” procesów na obiekcie, a w wyniku tego
– zmniejszenie kosztu robót. Obawy o trwałość konstrukcji z grodzic zagłębionych w gruncie są zwykle przesadne, najczęściej stosuje się pewną obliczeniową redukcję grubości elementów ze względu
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na ubytki korozyjne materiału. Przyczółki z grodzic są konstrukcją
szczególnie przydatną do mostów zintegrowanych. Zaletami ich jest
duża podatność na zginanie i możliwość dużych odkształceń grodzic
(wydłużeń mostu) bez negatywnych skutków. Przykładami krajowych
realizacji są dwa wiadukty kolejowe: w Lewinie Brzeskim (fot. 5) i Swarzędzu (fot. 6).

Fot. 5. Wiadukt kolejowy w Lewinie Brzeskim
Fot. Mittal-Arcelor

Fot. 6. Wiadukt kolejowy w Swarzędzu podczas budowy (2006 r.)
Fot. Mittal-Arcelor
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Wiadukt kolejowy w Lewinie Brzeskim, o rozpiętości teoretycznej
9,84 m, zbudowano w 2003r. Przyczółki mostowe wykonano z jednego rzędu grodzic. Do budowy przyczółków o szerokości 9,24 m wykorzystano grodzice o szerokości systemowej 600 mm, wskaźniku
wytrzymałości 3200 cm3/m i długości 14 m. Po pogrążeniu widoczny
odcinek grodzic tj. ok. 4 m pokryto powłokami antykorozyjnymi. Pogrążanie grodzic wykonano przy użyciu wibratora zabudowanego na
prowadnicy kafara. Ze względu na trudne warunki gruntowe (duże
zagęszczenie gruntu), w niektórych miejscach przed rozpoczęciem pogrążania grodzic rozluźniono go przez wykonanie dodatkowych wierceń świdrem ciągłym o średnicy 420 mm wiertnicą zamontowaną na
wcześniej wspomnianym kafarze. Głównym powodem wyboru takiego rozwiązania były ograniczenia czasowe. Mosty kolejowe na czynnych i szczególnie obciążonych liniach kolejowych wymagają bardzo
krótkiego okresu wyłączenia z użytkowania. Czas zamknięcia linii
wyznaczony przez PKP wynosił 36 godzin. W tym okresie rozebrano
istniejącą nawierzchnię kolejową, pogrążono grodzice i zmontowano
tymczasową konstrukcję wsporczą. Prefabrykowane żelbetowe płyty
wiaduktu przetoczono w terminie późniejszym. Zamiana tradycyjnych
przyczółków żelbetowych na grodzice stalowe pozwoliła znacznie przyspieszyć roboty.
Zbliżoną konstrukcję przyczółka zastosowano w wiadukcie w Swarzędzu (fot. 6), lecz „skrzydła” przyczółka przyjęto równoległe do toru.
Budowa tunelu podperonowego w Koluszkach była prowadzona w obudowie z rozpartych ścianek stalowych. Sposób wykonania
przedstawiono na poniższych obrazach pochodzących z dokumentacji
firmy AARSLEFF.

Rys. 11. Schemat przejścia podperonowego
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Rys. 12. Przekrój poprzeczny przejścia

Większość grodzic pogrążano bezrezonansowym wibromłotem, ale
część, w pobliżu budynku wciśnięto bezwibracyjnie, przy użyciu urządzenia do wciskania, kotwiącego się do wcześniej wykonanej ścianki. Trzeba wyjaśnić, że wciśnięcie pierwszych kilku elementów ściany odbywa się z wykorzystaniem dowiezionych na budowę grodzic,
służących jako balast urządzenia wciskającego. Ten sposób noże być
stosowany we wszystkich przypadkach, gdy dynamiczne działanie jest
niedopuszczalne.

Fot. 7. Grodzice wciskane urządzeniem kotwionym do wykonanej ścianki

162

Grzegorzewicz K., Giergowicz A.

Fot. 8. Ruch kolejowy odbywa się po tymczasowych konstrukcjach

Rys. 13. Budowa wiaduktu pod drogą; roboty przeprowadzono przy wyłączeniu z użytkowania połowy szerokości drogi wg schematu:

1.
2.
3.
4.
5.

Wbicie ścianki stalowej po stronie północnej (użytkowana strona południowa)
Wbicie ścianki stalowej po stronie południowej (użytkowana strona północna)
Wykonanie ustroju niosącego po stronie południowej (użytkowana strona północna)
Wykonanie ustroju niosącego po stronie północnej j (użytkowana strona południowa)
Usunięcie gruntu spod ustroju niosącego (użytkowane są obie strony drogi)
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Kolejny przykład dotyczy drogi samochodowej o intensywnym ruchu, pod którą należało wykonać wiadukt i przeprowadzić jezdnię
dla ruchu lokalnego. Prace wykonano wg poniższego schematu, zamykając ruch na połowie szerokości drogi samochodowej. Przyczółki
i ukośne skrzydełka wykonano używając elementy ścianki stalowej.
Podobne rozwiązanie można zastosować w przypadku dwutorowej linii
kolejowej, której jeden tor może być wyłączony przez kilka tygodni.
Stalowa ścianka, zabezpieczająca torowisko łącznicy z zakładem
przemysłowym, umożliwiła wykonanie konstrukcji oporowej i podpór
wiaduktu, na który zostanie przełożona to torowisko. Pod wiaduktem
będzie przeprowadzona autostrada. Konstrukcja oporowa ze ścian
szczelinowych będzie pełniła funkcję skrzydełka przyczółka wiaduktu.

Fot. 9, 10. Stalowa ścianka jest kotwiona ściągiem przeprowadzonym
pod torowiskiem. Ściana szczelinowa o przekroju T-owym będzie konstrukcją oporową przesuniętego torowiska

3.4. Konstrukcje oporowe z gabionów
Przydatność gabionów do budowy konstrukcji oporowych jest coraz częściej dostrzegana przez projektantów i inwestorów. Nowoczesne zabezpieczenia antykorozyjne drutu gabionów stopem cynkowoaluminiowym są bardzo skuteczne i trwałe. Z takich gabionów można
wykonywać trwałe konstrukcje oporowe.

164

Grzegorzewicz K., Giergowicz A.

Fot. 11, 12. Przejazdy pod nasypem wykonane z gruntu zbrojonego z obudową z gabionów

4. Podpory
4.1. Wzmacnianie podpór
Na sieci PLK w wielu mostach kolejowych podpory pochodzą z okresu budowy linii w XIX wieku lub z okresu międzywojennego. Są to
konstrukcje ceglane, kamienne, betonowe lub żelbetowe. Projektowane były z reguły z dużym zapasem bezpieczeństwa, przez co uszkodzenia wynikające z przeciążenia są niezmiernie rzadkie. Tak długi okres
eksploatacji spowodował jednak, że występowanie uszkodzeń pochodzenia korozyjnego jest nieuniknione. Dotyczy to głównie powierzchni
zewnętrznych korpusów podpór, ale także miejsc przecieków wody od
strony nasypu w podporach przyczółkowych. Częste są także uszkodzenia ciosów podłożyskowych.
Dla bezpieczeństwa eksploatacji ściskanej i zginanej konstrukcji,
jaką jest podpora, ważne jest zapewnienie odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa dla płaszczyzn obwodowych korpusu podpory.
Jeżeli na obwodzie naprężenia wynikające z eksploatacji nie przekraczają dopuszczalnych, to materiał wewnątrz korpusu nie musi
spełniać jakichś szczególnych wymagań wytrzymałościowych. Można
to przyrównać do wytrzymałości na ściskanie płynu w cylindrze zamkniętym tłokiem.
Wzmocnienie podpory będzie polegało na usunięciu z powierzchni korpusu warstw materiałów uszkodzonych korozyjnie i obudowanie płytami kotwionymi w korpusie (rys. 14), lub w skonsolidowanym
gruncie za przyczółkiem (rys. 15).
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Rys. 14. Wzmocnienie przyczółka płytami żelbetowymi

Rys. 15. Wzmocnienie przyczółka płytami żelbetowymi zakotwienia
w gruncie
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Kotwienie w korpusie w za pomocą kotew rozprężnych iniektowanych kompozytem polimerowym jest zalecane, gdy nie występują
przecieki przez podporę. Dla kontroli skuteczności procesu wzmacniania należy wykonać próbne kotwy i sprawdzić ich odporność na
wyrywanie.
W przypadku, gdy przecieki występują, materiał korpusu podpory
jest silnie zdegradowany wytrzymałościowo i może zachodzić konieczność kotwienia w gruncie z przyczółkiem. Przede wszystkim należy
usunąć przyczynę przecieków przez konsolidację uszczelniającą gruntu nasypu za podporą. Konsolidację wykonuje się za pomocą iniekcji
cementowej lub cementowo-polimerowej. Dobór metody i zakresu iniekcji może nastąpić po starannym rozpoznaniu właściwości gruntu,
z jakiego wykonany jest nasyp. Należy przewidzieć czynności kontrolne, sprawdzające, czy grunt został uszczelniony zgodnie z oczekiwaniami.
Płyty obudowy korpusu powinny być możliwie cienkie, aby nie
zmniejszać światła mostu. W IBDiM opracowano konstrukcję płyt
o grubości 5 cm, stosując zbrojenie z prętów 6mm zabezpieczonych
antykorozyjnie i beton wysokiej wytrzymałości ze zbrojeniem rozproszonym z włókna szklanego.
Kolejność czynności technologicznych przy obudowywaniu korpusu podpory jest następująca:
− oczyszczenie powierzchni podpory z produktów korozji,
− ułożenie siatki zbrojenia na powierzchni podpory,
− wywiercenie otworów na kotwy i wstawienie kotew,
− ustawienie prefabrykowanych płyt dolnego poziomu,
− wlanie iniektu polimerobetonowego w przestrzeń między płytą a
korpusem,
− naprężenie kotew,
− powtórzenie operacji na kolejnych poziomach płyt.
Zastosowanie iniektu polimerobetonowego jest uzasadnione jego
cechami. Dzięki bardzo niskiej lepkości wpłynie on w każdą szczelinę bez konieczności wibrowania. Nie ma własności skurczowych przy
wiązaniu, a wiązanie następuje w kilkanaście minut. Jest całkowicie szczelny, przez co odporny na przecieki. Całkowicie zabezpiecza
pręty zbrojeniowe przed korozją. Ma około czterokrotnie niższy moduł Yuong’a (przy zbliżonej wytrzymałości na ściskanie) w porównaniu z betonem, przez co przy docisku kotwionej płyty łatwiej będzie
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wyrównywać płyty do płaszczyzny. Wylewany polimerobeton bardzo
dobrze łączy się z utwardzonym we wcześniejszej operacji, przez co
nie wystąpią niekorzystne zjawiska towarzyszące przerwom w betonowaniu.
Nowy rodzaj polimerobetonu na bazie kompozytu poliuretanowego
opracowano w programie „Most w 3 miesiące” we współpracy IBDiM
i Instytutu Chemii Przemysłowej. Jest on znacząco tańszy od podobnych materiałów importowanych.
W przypadku konieczności wymiany ciosów podłożyskowych można nowe ciosy sprefabrykować wyposażone w łożyska. Po skuciu istniejących należy wyrównać podłoże cienką warstwą polimerobetonu. Nowe ciosy należy przytwierdzić za pomocą kotew sprężających
w czasie, gdy polimerobeton był w fazie późnego żelowania. Wymiana
ciosów wchodzić będzie w skład operacji wymiany przęsła przęseł nie
powinna wymagać czasu dłuższego niż 2 godziny.
4.2. Wymiana przęseł
Dostępne w Polsce żurawie dużej nośności pozwalają na wymianę
przęseł w zamknięciach 24-godzinnych nawet dla obiektów o dużych
rozpiętościach. W roku 2008, przy udziale projektowym IBDiM, wybudowano z toru na linii Warszawa – Gdańsk przęsło kratowe przęseł
masie 130 t przy wysięgu ramienia żurawia 30 m. Konstrukcja zawiesia miała masę 10 ton.
4.3. Wzmacnianie przęseł
W przypadku niespełniających wymogów bezpieczeństwa eksploatacji konstrukcji stalowych przęseł małych rozpiętości, zwłaszcza silnie zdegradowanych przez korozję, wymiana konstrukcji na nową jest
z reguły uzasadniona ekonomicznie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z przęsłami większej rozpiętości należy każdorazowo rozważyć
możliwość wzmocnienia.
Współczesne technologie dają możliwość relatywnie łatwego wzmacniania elementów rozciąganych przez:
− dodanie prętów lub lin sprężających,
− powiększenie przekroju przez dodanie blach mocowanych połączeniami klejowo-sprężonymi,
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− przez dodanie kształtowników kształtowników z włókna węglowego.
Technologia SPS (Sandwich Plate System) pozwala na skuteczne
powiększanie nośności elementów ściskanych i silnie skorodowanych.
Polega ona na dodaniu na całej długości do istniejącego elementu nowej blachy lub kształtownika w odstępie kilku centymetrów i wypełnieniu przestrzeni między nowym, a starym elementem polimerobetonem (rys. 16).

Rys. 16. Wzmocnienie elementu ściskanego w technologii SPS

Technologia SPS jest stosowana przy naprawach skorodowanych
kadłubów statków pełnomorskich i przy wzmacnianiu uszkodzonych
płyt ortotropowych w mostach autostradowych. Wzmocnione tą metodą krzyżulce ściskane i pasy górne kratownic będą miały zwiększoną
odporność na wyboczenie i obniżone naprężenia ściskające. Metodą
tą można również wzmacniać blachy węzłowe. Operacje wzmacniania
można wykonać w kilkugodzinnych przerwach w ruchu.
W starych mostach kolejowych technologia SPS może być bardzo
efektywna przy konieczności wzmacniania konstrukcji nitowanych.
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RECONSTRUCTION OF RAILWAY BRIDGES
UNDER TRAFFIC
Summary

The selected ways of construction and substructure strengthening and retaining walls including in particular railway bridges
on which the trains run have been presented in the paper. The
various constructional solutions and various substructures and
retaining walls have been described putting attention on the manner of their structure, their advantages and disadvantages.
Keywords: substructure, retaining wall, subgrade strengthening

UMBAU DER EISENBAHNBRÜCKEN BEI VERKEHR
Zusammenfassung
Im Beitrag wurden ausgewählte Bau- und Verstärkungsarten der Fundamente und Stützkonstruktionen, unter besonderer
Berücksichtigung der Eisenbahnbrücken dargestellt, über welche
der Verkehr stattfinden kann. Es wurden verschiedene Konstruktionslösungen und Bauarten von Fundamenten und Stützwänden
näher erläutert, wobei deren Ausführungsweise sowie Nach- und
Vorteile besprochen wurden .
Schlüsselworte: Fundament, Stützwand, Bodenverstärkung
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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
KIEROWANIA RUCHEM POCIĄGÓW

Streszczenie

Szerokie zastosowanie systemów komputerowych zmienia
charakter. pracy na poszczególnych stanowiskach. W artykule
przedstawiono ten problem w odniesieniu do stanowiska dyżurnego ruchu, który współpracując z dyspozytorem realizuje proces
kierowania ruchem pociągów. Wyposażenie stanowisk dyżurnych
ruchu w odpowiednio oprogramowane terminale pracujące w sieci
umożliwi dostęp do koniecznej informacji, a także wymianę tej informacji z innymi stanowiskami związanymi z ruchem pociągów.
Inne zagadnienie to komputerowe systemy sterowania ruchem
kolejowym oraz cyfrowe systemy łączności tak przewodowej jak
i bezprzewodowej. Również te systemy stanowią wyposażenie
st nowiska dyżurnego ruchu. Komputeryzacja procesu kierowania ruchem pociągów jest więc zagadnieniem wielowątkowym
i ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu pociągów
Słowa kluczowe: systemy komputerowe, kierowanie ruchem
pociągów, stanowisko dyspozytora, stanowisko dyżurnego ruchu

1. Wprowadzenie
Funkcjonowanie gospodarki w każdym państwie byłoby niemożliwe
bez sprawnie działającego systemu transportowego. W Polsce dominujące gałęzi transportu to transport drogowy i kolejowy. Podstawowy
podział przewozów w tych gałęziach transportu to przewóz (rzeczy)
1 inż., PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie, Sekcja Eksploatacji w Bukownie, bkal@wp.pl
2 dr inż., Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu, Politechnika Krakowska, tel. (012) 628 30 95, mpuchala@pk.edu.pl
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towarów i pasażerów (osób). Charakteryzując transport można podawać dane bezwzględne: liczba przewiezionych ton lub osób; albo też
dane o zakresie pracy przewozowej: liczba tonokilometrów (tkm) lub
pasażerokilometrów (paskm).
W zakresie przewozu towarów w 2008 roku przewieziono w Polsce ogółem 1 655 965 tys. ton (8 % wzrost w porównaniu z 2007r.),
z czego 248 860 tys ton to transport kolejowy (1,4 % wzrostu)
a 1 339 473 tys. ton transport drogowy (10,4 % wzrostu). Wykonana praca przewozowa w tkm to 279 172,1 mln (4,4 % wzrostu),
z zego 52 043,4 mln (spadek 4,1 %) przypada na transport kolejowy
a 174 222,6 mln (9,2 % wzrostu) na transport drogowy. W podziale
masy przewiezionych towarów pomiędzy poszczególne gałęzi transportu kolej w 2008r. miała 15 % udział, przy 80,9 % udziale transportu drogowego. W wykonanej pracy przewozowej jest to odpowiednio
18,6 % oraz 62,4 %. Proporcje te świadczą o przewozach kolejowych
na nieco większe odległości. Średnia odległość przewozu jednej tony to
209 km w transporcie kolejowym i 130 km w transporcie drogowym
[16].
Z przedstawionego zestawienia widać jak wielka jest przewaga
w przewozach towarów transportu drogowego nad kolejowym oraz
że ta dysproporcja powiększa się z każdym rokiem. Idea zrównoważonego rozwoju transportu zakłada konieczność dołożenia wszelkich
starań, aby ta dysproporcja została zmniejszona i aby transport kolejowy, szczególnie w zakresie przewozów towarów masowych na duże
odległości był bardziej wykorzystywany. Szczególnie, że koszt jednostkowy w transporcie kolejowym jest mniejszy, a także koszty zewnętrzne transportu kolejowego są mniejsze w porównaniu z transportem
drogowym. Procentowy udział w kosztach zewnętrznych transportu
przedstawia się następująco [8]:
− transport kolejowy – 1,9 %,
− transport drogowy – 83,7 %,
− transport lotniczy – 14 %,
− żegluga śródlądowa – 0,4 %.
Również w zakresie przewozu osób dominuje transport drogowy. W 2008r. przewieziono ogółem 966 mln pasażerów (spadek do
roku poprzedniego o 4 %), z czego transportem kolejowym 292 mln
(w 2007r. 280mln) a drogowym 666 mln (w 2007r. 718 mln). W pracy
przewozowej te proporcje są nieco lepsze dla transportu kolejowego,
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ponieważ średnia odległość przejazdu w transporcie kolejowym wynosi 69 km, podczas gdy w drogowym 40 km. Dane te nie obejmują transportu osób prywatnymi samochodami. Wskaźnik motoryzacji wzrósł z 383 (w 2007r.) do 422 (w 2008r.) samochodów na 1000
mieszkańców [16].
Należy dokładać wszelkich starań, aby podnieść popularność transportu kolejowego. Można osiągnąć to poprzez poprawę jakości usług
przewozów kolejowych. Poprawa jakości usługi z punktu widzenia
klienta to dostępność usługi, terminowość dostaw przesyłek, bezpieczeństwo i szybkość przewozu, punktualność pociągów, dostępność
informacji dla klientów itp.
Ważnym elementem w zakresie podnoszenia jakości usługi przewoźników kolejowych jest stosowanie nowoczesnych i funkcjonalnych
systemów komputerowych w poszczególnych ogniwach procesu przewozowego. Szczególnie ważne jest organizowanie i kierowanie ruchem
pociągów na sieci kolejowej.

2. Podstawowe zasady kierowania ruchem pociągów na sieci
PKP
Warunkiem funkcjonowania rynku przewozów kolejowych (podobnie zresztą jak drogowych) jest istnienie i sprawne funkcjonowanie
infrastruktury. Zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce jest firma
PKP PLK S.A. i do niej należy organizowanie i kierowanie ruchem pociągów na sieci PKP.
Obecnie sieć PKP to 20 296 km linii, co daje gęstość 6,4 km/
100km2. W tym zelektryfikowanych 11 924 km, jednotorowych
11 269 km i wielotorowych 8 738 km. Dopełnienie stanowią linie wąskotorowe [12].
Struktura organizacyjna firmy PKP PLK S.A. to [12]:
− Zarząd Spółki i Centrala Spółki w Warszawie,
− Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, Centrum Diagnostyki, Komenda Główna SOK w Warszawie, Zakład Maszyn Torowych w Krakowie
− Oddziały Regionalne (w liczbie) 8,
− Zakłady Linii Kolejowych (w liczbie 27).
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Kierowaniem ruchem pociągów zajmuje się Centrum Zarządzania
Ruchem Kolejowym (ID) z Dyspozyturą Główną (IDD) w Warszawie,
która współpracuje z Ekspozyturami Kierowania Ruchem (IDDE) zlokalizowanymi w Oddziałach Regionalnych (Warszawa, Lublin, Kraków, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Szczecin). Każda Ekspozytura nadzoruje ruch pociągów na liniach w swoim obszarze. Nadzór.
ten sprawują dyspozytorzy poszczególnych linii współpracując z dyżurnymi ruchu na stacjach zlokalizowanych na tej linii [12].
Tak zorganizowana infrastruktura kolejowa stanowi podstawę do
realizacji przewozów pasażerskich i towarowych. Największym przewoźnikiem w grupie przewozów pasażerskich jest Spółka Przewozy
Regionalne z grupy PKP, natomiast w grupie przewozów towarowych
Spółka Cargo również z grupy PKP. Przewozy towarowe realizowane są
przez wielu prywatnych przewoźników. Do największych z nich należą: PCC Holding, PTK Holding czy CTL Rail [15].
Prowadzenie (kierowanie) ruchem pociągów odbywa się zgodnie
z zasadami zawartymi w instrukcji [6]. Instrukcja ta definiuje podział
sieci kolejowej i następnie, w jaki sposób należy prowadzić ruch pociągów, aby zachować zasadę bezpieczeństwa.
Linie kolejowe stanowiące sieć podzielone są na odcinki, szlaki
i odstępy. Z punktu widzenia ruchu pociągów najważniejsze są dwa
ostatnie.
Szlak jest to część linii kolejowej pomiędzy:
− dwoma sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi,
− ostatnim posterunkiem zapowiadawczym i końcowym punktem
linii bez posterunku zapowiadawczego.
Odstęp jest to część toru szlakowego pomiędzy:
− posterunkiem zapowiadawczym, a najbliższym posterunkiem
odstępowym (bocznicowym) lub semaforem ostępowym blokady
samoczynnej,
− dwoma kolejnymi posterunkami odstępowymi (bocznicowymi),
− posterunkiem odstępowym i bocznicowym,
− dwoma kolejnymi semaforami odstępowymi blokady samoczynnej dla tego samego kierunku jazdy przy danym torze.
Zasada bezpieczeństwa mówi, że w zależności od wyposażenia linii
na jednym szlaku lub odstępie musi znajdować się tylko jeden pociąg.
Jeżeli na linii zamontowane są urządzenia automatycznego prowadzenia pociągów wówczas nie ma podziału na odstępy i pociągi jadą
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na tzw. „elektryczną widoczność”. Maszynista w kabinie ma informację o odległości od poprzedniego pociągu i długości drogi hamowania.
W przypadkach awaryjnych system sam reguluje prędkość pociągu.
Ruch pociągów jest prowadzony przez dyżurnych ruchu, pracujących na posterunkach zapowiadawczych, współpracujących z dyspozytorem liniowym mającym nadzór. nad większym obszarem obejmującym część linii kolejowej (odcinek dyspozytorski).
Prowadzenie ruchu pociągów jest realizowane dla:
− jazd w obrębie stacji,
− jazd na szlaku.
Jazdy pociągowe w obrębie stacji odbywają się po drodze przebiegu
pociągu. Drogi przebiegu ustawiane są z jednej nastawni lub też w ich
ustawianiu uczestniczy kilka nastawni. Ostatecznie decyzję o sygnale
zezwalającym na jazdę podejmuje dyżurny ruchu dysponujący (zasada jednoosobowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu pociągu). Jeżeli w ustawianiu drogi przebiegu uczestniczy kilka nastawni
wówczas stacja wyposażona jest w urządzenia blokady stacyjnej uzależniającej czynności poszczególnych osób zaangażowanych w ustawienie drogi przebiegu.
Jazdy pociągowe na szlaku odbywają się na podstawie:
− telefonicznego zapowiadania pociągów,
− obsługi urządzeń blokady liniowej półsamoczynnej,
− działania urządzeń blokady liniowej samoczynnej,
− działania urządzeń automatycznego prowadzenie ruchu.
Nadzór. ruchu pociągów na odcinkach dyspozytorskich odbywa się
przy pomocy urządzeń łączności dyspozytorskiej (przewodowej i bezprzewodowej), a także systemów kontroli dyspozytorskiej, w których
urządzenia centrum dyspozytorskiego współpracują z urządzeniami
na stacjach. Stacje mogą być wyposażone w urządzenia sterowania
lokalnego lub urządzenia sterowania zdalnego. W dalszej części artykułu przedstawiony będzie problem przetwarzania danych na stanowisku dyżurnego ruchu oraz jego realizacja przy pomocy systemów
komputerowych.
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3. Informacje niezbędne dyżurnemu ruchu przy kierowaniu ruchem pociągów
Wykonując swoje obowiązki dyżurny ruchu posługuje się istniejącą infrastrukturą: urządzeniami do sterowania ruchem kolejowym
na stacji, urządzeniami łączności stacyjnej i radiołączności, podsystemami komputerowego wspomagania. Wszystkie docierające do niego
informacje musi weryfikować swoją wiedzą w zakresie prowadzenia
ruchu pociągów (odpowiednie instrukcje). Oprócz informacji przekazywanych za pomocą urządzeń i niezbędnej wiedzy, potrzebna jest
również informacja odbierana bezpośrednio za pomocą wzroku i słuchu, tj. obserwacja bezpośrednia własnego okręgu nastawczego.
Najbardziej pożądaną jest wiedza na temat co, gdzie i kiedy ma jechać. Informacja ta zawarta jest w rocznym rozkładzie jazdy pociągów
lub dociera do dyżurnego ruchu w formie telegramów. W zależności od
nadawanej treści, telegramy według adresów liczbowych dzielą się na
pięć rodzajów. W zakresie pracy dyżurnego ruchu najistotniejszy jest
rodzaj III (telegramy w sprawach ruchu pociągów, wyłączenia z pociągów pasażerskich wagonów, zmiany norm obciążenia lokomotyw, zamknięcia torów dla ruchu pociągów, wydawania ostrzeżeń doraźnych,
otwarcia lub zamknięcia posterunków ruchu, przystanków, ładowni
i bocznic, przerw w dostarczaniu energii elektrycznej) [7].
Zasadnicze źródła informacji dla dyżurnego ruchu to [7]:
− obowiązujące przepisy i instrukcje będące na wyposażeniu każdego stanowiska pracy. Dyżurny ruchu obowiązany jest do znajomości przepisów i instrukcji dotyczących prowadzenia ruchu
pociągów na PKP, techniki pracy manewrowej, sposobu obsługi urządzeń srk (zastosowanych na danej stacji), postępowania
przy przewozie koleją przesyłek niebezpiecznych i wielu innych,
− regulamin techniczny stacji (RTS), który uszczegóławia sposoby
postępowania na konkretnej stacji, opisuje istniejącą infrastrukturę - układ torowy i urządzenia srk, możliwości dokonywania
takich czynności jak wyprzedzanie, krzyżowanie, skomunikowanie z innymi pociągami, uwarunkowania terenowe jak spadki
i wzniesienia, sposoby zabezpieczenia taboru przed zbiegnięciem
czy skrajnię budowli,
− służbowy rozkład jazdy (SRJ) i dodatki do niego (zmiany doraźne
w rozkładzie jazdy),
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− polecenia dyspozytora odcinkowego,
− sposób prowadzenia ruchu – normalny czy też z obostrzeniami,
w trakcie zamknięć torowych lub z ograniczeniami wynikającymi z powodu nietypowej pogody (śnieżyca, silne opady deszczu
itp.), prac w urządzeniach, braku łączności, itp.
Oprócz typowych informacji docierających utartymi strumieniami
dyżurny ruchu informowany jest o wszelkich nietypowych sytuacjach,
do jakich dochodzi zarówno na stacji jak i przyległych szlakach oraz
w przejeżdżających pociągach. Sytuacje odmienne od normalnych zawsze stanowią wyzwanie dla prowadzącego ruch dyżurnego. Otrzymując informację o np. pożarze w pociągu, obrzuceniu pociągu kamieniami czy nagłej niedyspozycji maszynisty, dyżurny musi podjąć
takie działania, aby chronić życie ludzkie i mienie kolejowe. Podejmując decyzje dyżurny ruchu musi mieć na względzie przede wszystkim
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a dopiero w dalszej
kolejności minimalizowanie opóźnień w ruchu pociągów [7].
Wiele czynności wykonywanych w trakcie pracy dyżurny ruchu
jest zobowiązany dokumentować ze względu na bezpieczeństwo ruchu
a także wykazanie zgodności postępowania z obowiązującymi zasadami. Między innymi jest zobowiązany do prowadzenia:
−
dziennika ruchu (R-146) – na stacjach węzłowych oddzielny
dla każdej linii,
− książki przebiegów (R-142),
− dziennika telefonicznego (R-138),
− kontrolki zajętości torów (R-292),
− książki przekazania dyżuru,
− rejestru przesyłek niebezpiecznych i nadzwyczajnych,
− dziennika oględzin rozjazdów (D-831),
− książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym (E1758),
− książki uszkodzeń urządzeń łączności,
− bloków rozkazów pisemnych: „S”(R-305), „N”(R-306) i „N-Rob”(R315), „O”(R-307),
− dziennika pracy dróżnika,
− książki ostrzeżeń wg dodatku nr1 do SRJP,
− rejestru uszkodzeń wagonów w pociągu – ASDEK,
− rejestru incydentów,
− załącznika do rozliczenia „Usług dodatkowych”.
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Ponadto dyżurny ruchu na bieżąco nanosi poprawki w SRJP oraz
dodatkach nr1 i nr2, a także obowiązujących instrukcjach.
Odnośnie zamknięć torowych - dokonuje zapisów telefonogramów
w dziennikach ruchu i zgłasza dyspozytorowi zakładowemu i odcinkowemu oraz zainteresowanym posterunkom - każdą rozmowę rejestrując ją w dzienniku rozmów telefonicznych. W przypadku wypadku,
kradzieży itp., zgłasza dyspozytorowi zakładowemu i ewentualnie odcinkowemu oraz w/g RTS: na policję, do SOK, do pogotowia ratunkowego, zwierzchnikom służbowym w godzinach pracy. Dodatkowo każdą rozmowę streszcza w dzienniku rozmów telefonicznych z podaniem
kolejnych numerów i nazwisk rozmówców.
Zważywszy powyższe, lwią część czasu pracy pochłania dyżurnemu
ruchu przyjmowanie informacji i jej rejestracja. Ważnym czynnikiem
jest też czytelność dokumentów tak na wejściu, jak i na wyjściu. Stąd
też tak ważne jest wyposażenie stanowiska dyżurnego ruchu w odpowiednio oprogramowane terminale systemów komputerowych.

4. Rozwój systemów komputerowych wspierających pracę dyżurnego ruchu
Już w latach 70-tych XX wieku (1975 – 1977) pojawiły się próby
konstruowania systemów kontroli dyspozytorskiej dla potrzeb śledzenia ruchu pociągów. W ówczesnej Śląskiej DOKP funkcjonował system SKD 2 z centrum dyspozytorskim w Katowicach i terminalami
na stacjach będących w obszarze systemu. Komputerem centralnym
był PRS 4 (programowany rejestrator. cyfrowy) produkcji Zakładu
Elektroniki Górniczej w Tychach. Również oprogramowanie dla SKD 2
powstawało przy udziale specjalistów z ZEG-u [2]. Sytuacja ruchowa
prezentowana była na panoramicznym planie świetlnym z wyświetlaczami numerów pociągów. Plan ten nazwany był tablicą synoptyczną
lub pociągoskopem centralnym [15], w odróżnieniu od pociągoskopu
dyżurnego ruchu zainstalowanego w stacyjnym terminalu. System
ten, chociaż dawał pewną informację dyżurnemu ruchu był jednak
przeznaczony dla potrzeb dyspozytora odcinkowego.
Wraz ze zmianą technologii i dalszymi doświadczeniami z eksploatowanymi już systemami powstała kolejna wersja systemu dyspozytorskiego. Był to Wielokomputerowy System Kierowania Ruchem
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(WSKR). Jego pilotowa instalacja to linia magistralna Kraków – Medyka. W ramach tego systemu powstała wersja zdalnego sterowania WSKR-ZS (system hybrydowy). Centrum dyspozytorskie WSKR
współpracuje z terminalami zainstalowanymi na stacjach (podsystem
informacji o pociągu – PIP). Podstawowymi urządzeniami przekazywania informacji dla dyspozytora lub dyżurnego ruchu są monitory
ekranowe.
W systemie PIP stanowisko dyżurnego ruchu obejmuje zestaw monitorów i klawiaturę. Na monitorze pokazana jest sytuacja ruchowa
na stacji i przyległych szlakach. Dyżurny może zażądać wyświetlenia
dziennika ruchu, który jest tworzony automatycznie (archiwizowany
na poziomie Centrum), a także uzyskać inne informacje, np. o zbliżaniu się pociągu spoza stacji sąsiednich, rozkład jazdy i niektóre raporty. Informacje o ruchu pociągów mogą być wprowadzane do systemu
półautomatycznie (PIP-PA), lub automatycznie (PIP-AW). W przypadku
wersji PIP-PA nie ma sprzężenia z urządzeniami nastawczymi. Informacje do systemu wprowadza dyżurny ruchu ręcznie. W wersji PIP-AW
jest realizowana automatyczna kontrola przejazdu i w jej wyniku odpowiednie telegramy generowane są automatycznie. Jeśli urządzenia
PIP współpracują z urządzeniami zdalnego sterowania, instalowana
jest wersja PIP-ZS. W takim przypadku wszelkie informacje o ruchu
pociągów w okręgu zdalnego sterowania są pobierane automatycznie
z urządzeń srk [1,3].
Kolejnym przykładem całkowicie skomputeryzowanych urządzeń
zdalnego sterowania ruchem kolejowym jest system ILTOR-2 [4]. System kierowani i sterowania ruchem ILTOR-2 spełnia następujące
funkcje [4]:
− kierowania ruchem (kr),
− zdalnego sterowania urządzeniami (zs),
− przekazywania informacji o pociągu (pip),
− automatyzacji powiadamiania dróżników (apd),
− sterowania miejscowego (sm),
− urządzeń należnościowych (uz).
Podsystem przekazywania informacji o pociągach (ILTOR-PIOP)
wspomaga działania dyżurnych ruchu w zakresie prowadzenia ruchu,
wykonywania dokumentów stacyjnych, komunikacji z dyspozytorem,
komunikacji z dyżurnymi na sąsiednich posterunkach ruchu oraz komunikacji z dróżnikami.
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Należy również wspomnieć o szeroko zakrojonych pracach nad
stworzeniem Systemu Kierowania Przewozami i Zarządzania (SKPZ)
[14]. System ten miał obejmować swoim zasięgiem całość działań
związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa PKP. Początki jego
opracowywania to jeszcze czas przed restrukturyzacją PKP. Wśród
jego modułów były planowane takie jak [14]:
− system kierowania praca stacji,
− śledzenie ruchu pociągów,
− tworzenie i aktualizacja rozkładu jazdy.
Spośród wymienionych aplikacja dotycząca rozkładu jazdy została
zrealizowana i wdrożona. Pozostałe związane z kierowaniem ruchem
pociągów nie zostały do końca wdrożone. Restrukturyzacja PKP wymusiła działania dopasowujące do realiów i tak zostały wdrożone i są
dalej wdrażane systemy opisane w dalszej części artykułu.

5. Systemy komputerowe pracujące na stanowisku dyżurnego
ruchu
Stanowisko dyżurnego ruchu charakteryzuje się dużą różnorodnością informacji do niego docierających. Informacje te dotyczą różnych
zagadnień i docierają różnymi drogami. Podstawowym zagadnieniem
na tym stanowisku jest kierowanie ruchem pociągów. Możemy wyróżnić następujące rodzaje dróg przekazywania informacji:
− systemy sterowania ruchem kolejowym wyposażone w urządzenia zobrazowania danych (najczęściej monitory ekranowe)
i urządzenia oddziaływania (klawiatura, myszka, digitizer),
− systemy łączności przewodowej i radiowej (w zakresie łączności
pomiędzy okręgami nastawczymi, dyżurnym i dyspozytorem, dyżurnym i drużynami pociągowymi),
− inne przetwarzanie informacji tekstowych w systemach sieci
komputerowych.
5.1. Komputerowe wspomaganie w zakresie sterownia ruchem pociągów
Sterowanie ruchem pociągów może być realizowane przy pomocy
stacyjnych urządzeń sterowania lokalnego, a także urządzeń sterowa-
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nia zdalnego. Stacyjne urządzenia współpracują z urządzeniami liniowymi, tworząc system bezpiecznego kierowania ruchem kolejowym na
danym obszarze. Komputerowe urządzenia stacyjne sterowania ruchem pociągów występują w dwu wersjach:
−
przekaźnikowo – komputerowe tzw.hybrydowe (rys.1 i 3),
−
komputerowe (rys.2 i 4).
Na rys. 1 i 2 pokazana jest ogólna zasada konstrukcji tychże urządzeń, natomiast rys. 3 przedstawia realizację konkretnego systemu
OSA-H zainstalowanego na kilkunastu stacjach [11]. Rys. 4 przedstawia system zdalnego sterowania zainstalowany w okręgu stacji Żywiec
z możliwością dalszej rozbudowy. Instalacja ta nosi obecnie nazwę
systemu ILTOR-2 [4].

Rys. 1. Schemat blokowy przekaźnikowych i komputerowo – przekaźnikowych systemów sterowania ruchem kolejowym
Źródło: opracowanie własne
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W skali całej sieci PKP udział poszczególnych rodzajów urządzeń
sterowania na stacjach przedstawia się następująco (% z ogólnej liczby zwrotnic uzależnianych w przebiegach pociągowych): [12]:
− mechaniczne – kluczowe (10,94 %),
− mechaniczne scentralizowane (33,73 %),
− elektryczne suwakowe (7,15 %),
− przekaźnikowe (42,73 %),
− przekaźnikowo – komputerowe (2,26 %),
− komputerowe – (3,19 %).

Rys. 2. Schemat blokowy komputerowych systemów sterowania ruchem
kolejowym
Źródło: opracowanie własne

Sposób obsługi przez dyżurnego ruchu urządzeń przekaźnikowo –
komputerowych i komputerowych niewiele się różni. Są to urządzenia
w wysokim stopniu zcentralizowane o jednym okręgu nastawczym,
w związku z czym nie wymagają blokady stacyjnej. Różnice w obsłudze dotyczą zakresu informacji przekazywanych i różnorodności
funkcji realizowanych w systemie. Komputerowe systemy sterowania
ruchem kolejowym zainstalowane są w 68 okręgach nastawczych,
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sterując 1 577 zwrotnicami i 1 827 sygnalizatorami. Urządzenia zdalnego sterowania obejmują 642,1 km linii kolejowych i 55 stacji, na
których bezpieczne kursowanie pociągów nadzoruje 15 centrów zdalnego sterowania ruchem [12].
Z punktu widzenia obciążenia pracą stanowiska dyżurnego ruchu
istotne jest, czy wymienione urządzenia generują automatycznie dokumentację związaną z prowadzeniem ruchu pociągów np. dziennik
ruchu czy też nie.
Komputerowe systemy sterowania ruchem są bardziej podatne na
tworzenie systemów zdalnego sterowania. Przykładem jest chociażby
system zainstalowany na stacji Żywiec (rys. 4) obecnie rozbudowywany o dalsze posterunki ruchu zdalnego sterowania.

Rys. 3. Schemat blokowy przekaźnikowo – komputerowego systemu OSA-H
Źródło: Matuszewski K., Zimny P. - „Oszczędnościowy system automatyki sterowania ruchem kolejowym OSA” - Kolejowe Zakłady Automatyki, Kraków, czerwiec 1994

184

Kaleta B., Puchała M.

Rys. 4. Schemat blokowy systemu SIMIS-W zainstalowanego na stacji Żywiec

Źródło: opracowanie własne na podstawie[13] – rysunek i objaśnienia zostały przetworzone
ze względu na rosyjską wersję językową zamieszczoną na podanej stronie internetowej
Legenda:
− OSA-H3 – stanowisko dyżurnego ruchu stosowane w hybrydowych urządzeniach OSA
instalowanych na sieci PKP,
− Service – dodatkowe stanowisko diagnostyczne,
− ILTIS – stanowisko dyżurnego ruchu w systemie SIMIS – W,
− ICC – komputer realizujący funkcje sterowania obszarowego,
− BUS-Z – urządzenie sterowania magistralą IL,
− ACC – komputer. zależnościowy dla danego obszaru,
− AzSM, AzS 350 – sterowniki dla obwodów torowych z licznikami osi,
− SOT – aparatura dla tradycyjnych obwodów torowych bezzłączowych SOT,
− Eap – półsamoczynna blokada liniowa Eap.

5.2. Komputerowe wspomaganie w zakresie łączności
W transporcie kolejowym do bezpośredniego kierowania ruchem
pociągów używana jest tak zwana łączność ruchowa, która jest stosowana wyłącznie do prowadzenia ruchu pociągów.
Łączność ruchową dzieli się na [10]:
− telefoniczną łączność zapowiadawczą,
− telefoniczną łączność strażnicową,
− telefoniczną łączność stacyjną,
− telefoniczną łączność wypadkową,
− telefoniczną łączność selektorową,
− radiotelefoniczną łączność pociągową.
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Łączność zapowiadawczą zalicza się do najważniejszych łączności
na sieci PKP, od niej bowiem zależy bezpieczny ruch pociągów. W razie wystąpienia awarii w liniach telekomunikacyjnych łączność ta jest
uruchamiana jako pierwsza. Łączność zapowiadawcza służy do porozumiewania się dwóch dyżurnych ruchu z sąsiednich posterunków
zapowiadawczych. Dzięki niej jest możliwe wyprawianie pociągów na
szlak położony między tymi posterunkami. W łącze zapowiadawcze
nie wolno włączać dodatkowych aparatów telefonicznych, z wyjątkiem
aparatów przeznaczonych dla posterunków odstępowych znajdujących się na danym szlaku kolejowym.
Łączność strażnicowa umożliwia porozumiewanie się dyżurnych
ruchu dwóch sąsiednich posterunków zapowiadawczych z dróżnikami przejazdowymi wówczas, gdy między tymi posterunkami występuje
obsługiwane skrzyżowanie dróg publicznych z linią kolejową w jednym poziomie.
Łączność stacyjna umożliwia pracownikom posterunków ruchu
znajdujących się w obrębie stacji kolejowej natychmiastową wymianę informacji. Użytkownikami tej łączności są dyżurni ruchu (dysponujący, peronowy, manewrowy) nastawniczy, zwrotniczy, pracownicy
lokomotywowni oraz inni abonenci uczestniczący w organizowaniu
ruchu kolejowego na stacji kolejowej.
Łączność wypadkowa służy do nawiązania łączności między pociągiem zatrzymanym na szlaku, miejscem wypadku lub miejscem pracy
na szlaku a dyżurnymi ruchu sąsiednich stacji. W obecnym czasie
duży rozwój łączności radiowej i komórkowej powoduje rezygnację
z utrzymywania łączności wypadkowej, co prowadzi do całkowitego
wycofania się z używania tej łączności.
Telefoniczna łączność selektorowa służy do porozumiewania się
dyspozytora odcinkowego z dyżurnymi ruchu posterunków zapowiadawczych znajdujących się na danym odcinku linii kolejowej. Oprócz
wywołań indywidualnych dyspozytor ma możliwość wywołania grupowego lub zbiorczego.
Radiotelefoniczna łączność pociągowa umożliwia porozumiewanie
się dyżurnych ruchu z maszynistami oraz maszynistów dwóch pociągów za pomocą radiotelefonów zamontowanych na posterunkach
zapowiadawczych i na lokomotywach [10].
Wszystkie wymienione funkcje podsystemów łączności mogą być
obecnie realizowane w technologii cyfrowej. Przykładem może być cho-
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ciażby system łączności dyspozytorskiej SLK produkowany przez KZŁ
w Bydgoszczy. System Łączności Dyspozytorskiej - SLK ma wszelkie
cechy by stać się podstawowym systemem telekomunikacyjnym użytkowanym przez PKP, a proponowane przez niego usługi i możliwości
czynią go konkurencyjnym w stosunku do podobnych systemów krajowych oraz zagranicznych [9].
Centrale tworzące sieć łączności systemu SLK zapewniającą komunikację pomiędzy dyżurnymi ruchu lub uprawnionymi osobami nadzorującymi ruch kolejowy a wszystkimi posterunkami znajdującymi
się w obrębie danej stacji kolejowej, sąsiednimi i oddalonymi stacjami, dyspozytorem odcinkowym oraz posterunkami rozmieszczonymi
wzdłuż szlaku kolejowego, jak również umożliwia transmisję danych
niezbędnych dla sterowania, utrzymania, eksploatacji, zapewnienia
bezpieczeństwa oraz administrowania ruchem kolejowym. Centrale
systemu SLK są połączone ze sobą za pomocą traktów PCM.
Każda z central obsługuje [9]:
− łącza informacyjno - rozgłoszeniowe,
− łącza selektorowe,
− łącza stacyjno - ruchowe,
− łącza strażnicowe,
− łącza wypadkowe,
− łącza zapowiadawcze,
− łącza podsieci ogólnoeksploatacyjnej,
− łącza radiowe,
− łącza transmisji szeregowej RS 232,
− łącza transmisji danych (KOLPAK).
Centrala jest urządzeniem nieobsługiwanym. Może być instalowana w dowolnym pomieszczeniu bez konieczności zapewnienia specjalnych warunków klimatycznych. Jest również urządzeniem programowanym. Wybór funkcji i sterowanie odbywa się przy pomocy odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na stanowisku komputerowym.
Każda centrala systemu SLK jest wyposażona w stanowiska dyspozytorskie dyżurnego ruchu, który może komunikować się z wszystkimi użytkownikami dołączonymi do danego węzła oraz z wybranymi
abonentami dołączonymi do innych central pracujących w sieci telekomunikacyjnej. Operator ma możliwość nawiązania łączności z 1000
użytkowników systemu. Może prowadzić równocześnie dwie niezależ-
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ne rozmowy za pośrednictwem aparatów telefonicznych lub też wolnostojącego mikrofonu oraz urządzenia głośnomówiącego. Istnieje
możliwość rejestracji rozmów, katalogowania ich z podaniem czasu
rozpoczęcia rozmowy, jej zakończenia oraz numeru abonenta.
Centrala może być opcjonalnie wyposażona w rejestrator rozmów,
który jest przeznaczony do nagrywania seansów łączności użytkowników centrali SLK. Może on równocześnie rejestrować rozmowy na 16
ścieżkach z zapamiętaniem dnia, godziny i ścieżki twardego dysku, na
której są one zapisywane. Rejestrator może być wyposażony w dodatkowy moduł adaptacyjny umożliwiający rejestrację sygnałów analogowych otrzymywanych z innych źródeł [9].
5.3. Komputerowe wspomaganie w zakresie przetwarzania
danych
Podstawowym produktem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest rozkład jazdy ułożony na zamówienie przewoźnika kolejowego. Trasy zawarte w rozkładzie jazdy wynikają z[12]:
− rocznego rozkładu jazdy – przygotowywanego na podstawie wniosków przewoźników i aktualizowanego w ustalonych terminach,
− indywidualnego rozkładu jazdy – opracowywanego na podstawie
wniosku przewoźnika o przydzielenie trasy pociągu, w związku
z nieoczekiwaną zmianą popytu na usługi przewozowe, niemożliwą do przewidzenia w okresie składania wniosków do rozkładu
rocznego,
− tras katalogowych zgodnie z parametrami przyjętymi przez zarządcę infrastruktury kolejowej i podanymi do publicznej wiadomości.
Wszystkie planowane przejazdy pociągów zawarte są w Systemie
Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE). System SEPE pozwala na
realizację rozkładu jazdy na liniach kolejowych zarządzanych przez
PKP PLK S.A., wprowadzanych do systemu przez dyspozytorów liniowych na stanowiskach znajdujących się w ekspozyturach kierowania
ruchem kolejowym. Sporządza on również wykres rzeczywisty biegu
pociągów, które mają w systemie założony szczegółowy rozkład jazdy
(tj. kwalifikowanych pasażerskich i towarowych). Zbieranie danych
do systemu SEPE przez dyspozytorów, dokonywane jest przy pomocy dyżurnych ruchu (zapisy w dzienniku ruchu) oraz automatyczne
pozyskiwanie do systemu danych dotyczących realizacji rozkładu jaz-
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dy z urządzeń przytorowych oraz z funkcjonujących na niektórych liniach informatycznych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz
odbiorników GPS. Dzięki bieżącemu zbieraniu informacji przez dyspozytorów realizacji rozkładu jazdy pociągów i wykonanej pracy eksploatacyjnej, a także przyczyn opóźnień pociągów kwalifikowanych oraz
wydarzeń zaistniałych na sieci linii kolejowych, można sporządzać
statystyki i analizy z pracy eksploatacyjnej (liczba uruchomionych
pociągów, punktualności kursowania pociągów, ilość przejechanych
pociągo-kilometrów) i przyglądać się im pod różnym kątem: daty kursowania, przewoźnika, stacji, itp. [7].
System SEPE jest aplikacją obsługiwaną przez pracowników
szczebla dyspozytorskiego. Dla zagwarantowania dyżurnym ruchu
pełnej i aktualnej informacji na temat planowanych przejazdów pociągów w drugiej połowie 2008r. opracowano System Wspomagania
Dyżurnego Ruchu (SWDR). System ten umożliwia podgląd danych
umieszczonych w bazie danych SEPE (tj. rozkładu jazdy, planowanych przebiegów pociągowych, kodów opóźnień pociągów, planowanych przewozów towarów niebezpiecznych oraz z przekroczoną skrajnią). Aplikacja pozwala również na dostęp do SRJP (Służbowego Rozkładu Jazdy Pociągów) i na bieżąco sprawdzić zmiany w rozkładzie
jazdy bez konieczności „wertowania” kilkudziesięciu telegramów na
zmianę czasu kursowania pociągów. Można również zobaczyć dopuszczalny ciężar brutto pociągu, maksymalną dopuszczalną długość czy
lokomotywę, na którą pociąg został zaplanowany[7]. Po pełnym wdrożeniu SWDR na wszystkich posterunkach dyżurnych ruchu, wszelkie informacje związane z planowaniem, zarządzaniem, przejazdem
i dokumentowaniem przejazdu pociągów, będą zawarte w Systemie.
Dodatkowa korespondencja w postaci telegraficznego zarządzania indywidualnych rozkładów jazdy, przejazdów w trasach katalogowych,
przesyłek nadzwyczajnych i niebezpiecznych będzie zbędna. Ponadto
wdrożenie Systemu przyniesie uszczelnienie procesu dokumentowania pracy eksploatacyjnej, poprzez zweryfikowanie przez dyżurnego
ruchu, czy pociąg, który został przez niego uruchomiony, jest wprowadzony do Systemu [12].
Celem dalszego eliminowania ręcznego sporządzania dokumentów
na stanowisku dyżurnego ruchu rozpoczęto wdrażanie Systemu Elektronicznej Rejestracji i Wydawania Ostrzeżeń Doraźnych (SERWO).
Zadaniem Systemu jest:
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− prowadzenie książki ostrzeżeń doraźnych (R-189), jak również drukowanie rozkazów pisemnych (R-307, R-305, R-315) rys.5,
− ułatwienie pracy dyżurnych ruchu, wyeliminowanie powielania
błędów, rozwiązanie problemów sprzętowych i systemowych,
występujących obecnie podczas eksploatacji Systemu ROZKAZ.

Rys. 5. Wydruk rozkazu szczególnego z programu SERWO
Źródło:[7]

Również uruchomienie na każdym posterunku dyżurnego ruchu
poczty elektronicznej i komunikatora znakomicie uprości przesyłanie
telegramów związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i komunikowanie się poprzez krótkie informacje tekstowe z innymi pracownikami
w pionie inżynierii ruchu. Opracowanie i wdrożenie zasad tworzenia
pocztowych adresów elektronicznych dla posterunków ruchu ułatwi
przesyłanie i archiwizowanie informacji tekstowych.
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6. Zakończenie
Cechą infrastruktury kolejowej jest jej długowieczność, a co za tym
idzie różne jest wyposażenie techniczne jej elementów. W zależności
od zaawansowania technologicznego różnie wygląda praca dyżurnego
ruchu na różnych stacjach. I o ile nie zmieniają się obowiązki w zakresie prowadzenia ruchu pociągów, o tyle różnie wygląda sposób wykonywania tych obowiązków. Istnieją stacje, na których dyżurny osobiście wychodzi w teren, gdzie ręcznie układa drogę przebiegu, którą
zabezpieczają urządzenia kluczowe i tuż obok stacje zdalnie sterowane urządzeniami najnowszej generacji. Pozostawienie stacji z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym przestarzałymi technologicznie
(kluczowymi itp.) wymusza zatrudnienie dużej liczby personelu do
obsługi tych urządzeń. Zatrudnienie pracowników wymusza wzrost
kosztów, stąd muszą być poczynione inwestycje, które zmodernizują
Polskie Koleje.
Prowadzenie ruchu obejmuje: realizację rozkładu jazdy, regulowanie następstwa pociągów, zapowiadanie pociągów, przygotowywanie
dróg przebiegu, organizowanie i realizowanie pracy manewrowej, powiadamianie drużyn pociągowych o warunkach ruchu, powiadamianie dróżników przejazdowych, informowanie podróżnych, obserwację
pociągów. Prowadzenie ruchu ściśle wiąże się z kierowaniem ruchem
rozumianym jako kontrola i nadzór ruchu oraz minimalizacja zakłóceń ruchowych, realizowanymi przez dyżurnego ruchu. Duża część
tych czynności może być wykonywana automatycznie. Szczególną
rolę mogą tu odegrać komputerowe urządzenia zdalnego sterowania
ruchem i urządzenia do przekazywania informacji o pociągu. Komputeryzacja czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów
umożliwia ograniczenia w zatrudnieniu, likwidację części posterunków dyżurnych ruchu i nastawniczych. Likwidacja zbędnych stanowisk powoduje zmniejszenie kosztów.
Wiele stacji dzisiaj posiada infrastrukturę dojazdową do bocznic,
które dawno przestały funkcjonować i do tego układy torowe znacznie przewyższające obecne potrzeby. Zatrudnieni są tam pracownicy
pozostający w gotowości, na wypadek gdyby zaszła potrzeba obsłużenia rzeczonej bocznicy. Dla przykładu stacja Olkusz w roku 2008
dwa razy podstawiała wagony na tory ogólne. Na stacji zatrudnionych
jest pięciu dyżurnych ruchu, pięciu nastawniczych i pięciu dróżników
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przejazdowych dla utrzymania ciągłości ruchu. Do tego na przyległych
szlakach są jeszcze dwie strażnice, a więc dziesięciu pracowników.
Długości szlaków na linii 062 wskazywałyby na możliwość całkowitej likwidacji powyższej stacji (pozostawiając przystanek osobowy) bez
szkody dla przepustowości linii.
Łącznie na przykładzie Sekcji Eksploatacji Bukowno, gdzie obecnie
jest jedenaście nastawni dysponujących, jeden posterunek odstępowy, cztery nastawnie wykonawcze, trzy posterunki skp i trzy stanowiska zwrotniczych usytuowane przy dyżurnych ruchu, po modernizacji
zakładającej pozostawienie co piątej stacji, a biorąc pod uwagę uwarunkowania miejscowe pozostawiając trzy stacje centralnego sterowania, likwidacji mogłoby ulec: osiem nastawni dysponujących, jeden
post. odstępowy, cztery nastawnie wykonawcze i trzy posterunki skp.
Wskaźnik zatrudnienia na posterunkach ruchu ciągłego wynosi 5,1.
Łącznie 5,1 pomnożone przez 16 posterunków daje 81,6, a więc możliwość redukcji zatrudnienia w pionie inżynierii ruchu przynajmniej
81 ze 112 etatów [7].
Faktem jest, że proces komputeryzacji stanowisk pracy daje w efekcie mniejsze zatrudnienie. Zmienia się również charakter pracy, praca
fizyczna ustępuje miejsca pracy bardziej wyrafinowanej intelektualnie.
Stanowi to również wyzwanie dla samych dyżurnych ruchu, zwiększając atrakcyjność pracy na tym stanowisku.
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COMPUTER AIDED TRAIN TRAFFIC MANAGEMENT
Summary
The wide application of computer systems changes the character of work at every position. This problem with reference to
the position of traffic controller, who cooperating with dispatcher
runs the process of train traffic management, has been presented
in the paper. The equipment of train traffic controller position in
adequate software of terminals allows for not only the access to

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE KIEROWANIA RUCHEM POCIĄGÓW

the necessary information but for the information exchange with
other positions taking part in train traffic management as well.
The other problems concern the computer aided rail traffic control
systems and the digital communication systems. These systems
provide the position of train controller as well. The computerisation
of train traffic management process is a multithreaded problem
and it is very important from the train traffic safety point of view.
Keywords: computer systems, train traffic management,
dispatcher, traffic controller

COMPUTERUGESTÜTZTE LEITUNG
DES EISENBAHNVERKEHRS
Zusammenfassung

Eine breite Anwendung von Computersystemen beeinflusst
den Arbeitscharakter an den einzelnen Arbeitsplätzen. Dieses
Problem wurde in dem Beitrag in Bezug auf den Arbeitsplatz eines Fahrdienstleiters dargestellt, der in Zusammenarbeit mit dem
Dispatcher den Zugverkehr leitet. Ausstattung der Fahrdienstleiterarbeitsplätze mit entsprechend programmierten Netzterminalen ermöglicht den Zugang zu notwendigen Informationen und
Austausch dieser Informationen mit anderen mit dem Zugverkehr verbundenen Arbeitsplätzen. Andere erörterte Probleme sind
Computersysteme für Zugverkehrsteuerung und Digitalsysteme
für den drahtgebunden und drahtlosen Fernmeldeverkehr. Auch
diese Systeme gehören zur Ausstattung eines Fahrdienstleiterarbeitsplatzes. Einbindung der Computer in den Prozess der Zugverkehrsleitung ist somit ein vielseitiges und in Hinsicht auf Zugverkehrssicherheit wichtiges Problem
Schlüsselworte: Computersysteme, Leitung des Eisenbahnverkehrs, Fahrdienstleiterarbeitsplatz, Dispatcherarbeitsplatz.
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NOWA GENERACJA ŁOŻYSK MOSTOWYCH
ZE STOPU ALUMINIUM I MAGNEZU

Streszczenie

W artykule przedstawiono nową generację łożysk mostowych
ze stopu aluminium i magnezu (AlMg4.5). Przybliżono zalety
przedstawionych łożysk i ich wyższość nad dotychczas produkowanymi. Pokazano, że względu na olbrzymie możliwości eksploatacyjne, łożyska soczewkowe mają dużą przydatność, szczególnie w mostach kolejowych.
Słowa kluczowe: łożysko kołyskowe, łożysko soczewkowe

1. Wprowadzenie
„Prawie 90 % wszystkich łożysk typu garnkowego
po wykonaniu zbyt dużego obrotu ulega zniszczeniu.
W skrajnym przypadku następuje blokada przemieszczeń i obrotu”
dr inż. A. Niemierko
To stwierdzenie wybitnego znawcy w dziedzinie budowy i eksploatacji łożysk mostowych pozwala na wysnucie jednoznacznego wniosku - skonstruowanie poprawnie działającego łożyska jest konieczne dla właściwej eksploatacji mostów. Pomijając wysokie koszty wymiany uszkodzonych łożysk z obiektu mostowego, powstaje dylemat,
czym je zastąpić? Łożyska typu garnkowego mają więcej wad niż zalet.
Ich największym mankamentem jest zjawisko kontaktu metal - metal
1 inż., ALTA Sp. z o.o.
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w czasie przenoszenia obciążeń poprzecznych ustroju nośnego, gdy
wewnętrzna część cylindra styka się z zewnętrzną częścią tłoka (rys.
1). Dodatkowym problemem jest starzenie się elastomeru.

Rys. 1. Schemat obrazujący pracę łożyska typu garnkowego

2. Jak powstało łożysko?
Przystępując do prac projektowych nad łożyskiem, które nie powielałoby błędów swoich poprzedników i było niezniszczalne, miano na
uwadze następujące parametry techniczne i eksploatacyjne:
− wyeliminowanie zjawisk korozji,
− wyraźne zwiększenie kąta obrotu,
− usunięcie występowania kontaktu metal - metal,
− dokładność wykonania elementów łożyska,
− brak połączeń spawanych.
W celu wyeliminowania zjawiska korozji do wykonania wszystkich
elementów łożyska zastosowano stop aluminium i magnezu AlMg4.5.
Jest to stop odporny na najtrudniejsze warunki atmosferyczne (działanie wody morskiej). Dodatkowo wszystkie elementy składowe łożyska są anodowane, antykorozyjnie, a soczewki czy kołyski są anodowane utwardzająco do około 34 HRC.
Wyzwaniem było zapewnienie dużego kąta obrotu łożyska, gdyż dotychczasowe łożyska garnkowe czy też soczewkowe (w całości ze stali
węglowej) nie przekraczały kąta 0,01 rad (0,57°). Należało znaleźć taki
„węzeł” kinematyczny, który pozwala łożysku wykonać obrót znacznie
większy (do 0,1 rad). Co prawda tak duży kąt nie jest potrzebny, stanowi jednak wyznacznik możliwości eksploatacyjnych. Problem został
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rozwiązany, co było równoznaczne z wynalezieniem zupełnie nowatorskiej zasady działania nowych łożysk.

3. Rzuty aksonometryczne łożyska kołyskowego

Rys. 2. Łożysko kołyskowe stałe

Rys. 3. Łożysko kołyskowe jednokierunkowo przesuwne
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4. Rzuty aksonometryczne łożyska soczewkowego

Rys. 4. Łożysko soczewkowe stałe

Rys. 5. Łożysko soczewkowe jednokierunkowo przesuwne
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a)

b)

Rys. 6. Łożyska mostowe kołyskowe

Jak widać na rys. 6a, kołyska oddzielona jest od płyty górnej i dolnej wykładziną z PTFE. Tym sposobem usunięto problem kontaktu
metal - metal. Rys. 6b obrazuje możliwości łożyska w uzyskaniu dużego kąta obrotu. Jak już wspomniano, tak duży kąt nie jest potrzebny
dla prawidłowej pracy (wystarczy 0,01 rad).
Jednak w praktyce okazuje się, że warto mieć „zapas” możliwości
obrotu z wielu powodów:
− ustrój nośny może być wstępnie ugięty z różnych przyczyn,
− rektyfikacja łożyska wykonana niedbale,
− naruszenie ustawionego łożyska podczas transportu,
− nieprzewidziane zmiany obciążeń mostu spowodowane złym
użytkowaniem.
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Wynika z tego jeden wniosek: wszystkie te przypadki można pominąć wiedząc, że łożysko nawet po przekroczeniu kąta 0,01 rad ma
jeszcze zapas obrotu. Problem zatarcia lub blokady nie występuje przy
stosowaniu tego rodzaju łożysk.
Bardzo istotnym problemem okazała się dokładność wykonania
poszczególnych elementów łożyska. Powierzchnie wykonujące obrót
względem siebie powinny być odwzorowane (promień kołyski pomniejszony o grubość wykładziny z PTFE w stosunku do promienia gniazda).
Wykonanie tych cylindrycznych płaszczyzn jest bardzo proste (wykorzystując niezbyt skomplikowane oprzyrządowanie będące tajemnicą
wynalazcy). Dokładność wykonania tych płaszczyzn sprawdza się za
pomocą suwmiarki podczas obróbki. Po wytoczeniu i zdjęciu z oprzyrządowania, sprawdzenie poprawności wykonania jest niemożliwe.

5. Przykłady gotowego łożyska kołyskowego

Fot. 1. Łożysko kołyskowe jednokierunkowo przesuwne
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Fot. 2. Łożysko kołyskowe stałe

6. Łożyska mostowe soczewkowe (w całości ze stopu aluminium i magnezu)
Łożyska soczewkowe wykonane całkowicie ze stali mają wiele wad
technologicznych:
− zła jakość wykonywanych soczewek,
− korodowanie powłoki chromowanej,
− korozja płyt górnej i dolnej w miejscu styku podczas przenoszenia sił poziomych.
Wykonanie soczewek wbrew pozorom nie jest trudne, mając do
dyspozycji specjalne oprzyrządowanie. Powtarzalność wykonania tych
soczewek jest nieograniczona, gdyż raz ustawiony przyrząd pomaga
wykonać powierzchnię sferyczną z założoną tolerancją. Gniazdo soczewki też wymaga specjalnego oprzyrządowania z możliwością ustawiania zadanego promienia powierzchni sferycznej.

202

Kmita J.

7. Kształty soczewek przy błędnym ustawieniu oprzyrządowania

Rys. 7. Kształty soczewek przy błędnym ustawieniu przyrządu

Łożyska soczewkowe są szczególnie przydatne dla mostów kolejowych, gdyż można je projektować na żądane wartości siły poziomej
niezależnie od siły pionowej. Do tej pory stosunek siły pionowej V
do siły poziomej H był jak 10/1, czyli w przypadku obciążenia łożyska siłą V=10 MN, siła poprzeczna H = 1 MN. Okazuje się, że na mostach kolejowych relacje między siłami V / H są zupełnie odmienne
niż w mostach drogowych. Poniżej (rys. 8) pokazano rozwiązanie tego
zagadnienia.
Wymiar (a) zależy od żądanej siły poziomej H. Należy sprawdzić,
czy pole przekroju [a x A] jest wystarczające by przenieść naprężenia
ścinające [kś] dla stopu aluminium i magnezu. W łożysku soczewkowym co prawda występuje kontakt metal - metal, lecz stykają się
w nim dwa płaskowniki z mosiądzu aluminiowego. Na podstawie wzorów Hertza na docisk można sprawdzić naprężenia w miejscu styku,
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które nie przekraczają dopuszczalnej wartości 1280 Mpa. W przypadku stosunku V / H = 10/2 wartość naprężeń rzeczywistych wynosi
około 780 Mpa.

Rys. 8. Rozwiązanie łożyska soczewkowego z zastosowaniem płaskowników z mosiądzu aluminiowego

8. Przykłady złożonego łożyska soczewkowego

Fot. 3. Łożysko soczewkowe stałe
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Fot. 4. Łożysko soczewkowe jednokierunkowo przesuwne

9. Podsumowanie
Łożyska nowej generacji nie powielają błędów konstrukcyjnych
dotychczas produkowanych łożysk, dlatego ze względów ekonomicznych powinny być stosowane bez zastrzeżeń w mostach drogowych,
a szczególnie w kolejowych, ze względu na ich niezwykłe możliwości
eksploatacyjne. Za zastosowaniem obu typów łożysk przemawia ich
nowatorskie rozwiązania techniczne. Łożyska prawidłowo eksploatowane są niezniszczalne i trwałe.
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New generation of bridge bearings
of aluminium and magnesium alloy
Summary

The new generation of bridge bearings of aluminium and magnesium alloy (AlMg4.5) has been presented in the paper. The advantages of bearings and their superiority to the bearings produced up to the present have been shown. The lenticular bearings
have got significant applicability, particularly in rail bridges, because of their great exploitation possibilities.
Keywords: rocking bearing, lenticular bearing

NEUE GENERATION DER BRÜCKENLAGER
AUS DER LEGIERUNG VON ALUMINIUM
UND MAGNESIUM
Zusammenfassung

Im Aufsatz wird die neue Generation der Brückenlager aus der
Legierung von Aluminium und Magnesium dargestellt. Es werden
die Vorteile der dargestellten Lager und ihre Überlegenheit im
Verhältnis zu den bisher produzierten Lagern näher gebracht. Es
wird gezeigt, dass die Linsenlager, in Hinsicht auf die großen Nutzungsmöglichkeiten, die breite Brauchbarkeit, besonders in Bahnbrücken, haben.
Schlüsselwörter: der Wiegelager, der Linsenlager.
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NOWOCZESNE KONSTRUKCJE ZESPOLONE
W MOSTACH KOLEJOWYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono nowoczesne konstrukcje stosowane
w przęsłach mostów kolejowych oraz perspektywy ich rozwoju
w najbliższej przyszłości. Przedstawiane konstrukcje oparte są
na pomyśle stosowania do budowy przęseł przeciętych dwuteowników walcowanych. W ten sposób powstaje ekonomiczna i trwała konstrukcja będąca formą pośrednią pomiędzy konstrukcją
z dźwigarów obetonowanych, a typowym przęsłem zespolonym.
Słowa kluczowe: konstrukcje zespolone, innowacyjne zespolenie, mosty kolejowe, mosty zintegrowane

1. Wprowadzenie
Podstawą proponowanych rozwiązań jest nowy rodzaj zespolenia,
ang. „composite dowels”, który umożliwia trwałe połączenie rozciętych
połówek dwuteowników walcowanych z betonem w trwałą konstrukcję zespoloną (rys. 1). W połączeniu z technologią VFT już stosowaną
w obiektach kolejowych (rys. 2), nowe rozwiązanie umożliwia budowanie trwałych i ekonomicznych obiektów mostowych.

1 mgr. inż., Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.
2 dr inż., Politechnika Wrocławska
3 dip. –Ing., SSF Ingenieure GmbH
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Rys. 1. Idea zastosowania rozciętych dźwigarów walcowanych i technologii VFT zamiast klasycznych belek obetonowanych

Rys. 2. Rama zespolona o rozpiętości 42,65 m wybudowana w technologii
VFT - most nad Teltowkanal w Berlinie w ciągu dwutorowej linii kolejowej.

2. Podstawy teoretyczne
Prace nad opracowaniem zasad projektowania nowego rodzaju połączenia ścinanego, były przedmiotem między innymi zakończonego
w 2009 roku projektu międzynarodowego PreCo-Beam [2]. Stosowane
obecnie do projektowania zasady wymiarowania betonu podał Seidl
[3]. Bazują one na metodzie nośności granicznej, klasycznej mechanice konstrukcji i próbach ścinanych zgodnie z Eurokodem 4.
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Rys. 3. Koncepcja nośności betonu w zespoleniu zaproponowana przez Seidla

Stalowa część przeciętego środnika (kształt przecięcia zbliżony do
klotoidy, tzw. CL) wymiarowana jest na podstawie podejścia zaproponowanego przez Lorenca z liniową aproksymacją rozwiązania dla
pierwszej ćwiartki (rys. 4) w układzie bezwymiarowych nośności na
ścinanie i rozciąganie środnika. Bazuje ona na wynikach badań (odczyty z tensometrów) i metodzie elementów skończonych. Zmęczenie
stalowych łączników uwzględnia się rozpatrując naprężenie geometryczne odniesione do trwałości zmęczeniowej dla odpowiedniej krzywej S-N (krawędź przecięta palnikiem automatycznym). Uwzględnia
się interakcję efektów w postaci naprężeń od globalnego zginania
przekroju i ścinania podłużnego zespolenia.

Rys. 4. Koncepcja nośności stali w zespoleniu zaproponowana przez Lorenca

Kluczową sprawą była technologia wytwarzania konstrukcji stalowej
– należało otrzymać kształt o możliwie wysokiej nośności zmęczeniowej
w sposób szybki i prosty. Technologia taka została opracowana w Polsce i obecnie jest podstawą wytwarzania przedmiotowych konstrukcji.
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Fot. 1. Technologia wytwarzania konstrukcji stalowej

3. Badania ukierunkowane na zastosowanie w przęsłach kolejowych
Oprócz badań prowadzonych w ramach projektu PreCo-Beam [1]
przeprowadzono w 2009 roku niezależne badania ukierunkowane na
zastosowanie nowych konstrukcji do mostów kolejowych. Celem było
ustalenie nośności pod obciążeniem cyklicznym. W obu przypadkach
stosowano przekrój konstrukcji w skali naturalnej. Badania w Monachium (fot. 2) prowadzono pod obciążeniem powodującym skutki jak
obciążenie normowe LM71 wg Eurokodu (odpowiednik dla klasy k=+2
według PN-85/S-10030) na obiekcie. Po 800 tysiącach cykli obciążenia nie zaobserwowano żadnych zmian w konstrukcji. Zmiana wartości naprężenia σs zgodnie z koncepcją Lorenca wynosiła w najbardziej wytężonym łączniku 124 MPa i nie zaobserwowano widocznych
efektów zmęczenia stali w połączeniu ścinanym. Celem badań było
potwierdzenie przydatności konstrukcji do stosowania w kolejnictwie.
Celem badań przeprowadzonych w ramach projektu M3M koordynowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów było potwierdzenie
nośności zespolenia pod pełnym obciążeniem obliczeniowym (w projektowanym równolegle obiekcie mostowym) i ocena trwałości pod dużym obciążeniem cyklicznym (ponad 2.5 razy większe ścinanie łączników pod obciążeniem cyklicznym aniżeli w rzeczywistym obiekcie).
Konstrukcja (fot. 3) wytrzymała takie obciążenie przyłożone 50 tysięcy
razy. Badania potwierdzają wysoką trwałość łączników pod obciążeniem statycznym i przydatność do stosowania w mostach kolejowych.
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Obecnie prowadzone są w Niemczech dalsze badania, które pozwolą
na precyzyjne ustalenie trwałości zmęczeniowej nowego zespolenia.

Fot. 2. Badania konstrukcji tymczasowego przęsła kolejowego w Monachium (2009)

Fot. 3. Badania konstrukcji belki zespolonej w Żmigrodzie (2009)

4. Most kolejowy nad Wierną Rzeką
Pierwszy most kolejowy w nowej technologii został zaprojektowany
w Polsce (Linia nr 61 Kielce – Fosowskie, km 23.0 + 93) jako rozwiązanie zamienne w stosunku do pierwotnego projektu klasycznego przęsła
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zespolonego i obecnie jest realizowany. Konstrukcję stanowią 4 przęsła
swobodnie podparte (2 w każdym torze) o rozpiętości 16,5m. Przekrój poprzeczny przęsła pokazano na rys. 4. Zastosowano przecięte kształtowniki HE1000x438 ze stali S460ML oraz beton C50/60 w prefabrykatach
i C40/50 w płycie monolitycznej - przęsła są budowane w technologii
VFT (rys. 5). Konstrukcję nośną przęseł zaprojektowano bez żadnej śruby oraz spoiny, a proces jej wytwarzania przedstawiono w [4].

Rys. 4. Przekrój poprzeczny przęsła (Linia nr. 61, km 23.0 + 93)

Rys. 5. Technologia realizacji przęseł (Linia nr. 61, km 23.0 + 93)

Rozwiązanie dla mostów tymczasowych i konstrukcji odciążających
Rozwiązanie przedstawiono na rys 6, 7 i 8, może być ono stosowane jako konstrukcja odciążająca, ale również jako trwała konstrukcja
mostowa zarówno do torów w linii prostej jak i w łuku poziomym.
Na obecnym etapie (przebadany prototyp konstrukcji) przyjmuje się
nazywać ją konstrukcją dla obiektów tymczasowych, co nie wyklucza
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stosowania jej w przyszłości jako normalnej konstrukcji przęsła mostu.
Dzięki odpowiedniej sztywności możliwe jest zwiększenie dopuszczalnej
prędkości na obiekcie (np. podczas przebudowy) w stosunku do stosowanych zazwyczaj 30 km/h. Badaniom pod obciążeniem cyklicznym
(fot. 2) poddano dźwigar w skali naturalnej o rozpiętości 12 m.

Rys. 6. Rozwiązanie dla mostów tymczasowych

Rys. 7. Podstawowe elementy konstrukcji przęsła tymczasowego

Rys. 8. Przekrój poprzeczny dźwigara przęsła tymczasowego
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5. Przejście pod torami
W konstrukcji przęseł zespolonych obiektu kolejowego zastosowano teowniki z wycięciami do wykonania przejścia pod wielotorową linią kolejową w Warszawie. Realizacja ta jest wynikiem współpracy
w ramach projektu M3M koordynowanego przez IBDiM [1]. Odmiennie
do wcześniejszych przykładów zastosowano tutaj konstrukcję z blach
spawanych jako alternatywne rozwiązanie belek stalowych (rys. 9, fot.
4). Obiekt nie był wznoszony w technologii VFT, lecz teowniki zostały podparte tymczasowo, następnie zostały ułożone blachy trapezowe
i wykonana płyta betonowa na mokro. Wysokość konstrukcji wynosi
43 cm, rozpiętość teoretyczna wynosi 7,5 m.

Rys. 9. Przekrój poprzeczny i podłużny konstrukcji przejścia pod torami

Fot.4. Widok ogólny od spodu konstrukcji podczas obciążenia próbnego
i strefa podparcia w obrębie dylatacji podłużnej
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Podczas obciążenie próbnego ugięcie konstrukcji wynosiło jedynie
około 0,3 mm.

6. Projekt wiaduktu kolejowego o konstrukcji ramowej

Rys. 10. Widok z boku/przekrój podłużny wiaduktu o konstrukcji ramowej

Rys. 11. Wiadukt o konstrukcji ramowej: przekrój poprzeczny wiaduktu
z widokiem na filar i model konstrukcji pod wybranym przypadkiem obciążenia pionowego

Zaprojektowano układ pod dwa tory i przekrój poprzeczny o konstrukcji jak w przypadku obiektu nad Wierną Rzeką. Konstrukcję
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stanowi rama o przęsłach 17 m oraz 10,5 m posadowiona na palach
wierconych (rys. 10, 11). Konstrukcja jest w skosie - kąt skrzyżowania
z osią drogi pod obiektem wynosi 81,79 stopni.

7. Perspektywy rozwoju
Obecnie realizowane projekty studialne obejmują przede wszystkim rozwiązania w postaci ram jedno i wieloprzęsłowych o zmiennej
wysokości konstrukcyjnej dźwigara oraz o większych rozpiętościach
przęseł, jako że konstrukcje ramowe są ekonomiczne i szczególnie
przydatne dla mostów kolejowych gdzie występują duże siły poziome
do przeniesienia na podpory.

8. Podsumowanie
Przedstawiane technologie wykorzystujące teowe przekroje stalowe z nowym połączeniem ścinanym pomiędzy stalą i betonem [4] są
rozwiązaniem nowoczesnym i tańszym aniżeli konstrukcje z dźwigarów obetonowanych - stal konstrukcyjna w ściskanej części przekroju zespolonego jest po prostu niepotrzebna (jedynie montaż bez podpierania belek stalowych uzasadniałby jej użycie). Betonowanie bez
podparcia w torze nie jest jednak często konieczne, a technologia VFT
jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym. Zastosowanie przeciętych
belek walcowanych powoduje uzyskanie najwyższej możliwej kategorii
zmęczeniowej w odniesieniu do pasa dolnego, tak jak w przypadku
dźwigarów obetonowanych. W ten sposób możliwe jest zatem budowanie trwałych i ekonomicznych konstrukcji mostowych.
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MODERN COMPOSITE STRUCTURES
OF RAILWAY BRIDGES
Summary

The modern constructional solutions of applied in railway bridges spans and perspectives for development of such solutions in
nearest future have been presented in the paper. This construction
is based on the idea to use rolled crossed double-tee bar for bridge
span. This way it is made an economic and durable construction
which is an intermediate form between construction of concrete
girder and typical composite span.
Key words: composite structures, composite dowels, railway
bridges, integral bridges

MODERNE VERBUNDKONSTRUKTIONEN
DER EISENBAHNBRÜCKEN
Zusammenfassung

In dem Artikel wurden moderne, in den Eisenbahnbrückenfeldern verwendete Konstruktionslösungen dargestellt. Es wurde auch auf Entwicklungsperspektiven dieser Lösungen in der
nächsten Zukunft hingewiesen. In den besprochenen Konstruktionen werden beim Errichten der Brückenfelder durchgeschnittene gewalzte I-Profile eingesetzt. Auf diese Weise entsteht eine
wirtschaftliche und beständige Konstruktion, die eine Mittelform
zwischen einer aus betonierten Trägern bestehenden Konstruktion und einem typischen Verbundbrückenfeld ist.
Schlüsselworte: Verbundkonstruktionen, innovative Verbundkonstruktion, Eisenbahnbrücken, integrierte Brücken
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POMIARY DRGAŃ I SYMULACJE
KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU
WIBROIZOLACJI NAWIERZCHNI SZYNOWYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono problematykę pomiarów w budynkach drgań generowanych przez transport szynowy oraz wymagania w zakresie akredytacji laboratoriów oferujących takie pomiary i wykonywanie ocen wpływu drgań na budynki i na ludzi
przebywających w budynkach. Wskazano na rolę baz danych
pomiarowych oraz symulacji komputerowych jako narzędzia do
prognozowania wspomnianych wpływów oraz projektowania wibroizolacji nawierzchni szynowych. Zaprezentowano przykłady
zastosowania symulacji komputerowych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni kolejowej w tunelu oraz nawierzchni tramwajowej na trasie W-Z w Warszawie (na ulicy i na Wiadukcie Pancera).
Słowa kluczowe: drgania budynków, drgania kolejowe, drgania tramwajowe, wibroizolacja.

1. Wprowadzenie
Jedną z uciążliwości związanych z eksploatacją transportu szynowego są wibracje, czyli drgania mechaniczne. Czym są wibracje dla
otaczającego środowiska? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć
w ustawie „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001(Dz.
1 dr inż., Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, adiunkt, tel. 12 628 2340
2 dr hab. inż., prof. PK, Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Z-ca Dyrektora Instytutu, tel.
12 628 2394, adres e-mail: kstypula@pk.edu.pl
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U. z 2001r. Nr 62, poz. 627). W art. 3 tej ustawy, stwierdzono m.in.,
że ilekroć w Ustawie jest mowa o:
- zanieczyszczeniu - rozumie się przez to emisję, która może być
szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory
estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska (art. 3, pkt 49),
- emisji - rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody,
gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne (art. 3, pkt 4).
Tak więc, w świetle wspomnianej Ustawy, drgania (wibracje) są
emisją zanieczyszczeń do środowiska, czyli wszystkie wymagania odnoszące się do emisji zanieczyszczeń dotyczą także emisji drgań.
Warto w związku z tym przywołać dwa inne artykuły cytowanej
Ustawy:
Art. 137
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub
ograniczaniu wprowadzania do środowiska substancji lub energii
oraz
Art. 139
Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów
zapewniają zarządzający tymi obiektami.
Z powyższych zapisów wynika, że zarządca infrastruktury transportu szynowego (linii kolejowej, tramwajowej, metra itp.) jest m.in.
zobowiązany do zapobiegania emisji drgań lub jej ograniczania. Obowiązek ten regulowany jest także innymi przepisami (rodzina norm
ISO 14000 dotyczących „zarządzania środowiskiem”, tzw. „środowiskowe” dyrektywy Unii Europejskiej etc.) i obejmuje sporządzanie
ocen wpływu drgań na środowisko (na budynki i na ludzi w budynkach), wykonywanie prognoz tych wpływów, a także ich monitorowanie w postaci doraźnych (kontrolnych) pomiarów drgań lub rejestracji
drgań prowadzonych w sposób ciągły.
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Jak już wspomniano oddziaływania drgań na środowisko dotyczą
głównie wpływu drgań na budynki oraz wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach, rzadziej wpływu na czułe na drgania urządzenia. Podstawę prawną wykonywania ocen tych wpływów stanowią
dwie normy opracowane w Instytucie Mechaniki Budowli Politechniki
Krakowskiej [3, 4]:
- PN-85/B-02170. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych
przez podłoże na budynki.
- PN-88/B-02171. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
Określono w nich zasady, sposoby i kryteria wykonywania wspomnianych ocen.

2. Pomiary drgań w budynkach i wymagania dotyczące akredytacji laboratoriów w tym zakresie
Podstawą wykonywania wszelkich ocen i analiz wpływu drgań na
budynki i na ludzi w nich przebywających są przeprowadzone odpowiednio pod tym kątem pomiary drgań. Również prognozy takich
wpływów i oceny oddziaływań dynamicznych inwestycji na środowisko są uzależnione od wyników pomiarów drgań uzyskanych z pomiarów przeprowadzonych doraźnie w danym przypadku lub zgromadzonych w bazach danych pomiarowych. Tak więc, wyniki monitorowania wpływu drgań na środowisko, rezultaty wspomnianych wyżej ocen
i analiz są w istotny sposób uzależnione od wiarygodności wyników
uzyskiwanych z pomiarów drgań.
Uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów wymaga zastosowania specjalistycznej aparatury do pomiaru drgań budowli w zakresie
niskich częstotliwości (od 1 do 100 Hz) o odpowiednio wysokiej czułości (w zależności od potrzeb: 10 V/g lub 1 V/g). Nie wystarcza, jak
to się nieraz zdarza, prosty przyrząd diagnostyczny (dozymetryczny),
którego odczyt służy jedynie wstępnemu określeniu wysokości poziomu wpływu drgań na budynek lub na ludzi w budynku, lecz aparatura powinna umożliwiać rejestrację drgań, co pozwala na przeprowadzenie dalszych analiz dynamicznych konstrukcji budynku. Również
wykonawcy takich pomiarów powinni posiadać specjalistyczną wiedzę
i doświadczenie w zakresie wykonywania pomiarów drgań w budynkach. Trzeba tu odnotować wyraźnie sformułowane w normie PN-85/
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B-02170 zobowiązanie ujęte na początku tej normy w takich zdaniach:
„Do wykorzystania normy, szczególnie w przypadku diagnostyki, potrzebne są pomiary drgań. Mogą je wykonywać jednostki naukowo badawcze lub służby techniczne dysponujące sprzętem pomiarowym
i obsługującą go ekipą specjalistów, w której skład powinien wchodzić
inżynier budownictwa”. Z doświadczeń autorów wynika, że niejednokrotnie usługi obejmujące pomiary drgań w budynkach oferują specjaliści innych pokrewnych dziedzin (akustyki, geofizyki, górnictwa
itd.), osoby nie dysponujące ani pełną wiedzą w dziedzinie dynamiki
budowli, ani odpowiednio przystosowaną aparaturą. Powstaje zatem
pytanie: jak ma się ustrzec zleceniodawca przed zleceniem opracowania ekspertyzy obejmującej pomiary drgań i oceny ich wpływu na
budynki i ludzi w budynkach nieodpowiedniemu wykonawcy? Pytanie
to jest szczególnie istotne, gdy praktycznie jedynym kryterium wyboru
oferenta w postępowaniach przetargowych jest kryterium najniższej
ceny. Co prawda jest jeszcze wymóg przedstawienia doświadczenia
w zakresie objętym przetargiem ale nie jest on wystarczający w sytuacji, gdy zamawiający często udzielają wykonawcy rekomendacji
praktycznie nie weryfikując takich specjalistycznych opracowań. Aby
uniknąć, choć w części tego typu problemów, został wprowadzony system akredytacji laboratoriów, a w Ustawie „Prawo ochrony środowiska” ustawodawca wprowadził art. 147a, którego ustęp 1 brzmi:
1) Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych
warunków korzystania ze środowiska przez:
- akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30
sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz. 2087, z późn. zm.) lub
laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84, z późn. zm.)
- w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z przywołana ustawą do instalacji
i urządzeń zalicza się także budowle w tym drogi, linie kolejowe, linii
tramwajowe, lotniska oraz porty.
Do tej pory, w praktyce, najczęściej zamawiający bał się umieszczania wymogu posiadania akredytacji przez wykonawcę w obawie przed
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możliwością unieważnienia postępowania przetargowego. Tymczasem
w świetle cytowanych wyżej zapisów ustawy zarządca infrastruktury
kolejowej, czy tramwajowej ma nie tylko prawo, ale obowiązek domagać się od wykonawcy pomiarów drgań czy hałasu, posiadania akredytacji w zakresie badań objętych zamówieniem. W przypadku pomiarów drgań powinien to być zakres pomiarów drgań w budynkach
(budowlach) zgodnie z normami PN-85/B-02170 i PN-88/B-02171, są
też bowiem jednostki akredytowane w zakresie pomiarów drgań niezwiązanych z ochroną środowiska, np. dotyczących pomiarów drgań
maszyn czy pomiarów drgań na stanowiskach pracy. Szczegółowy
zakres akredytacji danej jednostki badawczej nie jest podawany na
certyfikacie, lecz można go sprawdzić na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl. Reasumując, zamawiający powinien wymagać od oferenta zarówno udokumentowanego doświadczenia jak i posiadania akredytacji w zakresie pomiarów drgań
budowli (udokumentowanego kopią certyfikatu i wydrukiem zakresu
akredytacji).

3. Symulacje komputerowe jako narzędzie prognozowania
drgań i projektowania wibroizolacji nawierzchni szynowych
Oprócz badań kontrolnych aktualnego poziomu wpływu drgań na
budynki lub ludzi w budynkach, dysponując wynikami pomiarów
można wykonywać obliczenia symulacyjne w celu prognozowania takich wpływów. Najczęściej dotyczy to prognozowania drgań sąsiedniej
zabudowy wywołanych przyszłą eksploatacją projektowanej (lub modernizowanej) linii transportu szynowego lub prognozowania drgań
budynku projektowanego w sąsiedztwie linii istniejącej. Zdarza się,
jak to ma miejsce w Warszawie, prognozowanie drgań budynku projektowanego w sąsiedztwie projektowanej linii (w tym przypadku dotyczy to linii metra).
Jeżeli prognoza dotyczy budynku projektowanego w sąsiedztwie
istniejącej arterii komunikacyjnej (drogi lub linii transportu szynowego) to wykonując pomiary w miejscu przyszłego posadowienia obiektu
oraz/lub dysponując wynikami z bazy danych pomiarowych należy
ustalić prognozowane wymuszenie kinematyczne budynku (drgania
budynku w poziomie fundamentów), sporządzić model budynku do
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obliczeń symulacyjnych (rys. 1), obliczyć siły dynamiczne (siły bezwładności) obciążające dodatkowo elementy budynku i sprawdzić jego
konstrukcję pod względem wytrzymałościowym oraz określić prognozowany poziom wpływu drgań na ludzi w budynku.

Rys. 1. Model przestrzenny budynku do obliczeń MES

Natomiast w przypadku prognozowania wpływu na sąsiednią zabudowę arterii komunikacyjnej, która ma dopiero być budowana lub
modernizowana, zwykle konieczne jest oprócz modelowania budynków wykonanie również obliczeń symulacyjnych propagacji drgań
z nowego ich źródła do istniejącego lub projektowanego budynku (rys. 2).
Takie modele, uwzględniające propagację drgań z szyny przez konstrukcję nawierzchni i grunt do budynku, pozwalają prognozować
skutki zastosowania różnych rozwiązań wibroizolacji nawierzchni
szynowej, jeżeli tylko znane są charakterystyki (sztywność, tłumienie drgań w różnych pasmach częstotliwości itp.) zastosowanych
materiałów. Obliczenia symulacyjne są narzędziem w projektowaniu
skutecznych i optymalnych rozwiązań wibroizolacyjnych. Na rys. 3
– 6 przedstawiono wyniki obliczeń prognozowanego wpływu na ludzi
drgań posadzki parteru analizowanego budynku wywołanych przejazdami pociągów w tunelu w odniesieniu do nawierzchni tradycyjnej
oraz trzech wariantów proponowanej wibroizolacji (rys. 7):
- system EBS

POMIARY DRGAŃ I SYMULACJE KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU...

225

- system EBS + mata wibroizolacyjna o grubości 12 mm pod płytą
torową,
- system EBS + mata wibroizolacyjna o grubości 25 mm pod płytą
torową.

Rys. 2. Model do obliczeń symulacyjnych propagacji drgań z tunelu kolejowego do budynku

Rys. 3. Wpływ drgań na ludzi na parterze budynku S w przypadku tradycyjnej nawierzchni szynowej w tunelu
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Rys. 4. Wpływ drgań na ludzi na parterze budynku S w przypadku nawierzchni szynowej z systemem EBS

Rys. 5. Wpływ drgań na ludzi na parterze budynku S w przypadku nawierzchni szynowej z systemem EBS oraz matą wibroizolacyjną o grubości
12 mm
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Rys. 6. Wpływ drgań na ludzi na parterze budynku S w przypadku nawierzchni szynowej z systemem EBS oraz matą wibroizolacyjną o grubości
25 mm

Rys. 7. Schemat konstrukcji nawierzchni szynowej w rozważanym tunelu

Należy zaznaczyć, że wcześniej wykonane obliczenia symulacyjne
pozwoliły dobrać odpowiednią sztywność mat, ponieważ zbyt miękka
mata pomimo teoretycznie większego tłumienia powodowała wzrost
poziomu drgań w wyniku powstawania nadmiernych odkształceń
toru.
Podobne obliczenia wykonane przez autorów w ramach projektowania3 ostatniego odcinka I linii metra w Warszawie pozwoliły nie
tylko odpowiednio dobrać konstrukcję wibroizolacji, lecz także zop3 Projekt wykonało Biuro Projektów METROPROJEKT Sp. z o.o.
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tymalizować rozwiązanie przez wyznaczenie odcinków nawierzchni
o różnej grubości mat wibroizolacyjnych w zależności od wymaganej
skuteczności. Osiągnięcie tej skuteczności potwierdziły pomiary kontrolne po zrealizowaniu projektu.
Innym przykładem zastosowania symulacji komputerowej mogą
być wykonane przez autorów obliczenia wibroizolacji do projektu4 II
Etapu remontu i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie, tj.
w ciągu al. Solidarności od al. Jana Pawła II do ul. Jagiellońskiej.
Etap ten obejmował dwa odcinki trasy naziemnej oraz dwa obiekty
inżynierskie: Wiadukt Pancera i Most Śląsko-Dąbrowski. W ramach
remontu i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie na tym odcinku, przewidziano wymianę nawierzchni szynowej. W dotychczasowym rozwiązaniu do redukcji poziomu drgań na trasie poza obiektami
służyły podkłady ułożone na tłuczniu, a na Moście Śląsko Dąbrowskim
i na Wiadukcie Pancera - podkładki gumowe. Obecnie zdecydowano
się zastąpić te rozwiązania przez zastosowanie systemu mocowania
szyn ERS (szyna w otulinie) oraz mat wibroizolacyjnych.
Celem obliczeń było doprecyzowanie przyjętego wstępnie rozwiązania konstrukcji wibroizolacji i sprawdzenie czy pozwoli ono co najmniej
utrzymać dotychczasowy poziom drgań przekazywanych na otoczenie
po przejściu przez wibroizolację, a nawet w miarę możliwości - jeszcze
go nieco obniżyć. Na podstawie wykonanych analiz dynamicznych zaproponowano rozwiązania dotyczące wibroizolacji na poszczególnych
odcinkach analizowanej linii tramwajowej (trasa naziemna, Wiadukt
Pancera, Most Śląsko-Dąbrowski) oraz w odniesieniu do tych rozwiązań przedstawiono wyniki obliczeń prognozowanego obniżenia poziomu drgań. Analizowano dwa podstawowe warianty rozwiązania: z płytą pod jednym torem i z płytą wspólną dla obu torów (rys. 8).
Przykładowo na rys. 9 przedstawiono model obliczeniowy MES
w przypadku płyty torowej pod jednym torem. Przez przyjmowanie
jednej z trzech odmian masy zalewowej Corkelast (VA-40, VA-60 i VA70) oraz jednej z dwu odmian przekładki podszynowej Edilon Resilient
Strip 2000 lub 3000, optymalizowano rozwiązanie celem otrzymania
najlepszej redukcji drgań podłoża obok toru w stosunku do dotychczasowej konstrukcji nawierzchni. W odniesieniu do Wiaduktu Pancera
(rys. 10) zamieszczono na rys. 11 i 12 wibrogramy (przebiegi czasowe
4 Projekt wykonało Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń „BPK Katowice” Sp. z o.o. a obliczenia wibroizolacji KONSPROJBUD
Biuro Doradcze i Projektowe Krzysztof Stypuła
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drgań), a na rys. 13 i 14 analizy FFT (Fast Fourier Transformation)
dające porównanie dotychczasowego poziomu drgań pionowych nawierzchni wiaduktu w poszczególnych pasmach częstotliwości z wartościami prognozowanymi w przypadku jednego z projektowanych
wariantów nawierzchni.

Rys. 8. Rozważane warianty płyty torowej w przypadku trasy naziemnej

Rys. 9. Model MES nawierzchni szynowej na trasie poza obiektami - z płytą pod jeden tor (całość i fragment wokół szyny)
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Rys. 10. Schematyczny przekrój podłużny Wiaduktu Pancera

Rys. 11. Wibrogram przyśpieszeń drgań pionowych pomostu Wiaduktu
Pancera w przypadku dotychczasowej konstrukcji nawierzchni szynowej

Rys. 12. Wibrogram prognozowanych przyśpieszeń drgań pionowych
pomostu Wiaduktu Pancera w przypadku projektowanej konstrukcji nawierzchni szynowej
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Rys. 13. Analiza FFT przyśpieszeń drgań pionowych pomostu Wiaduktu
Pancera w przypadku dotychczasowej konstrukcji nawierzchni szynowej

Rys. 14. Analiza FFT prognozowanych przyśpieszeń drgań pionowych
pomostu Wiaduktu Pancera w przypadku projektowanej konstrukcji nawierzchni szynowej

W poszczególnych pasmach częstotliwości obliczono wartości redukcji drgań prognozowanych po zastosowaniu projektowanej wibroizolacji w stosunku do dotychczasowego poziomu tych drgań.
W tablicy 1 zamieszczono przykładowe wyniki tych obliczeń uzyskane
w przypadku Wiaduktu Pancera dla wariantu wspólnej płyty na macie pod dwoma torami. Podano zakresy, w jakich mieściły się wartości redukcji uzyskane w poszczególnych 1/3 oktawowych (tercjowych)
pasmach częstotliwości oraz wartości redukcji globalnej w całym paśmie częstotliwości od 1 do 100 Hz.
Wykonano także obliczenia redukcji drgań w przypadku zastosowania oddzielnych mat pod każdym torem, uzyskując gorsze wyniki
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redukcji drgań, wynoszące globalnie 25,64 %, 34,20 % oraz 36,35 %
odpowiednio w odniesieniu do składowych drgań X, Y oraz Z.
Tablica 1. Prognozowany poziom redukcji drgań pomostu Wiaduktu Pancera w stosunku do dotychczasowego rozwiązania konstrukcyjnego nawierzchni szynowej
Składowa drgań

X – drgania poziome wzdłuż toru
Y – drgania poziome poprzeczne do toru
Z – drgania pionowe

Zakres redukcji amplitud drgań
w 1/3 oktawowych pasmach
częstotliwości
[%]
10,72 – 92,59
11,77 – 94,57

Globalna redukcja amplitud
drgań
[%]

11,88 – 95,09

40,97

28,25
36,71

4. Podsumowanie
W przypadku konieczności wykonania pomiarów drgań w budynkach, czy to bezpośrednio dotyczących oceny oddziaływań drgań na
środowisko, czy też w celach wykorzystania w projektowaniu zabezpieczeń przed tymi oddziaływaniami, wykonawcy takich pomiarów
powinien być stawiany wymóg posiadania akredytacji w zakresie pomiarów drgań w budynkach, ściślej w zakresie norm PN-85/B-02170
i PN-88/B-02171.
Projektowanie wibroizolacji w nawierzchniach szynowych powinno
obejmować wykonanie symulacji komputerowych, których wynikiem
są prognozy skuteczności projektowanych rozwiązań. Podstawą obliczeń symulacyjnych powinny być wiarygodne wyniki pomiarów drgań
przeprowadzonych w danym przypadku lub zaczerpniętych z baz danych pomiarowych. Prognozy mogą dotyczyć nie tylko wpływu drgań
na sąsiednie budynki i przebywających w nich ludzi, lecz także ograniczenia spodziewanych drgań obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów).
Instytut Mechaniki Budowli PK dysponuje akredytowanym (przez
Polskie Centrum Akredytacji) Laboratorium Badania Odkształceń
i Drgań Budowli wykonującym pomiary drgań oraz zgromadził obszerne bazy danych pomiarowych (obejmujące m.in. drgania od metra
[1, 2] oraz kolejowe np. [5, 6, 7]).
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MEASUREMENTS OF VIBRATIONS AND COMPUTER
SIMULATIONS IN THE DESIGNING OF THE RAIL
TRACK VIBROINSULATION
Summary
The issues connected with measurements of building vibrations
generated by rail transport have been presented in the paper. The
requirements of accreditation of laboratories which offer measurements of this kind and performance of evaluation of vibrations influence on buildings and on people in buildings have been discus-
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sed. The role of measurement databases and computer simulations as a tool for forecasting of these influences and rail track
vibroinsulation design has been indicated. Also some examples
of application of computer simulations in designing of rail track
vibroinsulation in rail tunnel and of tram track vibroinsulation in
the street and on viaduct in Warsaw have been presented.
Keywords: building vibrations, rail transport vibrations, tram
traffic vibrations, vibroinsulation.

SCHWINGUNGSMESSUNGEN
UND COMPUTERSIMULATIONEN BEIM PROJEKTIEREN
DER VIBROISOLIERUNG DES OBERBAUS
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurde Problematik der Messungen von den
durch den Schienenverkehr erzeugten Schwingungen sowie Anforderungen im Bereich der Akkreditierung der Prüflaboratorien
und Beurteilung des Einflusses der Schwingungen auf Gebäude
und Menschen dargestellt. Es wurde auf die Rolle der Messdatenbanken sowie Computersimulationen als eines Werkzeuges zur
Vorhererkennung (Prognostizierung) der erwähnten Einflüsse und
Projektierung der Vibroisolierung des Oberbaus hingewiesen. Es
wurden Beispiele für Anwendung von Computersimulationen bei
Projektierung der Vibroisolierung des Oberbaus im Tunnel sowie
des S-Bahn-Oberbaus auf der W-Z-Trasse in Warschau (auf der
Straße und der Brücke) präsentiert.
Schlüsselworte: Gebäudeschwingungen, Schwingungen
erzeugt durch Schienenverkehr, Schwingungen erzeugt durch SBahnverkehr, Vibroisolierung.
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WPŁYW KONFIGURACJI OPOROWEJ
ŚCIANY GABIONOWEJ NA STATECZNOŚĆ
NASYPU KOMUNIKACYJNEGO

Streszczenie

Obiektem badań jest nasyp komunikacyjny ze skarpą stabilizowaną przy zastosowaniu oporowej ściany złożonej z koszy siatkowo-kamiennych (gabionów). Przeprowadzono analizę stateczności ściany, w zakresie wartości współczynników stateczności:
na przesunięcie, wywrócenie oraz obrót względem powierzchni
poślizgu obejmującej całość budowli z fragmentem podłoża. Parametrem zmiennym jest konfiguracja ściany. Wartości współczynników stateczności były podstawą weryfikacji autorskiego
programu numerycznego. Program został sporządzony w celu
wspomagania klasycznych obliczeń i uwzględnia postępujące deformacje elementów ściany.
Słowa kluczowe: ściana gabionowa, nasyp komunikacyjny,
stateczność, deformacje elementów ściany

1. Wprowadzenie
Rozpatrywane w referacie konstrukcje siatkowo - kamienne, nazywane gabionowymi są złożone z elementów (modułów) zasadniczo
powtarzalnych (w pewnym sensie podatnych), niepołączonych monolitycznie. Przedmiotowe obiekty są realizowane na zasadzie lekkich
ścian oporowych (wykorzystując w możliwie dużym stopniu zjawisko
1 dr inż., Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, Katedra Dróg i Mostów, w.kozlowski@po.opole.pl
2 dr hab. inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Budownictwa i Infrastruktury, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu,
Wydział Techniczno Ekonomiczny, tel. (071) 320 55 17, andrzej.surowiecki@up.wroc.pl
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współpracy ośrodka gruntowego z konstrukcją, w aspekcie redukcji
poziomego parcia). Mają więc zalety gruntu zbrojonego o kapitalnym
znaczeniu dla budownictwa komunikacyjnego w ekstremalnych warunkach, np. powódź. Obiekty te są racjonalne pod względem technicznym i ekonomicznym oraz życzliwe środowisku. Wobec dynamicznego rozwoju zastosowań lekkich konstrukcji oporowych, a szczególnie
konstrukcji siatkowo-kamiennych w budownictwie komunikacyjnym,
wymagane jest od konstruktora zachowanie szczególnej ostrożności
w procesie projektowania, a więc użycie właściwej metody obliczeniowej. Studia stanu wiedzy przedmiotu [3, 4-14] wskazują potrzebę
pogłębienia aktualnych analiz statycznych większości typów lekkich
konstrukcji oporowych. Istniejąca procedura wymiarowania budowli
ziemnych wzmacnianych lekkimi konstrukcjami oporowymi, w tym
również ścian gabionowych [4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13] zawiera znaczne uproszczenia i jest oparta w dużej mierze na teoriach o rodowodzie
intuicyjnym. Poradniki [1, 2, 3, 5, 6] wprawdzie podają uproszczoną
procedurę wymiarowania, jednak nie wnikając w osobliwości funkcjonowania ściany, będącej zespołem modułów oddziaływujących na
siebie złożonym układem naprężeń (stycznych i normalnych). Uściślenie metod projektowania powinno wygenerować wyczerpującą analizę
lokalnej i globalnej stateczności. Ponadto należy podkreślić, że większość dotychczas zrealizowanych badań koncentruje się wokół fizycznych cech komponentów, tworzących tzw. grunt zbrojony jako materiał stosowany w konstrukcjach. Mniej rozpoznane są zagadnienia
odkształceń obiektów wykonanych z gruntów wzmocnionych. Autorzy
niniejszego referatu proponują analizę stateczności ściany, w zakresie
wartości współczynników stateczności, przyjmując konfigurację ściany jako parametr zmienny i posługując się autorskim programem numerycznym. Program uwzględnia postępujące deformacje elementów
ściany.

2. Metoda badań
Obliczono wartości trzech współczynników stateczności ściany
gabionowej: na przesunięcie, wywrócenie oraz obrót względem powierzchni poślizgu obejmującej całość budowli z fragmentem podłoża.
Obliczenia wykonano dla wybranych modeli ściany niezdeformowanej
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oraz po zaistnieniu deformacji. Mając na uwadze szerokie spektrum
możliwości zniszczenia ściany oporowej gabionowej, przyjęto jeden ze
schematów zniszczenia, polegający na poziomym przemieszczeniu pojedynczego gabionu lub kilku gabionów łącznie – co znacznie uprościło zakres rozpatrywanego zagadnienia. Parametry modelu (w tym
także wartości współczynników stateczności zostały oszacowane na
sześciu poziomach pomiarowych każdej ściany, oznaczonych: I-I, IIII,...VI-VI).

3. Wyniki badań
3.1. Ściany z odsadzkami zewnętrznymi (bez wymuszonych
przemieszczeń)
Model I-1 z odsadzką fundamentową
Dane do obliczeń, zamieszczone poniżej, przyjęto wg [6]:
 przekrój poprzeczny pionowy ściany oporowej wg rysunku 1;
 wysokość nasypu H1 = 5,0 m;
 głębokość posadowienia H2 = 1,0 m;
 parametry geotechniczne gruntu w poziomie posadowienia (piaski średnioziarniste):
- wartości charakterystyczne: stopień zagęszczenia ID(n) = 0,5;
kąt tarcia wewnętrznego ϕu(n) = 330; spójność cu(n) = 0; ciężar
objętościowy γB(n) = 17,0 kN/m3;
- wartości obliczeniowe: ϕu(r) = γm x 33 = (1 ± 0,1) x 33 = 29,70
(36,30); γB(r) = γm x 17,0 = (1 ± 0,1) x 17 = 15,3 kN/m3 (18,7 kN/
m3), γm - współczynnik materiałowy;
 obciążenie krytyczne podłoża: σkr = 0,2 MPa;
 współczynniki nośności wg [98]: ND = 18,4; NB = 7,5;
 parametry geotechniczne zasypki za (i przed) ścianą oporową
(piasek średnioziarnisty zagęszczony):
− wartości charakterystyczne: IDz(n) = 0,4; ϕuz(n) = 320; cuz(n) = 0;
γz(n) = 17,0 kN/m3;
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Rys. 1. Pionowy przekrój poprzeczny (model I-1 z odsadzką fundamentową) [6]

Zestawienie wyników obliczeń znajduje się w tablicy 1. Wartości,
które przekraczają dopuszczalne, wyróżniono w sposób specjalny.
Znaczenie symboli jest następujące: ΣGi – suma sił pionowych, ΣEi
– suma sił poziomych, Mu – moment utrzymujący, Mo – moment obracający, no – współczynnik stateczności na obrót, Qtf - wypadkowa siła
utrzymująca, Qt – wypadkowa sił przesuwających, np – współczynnik
stateczności na przesunięcie, N – siła normalna w poszczególnych
przekrojach, c – odległość punktu przyłożenia wypadkowej od krawędzi przekroju, h – szerokość przekroju, e – mimośród siły N względem
środka przekroju, σ1, σ2 – naprężenia normalne w przekroju, tgρ, tgϕf
– parametry dotyczące dodatkowego warunku stateczności ściany na
kontakcie fundament-podłoże.
Tablica 1. Parametry modelu I-1
Przekrój
poziomy

ΣGi
[kN]

ΣEi
[kN]

Mu
[kNm]

Mo
[kNm]

no
[-]

Qtf
[kN]

Qt
[kN]

np
[-]

N
[kN]

c
[m]

h
[m]

h/6
[m]

e
[m]

σ1
σ2
[kN/m2] [kN/m2]

tgρ
[-]

tgjf
[-]

I-I

19,0

5,68

9,50

2,39 3,97

7,6

5,68 1,33

19,0

0,37

1,0 0,17

0,13

33,82

4,18

-

-

II- II

47,5

16,58

40,37

13,13 3,07

19,0

16,58 1,14

47,5

0,57

1,5 0,25

0,18

54,45

8,86

-

-

III-III

85,5

32,68 120,12

37,28 2,73

34,2

32,68 1,04

85,5

0,76

2,0 0,33

0,24

73,53

11,97

-

-

IV-IV

133,0

54,02 204,24

80,07 2,55

53,2

54,02 0,98 133,0

0,93

2,5 0,42

0,32

94,16

12,23

-

-

V–V

190,0

80,57 356,24 147,28 2,42

76,0

80,57 0,94 190,0

1,09

3,0 0,50

0,41

115,26

11,39

-

VI-VI

266,0

109,73 698,24 241,78 2,88

93,1

109,73 0,85 266,0

1,71

4,0 0,67

0,29

95,09

37,91 0,41

0,35

Model I-2 bez odsadzki fundamentowej (rys. 2)
Obliczone parametry modelu w przekrojach od I-I do V-V są identyczne jak w modelu I-1. Tablica 2 przedstawia parametry modelu
I-2.

239

WPŁYW KONFIGURACJI OPOROWEJ ŚCIANY GABIONOWEJ NA STATECZNOŚĆ...

Rys. 2. Pionowy przekrój przez ścianę (model I-2 bez odsadzki fundamentowej) [6]

Tablica 2. Parametry modelu I-2
Przekrój
poziomy

ΣGi
[kN]

ΣEi
[kN]

Mu
Mo
[kNm] [kNm]

no
[-]

Qtf
[kN]

Qt
[kN]

np
[-]

N
[kN]

c
[m]

h h/6
[m] [m]

e
σ1
σ2
[m] [kN/m2] [kN/m2]

tgρ
[-]

tgjf
[-]

I-I

19,0

5,68

9,50

2,39

3,97

7,6

5,68 1,33

19,0

0,37 1,0 0,17 0,13

33,82

4,18

-

-

II- II

47,5

16,58

40,37

13,13

3,07

19,0

16,58 1,14

47,5

0,57 1,5 0,25 0,18

54,45

8,86

-

-

III-III

85,5

32,68 120,12

37,28

2,73

34,2

32,68 1,04

85,5

0,76 2,0 0,33 0,24

73,53

11,97

-

-

IV-IV

133,0

54,02 204,24

80,07

2,55

53,2

54,02 0,98

133,0

0,93 2,5 0,42 0,32

94,16

12,23

-

-

V–V

190,0

80,57 356,24 147,28

2,42

76,0

80,57 0,94

190,0

1,09 3,0 0,50 0,41

115,26

11,39

-

VI-VI

247,0 109,73 441,73 241,78

1,83 86,45 109,73 0,78

247,0

0,81 3,0 0,50 0,69

190,00

-35,00 0,44

0,35

3.2. Ściany z odsadzkami zewnętrznymi (z wymuszonymi
przemieszczeniami)
Przyjęto założenie teoretyczne, że po zrealizowaniu przemieszczenia
gabionu lub grupy gabionów, wytwarza się za ścianą trwający przez
moment w czasie lokalny stan przestrzeni niewypełnionej materiałem
ośrodka gruntowego. Ten stan jest rozpatrywany w poniższych analizach parametrów ścian z wymuszonymi przemieszczeniami elementów modułowych.
Model I-1.1 - rys. 3 (gabion górny przesunięty poziomo na zewnątrz
na odległość 0,5 m w stosunku do modelu zasadniczego I-1). Wyniki
obliczeń zestawiono w tablicy 3.
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Rys. 3. Pionowy przekrój poprzeczny przez ścianę (model I-1.1) [6]
Tablica 3. Parametry modelu I-1.1
Przekrój
poziomy

ΣGi
[kN]

ΣEi
[kN]

tgρ
[-]

tgjf
[-]

I-I

19,0

5,68 1,33

19,0 0,37 1,0 0,17 0,13

33,82

II- II

47,5 16,58 30,87 13,13 2,35 19,0 16,58 1,14

47,5 0,37 1,5 0,25 0,38

79,78

4,18

-

-

-16,46

-

III-III

85,5 32,68 92,62 37,28 2,48 34,2 32,68 1,04

85,5 0,64 2,0 0,33 0,36

88,92

-

-3,42

-

IV-IV

-

133,0 54,02 194,74 80,07 2,43 53,2 54,02 0,98 133,0 0,86 2,5 0,41 0,39 102,99

3,72

-

-

V–V

190,0 80,57 346,73 147,28 2,35 76,0 80,57 0,94 190,0 1,04 3,0 0,50 0,46 121,59

5,06

-

-

VI-VI

266,0 109,73 688,73 241,78 2,85 93,1 109,73 0,85 266,0 1,68 4,0 0,66 0,32

5,68

Mu
[kNm]

9,50

Mo
[kNm]

no
[-]

2,39 3,97

Qtf
[kN]

7,6

Qt
[kN]

np
[-]

N
[kN]

c
[m]

h
h/6
[m] [m]

e
[m]

σ1
[kN/m2]

98,42

σ2
[kN/m2]

34,58 0,41 0,35

Model I-1.2 - rys. 4 (gabion górny przesunięty poziomo na zewnątrz
na odległość 1,0 m w stosunku do modelu zasadniczego I-1). Wyniki
obliczeń zestawiono w tablicy 4.

Rys. 4. Pionowy przekrój poprzeczny przez ścianę (model I-1.2) [6]
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Tablica 4. Parametry modelu I-1.2
Przekrój
poziomy

ΣGi
[kN]

I-I

19,0

II- II

47,5

ΣEi
[kN]

5,68

Mu
[kNm]

0,00

Mo
[kNm]

no
[-]

2,39 0,00

Qtf
[kN]

Qt
[kN]

7,6

np
[-]

5,68 1,33

N
[kN]

c
[m]

h
h/6
[m] [m]

e
[m]

σ1
σ2
[kN/m2] [kN/m2]

tgρ
[-]

tgjf
[-]

19,0 0,13 0,5 0,08 0,38 180,50 -180,50

-

-

16,58 21,37 13,13 1,62 19,0 16,58 1,14

47,5 0,17 1,5 0,25 0,58 105,11

-41,79

-

-

32,68 83,12 37,28 2,23 34,2 32,68 1,04

-

III-III

85,5

85,5 0,53 2,0 0,33 0,47 103,02

-17,53

-

IV-IV

133,0

54,02 185,24 80,07 2,31 53,2 54,02 0,98 133,0 0,79 2,5 0,41 0,46 111,93

-5,32

-

-

V–V

190,0

80,57 337,23 147,28 2,28 76,0 80,57 0,94 190,0 0,99 3,0 0,50 0,51 127,93

-12,6

-

-

VI-VI

266,0 109,73 679,23 241,78 2,81 93,1 109,73 0,85 266,0 1,64 4,0 0,66 0,36 102,41

30,59 0,41 0,35

3.3. Ściany z licem gładkim bez wymuszonych przemieszczeń
Model II-1 z gabionami w pojedynczym pionowym rzędzie - rys.
5. Wyniki obliczeń zestawiono w tablicy 5.

Rys. 5. Pionowy przekrój poprzeczny przez ścianę (model II-1) [6]
Tablica 5. Parametry modelu II-1. Znaczenie symboli podano w tekście
Przekrój ΣGi ΣEi
Mu
Mo no Qtf Qt
poziomy [kN] [kN] [kNm] [kNm] [-] [kN] [kN]
5,68

9,5

2,39 3,97 7,6

np N
C h h/6 e
σ1
σ2
tgρ tgj h/2
f
[-] [kN] [m] [m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [-] [-] [m]

I-I

19,0

5,68 1,33 19,0 0,37 1,0 0,17 0,13

33,82

4,180

-

-

0,5

II- II

38,0 16,58

19,0 13,13 1,44 15,2 16,58 0,91 38,0 0,15 1,0 0,17 0,35

117,80

-41,80

-

-

0,5

III-III

57,0 32,68

28,5 37,28 0,76 22,8 32,68 0,69 57,0 0,15 1,0 0,17 0,65

222,30

-222,30

-

-

0,5

IV-IV

76,0 54,02

38,0 80,07 0,47 30,4 54,02 0,56 76,0 0,55 1,0 0,17 1,05

478,80

-478,80

-

-

0,5

V–V

95,0 80,57

47,5 147,28 0,32 38,0 80,57 0,47 95,0 1,05 1,0 0,17 1,55

883,50

-883,50

-

-

0,5

VI-VI

114,0 109,73

57,0 241,78 0,23 45,6 109,73 0,41 114,0 1,62 1,0 0,17 2,12 1450,10 -1450,10 0,96 0,35 0,5
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Model II-2 zawierający dwa pionowe rzędy gabionów - rys. 6.
Wyniki obliczeń zestawiono w tablicy 6.

Rys. 6. Pionowy przekrój poprzeczny przez ścianę (model II-2) [6]
Tablica 6. Parametry modelu II-2
Przekrój ΣGi ΣEi
Mu
Mo
no Qtf
Qt np N
C h h/6 e
σ1
σ2
tgρ tgjf h/2
poziomy [kN] [kN] [kNm] [kNm] [-] [kN] [kN] [-] [kN] [m] [m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [-] [-] [m]
I-I

38,0

5,68 2,67 38,0 0,94 2,0 0,33 0,06

22,42

12,77 -

-

II- II

76,0 16,58

5,68

38,0

76,0 13,13 5,78 30,4 16,58 1,83 76,0 0,83 2,0 0,33 0,17

2,39 15,89 15,2

57,38

18,62 -

-

1,0
1,0

III-III

114,0 32,68

114,0 37,28 3,05 45,6 32,68 1,39 114,0 0,67 2,0 0,33 0,33

114,0

0,00 -

-

1,0

IV-IV

152,0 54,02 152,0 80,07 1,89 60,8 54,02 1,12 152,0 0,47 2,0 0,33 0,53 196,84 -44,84 -

-

1,0

V–V

190,0 80,57 190,0 147,28 1,29 76,0 80,57 0,94 190,0 0,22 2,0 0,33 0,78 317,30 -127,30 -

-

1,0

VI-VI

228,0 109,73 228,0 241,78 0,94 91,2 109,73 0,83 228,0 0,06 2,0 0,33 1,06 362,52 -362,52 0,48 0,35 1,0

3.4. Ściany z licem gładkim (z wymuszonymi przemieszczeniami)
Model II-2.1 - rys. 7. Ściana zawiera dwa pionowe rzędy gabionów
(trzy górne piętra gabionów zostały przesunięte poziomo na zewnątrz
na odległość 0,5 m w stosunku do modelu zasadniczego II-2). Fundament nie zawiera odsadzek. Wyniki obliczeń zestawiono w tablicy 7.
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Rys. 7. Pionowy przekrój poprzeczny przez ścianę (model II-2.1) [6]
Tablica 7. Parametry modelu II-2.1. Znaczenie symboli podano w tekście
Przekrój ΣGi ΣEi
Mu
Mo
no Qtf Qt np N
C h h/6 e
σ1
σ2
tgρ
poziomy [kN] [kN] [kNm] [kNm] [-] [kN] [kN] [-] [kN] [m] [m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [-]
I-I

38,0

II- II

76,0 16,58

5,68

38,0

2,39 15,89 15,2

tgjf
[-]

h/2
[m]

5,68 2,67 38,0 0,94 2,0 0,33 0,06

22,42

12,77 -

-

1,0

76,0 13,13 5,78 30,4 16,58 1,83 76,0 0,83 2,0 0,33 0,17

57,38

18,62 -

-

1,0
0,75

III-III

114,0 32,68

57,0 37,28 1,52 45,6 32,68 1,39 114,0 0,17 1,5 0,25 0,58 252,32 -100,32 -

-

IV-IV

152,0 54,02

95,0 80,07 1,18 60,8 54,02 1,12 152,0 0,09 2,0 0,33 0,91 283,48 -131,48 -

-

1,0

V–V

190,0 80,57 133,0 147,28 0,90 76,0 80,57 0,94 190,0 0,07 2,0 0,33 1,07 304,95 -304,95 -

-

1,0

VI-VI

228,0 109,73 171,0 241,78 0,71 91,2 109,73 0,83 228,0 0,31 2,0 0,33 1,31 448,02 -448,02 0,48 0,35

1,0

Model II-2.2 - rys. 8. Ściana zawiera dwa pionowe rzędy gabionów
(trzy górne piętra gabionów zostały przesunięte poziomo na zewnątrz
na odległość 0,5 m w stosunku do modelu zasadniczego II-2). Fundament zawiera odsadzkę zewnętrzną o długości 1,0 m. Wyniki obliczeń
zestawiono w tablicy 8.

Rys. 8. Pionowy przekrój poprzeczny przez ścianę (model II-2.2) [6]
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Tablica 8. Parametry modelu II-2.2
Przekrój ΣGi
poziomy [kN]

ΣEi
Mu
Mo
no Qtf
Qt
[kN] [kNm] [kNm] [-] [kN] [kN]
38,0

2,39 15,89 15,2

np N
C h h/6 e
σ1
σ2
tgρ tgjf h/2
[-] [kN] [m] [m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [-] [-] [m]

I-I

38,0

5,68

5,68 2,67 38,0 0,94 2,0 0,33 0,06

22,42

12,77 -

-

II- II

76,0

16,58

76,0 13,13 5,78 30,4 16,58 1,83 76,0 0,83 2,0 0,33 0,17

57,38

18,62 -

-

1,0
1,0

III-III

114,0

32,68

57,0 37,28 1,52 45,6 32,68 1,39 114,0 0,17 1,5 0,25 0,58 252,32 -100,32 -

-

0,75

IV-IV

152,0

54,02

95,0 80,07 1,18 60,8 54,02 1,12 152,0 0,09 2,0 0,33 0,91 283,48 -131,48 -

-

1,0

V–V

190,0

80,57 133,0 147,28 0,90 76,0 80,57 0,94 190,0 0,07 2,0 0,33 1,07 304,95 -304,95 -

-

1,0

VI-VI

247,0 109,73 408,5 241,78 1,68 86,45 109,73 0,78 247,0 0,67 3,0 0,50 0,83 218,92

-54,32 0,44 0,35 1,5

Model II-2.3 - rys. 9. Ściana zawiera dwa pionowe rzędy gabionów
(trzy górne piętra gabionów zostały przesunięte poziomo na zewnątrz
na odległość 0,5 m w stosunku do modelu zasadniczego II-2). Fundament zawiera odsadzkę zewnętrzną o długości 2,0 m. Wyniki obliczeń
zestawiono w tablicy 9.

Rys. 9. Pionowy przekrój poprzeczny przez ścianę (model II-2.3) [6]
Tablica 9. Parametry modelu II-2.3
Przekrój ΣGi ΣEi
Mu
Mo
no Qtf Qt
poziomy [kN] [kN] [kNm] [kNm] [-] [kN] [kN]
I-I

38,0

II- II

76,0 16,58

5,68

38,0

2,39 15,89 15,2

np N
C h h/6 e
σ1
σ2
tgρ
[-] [kN] [m] [m] [m] [m] [kN/m2] [kN/m2] [-]

tgjf
[-]

h/2
[m]

5,68 2,67 38,0 0,94 2,0 0,33 0,06

22,42

12,77

-

-

1,0

76,0 13,13 5,78 30,4 16,58 1,83 76,0 0,83 2,0 0,33 0,17

57,38

18,62

-

-

1,0

III-III

114,0 32,68

57,0 37,28 1,52 45,6 32,68 1,39 114,0 0,17 1,5 0,25 0,58 252,32 -100,32

-

-

0,75

IV-IV

152,0 54,02

95,0 80,07 1,18 60,8 54,02 1,12 152,0 0,09 2,0 0,33 0,91 283,48 -131,48

-

-

1,0

V–V

190,0 80,57 133,0 147,28 0,90 76,0 80,57 0,94 190,0 0,07 2,0 0,33 1,07 304,95 -304,95

-

-

1,0

VI-VI

266,0 109,73 664,99 241,78 2,75 93,1 109,73 0,85 266,0 1,59 4,0 0,67 0,41 107,39

25,93 0,41 0,35 2,0
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4. Uwagi podsumowujące
Obliczenia wartości współczynników stateczności (na przesunięcie,
wywrócenie oraz obrót względem powierzchni poślizgu obejmującej
całość budowli) wykonano dla wybranych modeli ściany gabionowej
nie zdeformowanej oraz po zaistnieniu deformacji. Spektrum możliwości zniszczenia ściany oporowej gabionowej jest dość szerokie [12,
14] (poślizg; obrót; wyparcie, czyli przekroczenie nośności podłoża;
przekroczenie granicznych naprężeń stycznych τ > τgr; przekroczenie
naprężeń normalnych σ > σgr; poślizg międzygabionowy; zerwanie połączeń; zniszczenie poślizgowe; zniszczenie wierzchołkowe). Przyjęto
jeden ze schematów zniszczenia, polegający na poziomym przemieszczeniu pojedynczego gabionu lub kilku gabionów łącznie – co znacznie
uprościło zakres rozpatrywanego zagadnienia.
Stwierdzono możliwość sterowania wartościami współczynników
stateczności poprzez wymuszenie deformacji ściany w zaprogramowanym miejscu i zakresie (przemieszczenie liniowe lub kątowe). Wartości
współczynników stateczności obliczone dla ścian, których elementom
zadano wymuszone przemieszczenia, były podstawą do weryfikacji autorskiego programu numerycznego Mr GABIONS v.1.0. Program ten
– przedstawiony w szczegółach w publikacji [6]– został sporządzony
w celu wspomagania klasycznych obliczeń i umożliwia analizę zmian
wartości współczynników stateczności danego modelu w funkcji postępującej deformacji.
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INFLUENCE OF CONFIGURATION OF GABION
RETAINING WALL AT THE STABILITY
OF COMMUNICATIONS EMBANKMENT
Summary

The object of research is communication embankment with
slope stabilised using anchor wall consisting of cages filled with
riprap (gabions). The analysis of wall stability in the range of stability coefficients values on displacement, overturn and turn in relation to slide surface enfolding whole construction and a part of
substructure. The variable parameter is wall configuration. The
values of stability coefficients have been basis of verification in
the author’s numerical programme. The program has been elaborated to support the classic calculations and it includes progressive deformation of wall elements.
Keywords: gabion retaining wall, communications embankment, stability, deformation of wall elements

EINFLUSS DER KONFIGURATION DER GABIONWAND
AUF STABILITÄT DES BAHNDAMMES
Zusammenfassung
Gegenstand der Untersuchungen ist Bahndamm mit der
Böschung, die unter Anwendung einer aus Drahtschotterkörben (Gabionen) bestehenden Stützwand stabilisiert ist. Geprüft
wurde Stabilität der Wand in Bezug auf Stabilitätsfaktorenwerte: Verlagerung, Kippen und Umdrehung gegen die das ganze
Bauwerk mit einem Bodenteil umfassende Gleitfläche. Eine variable Kenngröße ist die Wandkonfiguration. Werte der Stabilitätsfaktoren bildeten die Grundlage für Verifizierung des numerischen
Autorenprogramms. Das Programm wurde zur Unterstützung der
klassischen Berechnungsmethoden unter Berücksichtigung von
auftretenden Wanddeformationen erstellt
Schlüsselworte: Gabionwand, Bahndamm, Stabilität, Verformung der Wandbestandteile
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ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
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Mariusz Maciejewski1

ZRÓŻNICOWANIE STRUKTUR
KOMPUTEROWYCH URZĄDZEŃ
ZALEŻNOŚCIOWYCH
Streszczenie

W artykule zostały omówione podstawowe czynniki charakteryzujące współczesne komputerowe (zależnościowe) systemy srk,
a także wybrane zagadnienia analizy porównawczej tych systemów. Analiza porównawcza obejmuje tzw. filozofię zapewnienia
bezpieczeństwa, metodologię tworzenia oprogramowania, opis
typowych struktur (warstw) komputerowych systemów srk oraz
kryteria podziału na okręgi nastawcze. W podsumowaniu postawiono tezę, że podstawą wyboru systemu są możliwości i zakres
realizowanych przez system srk funkcji.
Słowa kluczowe: transport kolejowy, system, sterowanie ruchem, komputerowe urządzenia zależnościowe

1. Wprowadzenie
W chwil obecnej na PKP buduje się coraz więcej komputerowych
urządzeń zależnościowych. Praktycznie prawie każda modernizacja
urządzeń srk sprowadza się do zmiany urządzeń pędniowych, kluczowych lub przekaźnikowych na systemy elektroniczne. Obecnie
w Polsce istnieje kilka systemów pochodzących od różnych producentów komputerowych nastawnic. Autor w swoim artykule spróbował
omówić różne filozofie w konstrukcji sprzętowej oraz różne filozofie
działania takich urządzeń.

1 mgr. inż., Wydział Transportu, Politechnika Warszawska

250

Maciejewski M.

2. Rys historyczny
Jeżeli popatrzymy na historię stacyjnych urządzeń zależnościowych poczynając od urządzeń kluczowych po stan dzisiejszy, możemy prześledzić rozwój myśli technicznej i rozwiązań mających na celu
zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu. W różnych chwilach/
etapach rozwoju dominowały różne rozwiązania i podejście do zagadnień bezpieczeństwa. Rozwiązania ewaluowały w czasie, co wynikało
z doświadczeń oraz rosnących możliwości technicznych. Na początku
lat 80 rozpoczęto w Europie konstruowanie elektronicznych urządzeń
srk. Ich sposób działania oraz filozofia jest różna u różnych producentów, ale jednocześnie skupia 100 lat doświadczeń w konstruowaniu
systemów srk.

3. Różne filozofie zapewnienia bezpieczeństwa
Na początku lat 80 przy konstruowaniu pierwszych elektronicznych urządzeń zostały przyjęte dwie różne filozofie zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to rezultatem różnych doświadczeń, mentalności
narodowych i lokalnych przepisów. Możemy powiedzieć, że zarysowało się podejście skandynawskie i niemieckie.
W Niemczech przyjęto założenie, że największym zagrożeniem jest
awaria sprzętu, która może spowodować katastrofalne skutki. Uważano, że o ile oprogramowanie można dogłębnie sprawdzić to nikt
nie jest w stanie przewidzieć, jakie uszkodzenia wystąpią w sprzęcie.
W tej filozofii działania możemy dopatrzyć się analogi do konstruowania przekaźnikowych urządzeń srk. W systemach przekaźnikowych
zakładano, że projektant i osoba weryfikująca potrafią skonstruować
system działający bezpiecznie, lecz trzeba zabezpieczyć się przed awariami sprzętowymi takimi jak zacięcie przekaźników, zwarcia w żyłach
kabla, przerwanie obwodów, awaria zasilania itp. Filozofia ta jest stosowana do dzisiaj w wszystkich przekaźnikowych urządzeniach srk.
Stosujemy przekaźniki klasy N i C. Zabezpieczamy się przed skutkami awarii zasilania przez stosowanie przekaźników z podtrzymaniem
magnetycznym lub mechanicznym. Stosujemy zasadę, że jeżeli przekaźnik odpadł, to oznacza to brak zgody na niektóre działania (przekaźniki utwierdzenia, kontrola niezajętości, kontrola świateł itp.)
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Wszystkie te działania chronią nas przed skutkami uszkodzeń
w większym lub mniejszym stopniu. Podejście to widać bardzo wyraźnie w konstrukcji takich nastawnic elektronicznych, jak np. pierwsza
wersja systemu SIMIS produkcji firmy Siemens. Pierwszy komputer
SIMIS został zbudowany w początku lat osiemdziesiątych głównie
dla zastosowań wojskowych. Jego konstrukcja determinuje jego sposób działania. System był zbudowany jako układ „2 z 2”. Specjalny
układ bezpiecznego komparatora porównywał działanie obu kanałów w każdym takcie zegara procesora. Porównywane były stany na
wszystkich liniach danych i adresowych procesorów oraz wszystkie
linie sygnałowe zdwojonej magistrali. Układ powodował zatrzymanie
się systemu w chwili wykrycia niezgodności. System był wyposażony w moduł pamięci historii. Personel w chwili wystąpienia awarii
mógł odczytać ostatnie kroki systemu. Firma Siemens przygotowała
specjalny podręcznik zawierający drzewo możliwych uszkodzeń, który
pozwalał na szybką lokalizacje wadliwego elementu. Trzeba było odnaleźć w dokumentacji kod ostatniego zdarzenia (ostatni rozkaz) i postępować według instrukcji. Firma chwaliła się, że wystarczy odczytać
maksymalnie 3, 4 ostatnie kroki komputera, aby zlokalizować usterkę. Taka zasada działania wymagała identycznego oprogramowania
w obu kanałach procesora. Nazwa SIMIS jest skrótem od „SIchere
MIkrocomputer System”, co oznacza bezpieczny system komputerowy. Jak więc widać twórcy systemu dbali o bezpieczną pracę systemu
przez wykrywanie wszystkich uszkodzeń komponentów elektronicznych. Opracowano wtedy zasady, które do dzisiaj są ujęte w normie
EN 50129 zalecające badanie/analizę uszkodzeń pojedynczych komponentów obwodu elektronicznego. I tak dla przykładu działanie diody w układzie analizuje się pod kątem wystąpienie jednego z następujących uszkodzeń:
−
przerwa,
−
zwarcie,
−
zwiększenie prądu wstecznego,
−
zmniejszenie wstecznego napięcia przebicia,
−
zwiększenie spadku napięcia w stanie przewodzenia,
−
zmniejszenie spadku napięcia w stanie przewodzenia,
−
zmniejszenie napięcia progowego,
−
zwarcie do przewodzącej obudowy.
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Analiza uszkodzeń np. rezystora obejmuje 5 przypadków. Możliwe
uszkodzenie tranzystora analizuje na 19 sposobów itp. W Niemczech
zachodnich dominowała wtedy opinia, że oprogramowanie można
zweryfikować w 100%. Modna była zasada tzw. „reverse engineering”
polegająca na tym, że z kodu wynikowego, czyli z zawartości pamięci programu odtwarzano kod źródłowy oprogramowania, a następnie
algorytm działania urządzenia. Przyjmowano przy tym zasadę, że tylko człowiek jest nieomylny i zakazane było używanie jakiegokolwiek
oprogramowania. Stąd w pierwszych normach dotyczących bezpiecznych systemów komputerowych wprowadzono zalecenie wydruków
zawartości pamięci. Była to filozofia mająca zastosowanie w czasach,
gdy program komputerowy był bardzo mały. W tamtych czasach stosowane były 8 bitowe systemy mikrokomputerowe. Ich maksymalna
pamięć wynosiła 64 KB, czyli w przybliżeniu 64 tysiące byte. W dniu
dzisiejszym pamięć np. telefonu komórkowego jest znacznie większa.
Dla przykładu firma Siemens podawała, że kody programów w poszczególnych komputerów zajmuje maksymalnie 8KByte, czyli 8192
byte. Znany jest przypadek oprogramowania dla elektrowni atomowej,
gdzie analiza kodu przy pomocy „reverse engineering” zajęła kilka lat.
Analiza wykazała bezbłędność algorytmów, ale w międzyczasie technika tak się rozwinęła, że zrezygnowano z wypracowanego z takim
trudem rozwiązania i skonstruowano nowy system.
W Skandynawii przyjęto inną filozofie polegającą na tym, że o ile
możemy się bardziej lub mniej skomplikowanymi technicznymi metodami zabezpieczyć przed awarią sprzętu, to nie ma technicznej możliwości zabezpieczenia się przed błędami oprogramowania. Jeżeli na
skutek wadliwego algorytmu nastawnica wyda rozkaz wyświetlenia
światła zezwalającego, to chociażby najbardziej wyrafinowany system
nie jest w stanie tego skontrolować i zablokować. Stad podejście zróżnicowania oprogramowania.
Zakłada się, że do działania systemu potrzebna jest zgodna praca dwóch lub więcej programów. Programy te powinny być napisane
przez różne zespoły programistów w celu uniknięcia takich samych
błędów. Filozofia zakłada, że jeżeli założenia do systemu są spójne, to
istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby dwa niezależne zespoły popełniły taki sam błąd. Obecnie prawie 30 - letnie doświadczenia
z powszechnego użycia komputerów potwierdza słuszność zasady, że
znacznie częściej zawodzi oprogramowanie niż sprzęt komputerowy.

ZRÓŻNICOWANIE STRUKTUR KOMPUTEROWYCH URZĄDZEŃ ZALEŻNOŚCIOWYCH

253

Pierwsza wersja nastawnicy elektronicznej Ebilock posiadała dwa programy przetwarzania funkcji zależnościowych pracujących w jednym
komputerze. Konstrukcja wyjść bezpiecznych polegała na tym żeby
podać i podtrzymać sygnał na wyjściu potrzebne było ciągłe cykliczne
sterowanie wyjścia przez programy A i B. Brak sterowania (odświeżenia) wyjścia powodował zanik sygnału sterującego, co powodowało
w następstwie np. wygaszenie sygnału zezwalającego na sygnalizatorze. Autorzy zakładali, że jeżeli nastąpi uszkodzenie komputera, to
przestaną działać oba programy i system przejdzie w stan bezpieczny.
Oczywiście każda usterka powodującą wadliwe działanie przynajmniej
jednego programu powodowała podobny skutek. Tak więc bezpieczeństwo było zapewnione, mimo zastosowania jednego komputera. Normy
bezpieczeństwa dzisiaj obowiązujące zalecają zróżnicowanie kanałów
w celu eliminacji błędów programistycznych. Stwierdzono bowiem, że
nieprawidłowe działanie systemu może być spowodowane nie tylko
przez błędne zakodowanie algorytmów, lecz również błąd procesora,
systemu operacyjnego, czy kompilatora lub zakłócenie. Znany jest
przypadek błędu w procesorze Pentium powodujący błędne obliczenia. Również tak zwana rozszerzona pamięć w komputerach klasy PC
była spowodowana błędną emulacją procesora 8086 z PC XT przez
procesor 80286 stosowany w komputerach PC AT. Wynikiem tego błędu była możliwość zaadresowania dodatkowych 64 KByte pamięci.
Dlatego też dąży się do stosowania w różnych kanałach różnych platform sprzętowych lub też różnych systemów operacyjnych i kompilatorów. Z tego samego powodu unika się stosowania w elektronicznych
urządzeniach srk najnowszych technologii wchodzących dopiero na
rynek. Najnowsze linie procesorów dopiero po zweryfikowaniu przez
rynek i usunięciu błędów wieku dziecięcego mogą być użyte w systemach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Oprócz zapewnienia bezpiecznej pracy komputerowych urządzeń
srk równie ważne jest zapewnienie ich sprawności w długim przedziale
czasu. W urządzeniach przekaźnikowych uszkodzenia można było stosunkowo łatwo naprawić wymieniając uszkodzony przekaźnik, przewód czy też bezpiecznik. W systemie komputerowym nie jest możliwa
szybka naprawa uszkodzonych pakietów na stacji. Personel obsługi
jest w stanie zlokalizować przyczynę awarii najwyżej z dokładnością
do pojedynczego modułu. Naprawa pakietów komputera wymaga jednak specjalizowanych i drogich urządzeń. Ponadto obecnie buduje się
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coraz więcej centrów sterowania obejmujących wiele sterowanych posterunków ruchowych. Na skutek tego coraz częściej na sterowanym
obiekcie nie ma personelu obsługi, który mógłby odpowiednio szybko
zareagować na ewentualne usterki. Dlatego też w wszystkich rozwiązaniach nastawnic elektronicznych stosuje się różne rozwiązania redundancji, które umożliwiają prowadzenie ruchu mimo usterek. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w tradycyjnej technice przekaźnikowej
stosowanie redundancji, o ile techniczne możliwe, nie było realizowane ze względu na rozmiary urządzeń, ich wagę czy też koszty. Ponadto pojedyncza awaria powodowała najczęściej niewielkie ograniczenie
funkcji ruchowych i dyżurny ruch mógł nadal prowadzić ruch mimo
pewnych ograniczeń. W przypadku urządzeń komputerowych awaria
komputera głównego powoduje awarię całego systemu. W takim przypadku dyżurny ruchu nie tylko nie ma możliwości wydawania poleceń
nastawczych, lecz również nie zna stanu urządzeń na sterowanym
obiekcie. W przypadku urządzeń komputerowych znane są od dawna
różne techniki redundancji pozwalające na zwiększenie dostępności
systemu. Możliwe są dwie techniki nadmiarowej konstrukcji systemu:
− wprowadzenie rezerwy całego lub części systemu elektronicznego,
− stosowanie systemów typu „2 z 3” lub ogólniej „n z m” (gdzie n <
m).
W pierwszym przypadku buduje się dwa identyczne systemy sterowania. Jeden z nich steruje obiektem, a drugi jest w stanie zimnej lub
gorącej rezerwy. W razie usterki personel może dokonać przełączenia na system rezerwowy. Czas przełączenia w zależności od realizacji
waha się ok. kilku sekund do kilku minut. Przełączenia można dokonać zdalnie z odległego centrum sterowania. W przypadku systemu
typu „2 z 3” do prawidłowej pracy nastawnicy wystarcza sprawność
„2 z 3” komputerów. Tak więc pojedyncza awaria jednego sterownika
nie powoduje zatrzymania całego systemu. W obu przypadkach elementem krytycznym jest wyjście sterujące nastawnicy czy też pojedyncza kaseta wejścia/wyjścia. Jednak skutki awarii jednego wyjścia
czy wejścia są porównywalne do awarii jednego przekaźnika w tradycyjnym systemie. Ponadto takie awarie są łatwo lokalizowane przez
personel obsługi i stosunkowo łatwo naprawiane przez wymianę jednego uszkodzonego pakietu. Należy przy tym zaznaczyć, że bezpieczny
system komputerowy musi sam diagnozować swój stan i wykrywać
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wszystkie uszkodzenia mające wpływ na bezpieczeństwo. Jeżeli więc
istnieje dobry system diagnostyki, to personel ma możliwość bardzo
szybkiego zdiagnozowania miejsca awarii.

4. Różne filozofie programowe
Komputerowe nastawnice są konstruowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z konstrukcji urządzeń mechanicznych, suwakowych, a zwłaszcza przekaźnikowych. W systemach przekaźnikowych
można wyróżnić dwa rodzaje rozwiązań. Urządzenia konstruowane
indywidualnie dla każdej stacji oraz uniwersalne urządzenia zblokowane. W Polsce typowymi przykładami są:
− urządzenia typu E,
− urządzenia zblokowane typu JZH, PB, SUP.
Ponadto w konstrukcji urządzeń przekaźnikowych można dodatkowo wyróżnić podział systemu srk na stacji na warstwy. W tradycyjnych
urządzeniach typu „E” wyraźnie można wyróżnić warstwę zależnościową, grupę wybierającą oraz warstwę zobrazowania i dialogu w postaci
pulpitu kostkowego. Grupa wybierająca była systemem pomocniczym
nie mającym wpływu na bezpieczeństwo i ułatwiała jedynie pracę dyżurnego ruchu. W urządzeniach zblokowanych bloki zwrotnic, sygnalizatorów, odcinków kontroli niezajętości były powiązane ze sobą
w sposób geograficzny. Urządzenia te posiadały zintegrowaną grupę
wybierającą. Pewną niedogodnością takiego rozwiązania jest trudność
w implementacji systemu przy nietypowych układach torowych. Widać to zwłaszcza na przykładzie urządzeń przekaźnikowych typu JZH.
Typowe bloki były wyposażone w wiele przekaźników, które mogły być
użyte tylko w niektórych przypadkach i pracowały sporadycznie.
W konstrukcji nastawnic komputerowych widać wyraźnie odzwierciedlenie sposobu działania urządzeń przekaźnikowych. Zwłaszcza
w konstrukcjach skandynawskich widać powielenie geograficznej zasady pracy funkcji zależnościowych. Zaletą takiego rozwiązania jest
posiadanie uniwersalnego oprogramowania funkcji obsługi zwrotnicy,
semafora, odcinka toru itp. Dla implementacji systemu dla konkretnej stacji wystarczą informacje o geografii stacji. Dzięki programowej
implementacji bloków geograficznych rozrost funkcji poszczególnych
bloków związanych z nietypowymi przepadkami układu torowego ma
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wpływ na opracowanie systemu, lecz nie ma bezpośredniego wpływu
na końcowy koszt systemu. Niedogodnością takiego rozwiązania jest
implementacja funkcji wybierania drogi przebiegu w warstwie zależnościowej podlegającej certyfikacji na poziomie SIL-4. Powoduje to
wzrost nakładów na rozwój i utrzymanie systemu. Część systemów
komputerowych działa jednak na zasadzie podobnej do klasycznych
urządzeń typu „E”. Dane o stacji zawierają komputerowy zapis klasycznej tablicy zależności lub kart przebiegów. Wadą urządzeń typu
„E” była potrzeba indywidualnego projektowania i montażu systemu
na stacji. W przypadku urządzeń komputerowych ta niedogodność
nie występuje. System podobnie jak i w urządzeniach geograficznych
zawiera uniwersalne funkcje obsługi rozjazdu, sygnalizatora, itp. Dodatkowo system zawiera oprogramowanie interpretujące komputerowy zapis tablicy zależności. Zaletą takiego rozwiązania jest większa
łatwość weryfikacji oprogramowania i implementacji rozwiązań dla
poszczególnych obiektów. Dodatkowo w rozwiązaniu takim można
również dokonać podziału systemu na warstwy podobnie jak w systemie „E”. System zależnościowy nie wybiera drogi przebiegu, lecz ją
tylko weryfikuje. Jeżeli urządzenia są w stanie pasującym do jednego
z wierszy w tablicy zależności to system umożliwia taki przebieg. Jeżeli
nie to polecenie utwierdzenia takiego przebiegu jest odrzucane. Zaletą takiego rozwiązania jest brak potrzeby weryfikacji oprogramowania
funkcji wybierających na poziomie SIL-4. Jeżeli system wybierania będzie działał źle, to tak jak w tradycyjnym rozwiązaniu przebieg nie da
się utwierdzić i nie ma to wpływu na bezpieczeństwo. Tak więc warstwa
zależnościowa realizuje w sposób bezpieczny następujące funkcje:

przestawienie zwrotnicy,

utwierdzenie przebiegu:
− drogi jazdy,
− drogi ochronnej,
− ochrony bocznej,
•
zwolnienie poszczególnych sekcji przebiegu,
 wyświetlenie sygnału zezwalającego na sygnalizatorze początkowym,
 wyświetlenie sygnału STÓJ na sygnalizatorze początkowym, gdy
predyspozycje są niespełnione,
 współpraca z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak blokady,
przejazdy drogowo-kolejowe itp.
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W działaniu niektórych systemów widać wpływ obu filozofii w działanie funkcji zależnościowych. Część funkcji działa na zasadzie geograficznej. Jednak niektóre funkcje związane z nietypowa ochrona
boczną czy droga ochronną są zapisane indywidualnie.

5. Podział na warstwy
Tak jak już wspomnieliśmy, w różnych rozwiązaniach nastawnic
elektronicznych można wyróżnić różne podziały na warstwy. W znacznej części rozwiązań system srk jest monolitycznym rozwiązaniem
składającym się z:
− komputera zależnościowego,
− warstwy zobrazowania i dialogu.
W części z nich można nadal wyróżnić podział na trzy warstwy:
− zależnościową,
− wybierającą i funkcji pomocniczych
− zobrazowania i dialogu.
Różny podział na warstwy oraz co za tym idzie różne miejsce i sposób implementacji niektórych funkcji ma wpływ na działanie i koszt
systemu. Przy modelu składającym się z dwóch warstw wszystkie
funkcje pomocnicze muszą być zaimplementowane w systemie zależnościowym, co podnosi koszt końcowego rozwiązania. Tyczy się to
zwłaszcza takich i informacji i poleceń jak:
 informacja o zasilaniu
− obecność napięć zasilania obwodów torowych, 24V, ładowania baterii obecność napięcia nastawczego itp.,
− stan agregatu,
− stan UPS,
− przepływ prądu nastawczego,
− stan sieci podstawowej i rezerwowej,
 informacja o stanie oświetlenia (np. wskaźników),
 sterowanie oświetleniem,
 informacja o temperaturze, działaniu wentylatorów oraz stan
urządzeń klimatyzacji,
 informacja o stanie urządzeń alarmowych,

itp.
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Przy urządzeniach komputerowych nastawnic bazujących na modelu trzywarstwowym wszystkie informacje i polecenia pomocnicze
są realizowane w warstwie pomocniczej, co znacznie obniża koszty
i umożliwia dostosowanie systemu do lokalnych warunków i wymagań.

6. Różne filozofie realizacji okręgów składających się z wielu
obiektów
Obecnie dąży się do realizacji lokalnych centrów sterowania obejmujących swoim zasięgiem coraz większej liczby posterunków ruchu. W nowoczesnych systemach nastawnic elektronicznych istnieje
tendencja do realizacji wielu odległych posterunków w jeden system
zależnościowy. Takie podejście daje wiele zalet. Jednym z nich jest
integracja urządzeń stacyjnych i liniowych w jednym systemie. Tyczy się to zwłaszcza tak zwanych szlaków wewnętrznych. Zdejmuje to
z dyżurnego ruchu konieczność proszenia samego siebie o pozwolenie zmiany kierunku blokady, czy tez wyprawienia pociągu na szlak.
W rozwiązaniach takich zazwyczaj główny komputer zależnościowy
znajduje się na stacji, skąd odbywa się sterowanie a na odległych posterunkach znajdują się jedynie kasety obsługi meldunków i poleceń
nieodpowiadających za realizacje funkcji zależnościowych.
Z punktu wiedzenia technicznego jest to bardzo eleganckie rozwiązanie. Niestety, tak jak większość rozwiązań, posiada również wady.
Największą z nich jest globalizacja usterek. Awaria systemu na głównej stacji unieruchamia cały okręg nastawczy bez możliwości przejęcia sterowania na odległych posterunkach ruchu. Dodatkowym problemem jest potencjalna rozbudowa systemu i obejmowanie zdalnym
sterowaniem nowych posterunków ruchu. W takim przypadku następuje zmiana danych w głównym komputerze zależnościowym i trzeba
dokonać weryfikacji poprawnego działania całego obszaru zdalnego
sterowania. Weryfikacja dotyczy również starych obiektów od dawna
objętych działaniem systemu.
Inną koncepcją jest budowa systemu składających się z wielu
oddzielnych obiektów. Przy takim podejściu usterki maja zazwyczaj
lokalny charakter. Łatwa jest realizacja dwóch lub więcej niezależnych centrów sterowania obszaru, które łatwo mogą przejmować
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sterowanie częścią obszaru w razie usterek lub w zależności od potrzeb ruchowych. Łatwa jest również realizacja miejscowych pulpitów
nastawczych umożliwiających przejęcie kontroli nad posterunkiem
ruchu w razie awarii. Miejscowy pulpit nastawczy może być na stałe zabudowany na oddalonym posterunku ruchu lub też może być
zrealizowany przy pomocy przenośnego komputera z odpowiednim
oprogramowaniem i instalowany na życzenie. W rozwiązaniu takim
również istnieje możliwość implementacji automatycznego sterowania
blokadą w ramach szlaków wewnętrznych. Rozszerzenie obszaru sterowania o nowe posterunki ma niewielki wpływ na stacje istniejące
już w systemie. Dodatkową zaleta takiego rozwiązania jest możliwość
integracji w ramach jednego centrum sterowania wielu różnych typów
urządzeń srk na poszczególnych posterunkach ruchowych.

7. Diagnostyka
W tradycyjnych systemach przekaźnikowych zbudowanie systemów umożliwiających łatwą i szybką diagnostykę systemu było bardzo utrudnione. W praktyce jedynym zrealizowanym systemem diagnostyki była sygnalizacja przepalenia się bezpiecznika w systemie JZH
zapożyczona z systemów central telefonicznych. Wprowadzenie systemów komputerowych otworzyło praktycznie nieograniczone możliwości przed systemami diagnostyki oraz rejestracji działania systemów
srk. W różnych systemach instalowanych w Polsce zostały zaimplementowane systemy diagnostyczne oferujące różne możliwości.
Wydaje się jednak, że wraz ze wzrostem skomplikowania systemów
oraz wzrostem zawansowania technicznego niezbędne jest wyposażanie systemów w systemy diagnostyczne umożliwiające łatwą i szybką
lokalizacje potencjalnych usterek. Nie należy zapominać, że statystycznie urządzenia przekaźnikowe są znacznie bardziej awaryjne, niż
nowoczesne nastawnice komputerowe. Dlatego też personel utrzymania ma znacznie mniejsze doświadczenie w usuwaniu usterek. Firma
Siemens, po zainstalowaniu pierwszych nastawnic komputerowych,
zorganizowała system okresowych szkoleń personelu utrzymania.
Szkolenia odbywały się raz na miesiąc. W centrum szkoleniowym była
zainstalowana nastawnica, która była celowo uszkadzana przez trenera. Monter musiał sam usunąć usterkę nabywając w ten sposób od-
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powiednich umiejętności. Autor ma możliwość obserwacji podobnego
systemu zainstalowanego w Metrze Warszawskim. W ciągu ok. 15 lat
zdarzyły się tylko nieliczne awarie. Można zaobserwować duży stres
związany z każdą usterką niekoniecznie związaną z awarią urządzeń
komputerowych. Urządzenia są utrzymywane w sposób wzorowy, co
skutkuje bardzo rzadkimi awariami mimo bardzo gęstego ruchu. Dla
przykładu zwrotnica na stacjach końcowych przekłada się ok. 1000
razy na dobę. Co ok. 4 miesiące rozjazdy starego typu poddaje się wymianie lub przeglądom generalnym po osiągnięciu 100 tysięcy przełożeń. Dzięki współpracy służby utrzymania z autorami systemu powstał bardzo rozbudowany system diagnostyki umożliwiający pełne
monitorowanie pracy systemu. Dodatkowo na wszystkich stacjach są
zainstalowane urządzenia rejestrujące każdą zmianę stanu nadzorowanych urządzeń z dokładnością do 100 ms. Obecnie można odtworzyć działanie systemu nawet wiele lat wstecz. Wszystkie statystyki są
dostępne na poziomie stacji oraz na poziomie centrum zdalnego sterowania oraz kierownictwa personelu utrzymania. Umożliwia to analizę
przyczyn usterek a także planowanie przeglądów.

8. Podsumowanie
Jak widać w różnych nowoczesnych systemach komputerowych
urządzeń srk prezentowane są różne filozofie oprogramowania oraz
konstrukcje samego systemu. Rozwiązania te zmieniają się w czasie.
Jest to związane z doświadczeniami z pracy tego rodzaju urządzeń,
wzrostu możliwości technicznych oraz nowych wymagań stawianych
przed nowymi systemami przez zarządy kolejowe. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który system jest lepszy, a który gorszy. Większość obecnie oferowanych nastawnic elektronicznych oferuje podobną funkcjonalność i poziom bezpieczeństwa oraz niezawodności.
Błędem byłoby dzisiaj dokonywanie wyboru jedynej słusznej drogi.
Jednak odbiorca systemów powinien dopominać się istnienia odpowiednio zawansowanych funkcji diagnostycznych oraz otwartych systemów transmisyjnych, umożliwiających budowę centrów zdalnego
sterowania i pozyskiwanie informacji o ruchu pociągów dla celów kontroli dyspozytorskiej, systemów informacji dla podróżnych, ewidencji
pracy przewozowej itp.
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THE DIVERSIFYING OF STRUCTURES OF COMPUTER
INTERLOCKING DEVICES (ATC)
summary
The basic factors defining present computer aided (interlocking) rail traffic control systems and some problems referring to
comparative analysis of those systems have been described in
the paper. The comparative analysis include philosophy for safety provision, methodology of software development, description
of typical structures (layers) of computer aided rail traffic control
systems and criterions of division into control areas. In the end of
the paper the thesis has been formed that the basis of the choice
of the system are the possibilities and the range of function controlled by the rail traffic control system.
Keywords: rail transport, system, traffic control, computer interlocking devices

DIFFERENZIERUNG VON STRUKTUREN
DER ELEKTRONISCHEN STELLWERKE
Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden grundsätzliche Faktoren von modernen (abhängigen) elektronischen Stellwerken für Eisenbahnverkehrssteuerung, sowie auch ausgewählte Fragen der Vergleichsanalyse dieser Systeme dargestellt. Die Vergleichsanalyse umfasst
die s.g. Philosophie der Gewährleistung der Sicherheit, Verfahren zur Entwicklung der Software, Beschreibung der typischen
Strukturen (Schichten)von Computersystemen für Eisenbahnverkehrssteuerung sowie Kriterien der Einteilung in Stellwerkbezirke. Im Resümee wurde die These gestellt, dass bei der Auswahl
des Systems die Möglichkeiten und Umfang der durch das System der Eisenbahnverkehrssteuerung ausgeführten Funktionen
entscheidend sind.
Schlüsselworte: Eisenbahnverkehr, System, Verkehrssteuerung, elektronische Stellwerke
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SYSTEM TAF TSI W OBSŁUDZE LOGISTYCZNEJ
PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH

Streszczenie

W artykule przedstawiono prawne, organizacyjne i techniczne aspekty wdrożenia w przedsiębiorstwach kolejowych państw
członków Unii Europejskiej, systemu wspomagającego interoperacyjność kolejowych przewozów towarowych. Celem systemu jest
wzmocnienie rynkowej pozycji kolejowych przewoźników towarowych, w stosunku do transportu drogowego. TSI TAF (Techniczne
Specyfikacje Interoperacyjności, Telematyczne Aplikacje dla Przewozów Towarowych) jest systemem obejmującym dwa aspekty.
Część techniczna obejmuje opracowanie i wdrożenie systemu
informatycznego umożliwiającego przesyłanie komunikatów między różnymi przedsiębiorstwami kolejowymi w Europie. System
w możliwie bezinwazyjny sposób będzie się łączył ze sobą lokalne systemy informatyczne wspomagające przewozy towarowe.
System będzie przesyłać zaszyfrowane dane w postaci komunikatów. System TSI TAF składać się będzie z modułu centralnego,
który umożliwi administrowanie systemem. W module centralnym
zapisane będą także dane referencyjne i pliki danych słownikowych wspólnych dla wszystkich użytkowników. Poszczególne systemy krajowe będą komunikować się ze sobą, poprzez lokalnie
zainstalowane instancje Interfejsu Uniwersalnego (Common Interface). Część funkcjonalna systemu obejmuje komunikaty, które
będą przesyłane między użytkownikami systemu. Opis każdego
komunikatu obejmuje zawartość i okoliczności, które determinują
jego nadanie. Poza budową części wspólnej – europejską, system
wymagać będzie dostosowania aplikacji krajowych. Nieodzowne
będzie zbudowanie infrastruktury przejściowej i modułów we1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Biuro Informatyki
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wnętrznych, które w bezpieczny i precyzyjny sposób zinterpretują
nadesłane zapytania i wygenerują właściwą odpowiedź.
Słowa kluczowe: Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności,
Telematyczne Aplikacje dla Przewozów Towarowych

1. Wprowadzenie
Pragnąć przeciwdziałać spadkowi przewozów towarowych należy poddać analizie te aspekty kolejowego transportu, które w oczach
klienta poważnie obniżają poziom oferty handlowej przewoźników kolejowych. W obecnej, szybko zmieniajacej się gospodarce wolnorynkowej, bardzo ważne jest przedstawienie klientowi elastycznej, dopasowanej do jego potrzeb, oferty przewozowej. Z rynkowego punktu
widzenia kolej należy traktować jak grupę przedsiębiorstw kolejowych
tworzących jednolity, uzupełniający się łańcuch gospodarczy. Klientem jest partner zewnętrzny, korzystający z usługi oferowanej przez
przewoźnika kolejowego (RU). Wewnątrz łańcucha przewoźnik kolejowy jest z kolei klientem zarządcy infrastruktury (IM). Zatem oferta
skierowana do klienta zewnętrznego, winna obejmować połączone ze
sobą oferty przewoźnika i zarządcy infrastruktury.
Szersze i pełniejsze otwarcie przedsiębiorstw kolejowych na klienta
może być wsparte przez zastosowanie nowych rozwiązań informatycznych. Dotyczy to m.in. niżej wymienionych elementów procesu przewozowego.
1) Zamówienie trasy przejazdu (rozkładu jazdy) ad-hoc.
2) Lokalizacja pociągów, wagonów i przesyłek.
3) Wyliczanie i dostarczanie informacji o planowanym przybyciu
pociągów/wagonów/przesyłek do punktów charakterystycznych
i docelowych.
4) Wspomaganie przesyłania listów przewozowych.

2. Idea TSI TAF
TSI TAF - Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności. Telematyczne Aplikacje dla Przewozów Towarowych
TSI – Techniczne specyfikacje Interoperacyjności określają wymogi
interoperacyjności kolei, czyli standardy techniczne, jakie winny być
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spełnione przez przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność kolejową. TAF jest szczegółową instrukcją, określającą standardy wymiany
danych dla przewozów towarowych, przy wykorzystaniu technologii
teleinformatycznych.
Zasady interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (TSI) zostały zawarte w Dyrektywie 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 roku.
Techniczne specyfikacje dla interoperacyjności odnoszące się do
przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych zostały określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr
62/2006 z 23 grudnia 2005 roku. Wdrożenie TSI TAF jest obligatoryjne dla państw członków Unii Europejskiej.
Najnowszym unijnym aktem prawnym jest Dyrektywa 2008/57 EC
Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008r. o Interoperacyjności we Wspólnocie Europejskiej, który w jednym dokumencie scala
postanowienia dotyczące wymagań interoperacyjności dla kolei konwencjonalnej oraz dla kolei dużych prędkości.
Ideą TSI TAF jest podniesienie konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych gałęzi transportu i wzrost udziału
transportu kolejowego ogółem.
Zgodnie z zamierzeniami Unii Europejskiej transport kolejowy winien dążyć do stworzenia jednolitego systemu kolejowego. Interoperacyjność taboru i infrastruktury pozwoli na swobodny transport towarów, niezależnie od właścicieli poszczególnych elementów kolejowego
łańcucha przewozowego. Bardzo ważną rolę w tym procesie, odgrywać
będzie system informatyczny wspomagający szybkie, bezpieczne i dokładne przesyłanie danych między poszczególnymi aktorami – przedsiębiorstwami kolejowymi.
TSI TAF nie ingeruje bezpośrednio w działalność handlową przedsiębiorstwa. System nie będzie przetwarzał danych wrażliwych, czyli
tych, które mają bezpośredni wpływ na pozycję rynkową organizacji.
Celem TSI TAF jest polepszenie oferty przewozowej kolejowych przewoźników towarowych skierowanej do klienta zewnętrznego, co poprawia przewagę konkurencyjną całego sektora.
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Rys. 1. Usytuowanie TSI TAF w procesie przewozowym

W styczniu 2007r. ogłoszono SEDP – Europejski Strategiczny Plan
Wdrożenia TSI TAF. Celem SEDP było zaprezentowanie wizji wdrażania TSI TAF w kolejnictwie europejskim, kwalifikację technicznych
i ekonomicznych możliwości jego wdrożenia oraz przedstawienie harmonogramu wdrożenia. Dokument SEDP TSI TAF obejmuje szeroki
opis systemu, oraz specyfikację wymagań funkcjonalnych.
Specyfikacja TSI TAF zakłada istnienie trzech ról biznesowych
w procesie przewozowym:
− Zarządca Infrastruktury – Infrastructure Manager (IM),
− Przedsiębiorstwo Przewozowe – Railway Undertaking (RU),
− Wiodące Przedsiębiorstwo Przewozowe - Leading Railway Undertaking (LRU).
Wiodącym Przedsiębiorstwem Przewozowym jest ta organizacja,
która świadczy usługę bezpośrednio klientowi zewnętrznemu.
Opis systemu zawarty w SEDP obejmuje dwa zakresy tematyczne. Pierwszy to specyfikacja komunikatów, które będą przedmiotem
wymiany danych. Dokument zawiera opis i definicje poszczególnych
elementów - danych wchodzących w skład komunikatów oraz samej
składni komunikatów. Drugi zakres tematyczny, to funkcjonalny opis
działania przyszłego systemu.
W dyrektywie 2001/16/EWG określono zakres funkcjonalny systemu. Obejmuje on w szczególności:
− aplikacje dla przewozów towarowych obejmujące monitorowanie
towarów i pociągów w czasie rzeczywistym,
− systemy zestawcze i przydziałowe (skład pociągów),
− systemy rezerwacyjne tras pociągów,
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− zarządzanie połączeniami z innymi rodzajami transportu i tworzenie elektronicznych dokumentów towarzyszących.

Rys. 2. Obszar aplikacji teleinformatycznych TSI TAF

W zakresie TSI TAF nie mieszczą się systemy płatności i fakturowania dla klientów, ani też podobne systemy do obsługi płatności i fakturowania pomiędzy różnymi dostawcami usług, takimi jak przewoźnicy
kolejowi lub zarządcy infrastruktury. Poza zakres specyfikacji TSI TAF
wykracza także długoterminowe planowanie rozkładów jazdy2.
Specyfikacje funkcjonalne i techniczne systemu TSI TAF obejmują
m.in. następujące pozycje:
− dane listu przewozowego,
− żądanie trasy,
− przygotowanie pociągu,
− prognoza jazdy pociągu,
2 Dyrektywa 62/2006 z 23 grudnia 2005 roku
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− informacja o zakłóceniu służby,
− lokalizacja pociągu,
− ETI/ETA wagonów/jednostek intermodalnych,
− ruch wagonów,
− raportowanie o wymianie,
− pierwotne dane źródłowe,
− różnorodne źródłowe pliki i bazy danych,
− elektroniczne przesyłanie dokumentów.
Przykładowa lista z sekwencją wymienianych komunikatów wymienianych między RU i IM wygląda następująco:
Komunikat: „Skład pociągu”.
Komunikat: „Żądanie trasy”.
Komunikat: „Dostępność trasy".
Komunikat: „Anulowanie trasy".
Komunikat: „Trasa anulowana".
Komunikat: „Przygotowanie pociągu”.
Komunikat: „Pociąg gotowy".
Komunikat: „Prognoza jazdy pociągu”.
Komunikat: „Położenie pociągu”.
Komunikat: „Informacja o zakłóceniu jazdy".
Komunikat: „ETI/ETA wagonu/przesyłki”
Komunikat: „Powiadomienie o ograniczeniach w infrastrukturze".
Chcąc zagwarantować jednoznaczność interpretacji przesyłanych
danych, konieczne jest zagwarantowanie jednolitych zasad kodowania i jednolitych danych słownikowych obowiązujących każdego użytkownika systemu. Obejmują one m.in.:
− kody lokalizacji/położeń miejsc związanych z transportem kolejowym,
− kody przedsiębiorstw kolejowych,
− kody państw (zgodne z kartą UIC i normą ISO),
− poddany harmonizacji system numeracji pociągów.
Budowa, a następnie wdrożenie systemu składać się będzie z dwóch
zasadniczych części:
− część ogólnoeuropejska,
− część krajowa.
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Rys. 3. Schemat identyfikacji pociągów - propozycja

3. Część ogólnoeuropejska
Na część ogólnoeuropejską systemu składa się Interfejs Uniwersalny (Common Interface) oraz Centralna Baza Elementów Wspólnych
(Central Repository). Interfejs Uniwersalny jest wyspecjalizowanym
oprogramowaniem, który zainstalowany będzie w siedzibach przedsiębiorstw kolejowych – partnerach TAF. Interfejs Uniwersalny składać
się będzie trzech zasadniczych części:
− Warstwy Ochrony i Transportu,
− Warstwy Tranlacyjno – Walidującej,
− Programowalnych Interfejsów Aplikacyjnych.
Warstwa Ochrony i Transportu odpowiedzialna będzie za kompresję, podpisywanie, kodowanie i transport komunikatów.
Warstwa Translacyjno-Walidująca wspomagać będzie przekształcanie obecnie używanych komunikatów zgodnych z kartą UIC 407,
Hermes oraz komunikatów wewnętrznych do postaci komunikatów
TSI TAF XML.
Interfejsy Aplikacyjne obsługujące protokoły MQ, IP Socket, SOAP
(http), ftp, smtp umożliwią połączenie systemu TSI TAF z systemami
krajowymi. Systemy te, to aplikacje wspomagające planowanie i wykonanie rozkładu jazdy, bazy danych zawierające opis sieci oraz obowiązujące ograniczenia w infrastrukturze.
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Rys.4. Schemat funkcjonalny Interfejsu Uniwersalnego (Common Interface)

Drugą częścią systemu jest Centralne Repozytorium. Jest to swoiste jądro systemu, które zarządza pracą całości. Centralne repozytorium poprzez złożone w nim certyfikaty, weryfikuje użytkowników
i na bieżąco kontroluje poprawność realizacji wszystkich procesów
zachodzących w całym systemie. W sytuacjach awaryjnych uruchamia procedury ratunkowe i ostrzegawcze informując poszczególnych
użytkowników o zagrożeniach, czy usterkach systemu. Wspomniana
Baza Elementów Wspólnych zawiera bazę danych, w której zapisano
dane referencyjne. Składają się na nie słowniki kodów lokalizacji oraz
słowniki kodów przedsiębiorstw kolejowych. Tutaj także zainstalowane zostaną moduły umożliwiające replikację danych słownikowych do
lokalnych instancji Interfejsów Uniwersalnych.
Idea systemu sprowadza się do automatycznego przesyłania komunikatów, zawierających istotne dla przewoźników i zarządców infrastruktury dane, bezpośrednio między ich lokalnymi systemami informatycznymi. Każdy komunikat będzie przesyłany od nadawcy do
odbiorcy bez pośrednictwa modułu centralnego, który ma jedynie administrować systemem, oraz pełnić funkcję repozytorium dla danych
stałych - referencyjnych, wspólnych dla wszystkich użytkowników
systemu. Założono, że poszczególne instancje Interfejsu Uniwersalnego (współpracujące z systemami krajowymi) będą wyposażone w lokalne kopie danych referencyjnych. W przypadku zmiany zawartości
danych referencyjnych złożonych w module centralnym, aktualizacji
ulegną także dane w bazach lokalnych.
Przesyłanie propozycji zmian w danych stałych będzie możliwe
z każdej instancji Interfejsu Uniwersalnego. Komunikaty zawierające
dane aktualizacyjne będą przesyłane do modułu centralnego. Po zaktualizowaniu zapisów centralnych, seria komunikatów zawierających
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dane skorygowane zostanie rozesłana do wszystkich instancji Interfejsu Uniwersalnego.

Rys. 5. Schemat przesyłania komunikatów w systemie TSI TAF

Administrowanie modułem centralnym możliwe będzie za pomocą specjalnie opracowanego modułu komunikacyjnego zawierającego
ręczny interfejs użytkownika (HMI). Analogiczne interfejsy użytkownika przewidziano dla „ręcznego” odbioru i nadawania komunikatów.
Zatem system TSI TAF będzie także wspierać te przedsiębiorstwa, które nie dysponują rozbudowaną infrastrukturą i odpowiednimi systemami informatycznymi.
Poza komunikatami przesyłanymi bezpośrednio między umawiającymi się stronami, system TSI TAF będzie oferować możliwość przesyłania komunikatów do europejskich, informatycznych systemów
wspomagających przewozy kolejowe.
Są to między innymi:
− PATHFINDER – system wspomagający uzgadnianie rozkładów
jazdy pociągów międzynarodowych,
− EUROPTIRAILS – aplikacja służąca do bieżącego podglądu przebiegów pociągów kursujących w zatłoczonych, europejskich kolejowych korytarzach transportowych,
− ORFEUS – międzynarodowy system wymiany listów przewozowych,
− ISR – monitorowanie wagonów towarowych.
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Ponadto w systemie przewiduje się możliwość przesyłania indywidualnych komunikatów opracowanych specjalnie przez dwie lub
więcej umawiające się strony. Pozwoli to na elastyczne dostosowanie możliwości systemu tak, aby sprostać wyjątkowym i nietypowym
oczekiwaniom grup użytkowników.
Celem opracowania części Europejskiej systemu, w ramach UIC
powołano Zespół Elementów Wspólnych – (CCG - Common Components Group). W skład zespołu wchodzą przedstawiciele europejskich
przedsiębiorstw kolejowych, które podjęły się sfinansowania projektu.
Zadaniem zespołu jest opracowanie zasad finansowania budowy systemu, zarządzanie procesem projektowym i wdrożeniowym, oraz zdefiniowanie zadań do wykonania przez Zespół Wdrożeniowy – Deployment Team. Zespół wdrożeniowy opracował i przeprowadził przetarg
na opracowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie części wspólnej
systemu. Zwycięzcą przetargu została firma ELOG Scandinavia ze
Szwecji3. Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w materiałach
przetargowych, dostawca przyszłego systemu użyje w maksymalnym
możliwym zakresie, gotowych rozwiązań dostępnych na rynku.
Budowa systemu będzie realizowana w oparciu o poniższe zasady:
- Transmisja komunikatów odbywać się będzie w oparciu o elektroniczną sieć publiczną (Internet), zatem nie zachodzi potrzeba
budowy sieci prywatnej.
- Architektura systemu oparta będzie o zasady SOA (Service
Oriented Architecture – Architektura Zorientowana na Usługi),
czyli budowa systemu podporządkowana jest usługom żądanym
przez użytkownika.
- Transmisja danych między poszczególnymi aplikacjami oraz
modułami systemu opierać się będzie o architekturę ESB (Enterprise Service Bus – Korporacyjna Magistrala Usług).
- Gwarancja zabezpieczenia najwyższego poziomu bezpieczeństwa
jest priorytetem.
- System będzie się charakteryzować bardzo wysokim poziomem
skalowalności i elastyczności.
- System umożliwi łatwą integracje z już działającymi systemami
informatycznymi.

3 http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=N_one_doc_access.dfl&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=326312009&docId=32631-2009&StatLang=EN
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I tak zgodnie z informacjami przedstawionymi przez ELOG transmisja danych między poszczególnymi instancjami Interfejsu Uniwersalnego będzie realizowana w oparciu o technologie JBOSS ESB
– Serwer aplikacji oraz Enterprise Service Bus wspomagająca zasady
przetwarzania i przesyłania danych między różnymi autonomicznymi przemysłowymi systemami informatycznymi. Funkcje szyfrowania
i kodowania przesyłanych komunikatów będą realizowane m.in. poprzez dostępne na rynku systemy PKI – Personal Key Infrastrukture (Infrastruktura Klucza Publicznego). Bezpieczeństwo przesyłanych
komunikatów będzie gwarantowane poprzez szyfrowanie danych. Budowany system będzie miał strukturę zdecentralizowaną. Transmisja komunikatów będzie odbywać się bezpośrednio między lokalnymi
instancjami Interfejsu Uniwersalnego, który będzie mógł łączyć się
z korporacyjnymi systemami informatycznymi różnego typu. Struktura przesyłanych komunikatów będzie weryfikowana zgodnie z opracowanymi metadanymi, gwarantującymi jednoznaczność przesyłanych
danych. Dane referencyjne będą złożone i zarządzane w centralnym
repozytorium, a ich repliki będą kopiowane do lokalnych instancji Interfejsu Uniwersalnego.
W chwili obecnej dostawca przyszłego systemu kończy opracowanie
prototypu. Pierwsza wersja działającego prototypu zostanie poddana
testom funkcjonalnym, które pozwolą stwierdzić, czy założenia leżące u podstaw idei systemu zostały we właściwy sposób zaimplementowane w przez Wykonawcę. Pracujący prototyp nie będzie oferować
wszystkich określonych w wymaganiach projektowych funkcjonalności. Test prototypu obejmie moduły centralny oraz lokalny. Procesowi testowania podlegać będzie w pierwszym rzędzie proces instalacji
i konfiguracji systemu oraz procedury logowania i audytu użytkowników. W dalszym etapie, przetestowana zostanie poprawność działania
modułów służących do wprowadzania, czytania, edycji i usuwania zapisów w plikach danych referencyjnych i metadanych. W końcowej
fazie przeprowadzanych testów, sprawdzeniu podlegać będzie prawidłowa praca interfejsów łączących system TSI TAF z krajowymi systemami korporacyjnymi. Systemy te są podstawowymi źródłami danych
podlegających wymianie realizowanej przez TSI TAF.
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Rys. 6. Schemat organizacji testów prototypu TAF TSI

Harmonogram testów prototypu systemu jest następujący:
− dostawa sprzętu – połowa września 2009r.,
− dostawa oprogramowania – 12 października 2009r.,
− szkolenie użytkowników – 12-16 października 2009r.,
− instalacja – 19 października 2009,
− test zasadniczy – 12 października – 18 grudnia 2009r.,
− akceptacja raportu końcowego – 26 stycznia 2010r.
Drugim testem, jaki został zaplanowany jest test referencyjny systemu. W jego ramach sprawdzeniu podlegać będzie całość oprogramowania. Dotyczyć to będzie wszystkich funkcjonalności interfejsu
uniwersalnego, plików referencyjnych, zarządzania metadanymi oraz
poprawności działania modułów gwarantujących bezpieczną i niezakłóconą pracę systemu.
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Czas przeprowadzenia testu referencyjnego będzie długi i obejmie
okres od maja do końca października 2010 roku. Po zakończeniu pozytywnym raportem testów referencyjnych, system zostanie w płynny
sposób wdrożony jako system produkcyjny. Jego wdrażanie w poszczególnych przedsiębiorstwach kolejowych państw członków Unii
Europejskiej będzie postępowało wraz z dostosowaniem korporacyjnych systemów informatycznych do współpracy z TSI TAF.

4. Cześć krajowa
Opracowanie części krajowej systemu wymaga wspólnego zaangażowania krajowego Zarządcy Infrastruktury - PKP PLK S.A oraz krajowych lub operujących na rynku krajowym kolejowych przewoźników towarowych. Każda ze stron zobowiązana jest określić zakres danych, które przetwarza, a które będą przedmiotem wymiany poprzez
TSI TAF. Wynikiem analiz będzie raport określający systemy, tabele
i pola, do których dostęp należy przewidzieć tak, aby zagwarantować
sprawny przepływ poleceń i danych. Raport zawierać winien także
analizę ilościową, która wskaże poziom przyrostu ilości danych w jednostce czasu. Na podstawie powyższych wskaźników, określone zostaną parametry przyszłego serwera dostępowego współpracującego
z Interfejsem Uniwersalnym TSI TAF. Tym samym określona zostanie
wymagana przepustowość sieci wewnętrznej łączącej serwery lokalne
z serwerem dostępowym.
Kolejny krok obejmie opracowanie projektu, a następnie budowę
modułów wewnętrznych (interfejs wewnętrzny) będących bezpośrednio związanych z systemami krajowymi. Wspomniany interfejs będzie
realizować następujące funkcje:
− przyjęcie zapytania przychodzącego z Interfejsu Uniwersalnego
systemu TSI TAF (zapis standaryzowany xml),
− przekształcenie zapytania do formatu akceptowanego przez system krajowy,
− uruchomienie zapytania wewnętrznego i uzyskanie odpowiedzi,
− przekształcenie treści odpowiedzi do formatu standaryzowanego
– np.: xml,
− przesyłanie danych z systemów lokalnych do serwera dostępowego,
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− przekazanie odpowiedzi zapisanej w formacie xml do Interfejsu
Uniwersalnego TSI TAF.
Jednocześnie należy przeprowadzić harmonizację krajowych danych słownikowych. Dotyczy to:
− kodów lokalizacji pierwszego i drugiego rzędu,
− kodów przedsiębiorstw kolejowych,
− kodów przyczyn opóźnień,
− kodów ograniczeń infrastruktury.
W obszarach wspólnych z regulacjami UIC należy dostosować stosowane, krajowe słowniki danych do wymagań europejskich. Należy zauważyć, że w wewnętrznych systemach informatycznych spółki,
stosowane są kody lokalizacji (stacji i posterunków eksploatacyjnych)
zgodne z ENEE, który jest normą dla TSI TAF. Stwierdzone rozbieżności dotyczą pojedynczych przypadków. Analogicznie kody państw
winny być zgodne z kartą UIC 920-14 oraz normą ISO 3166-1. Celem
jednoznacznej identyfikacji uruchamianych pociągów należy dokonać
harmonizacji identyfikatorów pociągów. Zaproponowanym rozwiązaniem, jest powiązanie ze sobą identyfikatora trasy (indywidualnego
numeru pociągu) z identyfikatorem stacji początkowej oraz datą i godziną odjazdu pociągu ze stacji początkowej. Wspomniany klucz złożony z czterech elementów jest w stanie w sposób jednoznaczny identyfikować każdy kursujący pociąg.
Określenie chronologii uruchomienia obsługi poszczególnych komunikatów i ich grup wymaga ścisłej współpracy różnych przedsiębiorstw zaangażowanych w kolejowym procesie przewozowym. Konieczne jest ustalenie metod współpracy, obszarów odpowiedzialności
i podziału zadań. Zgodnie z SEDP kolejność uruchamiania poszczególnych komunikatów jest następująca:
− komunikaty dotyczące bieżącej i przewidywanej jazdy pociągu,
− komunikaty o przerwie/przeszkodzie w jeździe pociągu,
− komunikaty dotyczące informacji o gotowości pociągu do jazdy.
− komunikat z informacją o ograniczeniach w infrastrukturze.
− komunikaty dotyczące zamówienia, akceptacji/odrzucenia trasy
pociągu.
− komunikat – list przewozowy/ zamówienie wagonu.
− komunikat ETA/ETI – prognozowane przybycie przesyłki do
miejsca docelowego.
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Powyższa kolejność uwzględnia fakt, że przedsiębiorstwa kolejowe będą zmuszone do dostosowania użytkowanych lub opracowania
nowych systemów informatycznych tak, aby możliwa była swobodna
wymiana komunikatów TSI TAF.
Struktura powyższego komunikatu jest następująca (przykład):

Rys. 7. Schemat przykładowego komunikatu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są jedną ze stron, która będzie
uczestniczyć w testach systemu. PKP PLK S.A. przeprowadzi testy
weryfikujące poprawną pracę poszczególnych modułów systemu. Ponadto PKP PLK S.A. wraz z DB Netze planuje przeprowadzić testowe
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przesłanie komunikatu „Informacja o Jeździe Pociągu” – TrainRunningInformationMessage”.

Rys. 8. Zapis przykładowego komunikatu w standardzie xml
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Wspomniany komunikat będzie generowany przez stronę polską,
a następnie przesyłany do partnera niemieckiego. Całość źródłowych
danych niezbędnych do zbudowania prawidłowego komunikatu zawarta jest w eksploatowanym przez PKP PLK S.A. systemie Ewidencji
Pracy Eksploatacyjnej – SEPE.
Po konwersji powyższego komunikatu do zestandaryzowanego zapisu XML, zapis informacji o jeździe pociągu przedstawiono na następnej stronie.

5. Spodziewane efekty
Wprowadzenie systemu TSI TAF do eksploatacji umożliwi rozszerzenie współpracy krajowych systemów informatycznych z systemami europejskich zarządców kolejowych. Dotyczyć będzie to przede
wszystkim systemów wspomagania planowania tras przejazdu, budowy rozkładów jazdy oraz realizacji wykonania złożonego zlecenia.
Ujednoliceniu ulegną metody i standardy transmisji danych przesyłanych między różnymi podmiotami kolejowymi operującymi na terytorium UE.
Rozszerzeniu ulegnie oferta handlowa skierowana do klienta zewnętrznego. Oferta ta obejmie szybkie (ad hoc) zamawianie tras przejazdu (rozkładu jazdy) według zlecenia zamawiającego, a następnie
bieżące informowanie o sytuacji ruchowej i planowanym czasie dojazdu (odpowiednio) pociągu/wagonu/przesyłki do punktów charakterystycznych lub do miejsca przeznaczenia. Podjęte działania skutkować
będą lepszym wykorzystaniem zdolności przepustowej infrastruktury.
Efektywniejsze zarządzanie taborem (lokomotywy, wagony, jednostki
intermodalne) zwiększy wykorzystanie zdolności przepustowej pociągów.
W dalszej kolejności, wykorzystując wartość dodaną systemu polegającą na szybkim zsynchronizowaniu współpracy różnych przedsiębiorstw kolejowych i środków transportu możliwe będzie rozszerzenie
oferty handlowej przedsiębiorstw kolejowych tak, aby na wybranych
rynkach, stała się konkurencyjna w stosunku do transportu samochodowego.
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TAF TSI SYSTEM IN LOGISTIC SERVICE
OF RAILWAY TRANSPORT
Summary

This article presents the legal, organizational and technical
aspects of implementation among the rail members of the European Union countries to assist the interoperability of rail freight
services. Its purpose is to strengthen the market position of the rail
freight, compared to the road transport. TSI TAF (Technical Specifications for Interoperability, Telematic applications for freight) is
a system consisting of two aspects. The technical part covers the
development and implementation of an information system capable of sending messages between the various railway companies in
Europe. The system, in not intrusive way, will connect with each
other local information systems supporting freight transport. The
system will send encrypted data in the form of messages. TAF TSI
system will consist of a central module, which will administer the
system. In the module will also be centrally stored reference data
dictionary and data files shared by all users. The different national systems will communicate with each other, through the locally
installed instances of the Common Interface. The functional part
of the system includes messages that will be sent between users
of the system. A description of each message includes the content
and the circumstances which determine its usage. In addition to
the construction of the common - the European part, system will
require the adaptation of national applications. It will b essential
to build the transition infrastructure and internal modules which
safely and accurately interpret a received query and generate an
appropriate response.
Keywords: Technical Specifications for Interoperability, Telematic applications for freight transport

TAF TSI-SYSTEM IN DER LOGISTISCHEN BEDIENUNG
DER EISENBAHNBEFÖRDERUNGEN
Zusammenfassung
In diesem Artikel wurden die rechtlichen, organisatorischen
und technischen Umsetzungsaspekte des Systems für die Unterstützung der Interoperabilität von Güterbeförderungen im Schienenverkehr, das die Eisenbahnunternehmen in den Mitgliedsländern der Europäischen Union realisieren, dargestellt. Das Ziel des
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Systems ist die Marktpositionsstärkung des Schienengüterverkehrs im Vergleich zum Straßenverkehr. Die TSI TAF – Systeme
(Technische Spezifikationen für die Interoperabilität und Telematikanwendung in dem Güterverkehr) umfassen zwei Aspekte. Der
technische Teil umfasst die Bearbeitung und die Umsetzung eines
Informationssystems, dass die Übertragung von Nachrichten zwischen den verschiedenen europäischen Eisenbahnunternehmen ermöglicht. Das System verbindet die lokalen Informationssysteme,
die den Schienengüterverkehr unterstützen, möglichst ohne Einmischung. Das System wird die verschlüsselten Daten in Form
von Meldungen senden. Das TSI TAF-System wird aus einem zentralen Modul, dass die Verwaltung des Systems ermöglicht, bestehen. Im zentralen Modul werden auch Referenzdaten und Wörterbuchdateien gespeichert, die für alle Nutzer zugänglich sind. Die
lokal installierten Instanzen der Universal- Schnittstelle (Common
Interface) ermöglichen die Kommunikation zwischen den einzelnen
nationalen Systemen. Der funktionelle Teil des Systems umfasst
die Nachrichten, die an die Nutzer des Systems gesendet werden.
Die Beschreibung der einzelnen Meldungen enthält einen Inhalt
und die Umstände, die ihre Versendung bestimmen. Neben dem
Bau des gemeinsamen europäischen Teils erfordert das System
die Anpassung den nationalen Anwendungen. Es ist notwendig,
eine Übergangsinfrastruktur und interne Module zu schaffen, die
die gesandten Anfragen auf sichere und präzise Weise interpretieren und die angemessene Reaktion erzeugen.
Schlüsselwörter: der Schienenverkehr, die Interoperabilität,
die technischen Spezifikationen, der Güterverkehr.
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SYSTEMY KOLEJOWO - TRAMWAJOWE
NA PRZYKŁADZIE CHEMNITZ I KASSEL

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawione zostały systemy kolejowo - tramwajowe powstałe w dwóch niemieckich miastach Chemnitz i Kassel. Dla każdego miasta podano charakterystykę
linii, po których poruszają się tramwaje dwusystemowe, między
innymi parametry techniczne linii, długości tras, a także lokalizację i infrastrukturę przystankową. Opisano również organizację
ruchu tramwajów dwusystemowych w warunkach kolejowych.
Następnie scharakteryzowano pojazdy i podano ich podstawowe parametry. Artykuł zawiera także krótki opis uwarunkowań
formalno – prawnych dla takich systemów. Opisano również plany rozbudowy systemów kolejowo – tramwajowych w tych miastach.
Słowa kluczowe: tramwaj, kolej, Chemnitz, Kassel

1. Wprowadzenie
Systemy kolejowo – tramwajowe funkcjonują w kilku miastach
w Niemczech – w Karlsruhe, Kassel, Chemnitz i Saarbrucken. Istnieją kolejne plany na ich rozbudowy w kolejnych ośrodkach, co stawia Niemcy na pozycji lidera w tej dziedzinie. Wielką zaletą takich
systemów jest możliwość współużytkowania infrastruktury kolejowej,
1 Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, CNTK
2 Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów, CNTK
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która jest w wielu wypadkach wykorzystywana w nieznacznym stopniu, często tylko w ruchu towarowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie
ma konieczności wykupu terenów pod nową inwestycję, co ogranicza
znacznie jej koszty. Miejscami poprowadzenie nowej linii w danych
warunkach terenowych byłoby wręcz niemożliwe, ze względu na duże
zagęszczenie zabudowy. Dlatego coraz częściej mówi się o zastosowaniu takich systemów również w Polsce. Autorom tego artykułu zależało na przybliżeniu czytelnikom tych systemów na podstawie dwóch
miast - Chemnitz i Kassel.

2. Systemy kolejowo – tramwajowe w Chemnitz
Chemnitz to miasto położone w Środkowej Saksonii. W grudniu
2002 roku otwarto regularne połączenia kolejowo – tramwajowe na
linii numer 522. Stworzono dla niej nowy system łączący ze sobą dwa
systemy transportu – kolejowy i tramwajowy. Powodem wyboru tego
rozwiązania było wykorzystanie, na odcinku Stolberg – Altchemnitz,
istniejącej linii kolejowej, w małym stopniu używanej w ruchu towarowym, do utworzenia bezpośredniego połączenia Chemnitz z miejscowościami położonymi w okolicy tej linii. W ten sposób utworzono
połączenie bez konieczności przesiadania się z pojazdów kolejowych
do pojazdów komunikacji miejskiej. Pozwoliło to na pełniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury, w szczególności kolejowej, oraz
na zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu publicznego.
Spośród dotychczas istniejących systemów kolejowo-tramwajowych w Niemczech model Chemnitz charakteryzuje się zastosowaniem niskich peronów (o wysokości 0,20 m) na całej trasie, również
na odcinku kolejowym.
Na przestrzeni lat liczba pasażerów zmieniała się. W pierwszych
latach tuż po uruchomieniu liczba pasażerów korzystających z tego
połączenia wynosiła około 600 osób w ciągu doby. Obecnie wynosi
ona około 6 tys. pasażerów/dobę.

SYSTEMY KOLEJOWO - TRAMWAJOWE NA PRZYKŁADZIE CHEMNITZ I KASSEL

285

2.1. Charakterystyka linii i organizacja ruchu
Długość całej trasy wynosi 23,1 km, z czego 6,8stanowi dwutorowa
linia tramwajowa, przebiegająca w warunkach miejskich na odcinku
Chemnitz Hbf - Chemnitz-Altchemnitz. Jest ona jedną z czterech linii
tramwajowych funkcjonujących w ramach sieci tramwajowej miasta
Chemnitz (rys. 1)

Rys.1. Linia 522 na tle sieci linii tramwajowych w Chemnitz
Źródło: www.urbanrail.net
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Pozostała część trasy to jednotorowa linia kolejowa o długości
16,3 km (Chemnitz-Altchemnitz – Stollberg), dotychczas wykorzystywana jedynie do lokalnego ruchu pociągów towarowych. Linię na tle
regionalnej sieci kolejowej przedstawia rys. 2.

Rys. 2. Linia 522 na tle regionalnej sieci kolejowej
Źródło: www.city-bahn.de

Pierwotnie linia ta była niezelektryfikowana. W celu stworzenia
szybkiego połączenia regionalnego tramwajem dwusystemowym, linię
kolejową dostosowano do potrzeb systemu kolejowo - tramwajowego.
Linia została zelektryfikowana, przy czym napięcie w sieci trakcyjnej
na odcinku kolejowym wynosi 750 V, natomiast na sieci tramwajowej
pozostawiono napięcie wynoszące 600 V. Maksymalna prędkość jazdy
w warunkach miejskich między Chemnitz Hbf i Altchemnitz wynosi
60 km/h. Poza miastem między Chemnitz - Altchemnitz i Stollberg
prędkość wynosi 80 km/h. Czas przejazdu między Chemnitz Hauptbahnhof a Stollberg wynosi 49 minut. Tramwaje jeżdżą każdego dnia
od godziny 4.30 do 01.00. Rozkłady jazdy ułożone są tak, że pojazdy
kursują w stałym cyklu co 30 minut. W godzinach szczytu przewozowego cykl ten jest zagęszczony do 15 minut. Stworzenie cyklicznego
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rozkładu jazdy i wspomnianej częstotliwości ruchu możliwe było dzięki zbudowanym na linii kolejowej mijankom.
Rozkład jazdy pociągów towarowych dostosowano do rozkładu jazdy tramwajów dwusystemowych, w ten sposób że trasy pociągów towarowych wpisują się pomiędzy trasy tramwajów. Do rozkładów jazdy
tramwajów dwusystemowych dostosowane są także rozkłady jazdy
autobusowych linii dowozowych. Dzięki temu uzyskano pełne skomunikowanie między tymi dwoma środkami transportu.
W ciągu doby liczba kursujących pojazdów rozkłada się następująco:
−
w dni robocze 34 pary pociągów,
−
w soboty 27 par pociągów,
−
w niedziele i święta 19 par pociągów.

Fot. 1. Wyposażenie kabiny sterowniczej pojazdu
Fot. I. Martincević i P. Brona

System sygnalizacji w mieście jest standardowym systemem dla
sieci tramwajowych. Dlatego w warunkach miejskich tramwaj porusza się zgodnie z przepisami EBOStrab. Na linii kolejowej obowiązują
przepisy budowy i eksploatacji kolei (EBO). Wjeżdżając na linię kole-
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jową tramwaje wykorzystują system sterowania ruchem obowiązujący
na kolei. W tym celu tramwaje musiały zostać wyposażone w urządzenia współpracujące z kolejowymi systemami sterowania. Ponadto
w kabinach sterowniczych oprócz standardowego pulpitu tramwajowego zamontowano dodatkowy pulpit wykorzystywany w ruchu kolejowym. Wyposażenie kabiny sterowniczej przedstawia fot. 1.
2.2. Stacje i przystanki
Linia na odcinku tramwajowym ma swój początek w pobliżu głównego dworca kolejowego w Chemnitz (fot. 2).

Fot. 2. Przystanek Chemnitz Hauptbahnhof
Fot. I. Martincević i P. Brona

Wzdłuż trasy przebiegającej po torach tramwajowych zlokalizowanych jest 16 przystanków (rys. 3). Średnia odległość pomiędzy przystankami wynosi około 600 m.
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Rys. 3. Przystanki i stacje na linii 522 z podziałem na odcinek tramwajowy i kolejowy
Źródło: www.city-bahn.de

Przejście z systemu tramwajowego na kolejowy następuje przy
przystanku Altchemnitz (fot. 3).

Fot. 3. Granica między systemem kolejowym i tramwajowym (Altchemnitz)
Fot. I. Martincević i P. Brona

Jest on także granicą, na której następuje zmiana:
− systemu sterowania - z tramwajowego na kolejowy PZB (Indusi),
− systemu zasilania sieci trakcyjnej – z 600V na 750V,
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− infrastruktury torowej – z nawierzchni tramwajowej na nawierzchnię kolejową,
− właściciela i zarządcy infrastruktury – na odcinku tramwajowym
CVAG, na odcinku kolejowym City – Bahn Chemnitz.
Od tego przystanku linia przebiega po torach kolejowych, na których zlokalizowano 10 stacji i przystanków. Średnia odległość pomiędzy przystankami wynosi 1,5 km. Aby było możliwe krzyżowanie się
pojazdów na tym odcinku zorganizowano dwie mijanki. Schemat linii
tramwaju dwusystemowego na odcinku kolejowym przedstawia rys. 4.

Rys. 4. Schemat linii tramwaju dwusystemowego na odcinku kolejowym
Źródło: www.city-bahn.de

Stacje i przystanki zostały wyposażone w odpowiednią infrastrukturę. Wybudowano nowe perony o wysokości 0,20 m w celu ujednolicenia
ich z typowymi peronami na sieci tramwajowej w tym mieście. Zadbano
również o infrastrukturę umożliwiającą integrację pomiędzy różnymi
środkami transportu. W pobliżu przystanków zbudowano parkingi w
systemie Park & Ride oraz Bike and Ride. Na każdym przystanku istnieje także możliwość przesiadki do dowozowych linii autobusowych.
Linia kończy się na stacji Stollberg. Na stacji tej utworzono węzeł integracyjny z lokalnymi liniami autobusowymi i linią kolejową do
Meerane obsługiwaną przez szynobusy. Na fot. 4, po prawej stronie
widać tramwaj dwusystemowy, natomiast po lewej szynobus RegioShuttle do obsługi linii kolejowej do Meerane.
Na stacji jeden z peronów rozwiązano w ten sposób, że połączono
ze sobą dwie różne konstrukcje peronów – przeznaczone do obsługi
pojazdów kolejowych i kolejowo – tramwajowych. Różnią się one wysokością i odległością od główki szyny. Różnica wysokości zniwelowana
została poprzez wykonanie pochylenia między nimi. Prezentuje to fot.
5 i fot. 6.
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Fot. 4. Stacja Stollberg
Fot. I. Martincević i P. Brona

Fot. 5. Peron na stacji Stollberg – zmiana wysokości peronu
Fot. I. Martincević i P. Brona
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Fot. 6. Peron na stacji Stollberg – zmiana szerokości peronu
Fot. I. Martincević i P. Brona

Dzięki takiemu rozwiązaniu, podróżni przesiadający się np. z pociągu do tramwaju dwusystemowego odprawiani są z tego samego peronu. Wpływa to na skrócenie czasu potrzebnego na przesiadkę. Ma
to szczególne znaczenie dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.
2.3. Opis pojazdów
Na całej długości trasy zastosowany jest jednolity tabor, tzn. Variobahn NGT6-LDZ. Pojazd prezentuje fot. 7.
Wszystkie pojazdy są dwukierunkowe. Posiadają na obu krańcach
kabiny sterownicze. Z uwagi na kursowanie pojazdów po linii kolejowej, na której perony nie zawsze znajdują się po tej samej stronie linii,
pojazdy wyposażono w drzwi zlokalizowane po obu stronach pojazdu. Cechą charakterystyczną omawianego pojazdu jest dostosowanie
podłogi pojazdu do krawędzi peronu, bez użycia dodatkowego wypo-
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sażenia, np. wysuwanych stopni (fot. 8). Ma to szczególne znaczenie
dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Fot. 7. Variobahn NGT6-LDZ
Fot. I. Martincević i P. Brona

Pojazdy tramwajowe napędzane są silnikami elektrycznymi, z których napęd jest bezpośrednio przeniesiony na koła pojazdu. Z uwagi na
różnice w konstrukcji nawierzchni kolejowej i tramwajowej, w szczególności wysokość główki szyny, zastosowano nowy rodzaj kół, będący
pośrednim rozwiązaniem pomiędzy kołem kolejowym i tramwajowym.
Główna różnica dotyczy wysokości obrzeża koła. Wynosi ona 0,35 m.
Dla porównania wysokość obrzeża w pojazdach kolejowych wynosi
0,50 m, natomiast w pojazdach tramwajowych wynosi 0,20 m. Podstawowe parametry pojazdu znajdują się w poniższej tablicy.
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Fot. 8. Wyjście z pojazdu na peron
Fot. I. Martincević i P. Brona

Tablica 1. Parametry techniczne pojazdu Variobahn NGT6-LDZ
Parametry pojazdu

Wartość

Długość
31.380 mm
Szerokość
2.650 mm
Wysokość
3.350 mm
Wysokość podłogi przy drzwiach wejściowych
300 mm
Masa pojazdu z pełnym wyposażeniem
37.800 kg
Maksymalna ładowność
21.200 kg
Szerokość toru
1.435 mm
Minimalny promień łuku
20.000 mm
Średnica kół (nowych / zużytych)
663 / 623 mm
Liczba miejsc siedzących
73
Liczba miejsc składanych
5
Liczba miejsc stojących
124
Napięcie zasilania
600 V / 750 V
Moc silników elektrycznych
8x45 kW
Maksymalna prędkość
80 km/h
Źródło: www.city-bahn.de
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Ponieważ pojazdy kursują zarówno po sieci linii tramwajowych,
jak i po linii kolejowej, prowadzący pojazd musi posiadać uprawnienia zarówno do kierowania pojazdem tramwajowym, jak i kolejowym
(kategoria II). Wynika to z odrębności przepisów stosowanych dla systemów kolejowych (EBO) i tramwajowych (EBOStrab). W tym celu
przeprowadzane były odpowiednie szkolenia pracowników. Niektórzy
prowadzący, oprócz uprawnień do kierowania pojazdami kolejowymi
i tramwajowymi, posiadają również prawo jazdy ważne na autobusy.
Prowadzący pojazd na przystanku granicznym w Altchemnitz zmienia
system sterowania z tramwajowego na kolejowy. Od tego momentu
korzysta z wydzielonego pulpitu, który jest dostosowany do sygnalizacji kolejowej. Ponadto prowadzący pojazd przejeżdżając na wybiegu
przez odcinek izolowany, przełącza zdalnie w pojeździe system zasilania z 600 V na 750 V.
2.4. Uwarunkowania formalno – prawne i plany dalszej rozbudowy systemu kolejowo – tramwajowego w Chemnitz
Obecnie operatorem połączenia kolejowo – tramwajowego jest City
– Bahn Chemnitz. Spółka ta również zarządza infrastrukturą na odcinku kolejowym dzierżawionym od DB. Natomiast infrastrukturą
tramwajową w mieście zarządza spółka CVAG (Chemnitzer VerkehrsAktiengesellschaft).
Sprawy formalno – prawne dotyczące pomysłu połączenia ze sobą
systemu kolejowego i tramwajowego zostały rozpoczęte na początku
1997 roku. Powołano do życia City – Bahn Chemnitz jako spółkę zależną CVAG (60 % udziałów) i Bus GmbH w Saksonii (40 % udziałów).
Rok po utworzeniu spółki została podpisana umowa o świadczeniu
usług transportowych w ramach regionalnego transportu kolejowego z ZVMS (Der Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen, czyli Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych Środkowej Saksonii)
i SMWA (Staatsministerium fur Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, czyli
Ministerstwo Gospodarki i Pracy Saksonii). W połowie 2001 weszła w
życie umowa dzierżawy infrastruktury kolejowej od DB AG. W grudniu 2002 roku rozpoczęto przewozy na linii numer 522.
W związku z dużą frekwencją i zainteresowaniem pasażerów oraz
przebudową głównego dworca kolejowego w Chemnitz, położonego
w pobliżu krańcowego przystanku - Hauptbanhof, postanowiono roz-
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budować sieć połączeń kolejowo - tramwajowych. W ramach przebudowy dworca tory tramwajowe zostaną połączone z częścią czołowych
torów na stacji. Dzięki temu będzie możliwa nie tylko pełna integracja
komunikacji miejskiej z transportem kolejowym, ale także utworzenie kolejnych połączeń w kierunku na północ od Chemnitz. Umożliwi
to bezpośrednie połączenie z taki miastami jak Burgstädt, Mittweida,
Hainichen i Flöha bez konieczności przesiadki na dworcu głównym
w Chemnitz. Schemat rozbudowy przedstawiono na rys. 5.

Rys. 5. Schemat rozbudowy sieci połączeń kolejowo - tramwajowych
Źródło: www.city-bahn.de

3. Systemy kolejowo – tramwajowe w Kassel
Kassel to miasto położone w Północnej Hesji. Posiada rozbudowaną
sieć linii tramwajowych. Jest również ważnym węzłem kolejowym na
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mapie Niemiec. Powstanie nowego systemu tramwajowo – kolejowego
pozwoliło na udoskonalenie istniejącego systemu transportu publicznego nie tylko w mieście Kassel, ale również w całym regionie. Wcześniej pasażerowie, jadący z pobliskich miejscowości i chcący poruszać
się po obszarze Kassel, zmuszeni byli do zmiany środków lokomocji.
W warunkach miejskich RegioTram poruszają się po liniach tramwajowych. Wyjeżdżając na linie kolejowe uczestniczą w ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. Centralnym punktem, łączącym oba
systemy, jest główny dworzec kolejowy Kassel-Hauptbahnhof.
3.1. Charakterystyka linii i organizacja ruchu
Obecnie sieć RegioTram obejmuje cztery linie, zbiegające się na
dworcu kolejowym w Kassel. Łączna długość wszystkich linii wynosi 184 km, z czego dobudowanych zostało jedynie 6 km nowej infrastruktury. Są to następujące linie:
• RT 3 z Warburga do Kassel (Auestadion).
Pojazdy RegioTram poruszają się po linii kolejowej zelektryfikowanej, na której odbywa się regularny ruch pasażersko – towarowy. Czas podróży na całej linii zajmuje 66 min. Pojazdy kursują w stałym takcie 1 lub 2 razy na godzinę (Pon-Sob) oraz raz
na 2 godziny (w Nd).
• RT 4 z Wolfhagen do Kassel (Am Stern).
Pojazdy RegioTram poruszają się po linii kolejowej niezelektryfikowanej, na której odbywa się regularny ruch pasażersko – towarowy. Czas podróży do centrum miasta trwa 54 minuty. Pojazdy kursują w stałym cyklu raz na godzinę (od Pon do Sob) lub
raz na dwie godziny (w Nd).
• RT 5 z Melsungen do Kassel (Auestadion lub Leipzigestrasse /
Papierfabrik).
Pojazdy RegioTram poruszają się po linii kolejowej zelektryfikowanej, na której odbywa się regularny ruch pasażersko – towarowy. Czasy podróży z Melsungen do:
− Auestadion wynosi 45 min,
− Leipzigestrasse wynosi 53 min / Papierfabrik wynosi 58
min.
Pojazdy kursują w stałym cyklu raz lub dwa razy na godzinę (od
Pon do Sob) oraz raz na godzinę (w Nd)
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•

RT 9 Schwalmstadt – Treysa.
Pojazdy RegioTram poruszają się po linii kolejowej zelektryfikowanej, na której odbywa się regularny ruch pasażersko – towarowy. Czas podróży z Schwalmstadt - Treysa do końcowego
przystanku Leipziger Strasse zajmuje 82 minuty. Na końcowym
odcinku trasa linii RT9 pokrywa się z trasą linii RT5. Pojazdy
kursują w stałym cyklu raz na godzinę (od Pon do Pt) lub raz na
dwie godziny (w weekendy).
Schemat połączeń RegioTram w okolicach Kassel przedstawia rys. 6.

Rys. 6. Schemat połączeń RegioTram w okolicach Kassel
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3.2. Stacje i przystanki
Centralnym punktem sieci RegioTram jest dworzec główny w Kassel. Dworzec został przebudowany w ten sposób, że w środkowej części
grupy torów kolejowych i peronów zastąpiono torami tramwajowymi,
które prowadzą do tunelu pod dworcem kolejowym. Tunel ten umożliwia włączenie się w miejską sieć tramwajową. Część stacji przeznaczona dla RegioTram składa się z trzech torów oraz dwóch peronów.
Położone są one na znacznym pochyleniu, możliwym do zastosowania
jedynie w warunkach infrastruktury tramwajowej (fot. 9 – 12).

Fot. 9. Widok na dworzec główny w Kassel patrząc od strony kolejowej
Fot. I. Martincević i P. Brona
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Fot. 10. Widok na perony dworca głównego w Kassel
Fot. I. Martincević i P. Brona

Fot. 11. Widok na tory kolejowe dworca głównego w Kassel przy wyjeżdzie na linie kolejowe
Fot. I. Martincević i P. Brona
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Fot. 12. Widok od strony miejskiej na tunel prowadzący na dworzec główny w Kassel
Fot. I. Martincević i P. Brona

Tak jak wspominano wcześniej na dworcu tym zbiegają się wszystkie linie RegioTram. Schemat stacji, przykładowo z linią RT 9, przedstawia rys. 7.
Na stacji tej następuje zmiana systemów - z tramwajowego na kolejowy:
• Zasilania – przełączenie napięcia zasilającego z 750 V DC na
15 kV 16⅔ Hz AC lub przejście z zasilania elektrycznego na system hybrydowy spalinowo – elektryczny.
• Sterowania – z sygnalizacji tramwajowej na sygnalizację kolejową.
Na poszczególnych liniach RegioTram ilość przystanków jest następująca:
• RT 3 z Warburga do Kassel (Auestadion).
Do dworca głównego w Kassel (Hauptbahnhof) pojazdy RegioTram zatrzymują się na 11 przystankach (z czego poza granicami Kassel na 8). Na sieci tramwajowej RT 3 zatrzymuje się na 6
przystankach.
• RT 4 z Wolfhagen do Kassel (Am Stern).
Na odcinku kolejowym pojazdy RegioTram zatrzymują się na
13 przystankach z czego poza granicami Kassel na 10. Na sieci
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tramwajowej linia RT4 przebiega w ramach pętli miejskiej, na
której końcowym przystankiem jest Am Stern.

Rys. 7. Schemat stacji z linią RT 9
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• RT 5 z Melsungen do Kassel (Auestadion lub Leipzigestrasse /
Papierfabrik).
Na odcinku kolejowym pojazdy RegioTram linii RT5 zatrzymują
się 9 przystankach z czego poza granicami Kassel na 7 przystankach. Na sieci tramwajowej linia RT5 ma dwa warianty przebiegu: pierwszy podstawowy do Leipziger Strasse z 14 przystankami (z możliwością wydłużenia do Kaufungen, Papierfabrik) lub
drugi do Aue-stadion z 6 przystankami.
• RT 9 z Schwalmstadt – Treysa.
Na odcinku kolejowym pojazdy RegioTram zatrzymują się na 13
przystankach z czego poza granicami Kassel na 11 przystankach. Na sieci tramwajowej pojazdy zatrzymują się na 10 przystankach.
Podobnie jak w przypadku Chemnitz zadbano o integracje różnych
rodzajów transportu na poszczególnych stacjach, przystankach, poprzez budowę węzłów integracyjnych. Na większości przystanków na
liniach RegioTramu istnieje możliwość przesiadki do lokalnych linii
autobusowych. Przy większości z nich są również zlokalizowane parkingi typu Park&Ride i Bike&Ride. Interesującym rozwiązaniem na
przystankach są także boksy do przechowania rowerów (fot. 13).

Fot. 13. Boksy do przechowania rowerów
Fot. I. Martincević i P. Brona

304

Martinčević I., Brona P.

Na liniach kolejowych, po których poruszają się pojazdy RegioTramu, występuje typowa infrastruktura kolejowa. W związku z kursowaniem po tych liniach również pociągów pasażerskich, konieczne
było zachowanie skrajni kolejowej i pozostawienie peronów o wysokości 0,38 m. Z tego powodu zdecydowano się na zakup nowego taboru,
którego konstrukcja jest dostosowana do poruszania się po liniach
kolejowych.
3.3. Opis pojazdów
Do obsługi połączeń w ramach sieci RegioTram miasto Kassel zamówiło pojazdy RegioCitadis produkcji Alstom (fot.14). Pojazdy te wyprodukowano w dwóch wersjach:
• z napędem elektrycznym z dwoma systemami zasilania (E/E)
– 750 V i 15 kV AC 16⅔ Hz,
• z napędem spalinowo-elektrycznym (E/D).

Fot. 14. Pojazdy RegioCitadis
Fot. I. Martincević i P. Brona

Pierwsza wersja pojazdu wykorzystywana jest do obsługi linii całkowicie zelektryfikowanych zarówno na odcinku tramwajowym (miej-
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skim), jak i na odcinku kolejowym (pozamiejskim), tj. linii RT3, RT5
i RT9. Do obsługi tych linii zamówionych zostało 18 pojazdów.
Druga wersja pojazdów RegioCitadis wykorzystywana jest do obsługi linii RT4. Wynika to z faktu, że odcinek kolejowy od Vellmar
- Obervellmar do Wolfhagen nie jest zelektryfikowany. Dla obsługi
tej linii pojazdy wykorzystują napęd spalinowo – elektryczny. Liczba
pojazdów wynosi 10 sztuk. Pojazdy w tej wersji są dostosowane do
poruszania się po sieci tramwajowej, jak również po niezelektryfikowanych liniach kolejowych jako lekki pojazd kolejowy. Wyposażenie
elektryczne pojazdu pozwala na automatyczne przełączenie pomiędzy
siecią miejską i siecią kolejową. Pojazdy są dwukierunkowe. Przy każdych drzwiach wejściowych pojazdu znajduje się wysuwany stopień.
Ułatwia on wysiadanie przy peronach kolejowych, tzn. wypełnienia on
przestrzeń pomiędzy pojazdem a peronem kolejowym (fot.15).

Fot. 15. Wysuwany stopień w pojazdach RegioCitadis
Fot. I. Martincević i P. Brona
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Jedną z zalet Regio Citadis jest zastosowanie niskiej podłogi na
całej długości pojazdu. Pojazdy posiadają od 3 do 5 par drzwi wejściowych po obu stronach o wysokości 2,1 m. Przestronne wielofunkcyjne
przestrzenie w pojeździe pozwalają na umieszczenie wózków dziecięcych, rowerów lub bagażu. Jest to również przestrzeń przeznaczona
dla wózków inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mogą łatwo dostać
się do pojazdu dzięki rozkładanej platformie.
Tablica 2. Dane techniczne pojazdów Regio Citadis - wersja (D-E) i (E-E)
Typ pojazdu
Długość pojazdu
Szerokość pojazdu
Wysokość pojazdu z wyposażeniem na dachu
Szerokość toru
Minimalny promień łuku
Wytrzymałość wzdłużna
Maksymalny nacisk na oś
Wysokość podłogi (nad główką szyny)
obszar niskiej podłogi
obszar podłogi średniej
Część niskiej podłogi
Wysokość wejścia (nad główką szyny)
Liczba drzwi na stronę
Liczba miejsc siedzących
Liczba miejsc stojących (4 os na m2)
Szerokość pomiędzy siedzeniami
System zasilania
Układ osi
Prędkość max
Moc silników
Typ silników
Średnica kół (nowych/zużytych)

Dwukierunkowy
ok. 36,7 m
2,65 m
ok. 3,7m (D-E) / 3,6m (E-E)
1435 mm
22 m
600 kN
11 ton
ok 420 mm
ok 650 mm

75%
max 350 mm (opcjonalnie 420 mm)
3 –5
92(D-E) / 98(E-E)
ok 130
ok 600 mm
600/750 V DC + spalinowo-elektryczny (D-E)
600/750 V DC + 15 kV AC 16 2/3 Hz (E-E)
Bo’2’2’Bo’
100 km/h
4 x 150 kW
asynchroniczny 3-fazowy
660/580 mm
Źródło: www.alstom.com

3.4. Linia tramwajowa nr 4 Kassel – Helsa – Hessisch Lichtenau
Oprócz opisanych powyżej linii RegioTram, w ramach systemu kolejowo-tramwajowego warto również zwrócić uwagę na linię tramwajową nr 4. Linia ta częściowo wykorzystuje lokalną linię towarową.
Ponieważ nie posiadała ona wcześniej infrastruktury do obsługi pasażerów, mogła zostać zaadoptowana do potrzeb ruchu tramwajowego. Prowadzi ona z Centrum Kassel do miejscowości Hessisch Lich-
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tenau. Ciekawym rozwiązaniem w tym przypadku jest dostosowanie
infrastruktury torowej do kursujących pojazdów. Z uwagi na różnice
w wymiarach skrajni kolejowej i tramwajowej zdecydowano się na wybranych przystankach na interesujące rozwiązanie. Na przystankach
w torze kolejowym zastosowano splot torów polegający na zbliżeniu
części tramwajowej torów do platform przystankowych (fot. 16). Dzięki
takiemu rozwiązaniu przestrzeń pomiędzy podłogą pojazdu, a krawędzią peronu (znajdującego się w skrajni budowli toru kolejowego) zredukowana została do niezbędnego minimum - wynikającego ze skrajni tramwajowej (fot. 17). Ułatwia to wsiadanie i wysiadanie pasażerom
o ograniczonych możliwościach poruszania się (niepełnosprawni na
wózkach inwalidzkich, matki z wózkami dla dzieci itp.)

Fot. 16. Splot torów na linii nr 4
Fot. I. Martincević i P. Brona
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Fot. 17. Wyjście z pojazdu na peron
Fot. I. Martincević i P. Brona

Jednak w kilku przypadkach zdecydowano się na wyodrębnienie
infrastruktury kolejowej od infrastruktury tramwajowej. W tym celu
zastosowano odgałęzienie od linii kolejowej i zorganizowanie części
tramwajowej stacji jako osobnej infrastruktury. Tak jest na przykład
na przystanku w mieście Helsa, gdzie obok linii kolejowej znajduje się
osobny przystanek tramwajowy z dwoma torami i peronami (fot. 18).
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Fot. 18. Przystanek w Helsa. Przykład wydzielenia z infrastruktury kolejowej
Fot. I. Martincević i P. Brona

W takich miejscach zorganizowano również węzły przesiadkowe
z lokalnymi dowozowymi liniami autobusowymi (fot. 19).

Fot. 19. Przykład węzła przesiadkowego na linii nr 4
Fot. I. Martincević i P. Brona
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3.5. Uwarunkowania formalno – prawne i plany dalszej rozbudowy systemu kolejowo – tramwajowego w Kassel
Jednostką odpowiedzialną za zarządzanie i organizację połączeń
kolejowo – tramwajowych jest NVV (Nordhessisher Verkehrsverbund).
Natomiast operatorem połączeń jest RegioTram. Zarządzaniem infrastruktury zajmują się:
•
Kasseler Verkehrs – Gesellschaft AG (KVG),
•
DB RegioNetz Infrastruktur GmbH (Kurhessenbahn),
•
DB Station 7 Service AG,
•
DB Netz AG,
•
DB Energie GmbH.
Natomiast właścicielem taboru jest Regionalbahn Kassel (RBK).
Rozwój sieci RegioTram przedstawiał się następująco. W 2000 roku
rozpoczęto tworzenie planów dotyczących infrastruktury. W 2001
roku zawarto pierwsze umowy między NPT, rządem federalnym Hesji, rządami uczestniczącymi i CVP. W 2004 roku równolegle z budową infrastruktury rozpoczęto dostawę nowych pojazdów RegioTram.
W kolejnych latach włączano poszczególne linie kolejowe w sieć połączeń RegioTram, na których częściowo przebudowano układy torowe
na stacjach. W 2007 roku oddano do użytku przebudowaną część
dworca głównego w Kassel wraz z tunelem.
Dalsze plany rozwoju systemu linii RegioTram obejmują zarówno
projektowanie i budowę nowych elementów infrastruktury, jak i zakup nowego taboru. Główne cele to:
− budowa nowego dworca na stacji Melsungen Bartenwetzerbrücke,
− budowa nowego dworca kolejowego i głównego dworca autobusowego na stacji Melsungen,
− budowa trzeciego toru na stacji w Ober Vellmar,
− budowa stacji Ahnatal Casselbreite,
− przebudowa stacji kolejowej Hecker Hausen i Espenau-Mönchehof,
− 30 minutowy podstawowy cykl na wszystkich trasach RegioTram.
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4. Podsumowanie
Opisane w powyżej systemy kolejowo-tramwajowe w Chemnitz
i w Kassel są przykładem innowacyjnych rozwiązań w transporcie szynowym. Zintegrowanie dwóch odrębnych środków transportu, które
do tej pory funkcjonowały niezależnie od siebie pozwoliło na osiągnięcie efektu synergii. Ważna w tym aspekcie jest także integracja transportu miejskiego z regionalnym. Najlepszym potwierdzeniem odniesionego sukcesu przez te systemy jest duże zainteresowanie i ciągle
wzrastająca liczba pasażerów.
Dlatego warto byłoby rozpocząć prace nad wprowadzeniem podobnych rozwiązań również w Polsce, szczególnie że w wielu miastach istnieje możliwość połączenia sieci tramwajowych z liniami kolejowymi.
Należy przy tym jednak pamiętać, że zastosowanie takiego systemu
jest skomplikowane pod względem formalno-prawnym np. utworzenie
odpowiednich przepisów.

RAIL-TRAM SYSTEMS ON CASE OF CHEMNITZ
AND KASSEL
summary

The rail-tram systems operating in two German towns - Chemnitz and Kassel have been presented in the paper. For each of
the towns the characteristics of the lines, where the dual-capable
trams run, among other the technical parameters of the lines, lines
length, the location and the steps infrastructure have been given.
The dual-capable trams traffic organization in railway conditions
has been characterized. Afterwards the characteristics of the tram
cars and their main parameters have been given. The short description of formal and legal conditions for such systems has been
included. The plans for rail-tram systems development in both
towns have been described.
Keywords: tramway, railway, Chemnitz and Kassel
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S-BAHN UND BAHNSYSTEME AM BEISPIEL
DER STÄDTE CHEMNITZ I KASSEL
Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden die Bahn- und S-Bahnsysteme dargestellt, die in zwei deutschen Städten – Chemnitz und Kassel entstanden sind. Für jede Stadt wurde eine Strecke charakterisiert,
die von den Zweisystembahnen befahren wird, mit Angabe unter
anderen von technische Daten der Strecke, Trassenlängen sowie
Lokalisation und Infrastruktur der Haltestellen. Es wurde auch
die Verkehrsorganisation der Zweisystembahnen unter Eisenbahnbedingungen beschrieben. Anschließend wurden die Fahrzeuge
und deren Grunddaten charakterisiert. Dieses Artikel enthält auch
eine kurze Beschreibung der sachrechtlichen Voraussetzungen für
solche Systeme. Es wurden auch Ausbaupläne für S-Bahn und
Bahnsysteme in diesen Städten geschildert.
Schlüsselworte: S-Bahn, Bahn, Chemnitz, Kassel
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ROZMIESZCZENIE POŁĄCZEŃ ROZJAZDOWYCH
NA MODERNIZOWANYCH LINIACH
KOLEJOWYCH

Streszczenie

Artykuł przedstawia praktykę modernizacji linii kolejowych w
Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem schematu funkcjonalnego linii i rozmieszczenia posterunków ruchu. Zostały porównane
odległości między posterunkami umożliwiającymi zmianę toru
oraz wyprzedzanie pociągów na wybranych liniach kolejowych w
Czechach, w Niemczech i w Polsce. Przedstawiono wskazania do
projektowania zawarte w opracowanych standardach - szczegółowych warunków technicznych dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do prędkości vmax ≤ 200 km/h dla taboru konwencjonalnego oraz 250 km/h dla taboru z wychylnym pudłem.
Słowa kluczowe: modernizacja linii, połączenia rozjazdowe,
standardy techniczne, projektowanie

1. Wprowadzenie
Rozmieszczenie posterunków ruchu na liniach kolejowych wynikało z dwóch grup przesłanek. Pierwszą z nich stanowiły przesłanki
handlowe. Kolej stanowiła podstawowy środek transportu osób i towarów. Stacje kolejowe były budowane nawet w stosunkowo niewielkich miejscowościach z zadaniem obsłużenia określonego obszaru
ciążenia. Drugą grupą przesłanek były przesłanki techniczno - ruchowe, przede wszystkim zaś fakt, że do zapewnienia obsługi towarowej
na stacji niezbędny był, niekiedy bardzo rozbudowany, układ toro1 dr inż., Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
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wy. Równocześnie niewielkie prędkości pociągów, szczególnie towarowych, wymuszały takie rozmieszczenie posterunków, które zapewniało odpowiednią do potrzeb przepustowość linii.
Z powyższych względów stacje kolejowe na głównych liniach kolejowych były rozmieszczone dość gęsto. Stan taki został w wielu wypadkach utrwalony na całe dziesięciolecia. Jeszcze w latach osiemdziesiątych na niektórych odcinkach linii Warszawa – Poznań – Kunowice, odległości miedzy kolejnymi stacjami wynosiły tylko 4-5 km. Na
przykład na odcinku Konin – Września (51km) zlokalizowane było aż
siedem stacji [4]:
− Spławie,
− Cienin,
− Słupca,
− Strzałkowo,
− Wólka,
− Otoczna,
− Gutowo Wielkopolskie.
Maksymalna odległość między stacjami (Konin – Spławie) wynosiła 11,72 km, a minimalna (Otoczna – Gutowo Wielkopolskie) tylko
3,25 km. Na każdej z wymienionych stacji zapewniona była możliwość
zmiany toru, a także wyprzedzania pociągów wolniejszych przez szybsze. Zmiana układu posterunków ruchu na liniach kolejowych następuje w wyniku modernizacji linii kolejowych.

2. Modernizacja linii a układ posterunków ruchu
Inwestycje lat osiemdziesiątych XX wieku wiązały się głównie
z przygotowaniem linii kolejowych do ich elektryfikacji. W tym czasie
modernizowane były między innymi linia Warszawa – Gdańsk oraz
Magistrala Nadodrzańska Wrocław – Szczecin. Inwestycje te w zasadzie nie zmieniały rozmieszczenia posterunków ruchu na liniach kolejowych, aczkolwiek układy torowe poszczególnych stacji podlegały
niekiedy istotnym zmianom.
Szczególne znaczenie miało podjęcie w początku lat dziewięćdziesiątych XX modernizacji linii stanowiących element paneuropejskich
korytarzy transportowych, w pierwszej kolejności linii E20 na odcinku Warszawa – Kunowice. Linia była modernizowana do wymagań
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zwartych w umowie AGC, przy czym wymagania te zostały określone
w wydanych w 1993 roku standardach technicznych – szczegółowych
warunkach technicznych dla modernizacji linii kolejowej E20 Kunowice – Poznań – Warszawa - Terespol. Przy modernizacji linii E20 została przyjęta prędkość maksymalna 160 km/h. Podobne założenie
przyjęto przy modernizacji linii E30 na odcinkach Opole - Wrocław
– Legnica, Legnica – Węgliniec oraz Węgliniec – Zgorzelec [2].
Realizowane na liniach korytarzowych projekty modernizacyjne
wiążą się ze znacznymi zmianami w schematach funkcjonalnych poszczególnych linii. W szczególności zmniejszeniu ulega liczba stacji,
których część jest redukowana do roli przystanków osobowych. Na
wspomnianym wcześniej odcinku linii E20 między Koninem a Wrześnią zlikwidowano aż pięć stacji: Spławie, Słupca, Wólka, Otoczna, Gutowo Wielkopolskie, zamieniając je na przystanki osobowe. W efekcie
powyższych zmian znacząco zwiększyły się odległości między połączeniami torów. Maksymalna długość szlaku wzrosła do 20 km (szlak
Konin – Cienin).
W przypadku niektórych stacji pozostawiane jest przejście trapezowe, a tory główne dodatkowe i boczne są likwidowane. Taka stacja
po przebudowie pełni funkcję posterunku odgałęźnego, umożliwiającego zmianę toru. Tego rodzaju przypadki występują na przykład na
wschodnim odcinku linii E20, na którym do roli posterunku odgałęźnego ograniczono dotychczasowe stacje Kotuń, Szaniawy oraz Sokule.
Istotną innowacją w praktyce modernizacji linii kolejowych w Polsce było wybranie do realizacji na E65 Warszawa – Działdowo – Gdynia opcji 2 obejmującej modernizację infrastruktury do prędkości
160 km/h dla pociągów pasażerskich z uwzględnieniem możliwości
eksploatacji na linii taboru z wychylnym nadwoziem z prędkością do
200 km/h. Bardzo intensywne prace modernizacyjne na linii trwają od 2007 roku. Również na tej linii przekształceniu ulega schemat
funkcjonalny, ale skala redukcji liczby posterunków ruchu jest mniejsza niż na linii E20. W ramach modernizacji całkowicie zlikwidowane
zostaną stacje Turza Wielka, Ząbrowo, Mikołajki Pomorskie, Lisewo.
Część stacji będzie przebudowana na posterunki odgałęźne (Świercze, Montowo). Na linii Warszawa – Gdańsk największą długość będzie
miał szlak Prabuty – Mleczewo (20,17 km). Nie zmieni się długość bardziej obciążonego szlaku Gąsocin – Ciechanów (18,39 km).
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3. Rozmieszczenie posterunków
Na liniach kolejowych zlokalizowane są posterunki ruchu, które
pełnią dwie podstawowe funkcje:
− zapewnienie możliwości wyprzedzania pociągów,
− zapewnienie możliwości zmiany toru szlakowego.
Możliwość realizacji obu wymienionych funkcji występuje na stacjach, natomiast posterunki odgałęźne (przejścia dyspozytorskie) pozwalają jedynie na możliwość zmiany toru szlakowego. Do najważniejszych decyzji podejmowanych w procesie przygotowania modernizacji
linii jest przypisanie funkcji poszczególnym posterunkom zlokalizowanym na długości linii. To przypisanie jest wynikiem analiz ruchowo
- przewozowych i następuje na etapie studium wykonalności opracowywanego dla danego projektu modernizacyjnego. Należy przypomnieć, że rozmieszczenie posterunków na modernizowanej linii powinno spełniać następujące cele:
− minimalizacja kosztów inwestycji,
− maksymalizacja sprawności, niezawodności i płynności prowadzenia ruchu, a w konsekwencji stabilności rozkładu jazdy.
Wymienione cele są ze sobą sprzeczne. Zmniejszenie kosztów wymaga redukcji liczby posterunków i liczby zlokalizowanych na nich
rozjazdów. Płynność i niezawodność ruchu wymaga z kolei możliwie
małej odległości pomiędzy posterunkami.
Ze względu na występujące wątpliwości, co optymalnej odległości między posterunkami ruchu, przeprowadzano analizy rozmieszczenia posterunków ruchu na kilku reprezentatywnych dwutorowych liniach kolejowych w kraju oraz za granicą. Zbadano przy tym rzeczywiste odległości
między posterunkami uwzględniając dwa podstawowe ich rodzaje:
− posterunki umożliwiające zmianę toru (posterunki odgałęźne,
tzw. przejścia dyspozytorskie)
− posterunki umożliwiające wyprzedzanie pociągów (stacje).
Tablica 1. Odległości między posterunkami umożliwiającymi zmianę toru [km]
Linia
Prerov – Ceska Trebova
Ceska Trebova – Praha Libeń
Berlin Spandau – Hamburg Hbf
Hannover Hbf – Hamburg Harburg
Berlin Südkreuz – Halle
Warszawa Wsch – Terespol
Warszawa Zach – Kunowice

Kraj
Czechy
Czechy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska

Odległość
minimalna
2,918
1,863
2,100
2,800
3,500
1,580
2,110

Odległość
średnia
7,282
7,241
9,143
7,230
7,917
8,914
10,429

Odległość
maksymalna
11,068
13,391
16,700
13,700
15,500
18,743
20,220
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Tablica 2. Odległości między posterunkami umożliwiającymi wyprzedzanie [km]
Linia
Prerov – Ceska Trebova
Ceska Trebova – Praha Libeń
Berlin Spandau – Hamburg Hbf
Hannover Hbf – Hamburg Harburg
Berlin Südkreuz – Halle
Warszawa Wsch – Terespol
Warszawa Zach – Kunowice

Kraj
Czechy
Czechy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska

Odległość
minimalna
2,918
3,688
6,300
2,800
3,500
2,366
2,940

Odległość
średnia
7,282
8,384
11,429
7,559
8,665
13,668
12,714

Odległość
maksymalna
11,068
13,391
20,900
23,800
15,500
34,009
25,860

Z zestawienia zawartego w tablicy 1 widoczne jest, że średnie odległości pomiędzy posterunkami umożliwiającymi zmianę toru na liniach
w Czechach, w Niemczech i w Polsce są podobne i wynoszą 7 – 9 km.
Jedynie na linii E20 Warszawa – Kunowice średnia odległość między
przejściami rozjazdowymi jest nieco większa i wynosi 10,4 km.
Istotniejszym problemem wydaje się zróżnicowanie odległości między posterunkami na długości linii (tablica 2). Maksymalne odległości
w Czechach (11,0 km oraz 13,4 km) są wyraźnie mniejsze niż na obu
odcinkach linii E20 w Polsce (odpowiednio 18,7 km oraz 20,2 km).
Średnia odległość między posterunkami umożliwiającymi wyprzedzanie (stacjami) na wschodnim odcinku linii E20 Warszawa – Terespol wynosi około 13,7 km, a na zachodnim odcinku tej linii Warszawa
– Kunowice - 12,7 km. Tymczasem w Czechach na linii Praga – Ceska
Trebova taka odległość wynosi 8,4 km, a na niemieckiej linii Berlin
– Halle - około 8,7 km. Duże odległości miedzy punktami wyprzedzania są niekorzystne, jeżeli weźmie się pod uwagę stosunkowo małe
prędkości maksymalne i handlowe pociągów towarowych oraz pasażerskich regionalnych w Polsce.
Najczęściej występującym błędem popełnianym przy ustalaniu
rozmieszczenia posterunków ruchu wydaje się niedostosowanie rozmieszczenia posterunków do obciążenia linii i struktury ruchu i nadmierne odległości między posterunkami. Przyczynami błędów w rozmieszczeniu posterunków są [1]:
− nieprzestrzeganie zasady, że w obszarze ciążenia dużych aglomeracji odległości miedzy sąsiednimi posterunkami z możliwością wyprzedzania pociągów i zmiany torów (stacjami) powinny
być zmniejszone,
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− nieuwzględnianie faktu, że wraz ze wzrostem prędkości pociągów pasażerskich wzrasta częstotliwość wyprzedzania pociągów
wolniejszych przez szybsze,
− brak zachowania równowagi między możliwościami wyprzedzania, a możliwościami zmiany toru szlakowego.
Jako przykład szczególnie negatywnego rozwiązania może być wskazana likwidacja stacji Dębie Wielkie podczas modernizacji linii E20 na
odcinku Warszawa – Terespol. Wskutek tej likwidacji powstał szlak
Sulejówek Miłosna – podg Stojadła (obecnie rejon stacji Mińsk Mazowiecki) o długości 17,5 km. W efekcie na bardzo obciążonym odcinku
Warszawa – Mińsk Mazowiecki brakuje możliwości wyprzedzania pociągów podmiejskich, czasy jazdy pociągów pospiesznych są sztucznie
wydłużane, a cały układ jest wrażliwy na występowanie opóźnień.
Pozostawienie w miejscu dotychczasowej stacji posterunku odgałęźnego w postaci przejścia trapezowego nie zawsze jest wystarczające, bowiem przejście takie jest wykorzystywane jedynie podczas zamknięć torowych wynikających z prowadzenia różnego rodzaju robót.
Nie jest możliwe natomiast wyprzedzanie pociągów. Na przykład na linii E20 wskutek redukcji stacji Kotuń do roli posterunku odgałęźnego
odległość między miejscami wyprzedzania pociągów (Mrozy i Siedlce)
zwiększyła się do 34 km.
Poza opisanymi różnicami w długościach szlaków, z analiz schematów funkcjonalnych linii wynika duże zróżnicowanie praktyk eksploatacyjnych w wymienionych krajach, a w szczególności:
− dominacja pojedynczych połączeń torów głównych zasadniczych
na sieci kolei niemieckich,
− masowe stosowanie pełnych przejść trapezowych w obu głowicach stacyjnych na kolejach czeskich i austriackich.

4. Wskazania do projektowania
Dotychczasowa praktyka modernizacji linii wskazuje na duże zróżnicowanie w zakresie przyjmowanych rozwiązań technicznych. Różnice te dotyczą przede wszystkim schematu funkcjonalnego linii,
obejmującego rozmieszczenie posterunków ruchu, a także ich układy
torowe. Problemem nie jest przy tym samo zróżnicowanie, ale brak
powiązania stopnia rozbudowania układów torowych z obciążeniem
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linii i ze strukturą ruchu. Wymagań w tym zakresie nie zawiera rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie [3].
Istnieje potrzeba pewnego ujednolicenia zasad wymiarowania układów torowych na liniach kolejowych. W drugiej połowie 2008 roku zostały podjęte prace nad standardami technicznymi – szczegółowymi warunkami technicznymi dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do
prędkości vmax ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)/ 250 km/
h (dla taboru z wychylnym pudłem) [5]. Standardy te różnicują wymagania dla poszczególnych podsystemów w zależności od typu linii.
Linie zostały oznaczone literą określającą rodzaj ruchu kolejowego (P pasażerski, M - mieszany, T – towarowy) oraz liczbą oznaczającą maksymalną prędkość. Na przykład typ M200 oznacza linię przeznaczoną
do ruchu mieszanego o prędkości maksymalnej 200 km/h.
Dla poszczególnych typów linii w Tomie I Standardów określono
wymagania dotyczące rozmieszczenia poszczególnych rodzajów posterunków ruchu, a także niezbędnej liczby torów głównych dodatkowych na stacjach.

Minimalna liczba torów
dodatkowych

Liczba torów zasadniczych/
dodatkowych z krawędziami
peronowymi

P250
P200
M200
P160
M160
P120
M120
T120
P80
M80
T80

Odległość między
posterunkami
umożliwiającymi zmianę
toru [km] (min/max)

Typ linii

Odległość między stacjami
km]
(min/max)

Tab. 3. Wymagania dotyczące rozmieszczenia posterunków w Standardach [5]

20/40
20/40
8/20
10/20
8/20
15/30
15/30
20/40
10/20
10/20
20

15/20
10/20
8/20
10/20
8/20
8/15
8/15
10/20
-

2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1

0/2
2/1
2/2
2/1
2/2
2/1
2/2
2/1
2/1
2/1
2/1
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Standardy powinny być traktowane jako wskazania do projektowania, choć oczywiście nie wyczerpują one wszystkich możliwych przypadków. Istotne jest, że wymagania zawarte w Standardach są dopasowane do warunków eksploatacyjnych poszczególnych typów linii.
Poniżej przedstawiono proponowane rozwiązania dla linii o prędkości
200 km/h.
Dla linii o prędkości maksymalnej 200 km/h przeznaczonych zasadniczo dla ruchu pasażerskiego (P200) za najwłaściwsze uznano
rozmieszczenie na długości linii naprzemiennie stacji oraz posterunków odgałęźnych (przejść dyspozytorskich). Wynika to z faktu, że
przypadki wyprzedzania na takich liniach będą występowały bardzo
rzadko i w praktyce tory dodatkowe będą wykorzystywane do odstawienia zdefektowanego taboru lub do postoju maszyn torowych.
Wymagane odległości między posterunkami uzależnione są od prognozowanego obciążenia linii ruchem. Przy 40 parach pociągów na
dobę wystarczające jest rozmieszczenie stacji co 40 km, a w połowie
odległości między nimi powinny się znajdować przejścia dyspozytorskie. Przy obciążeniu rzędu 100 par pociągów na dobę odległości między stacjami powinny być zmniejszone do 20 km. Również i w tym
przypadku niezbędne jest zlokalizowanie pomiędzy stacjami przejść
dyspozytorskich.
Układy torowe stacji na liniach specjalizowanych dla ruchu pasażerskiego mogą być maksymalnie uproszczone, z lokalizacją tylko
pojedynczych połączeń torów głównych zasadniczych w każdej głowicy rozjazdowej (półtrapezy). Rozwiązanie takie nazywa się układem
jednotrapezowym.

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia posterunków na linii typu P200 przy dobowym obciążeniu ruchem do 100 par pociągów

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia posterunków na linii typu P200 przy obciążeniu ruchem 40 par pociągów na dobę
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Z kolei dla linii typu M200 przewiduje się prowadzenie zarówno
ruchu pasażerskiego z prędkością maksymalną 200 km/h, jak i towarowego z prędkością minimalną 80 km/h. W takich warunkach
układy torowe posterunków muszą zapewnić możliwość wyprzedzania pociągów. Dlatego wszystkie posterunki ruchu na linii powinny
być budowane jako stacje z dwoma torami głównymi dodatkowymi, po
jednym dla każdego kierunku. Również i w tym przypadku wymagane
odległości między posterunkami uzależniono od obciążenia linii wyrażonego liczbą par pociągów na dobę. Przy sumarycznym obciążeniu
wynoszącym 40 par pociągów wystarczające jest rozmieszczanie stacji
na liniach typu M200 co 20 km, a przy 100 parach pociągów na dobę
– co 8 km.

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia posterunków ruchu na linii typu M200
przy obciążeniu ruchem rzędu 100 par pociągów na dobę

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia posterunków ruchu na linii typu M200
przy dobowym obciążeniu ruchem rzędu 40 par pociągów

Dla linii typu M200, z uwagi na zróżnicowanie struktury ruchu
przyjęto stacje w układzie półtoratrapezowym (w jednej głowicy pełen
trapez, w drugiej półtrapez) lub dwutrapezowym (w obu głowicach pełne przejścia trapezowe).
Takie zróżnicowanie odległości między posterunkami w zależności
od prognozowanego obciążenia i jego struktury dotyczy wszystkich
typów linii opisanych w Standardach.
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5. Wnioski
Opracowanie prawidłowego schematu funkcjonalnego linii jest bardzo istotne dla późniejszej jej eksploatacji. Trzeba mieć świadomość,
że decyzje o budowie czy zaniechaniu budowy danego posterunku ruchu, jak również wymiarowanie układów torowych posterunków mają
duży wpływ nie tylko na koszty inwestycyjne, które są ponoszone jednorazowo, ale także na koszty eksploatacyjne, rozłożone na cały cykl
życia projektu. Prawidłowo zwymiarowane układy torowe warunkują
również osiągnięcie celów modernizacji linii, takie jak poprawa warunków podróżowania na danej trasie, skrócenie czasu przejazdu dla
wszystkich pociągów i zmniejszenie kosztów eksploatacji.
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SPACING OF CROSS-OVERS ON MODERNISED
RAILWAY LINES
Summary

The practice of railway lines modernisation in Poland including
in particular the functional scheme of lines and the location of operation control points have been presented in the paper. The distances between operating control points allowing for tracks exchange
and trains overtaking at selected railway lines in Czech, Germany
and Poland have been compared. Some recommendations for designing included in standards – detailed technical conditions for
railway lines modernisation and construction for speed vmax ≤
200 km/h and conventional rolling stock and 250 km/h for tilting
trains have been presented.
Keywords: line modernisation, cross-over, technical standards, designing

VERTEILUNG VON WEICHENVERBINDUNGEN
AUF DEN MODERNISIERTEN EISENBAHNSTRECKEN
Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird die Praxis bei der Modernisierung von
Eisenbahnstrecken in Polen geschildert, unter besonderer Berücksichtigung von funktionellem Schema der Strecke und Verteilung
der Verkehrsposten. Dem Vergleich wurden die Abstände zwischen den Posten unterzogen, die den Gleiswechsel und Überholung der Züge an ausgewählten Eisenbahnstrecken in Tschechien,
Deutschland und in Polen ermöglichen. Es wurden Hinweise zur
Projektierung, enthalten in den erstellten Normen, angegeben –
detaillierte technische Anforderungen für Modernisierung oder Errichtung der Eisenbahnstrecken für Geschwindigkeiten bis υmax
≤ 200 km/h für konventionelle Fahrzeuge und 250 km/h für Fahrzeuge mit einem schwenkbaren Kasten
Schlüsselworte: Modernisierung der Strecke, Weichenverbindungen, technische Normen, Projektierung.
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ROLA TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE
EURO 2012 WE WROCŁAWIU

Streszczenie

W referacie przedstawiono ogólne założenia organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 we Wrocławiu. Opisano rolę, jaką ma pełnić kolej w czasie mistrzostw. Scharakteryzowano główne planowane inwestycje w zakresie infrastruktury
kolejowej, które są przewidziane do zakończenia przed połową
roku 2012. W referacie zamieszczono także słabe strony koncepcji
przewidzianych do realizacji, przedstawiono ich niektóre mankamenty oraz zasygnalizowano sposoby ich poprawy.
Słowa kluczowe: Euro 2012, Wrocław, stadion Maślice, kolej
aglomeracyjna, DKD

1. Wprowadzenie
W kwietniu 2009 roku upłynęły dwa lata od przyznania Polsce prawa do współorganizowania finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Jednym z najważniejszych warunków sprawnej organizacji tak dużej imprezy jest zapewnienie skutecznego, szybkiego
i wygodnego transportu pasażerskiego w miastach – gospodarzach
mistrzostw. Zaspokojenie potrzeb przemieszczania się ogromnej liczby
osób w krótkim czasie stanowi duże wyzwanie organizacyjne, zwłaszcza w warunkach istnienia znacznych zaległości w zakresie infrastruktury i niedostatków taborowych.

1 dr inż., adiunkt, Zakład Infrastruktury Transportu Szynowego, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego
27, 50-370 Wrocław, tel. (071) 320 31 27, e-mail: radoslaw.mazurkiewicz@pwr.wroc.pl
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Zasadniczą rolę w obsłudze imprezy powinien pełnić transport zbiorowy. Podczas organizacji mistrzostw Europy w roku 2008 w Austrii
i w Szwajcarii przyjęto założenie, że środkami komunikacji publicznej
w miastach będzie przewiezionych aż około 80 % kibiców [1].
W artykule zostanie opisana zakładana przez Biuro ds. Euro 2002
we Wrocławiu oraz przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski rola kolei
w obsłudze transportu pasażerskiego w czasie zawodów. Zasygnalizowane zostaną także pewne słabe punkty założonych koncepcji. Przedmiotem rozważań będzie wyłącznie miejska i podmiejska komunikacja
kolejowa, pominięty zostanie natomiast transport międzyregionalny
i międzynarodowy.

2. Założenia ogólne organizacji imprez Euro 2012 we Wrocławiu
Zasadniczą areną widowisk piłkarskich w stolicy Dolnego Śląska
ma być nowopowstały stadion położony na osiedlu Maślice, w północno-zachodniej części miasta. Obiekt ma pomieścić około 41÷42
tysięcy widzów [8]. Jednym z głównych atutów lokalizacji nowobudowanego stadionu jest mała odległość od portu lotniczego i położenie
w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej oraz powstającej obwodnicy autostradowej.
Oprócz stadionu, na terenie miasta ma zostać zorganizowanych
kilka tzw. fan zones – stref dla kibiców z zainstalowanymi ekranami, na których będzie możliwość oglądania meczów. Łączna pojemność wydzielonych w tym celu miejsc ma wynieść około 130 tysięcy
osób. Do jesieni 2009 ustalona została lokalizacja jednej strefy – tzw.
Centrum, mieszczącej się w Rynku i mogącej pomieścić 60 000 osób.
W sprawie położenia innych stref nie zapadły jeszcze wiążące decyzje.
Brane są pod uwagę następujące miejsca:
− Pola Marsowe, przylegające do istniejącego Stadionu Olimpijskiego na osiedlu Sępolno, o pojemności 15÷30 tysięcy osób,
− Hala Ludowa na osiedlu Dąbie, mogąca pomieścić 6÷7 tysięcy
osób,
− stadion klubu Śląsk Wrocław na osiedlu Grabiszyn – około 8
tysięcy osób,
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− Wrocławski Tor Wyścigów Konnych na osiedlu Partynice – 30÷60
tysięcy osób,
− Hala Orbita na osiedlu Popowice – około 6 tysięcy osób.
Obok wymienionych powyżej miejsc bardzo istotnymi punktami,
w których koncentrują się znacznej wielkości potoki podróżnych, są
dworce obsługujące dalekobieżny ruch kolejowy i transport lotniczy.
Należy tu wymienić przede wszystkim dworzec kolejowy Wrocław
Główny i port lotniczy im. Mikołaja Kopernika na osiedlu Strachowice. Orientacyjne rozmieszczenie wymienionych miejsc pokazano na
rysunku 1.

Rys. 1. Lokalizacja najważniejszych obiektów we Wrocławiu przygotowywanych na Euro 2012
Oznaczenia: 1 – stadion piłkarski, 2 – port lotniczy, 3 – strefa kibiców
Centrum – Rynek, 4 – strefa kibiców Pola Marsowe, 5 – strefa kibiców
Hala Ludowa, 6 – strefa kibiców stadion Śląska, 7 – strefa kibiców Tor
Wyścigów Konnych, 8 – strefa kibiców Hala Orbita

Oprócz stadionów i stref przeznaczonych dla kibiców powinna powstać lub być zaadoptowana infrastruktura towarzysząca treningowo-pobytowa, między innymi:
− hotele o różnym standardzie, w tym 5-gwiazdkowe,
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− trzy pełnowymiarowe boiska treningowe,
− inne obiekty zaplecza treningowego (odnowa biologiczna, baseny, siłownie, itp.),
− obiekty gastronomiczne.
Zespół ds. weryfikacji centrów treningowo-pobytowych powołany
przez Ministra Sportu i Turystyki zarekomendował UEFA jedenaście
lokalizacji znajdujących się na terenie całego Dolnego Śląska. W kontekście organizacji transportu zbiorowego w aglomeracji obiekty tego
typu ze względu na ich charakter, znaczną liczbę i rozproszenie po
całym mieście i województwie nie stworzą większych problemów organizacyjnych.

3. Założenia dotyczące roli transportu kolejowego w obsłudze
Euro 2012
3.1. Koncepcja Dolnośląskich Kolei Dojazdowych
W pierwszej połowie roku 2009 Departament Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował koncepcję
stworzenia kompleksowego systemu transportu kolejowego w regionie – Dolnośląskich Kolei Dojazdowych (DKD) [5, 6] (rys. 2). DKD ma
funkcjonować nie tylko na obszarze bezpośredniego sąsiedztwa miasta Wrocławia, ale docelowo dotrze także do ośrodków regionalnych,
takich jak np. Legnica, Wałbrzych, czy Świdnica. Założono wstępnie,
że każda linia będzie obsługiwana taborem Kolei Dolnośląskich oraz
pociągami regionalnymi uruchamianymi przez PKP Przewozy Regionalne. Koncepcja obejmuje też wprowadzenie zintegrowanego elektronicznego biletu strefowego, obowiązującego w pociągach i w środkach
komunikacji miejskiej oraz wprowadzenie jednolitej taryfy obowiązującej dla wszystkich przewoźników.
Pierwszym etapem tworzenia DKD było uruchomienie od września
2009 przewozów na linii Wrocław – Trzebnica, przejętej od PKP PLK
przez spółkę Dolnośląskie Koleje Regionalne.
Po wytypowaniu Wrocławia jako miasta, w którym mają odbywać
się mecze Euro 2012, uległy zmianom inwestycje i projekty o charakterze priorytetowym. Urząd Marszałkowski planuje uruchomienie co
najmniej kilku linii DKD do czasu rozpoczęcia mistrzostw. Zakłada
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się otwarcie w pierwszej kolejności linii kolei miejskiej, biegnących ze
stacji Wrocław Główny, Wrocław Świebodzki, ewentualnie Wrocław
Nadodrze w stronę lotniska oraz w kierunku nowego stadionu piłkarskiego. Przedsięwzięcia te są krótko scharakteryzowane w kolejnych
podrozdziałach.

Rys. 2. Schemat docelowej sieci Dolnośląskich Kolei Dojazdowych
Oznaczenia: □ –stacje i przystanki istniejące, ■ - przystanki projektowane,
D1-D13 – planowane linie kolei DKD

Obok inwestycji infrastrukturalnych przewiduje się zakup co najmniej kilkunastu jednostek nowoczesnego taboru (EZT i autobusów
szynowych).
3.2. Projekt połączenia kolejowego do stadionu piłkarskiego
na Maślicach
W bliskim sąsiedztwie działki, na której powstaje nowy stadion piłkarski, przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa kategorii
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magistralnej nr 273 Wrocław Grabiszyn – Szczecin. W pobliżu planowanej lokalizacji stadionu nie ma obecnie stacji ani przystanku kolejowego (oś stacji Wrocław Kuźniki - w odległości około 1800 metrów,
oś stacji Wrocław Pracze - w odległości około 4100 metrów).
Według przyjętych założeń, połączenie kolejowe stadionu z centrum
miasta miałoby rozpoczynać się na nieczynnej obecnie stacji Wrocław
Świebodzki i przebiegać przez stację Wrocław Muchobór. W rejonie
obiektu sportowego przewidywane jest wykonanie jedynie przystanku osobowego z dwiema zewnętrznymi krawędziami peronowymi przy
istniejących torach głównych zasadniczych. Nie jest planowana jakakolwiek rozbudowa istniejącego układu torowego.
Perony przystanku mają powstać po południowej stronie wiaduktu w ciągu ulicy Kosmonautów, w rejonie krzyżowania się linii
nr 273 z torami tramwajowymi, biegnącymi w stronę osiedla Leśnica
na osobnym wiadukcie. Taka lokalizacja peronów była podyktowana
zamiarem stworzenia węzła przesiadkowego, powiązanego z liniami
tramwajowymi. Przy zakładanym położeniu przystanku średnia odległość dojścia do stadionu będzie wynosić około 450 metrów [1].
3.3. Projekt nowego połączenia kolejowego do portu lotniczego
W ostatnich latach zostało sformułowanych kilka koncepcji doprowadzenia torów kolejowych w rejon lotniska. Jedną z ważniejszych
była propozycja wykorzystania istniejącej nieczynnej bocznicy, prowadzącej od południa ze stacji Wrocław Zachodni na tereny wojskowe, położone w pobliżu lotniska. Koncepcja ta była opisywana między
innymi w [2].
Aktualnie proponuje się wykonanie połączenia kolejowego od strony północnej wzdłuż przewidzianej do budowy drogowej Trasy Stabłowickiej. Odgałęzienie nowo budowanego odcinka ma zostać zrealizowane na linii nr 275 (E30) na szlaku Wrocław Żerniki – Wrocław Leśnica lub na stacji Wrocław Żerniki. Układ torowy odgałęzienia
powinien zapewniać możliwość dojazdu pociągów od strony zarówno
centrum miasta (Wrocławia Głównego), jak i od strony Legnicy (Wrocławia Leśnicy). Końcowy odcinek trasy w pobliżu terminala lotniczego
będzie wprowadzony do tunelu. Pod ziemią ma zostać również wykonany końcowy przystanek osobowy w sąsiedztwie lotniska, o układzie
czołowym, z dwiema krawędziami peronowymi.

ROLA TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE EURO 2012 WE WROCŁAWIU

331

3.4. Otwarcie stacji Wrocław Świebodzki
Zarówno docelowa koncepcja Dolnośląskich Kolei Dojazdowych, jak
i założenia formułowane w perspektywie przygotowań do Euro 2012,
przewidują przejęcie od PKP dworca Wrocław Świebodzki i otwarcie go
dla aglomeracyjnych przewozów kolejowych.
Obecnie budynek dworca jest zamknięty, a ruch kolejowy, zarówno
pasażerski, jak i towarowy, jest zawieszony. Część pomieszczeń dworcowych została wydzierżawiona innym podmiotom, m.in. znajduje się
tam scena Teatru Polskiego. Obiekt uniknął kompletnej dewastacji,
również dlatego, że w niedziele na peronach i na torowiskach organizowane jest wielkie targowisko miejskie i teren jest strzeżony. Sieć
trakcyjna i urządzenia srk są zdemontowane. Większość torów głównych istnieje, lecz ich nawierzchnia jest zdegradowana i wymagałaby
naprawy przed uruchomieniem przewozów. Ze względu na ruch samochodów dostawczych na targowisko, szyny istniejących torów są
w wielu miejscach zasypane ziemią.
Lokalizacja dworca Świebodzki jest dogodna, dworzec znajduje się
niedaleko centrum miasta. W sąsiedztwie stacji przebiega szereg linii
autobusowych i tramwajowych, przy czym ich obecny przebieg nie
jest najkorzystniejszy, mając na uwadze popularne kierunki przemieszczania się osób w mieście.
3.5. Projekt modernizacji dworca Wrocław Główny
Jednym z elementów przewidzianych w harmonogramie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie transportu kolejowego – tzw.
masterplanie [7], jest rewitalizacja dworca Wrocław Główny wraz
z otoczeniem. Do roku 2009 został rozstrzygnięty konkurs na głównego wykonawcę projektu i obecnie trwają prace projektowe.
Zakłada się wykonanie gruntownego remontu zabytkowego gmachu dworca oraz budowę pasażu handlowo-usługowego od strony południowej torów. Ponadto przewidywana jest rewitalizacja terenu położonego przed głównym wejściem do budynku dworcowego od strony
północnej, zagospodarowanego obecnie w sposób chaotyczny (kioski
handlowe, parkingi, postój taksówek).
Od strony południowej stacji planowane jest wyłączenie z ruchu
samochodowego ulicy Suchej i stworzenie dużego węzła przesiadko-
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wego tramwajowo-autobusowego zlokalizowanego w rejonie wylotu
głównego tunelu podperonowego, zintegrowanego również z położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Dworcem Centralnym PKS.
W zakresie infrastruktury kolejowej zakłada się remont peronów
i dojść do nich, a także konserwację zabytkowej wiaty peronowej. Nie
zapadły jeszcze ostateczne decyzje co do zakresu modernizacji infrastruktury kolejowej w obrębie stacji. W pierwszym etapie rewitalizacji
nie przewidywano żadnej przebudowy układu torowego stacji. W przypadku uzyskania gwarancji finansowania zakłada się między innymi
możliwość korekty geometrii peronów (wydłużenie kosztem likwidacji
niektórych torów żeberkowych), poprawę geometrii układów torowych
w sąsiedztwie peronów (dostosowanie położenia osi torów do wymogów skrajni budowli, likwidacja niektórych rozjazdów i torów żeberkowych położonych czołowo za peronami), modernizację systemów
odwodnienia (peronów, ich zadaszenia oraz torowisk), modernizację
sieci trakcyjnej, urządzeń srk i instalacji zasilania.
Nie planuje się budowy peronu przeznaczonego wyłącznie do obsługi ruchu aglomeracyjnego, ani przebudowy układu torowego zachodniej głowicy wjazdowej na stację w celu rozdzielenia ruchu dalekobieżnego i lokalnego. Oznacza to, że w najbliższym horyzoncie czasowym
przepustowość stacji i liczba krawędzi peronowych nie zostanie zwiększona, pomimo planów uruchamiania kolejnych linii DKD.

4. Niektóre zagrożenia i mankamenty przyjętych koncepcji
4.1. Przepustowość szlaku Wrocław Główny – posterunek odgałęźny Grabiszyn
Ponaddwukilometrowy szlak Wrocław Główny – posterunek odgałęźny Grabiszyn obsługuje obecnie ruch pociągów w sześciu z dziewięciu eksploatowanych kierunków wybiegających z Wrocławia Głównego. Powoduje to znaczne obciążenie tego odcinka. Rezerwy przepustowości są niewielkie; szczególnie w godzinach szczytowych szlak
funkcjonuje w pobliżu granicy przepustowości.
Główne problemy generuje fakt, że szlak jest trzytorowy. Brak
czwartego toru uniemożliwia rozdzielenie ruchu dalekobieżnego
i aglomeracyjnego, przeznaczając dla każdego rodzaju ruchu po dwa
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niezależne tory. Szlak przebiega w całości przez gęsto zabudowany
obszar śródmiejski, na znacznym odcinku na zabytkowej estakadzie,
co stwarza poważne trudności jego rozbudowy o czwarty tor.
Uruchamianie regularnych linii DKD, a nawet jedynie pociągów
specjalnych, wyprawianych w dniach rozgrywek piłkarskich, spowoduje znaczne komplikacje ruchowe na przedmiotowym szlaku.
Możliwe jest przyjęcie jednej z trzech opcji.
1) Opcja „zero” – nierozdzielanie przebiegów dalekobieżnych i aglomeracyjnych, prowadzenie ruchu pociągów na dotychczasowych
zasadach, tj. dwukierunkowo po każdym torze bez określania
kierunku właściwego. Wystąpią duże kłopoty z ułożeniem rozkładu jazdy, uwzględniającego ruch nowych pociągów DKD
w ogóle, a zwłaszcza w regularnym takcie.
2) Rozdzielenie ruchu dalekobieżnego i aglomeracyjnego na szlaku, przyjmując układ torów 2+1. W początkowej fazie organizacji systemu sieci kolei DKD, a więc również w okresie trwania
mistrzostw Europy, korzystniejsze będzie przyjęcie dwóch torów
dla ruchu międzyregionalnego. Pociągi kursujące w obrębie aglomeracji w regularnych odstępach czasowych na krótkich relacjach, powinny być mniej podatne na opóźnienia, a tym samym
stwarzać będą mniejsze zaburzenia ruchowe na newralgicznym
jednotorowym szlaku Wrocław Główny – posterunek odgałęźny
Grabiszyn. Oczywiście, przepustowość odcinka będzie znacznie
ograniczona i przyjęcie tego sposobu prowadzenia ruchu możliwe jest tylko przy niezbyt dużym natężeniu ruchu pociągów
DKD.
3) Budowa czwartego toru na szlaku. Przedsięwzięcie byłoby skomplikowane inżyniersko i kosztowne, ze względu na lokalizację
szlaku w śródmieściu. W przypadku uruchomienia regularnych
linii szybkiej kolei miejskiej lub aglomeracyjnej (DKD), mających
funkcjonować także po zakończeniu mistrzostw, szlak stanie się
„wąskim gardłem” ograniczającym przepustowość całego węzła.
Modernizacja estakady, połączona z dobudowaniem czwartego
toru, jest konieczna, jeżeli przewiduje się zorganizować tak rozbudowany system szybkiej kolei miejskiej i podmiejskiej, jakim
jest koncepcja Dolnośląskich Kolei Dojazdowych. Mistrzostwa
Euro 2012 były być może szansą na pozyskanie znacznych funduszy na zrealizowanie trudnej i drogiej przebudowy szlaku,
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która rozwiązałaby na długie lata problemy ruchowe dojazdu do
dworca Głównego od strony zachodniej.
4.2. Nieoptymalny układ torowy posterunku odgałęźnego
Wrocław Grabiszyn
W obrębie posterunku odgałęźnego Wrocław Grabiszyn występują
obecnie szczególnie niekorzystnie warunki prowadzenia ruchu. Z trzytorowego szlaku Wrocław Główny - posterunek odgałęźny Grabiszyn
rozgałęziają się cztery linie kolejowe: nr 271 Wrocław – Poznań (E-59),
nr 273 Wrocław – Szczecin (CE-59, równocześnie łącznik w korytarzu E30), łącznica nr 761 Wrocław Grabiszyn - Wrocław Świebodzki
(do linii nr 274 Wrocław –Zgorzelec) oraz łącznica nr 753 Wrocław
Grabiszyn - Wrocław Gądów - w sumie 7 torów. Poważną wadą układu torowego posterunku, znacznie ograniczającą jego przepustowość,
jest zbieganie się dwóch linii dwutorowych (nr 761 i nr 273) w linie
jednotorowe przed włączeniem w układ dróg zwrotnicowych posterunku, a ponadto te dwa odcinki jednotorowe zbiegają się wraz z torem
łącznicy nr 753 w jednym rozjeździe. Taki stan rzeczy oznacza, że wykluczone są dwa jednoczesne przebiegi na lub ze wspomnianych linii.
Przebiegi pociągów jadących w przeciwnych kierunkach możliwe są
tylko dla linii nr 271 (relacje w kierunku Poznania lub Oleśnicy). Dodatkowym niekorzystnym faktem mającym wpływ na przepustowość
posterunku jest znaczna liczba przebiegów zwrotnych (dwukrotny
przejazd przez posterunek tych samych pociągów), wynikających ze
zmiany kierunku jazdy szeregu pociągów na stacji Wrocław Główny.
W kontekście uruchamiania pociągów specjalnych obsługujących
imprezy Euro 2012 lub regularnych rozkładowych linii DKD zwiększenie przepustowości posterunku odgałęźnego Grabiszyn, połączone
z przebudową jego dróg zwrotnicowych, staje się sprawą priorytetową,
niezależnie od wyboru opcji prowadzenia ruchu na szlaku prowadzącym w kierunku stacji Wrocław Główny (opisanych w punkcie 4.1).
Propozycje przebudowy układu torowego posterunku, zwiększające
jego przepustowość, zostały zamieszczone w [4].
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4.3. Lokalizacja i układ przystanku osobowego Wrocław Stadion
Budowa przystanku osobowego w sąsiedztwie stadionu bez wątpienia poprawia obsługę imprez masowych odbywających się na tym
obiekcie, lecz nie rozwiązuje problemu w sposób zupełny. Szczególnie
krytyczny jest moment zakończenia się imprezy, kiedy prawie wszyscy
widzowie opuszczają stadion niemal w tym samym czasie. Konieczne
jest zgromadzenie rezerwy taborowej, która byłaby w stanie przetransportować duże potoki pasażerów do różnych punktów miasta. Jako
czynniki ograniczające w znacznym stopniu możliwość posiadania takiej rezerwy w okolicy wrocławskiego stadionu można wymienić:
− brak torów dodatkowych lub odstawczych, na których można
przed końcem imprezy umieścić dodatkowe składy pociągowe,
− brak łączników między torami głównymi zasadniczymi w rejonie
przystanku, umożliwiających zmianę kierunku jazdy składów
i przejazd na tor właściwy.
Brak choćby pojedynczego połączenia torów (półtrapezu) spowoduje konieczność powrotu pociągów po torze niewłaściwym do stacji Wrocław Kuźniki lub konieczność przejazdu składów aż do stacji
Wrocław Pracze (ponad 4 km w jedną stronę) w celu zmiany toru i kierunku jazdy. I w jednym i w drugim przypadku, uwzględniając podstawowe zasady prowadzenia ruchu kolejowego, straty czasu są nie
do zaakceptowania, zwłaszcza w porównaniu z niewielką odległością
przystanku od stacji Wrocław Główny i Wrocław Świebodzki.
Przykładem rozwiązań infrastrukturalnych dających możliwość
zgromadzenia znacznej rezerwy taborowej w sąsiedztwie obiektu sportowego może być przystanek Berlin Olympiastadion. W zwykłe dni,
kiedy na stadionie nie odbywają się imprezy, na przystanku działa jeden peron dwukrawędziowy przy torach głównych szlaku dwutorowego. W dni widowisk masowych na stadionie wykorzystywane są cztery
dodatkowe dwukrawędziowe perony i osiem torów żeberkowych, odgałęziających się od torów szlakowych przed przystankiem.
Wydzielenie w rejonie nowego przystanku na wrocławskich Maślicach choćby jednego toru żeberkowego o długości umożliwiającej
wjazd składów ezt w znacznym stopniu poprawiłoby obsługę wywozu
pasażerów ze stadionu drogą szynową. Istniałaby możliwość zmiany
kierunku jazdy składów na miejscu, co pozwoliłoby w sposób bardziej
efektywny wykorzystać tabor i skrócić czas oczekiwania podróżnych
na pociąg.
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4.4. Wykorzystanie dworca Wrocław Świebodzki
Koncepcja otwarcia i wykorzystywania dworca Wrocław Świebodzki
w sieci pociągów aglomeracyjnych DKD lub dla potrzeb uruchomienia
jedynie linii na lotnisko, bądź pociągów specjalnych w stronę stadionu
piłkarskiego, jest jak najbardziej właściwa. Otwarcie przewozów kolejowych z Wrocławia Świebodzkiego nabiera szczególnego znaczenia w
kontekście braku rezerw przepustowości na posterunku odgałęźnym
Grabiszyn i na odcinku prowadzącym z posterunku do stacji Wrocław
Główny.
Jako główne mankamenty eksploatacji dworca Wrocław Świebodzki można wymienić:
− konieczność wykonania co najmniej dwóch przesiadek (np. pociąg – tramwaj/autobus – pociąg) przez podróżnych przyjeżdżających komunikacją dalekobieżną na stację Wrocław Główny,
chcących skorzystać z połączeń kolejowych rozpoczynających
się na dworcu Świebodzkim,
− stosunkowo ubogą ofertę tras komunikacji miejskiej w stronę
centrum miasta.
Rozwiązaniem w znacznym stopniu redukującym powyższe niedogodności będzie wybudowanie proponowanego w docelowej koncepcji
układu tras Dolnośląskich Kolei Dojadowych dwupoziomowego węzła
przesiadkowego Fabryczna w rejonie posterunku odgałęźnego Grabiszyn (rys. 2). Jednakże ze względu na znaczną złożoność i duży stopień trudności przedsięwzięcia praktycznie nie ma możliwości zrealizowania wspomnianego węzła pasażerskiego do roku 2012.
Otwarcie ruchu kolejowego na stacji Wrocław Świebodzki powinno
być związane z reorganizacją tras i przystanków autobusów komunikacji miejskiej przed dworcem. Obecnie większość linii autobusowych prowadzi do zachodnich osiedli miasta, dokąd po otwarciu stacji
będzie można dojechać także koleją. Bardzo niewiele jest natomiast
linii w stronę wschodnią – w kierunku centrum miasta. Warto także rozważyć budowę krótkiego łącznika tramwajowego, pomiędzy ulicą Krupniczą, a Placem Orląt Lwowskich, biegnącego ulicą Podwale,
umożliwiającego wytrasowanie przy dworcu linii tramwajowych przebiegających na kierunku wschód - zachód.
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4.5. Integracja stacji i przystanków osobowych z komunikacją miejską
Aby komunikacja publiczna w mieście była funkcjonalna, organizacja transportu pasażerskiego musi tworzyć jeden spójny system.
Stacje i przystanki kolejowe powinny być zintegrowane z liniami komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej. Lokalizacja przystanków musi być przyjęta tak, aby czas dojścia do nich był akceptowalny
przez pasażerów.
Zagadnienia położenia niektórych wrocławskich stacji i przystanków
kolejowych na tle sieci komunikacji miejskiej były szerzej analizowane
w [3]. W publikacji tej stwierdzono, że większość stacji i przystanków
na terenie miasta jest obecnie w niedostatecznym stopniu powiązana
z przebiegiem tras komunikacji tramwajowo - autobusowej.
Obecna koncepcja lokalizacji peronów przyszłego przystanku osobowego w sąsiedztwie stadionu uwzględnia integrację z komunikacją tramwajową, jednak, zdaniem autora, nie jest zaprojektowana
w sposób optymalny. Umieszczenie peronów 100÷150 m na północ
w stosunku do ich proponowanego położenia stworzyłoby możliwość
realizacji dogodnego węzła przesiadkowego kolejowo - autobusowego
na wiadukcie w ciągu ulicy Kosmonautów przy jednoczesnym zachowaniu istnienia węzła kolejowo - tramwajowego. Ponadto sugerowane
przesunięcie peronów znacznie skróciłoby drogę pieszego dojścia do
stadionu, a także wyeliminowałoby konieczność pokonywania przez
pieszych ruchliwej ulicy ekspresowej Kosmonautów w drodze do areny sportowej.

5. Podsumowanie
Plany inwestycji dotyczących koniecznej rozbudowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej w związku z przygotowaniami do mistrzostw
Euro 2012 pojawiają się w koncepcjach formułowanych przez władze wszystkich szczebli (masterplanie Ministerstwa Sportu i Turystyki, propozycji Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, itp.). Kolej
została dostrzeżona jako potencjalny środek komunikacji zbiorowej
w mieście o największej zdolności przewozowej i największej prędkości komunikacyjnej.
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Bardzo pozytywnym kierunkiem zmian jest koncepcja organizacji
we Wrocławiu systemu kolei aglomeracyjnej DKD i deklaracji finansowania etapów jej tworzenia ze strony Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Mistrzostwa są dobrą okazją do realizacji pierwszych
etapów budowy takiej kolei, przy czym należy pamiętać, że celem wykonywanych inwestycji powinna być nie tylko obsługa Euro, lecz również eksploatacja wzniesionych budowli w późniejszym okresie.
Niestety, we wszelkich opracowaniach pierwszeństwo i najwięcej
miejsca poświęca się rozbudowie układu drogowego, a w domyśle – indywidualnemu transportowi samochodowemu, co nie koresponduje
z poparciem deklarowanym przez władze dla strategii zrównoważonego rozwoju transportu. Przykładowo, w ministerialnym masterplanie przedsięwzięć infrastrukturalnych związanych z organizacją Euro
2012 we Wrocławiu znajduje się wyszczególnionych 8 inwestycji drogowych, 2 inwestycje tramwajowe i jedynie 2 inwestycje kolejowe (budowa przystanku Wrocław Stadion i modernizacja infrastruktury stacji Wrocław Główny) i tylko te inwestycje mogą być dofinansowane ze
środków zewnętrznych. Rozbudowa i modernizacja drogowego układu
komunikacyjnego miasta jest oczywiście również ważna i potrzebna,
ale nie może być traktowana jako jedyne i skuteczne antidotum na
kongestię uliczną. Doświadczenia miast w krajach rozwiniętych pokazują, że rozbudowa układu drogowego nie rozwiązuje problemów
związanych z jego przepustowością.
Z uwagi na niepodjęcie bardziej radykalnych kroków w kierunku
modernizacji kluczowych elementów węzła wrocławskiego, kolej po
raz kolejny zostaje spychana na margines. Została stracona szansa
pozyskania dotacji na przebudowę kilku istotnych punktów w infrastrukturze wrocławskiego węzła kolejowego i stworzenia dobrych podstaw dla potrzeb organizacji kolei miejskiej w przyszłości.
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ROLE OF RAIL TRANSPORT IN EURO 2012 SERVICE
IN WROCŁAW
Summary
The general assumptions of organization of the 2012 UEFA European Football Championship in Wrocław has been presented in
the paper. The role which railway has to fulfil during the Championship, has been described. The main planned investments in
range of railway infrastructure, which are planned to be finished
before mid of 2012 year, have been characterized. There were
also included in the paper weak sides of the ideas provided for
realization. Some of their faults and proposed ways of their improvement have been described.
Keywords: EURO 2012, Wroclaw, Maslice stadium, agglomeration railway, DKD
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ROLLE DES SCHIENENVERKEHRS WÄHREND
FUSSBALLMEISTERSCHAFTEN EURO 2012 IN BRESLAU
Zusammenfassung
Im Beitrag wurden allgemeine Voraussetzungen für Organisation der Europa Fußballmeisterschaften Euro 2012 in Breslau
dargestellt. Es wurde die Rolle, die die Eisenbahn während der
Meisterschaften spielen soll, beschrieben. Charakterisiert wurden
die wichtigsten geplanten Investitionen im Bereich der Eisenbahninfrastruktur, die in der ersten Hälfte des Jahres 2012 abzuschließen sind. Im Beitrag wurden auch die Schwachpunkte der
zur Realisation vorgesehenen Konzepte erörtert, es wurden einige
Nachteile dieser Konzepte dargestellt und Maßnahmen zur deren
Nachbesserung genannt.
Schlüsselworte: Euro 2012, Breslau, Stadion Maślice, Stadtbahn, DKD
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PRÓBA OCENY DOKŁADNOŚCI POMIARÓW
SATELITARNYCH TORU KOLEJOWEGO

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwój technik pomiarów satelitarnych GPS na tle zmieniających się rozwiązań wyznaczania fazowej poprawki pseudoodległościowej. Wskazano na występujące różnice w wykorzystaniu pomiarów RTK z pojedynczej stacji
oraz aktywnych sieci geodezyjnych. Na podstawie uzyskanych
danych z ok. 40 -kilometrowego odcinka linii kolejowej dokonano analizy błędu wyznaczeń współrzędnych sieci ASG-EUPOS,
w porównaniu do badań przeprowadzonych przez innych autorów. Wskazano na istotny udział błędów wynikających ze zmienności współczynników geometrycznych DOP na wyniki pomiarów.
Uzyskane wartości współrzędnych dały podstawę do rozpatrzenia możliwości wykorzystania techniki pomiarów satelitarnych
przy określaniu miarodajnych danych do projektowania układów
geometrycznych toru.
Słowa kluczowe: tor kolejowy, pomiary satelitarne GPS, sieć
ASG-EUPOS, wyznaczanie współrzędnych, analiza błędu

1. Wstęp
Jeden z głównych problemów związanych z kształtowaniem układów geometrycznych toru kolejowego stanowi najczęściej niemożność
1 prof. dr hab. inż., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, e-mail: oszczak@uni.olsztyn.pl
2 dr hab. inż., prof. nadzw., Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni / Politechnika Gdańska, e-mail: c.specht@geodezja.pl
3 prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska, e-mail: kocwl@pg.gda.pl
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objęcia zasięgiem działania całości układu. Wiąże się to z występującymi na kolei długościami elementów geometrycznych – odcinków
prostych i łuków kołowych, które są często tak duże, że wizualna ocena ich kształtu jest niemożliwa. W tej sytuacji stosowanie geodezji tradycyjnej wymaga podziału trasy na mniejsze, rozpatrywane oddzielnie części i operowanie w lokalnych układach odniesienia. Staje się
to źródłem dodatkowych błędów, a całościowa ocena danego układu
geometrycznego jest bardzo utrudniona. Rozwój geodezyjnych technik
satelitarnych, połączony ze zwiększającą się precyzją pomiarów GPS
(ang. Global Positioning System – Globalny System Pozycyjny), skłania geodetów do podejmowania prób aplikacji techniki GPS dla celów
inwentaryzacyjnych toru kolejowego.
Dostępne na początku XXI wieku techniki pomiarów jednostacyjnych oraz rozwój metod RTK (ang. Real Time Kinematic – Pomiary
Kinematyczne Czasu Rzeczywistego) GPS, pozwoliły na uzyskiwanie
dokładności rzędu pojedynczych centymetrów dla częstotliwości wyznaczeń 1÷5 Hz, przy konieczności dodatkowej redukcji pomiaru wysokości do wartości ortometrycznych. Interesujące badania w tym zakresie przeprowadzono w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie
w ramach projektu badawczego [8].
Znacząca zmiana jakościowa pojawiła się wraz z wprowadzeniem
emisji GPS/GPRS (ang. General Packet Radio Service – Serwis Pakietowej Transmisji Danych) w zakresie obsługi teletransmisyjnej aktywnych sieci geodezyjnych. W 2004 roku Radiotechniczna Komisja ds.
Służb Morskich RTCM (ang. Radio Technical Commision for Maritime
Services) wprowadziła protokół NTRIP (ang. Networked Transport of
RTCM via Internet Protocol – Protokół Transmisji Danych RTCM przez
Internet) [14], który przesądził o losie emisji radiowych zakresu VHF
stosowanych dotychczas powszechnie w ramach systemów RTK, a także innych rozwiązań z wykorzystaniem bezprzewodowych linii radiowych w relacji: stacja bazowa – rover; ich niewielki, kilkukilometrowy
zasięg uniemożliwiał realizację sieciowych rozwiązań GNSS (ang. Global Navigation Satellite System – Globalny Nawigacyjny System Satelitarny) i przesyłania poprawek powierzchniowych z wykorzystaniem
różnych metod (VRS, Max, FKP). Standaryzację w zakresie formatu
emisji uzupełniono standardem RTCM wersji 3.0 [13], opublikowanym również w 2004 roku. Uruchomienie w 2008 roku polskiej aktywnej sieci geodezyjnej oraz znacząca zmiana jakościowa w zakresie
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precyzyjnych wyznaczeń GPS (odbiorniki wielosystemowe, wzrost częstotliwości wyznaczeń do 20 Hz, implementacja w odbiornikach modelu geoidy niwelacyjnej) skłoniły interdyscyplinarny zespół badawczy
do podjęcia badań w zakresie próby oceny możliwości wykorzystania
systemu GPS dla obsługi geodezyjnej torów kolejowych [10].
Jak należy się spodziewać, pomiary satelitarne umożliwią w przyszłości zarówno inwentaryzację stanu istniejącego, jak też tyczenie
nowoprojektowanej lub modernizowanej trasy w terenie. Dlatego też
już teraz należałoby podjąć działania zmierzające do stworzenia podstaw wdrożeniowych nowego systemu pomiarowego dla kolei. Niniejsza praca opisuje rozwój sieciowych technik pomiarowych GPS oraz
podejmuje kwestię dokładności pomiarów satelitarnych toru kolejowego na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych. Badania te polegały na objeździe kilkudziesięciokilometrowego odcinka
linii kolejowej wózkiem motorowym WM 15 z zainstalowanymi na jego
platformie czterema antenami do pomiarów satelitarnych. Inicjatorem
tych badań była Politechnika Gdańska – Katedra Inżynierii Kolejowej
i Zakład Geodezji, a współuczestnikiem Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni – Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej. Techniczne
możliwości ich przeprowadzenia stworzył Zakład Linii Kolejowych PKP
PLK S.A. w Gdańsku (z siedzibą w Gdyni), a firma Leica Geosystems
GA. udostępniła aparaturę pomiarową.

2. Rozwój sieciowych technik pomiarowych GPS
Permanentne obserwacje GNSS realizowane przez wielkoobszarowe satelitarne sieci geodezyjne uległy w ostatnich kilku latach przekształceniu w złożone systemy teleinformatyczne, oferujące, poza
postprocessingowymi serwisami różnicowymi GPS, również korekty
przesyłane w czasie rzeczywistym. Pierwszym etapem ich rozwoju były
pasywne systemy narodowe tworzone na początku lat 90. XX wieku,
również w naszym kraju [1]. Ewoluowały one od pojedynczych stacji
referencyjnych, zlokalizowanych w uczelniach wyższych, do systemów
narodowych. Cechowała je autonomiczność stacji, brak standaryzacji
w zakresie wykorzystania jednolitego protokołu wymiany danych oraz
lokalny charakter wykorzystania. W miarę upływu czasu systemy pasywne pozyskiwały kolejno funkcje różnicowe (GPS) czasu rzeczywi-
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stego, stając się strukturami aktywnymi, tj. umożliwiającymi świadczenie usług DGNSS (ang. Differential GNSS – Różnicowy Globalny
Nawigacyjny System Satelitarny) w czasie rzeczywistym, zapewniając
tym samym realizacjom geodezyjnym nowy jakościowo wymiar obsługi inwestycji. Znaczne rozszerzenie strefy działania, wzorem morskich
systemów DGPS (ang. Differential GPS – Różnicowy Globalny System
Pozycyjny) [7], związane było z pojawieniem się nowych typów depesz
RTCM, poczynając od wersji 2.0 aż do aktualnej wersji 3.0 [13] oraz
rozwojem modelowania matematycznego poprawek powierzchniowych
GPS [11].
Pierwsza koncepcja utworzenia sieci permanentnych stacji GNSS
w Polsce została opracowana w 1995 roku [2] z inicjatywy Komisji
Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych
PAN oraz Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN. Po przeanalizowaniu różnych aspektów sieci stacji permanentnych przyjęto
założenie, że powinna ona być siecią wielofunkcyjną, dostosowaną nie
tylko do potrzeb geodezyjnych. W wyniku działań różnych ośrodków
powstawały kolejno lokalne rozwiązania. W pierwszym etapie uruchomiono stacje na obszarze wybranych aglomeracji (Warszawa, Łódź,
Gdańsk) oraz na obszarach intensywnej działalności wydobywczej
(Górny Śląsk, Lubińsko-Głogowski Okręg Miedziowy). W dalszej kolejności utworzono sześciopunktową sieć na obszarze Śląska [3], powstała również trzypunktowa sieć na obszarze Trójmiasta [5].
Dominującym trendem światowym początku XXI wieku stało się
uruchamianie, przez organy do spraw geodezji poszczególnych państw,
aktywnych sieci narodowych (np. CORS, SAPOS, SWEPOS, OS-AGN
i in. – rys. 1) z przeznaczeniem oferowania przez nie dla użytkowników odpłatnych lub nieodpłatnych usług (serwisów), w tym również
– czasu rzeczywistego [6, 12]. Nowoczesność rozwiązania sieciowego,
w porównaniu do klasycznego wyznaczania współrzędnych z wykorzystaniem pojedynczej stacji referencyjnej oraz odbiornika ruchomego
w metodzie RTK, polega m.in. na implementacji poprawki wykorzystującej wirtualną stację referencyjną VRS (ang. Virtual Reference
Network). Umożliwia ona wypracowanie poprawki pseudoodległościowej dedykowanej dla współrzędnych odbiornika [11], dzięki czemu
ulega znaczącemu pomniejszeniu – w porównaniu do stosowanego
dotychczas rozwiązania jednostacyjnego RTK [8] – wpływ dekorelacji
przestrzennej PRC (ang. PseudoRange Correction – Poprawka Psudo-

PRÓBA OCENY DOKŁADNOŚCI POMIARÓW SATELITARNYCH TORU KOLEJOWEGO

345

odległościowa) spowodowanej odległością pomiędzy stacją referencyjną, a odbiornikiem pomiarowym (1–2 ppm).

Rys. 1. Architektura wybranych aktywnych sieci geodezyjnych:
a) SWEPOS – Szwecja, b) OS-AGN – Wielka Brytania, c) CORS – USA

W 2007 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii podjął się poważnego wyzwania realizacji Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS, będącej narodową siecią permanentnych stacji GNSS oferującą serwisy
dla geodezji i nawigacji [4]. Przeprowadzoną na obszarze kraju inwestycję zrealizowano do kwietnia 2008 roku, a zakończyły ją pomyślnie
testy serwisów i infrastruktury teleinformatycznej [15].

3. Sieć ASG-EUPOS
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku państwa Europy Środkowej i Wschodniej zaczęły budować stacje DGNSS.
Nie były one jednak w pełni kompatybilne ze stacjami
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w Europie Zachodniej. Historyczna szansa uzyskania wsparcia politycznego i finansowego została wykorzystana podczas warsztatów
w dniach 5 i 6 marca 2002r. w Berlinie, gdzie zdecydowano o rozwoju
Europejskiej Sieci Wielofunkcyjnych Stacji Referencyjnych – EUPOS
(ang. European Position Determination System – Europejski System
Wyznaczenia Pozycji) w kierunku wschodnim. Polska część systemu
określana terminem ASG-EUPOS składa się z 98 równomiernie rozmieszczonych na obszarze kraju stacji referencyjnych (rys. 2). Oprócz
uruchomionych nowych stacji, do systemu zostały włączone również
istniejące stacje referencyjne, zarządzane przez uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze, administrację państwową oraz firmy prywatne. Aktualnie architektura pomiarowa ASG-EUPOS składa się
z następujących grup stacji referencyjnych:
− 84 stacji z modułem GPS,
− 14 stacji z modułem GPS/GLONASS.
Dodatkowo system współpracuje z blisko 30 stacjami zagranicznymi.

Rys. 2. Rozmieszczenie stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
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Drugi segment systemu ASG-EUPOS to Krajowe Centra Zarządzające (KCZ), zamiennie określane mianem Centrów Obliczeniowych.
Główne centrum zarządzające znajduje się w Warszawie, natomiast
zapasowe w Katowicach. Do ich zadań należy kontrola i zarządzanie siecią stacji, generowanie poprawek do wykonanych obserwacji
i udostępnianie obserwacji satelitarnych. Wszelkie zakłócenia są sygnalizowane i analizowane, a w razie potrzeby podejmowane są środki zaradcze. Oba Centra Obliczeniowe są względem siebie w zakresie świadczonych usług całkowicie redundantne. Poza zapewnieniem
usług pozycjonowania Centrum Obliczeniowe pełni funkcję dotyczącą
konserwacji układu odniesienia [4]. Cotygodniowa kontrola układu
pozwala na bieżący nadzór nad stałością punktów definiujących ten
układ. Przewidziana maksymalna liczba użytkowników jednocześnie
obsługiwanych przez Centra Obliczeniowe wynosi 1200.
Użytkownicy korzystający z serwisów w czasie rzeczywistym do odbierania poprawek wykorzystują głównie Internet i GSM. Informacje
korekcyjne przesyłane są do użytkowników przez Internet poprzez
specjalnie opracowany protokół NTRIP. W GSM stosuje się pakietowe
przesyłanie danych – GPRS. Dziś w pracach polowych, z dala od miast,
może pojawić się problem braku zasięgu jednego, kilku, a w niektórych sytuacjach nawet wszystkich spośród operatorów sieci telefonii
komórkowej. Dlatego użytkownicy, chcąc korzystać z poprawek systemu, powinni zaopatrzyć się w karty SIM kilku operatorów.

4. Dokładność wyznaczeń pozycji z wykorzystaniem sieci ASGEUPOS
Specyfika pomiarów satelitarnych GPS przy wykorzystaniu systemów wspomagania (techniki różnicowe – DGPS, pomiary względne,
EGNOS, WAAS i in.), w przeciwieństwie do klasycznych pomiarów
geodezyjnych, uzależnia błąd wyznaczenia współrzędnych od bardzo
wielu czynników, zarówno środowiskowo-propagacyjnych, jak też dotyczących warunków realizacji pomiarów. Znacząco upraszczając należy przyjąć, iż do pierwszej grupy należą błędy: efemeryd satelitów,
zegara satelity, wynikające z oddziaływania jonosfery i troposfery,
wielodrogowości (wielodrożności) sygnałów oraz instrumentalne błędy
odbiornika. Pozostałe czynniki takie jak: liczba obserwowanych sate-
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litów, wartości współczynników geometrycznych DOP (ang. Dilution
of Precision), przesłony terenowe (bardzo trudne do prognozowania),
lokalizacja odbiorników na platformie pomiarowej, częstotliwość pomiarów sprawiają, iż udzielenie odpowiedzi na pytanie: z jaką dokładnością można wyznaczyć oś trasy kolejowej nie jest zadaniem posiadającym jednoznaczne rozwiązanie o stałej wartości.
Zastosowanie pomiarów sieciowych GPS znacząco redukuje, poprzez
modelowanie, wpływ większości spośród wymienionych czynników środowiskowych na rozwiązanie końcowe. Zasadnym wydaje się posłużenie charakterystykami serwisów systemu ASG-EUPOS określonymi
przez dostawcę serwisów. Analizując projekt wytycznych technicznych
G-1.12 GUGiK, poświęcony pomiarom satelitarnym opartym na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS (wersja z 1 marca 2008
roku), w paragrafie 2. odnajdujemy, iż NAVGEO jest serwisem umożliwiającym wyznaczenie współrzędnych płaskich z błędem średnim nie
większym niż 0,03 m oraz wysokości z błędem średnim nie większym
niż 0,05 m. Zaprezentowane wartości dotyczą maksymalnych błędów
pozycji, dlatego też najbardziej wiarygodną informację będzie można
uzyskać na podstawie pomiarów bezpośrednich.
Znaczący wpływ na dokładność wyznaczeń aktywnych sieci geodezyjnych posiada jej konfiguracja związana ze średnimi odległościami pomiędzy stacjami referencyjnymi GNSS. Szczególnie interesujące
badania w tym zakresie przeprowadzono w 2003 roku [11]. Poddano
weryfikacji dokładność wyznaczeń współrzędnych dla sieci o zróżnicowanej odległości pomiędzy stacjami wynoszącymi: 30, 50, 70 100 km.
Wyniki odniesiono do pomiarów czasu rzeczywistego. Wnioski z pomiarów, prezentowane na rysunku 3, wskazują na istnienie znaczącego związku pomiędzy odległościami między stacjami, a błędem wyznaczeń współrzędnych M[p=0.95], spowodowanym przede wszystkich
modelowaniem opóźnienia jonosferycznego i troposferycznego sygnałów GPS.
Zdaniem autorów opracowania [11] przyczyną obniżenia dokładności systemu w godzinach południowych jest wzrost intensywności
rekombinacji jonosferycznej spowodowanej wzrostem nasłonecznienia. Analiza przedstawionych wyników prowadzić może również do
wniosku, iż przy sprzyjających okolicznościach, obejmujących przede
wszystkim proces planowania pomiarów, możliwe jest uzyskanie dokładności na poziomie 1÷2 cm.
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Rys. 3. Dokładność wyznaczeń współrzędnych punktów w ramach sieci
o różnej wielkości (odległości pomiędzy stacjami) w funkcji pory doby [11]

Ponieważ polska sieć ASG-EUPOS funkcjonuje dopiero od połowy
2008 roku, należałoby przywołać pomiary weryfikacyjne serwisów
przeprowadzone przez autorów pracy [15]. W ramach realizowanego
zlecenia wykonano kompleksowe pomiary testowe wszystkich serwisów czasu rzeczywistego i postprocessingu, które są dostępne w powierzchniowym systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS, wraz
z analizą otrzymanych wyników. Wykonano także dodatkowe testy
kompatybilności poprawek z odbiornikami dodatkowych dwóch producentów. Pomiary testowe wykonano w 9-ciu obszarach wskazanych
przez Zamawiającego. Obszary testowe ponumerowano zgodnie z rysunkiem 4.
W każdym z obszarów testowych pomierzono co najmniej 5 punktów, w tym m. in. 1 punkt EUVN (ang. European Unified Vertical Network – Ujednolicona Europejska Sieć Wysokościowa), min. 2 punkty
POLREF (ang. Polish Reference Frame – Polski Układ Odniesienia)
oraz 1 punkt podstawowej osnowy wysokościowej I lub II klasy. W obszarze nr 5, ze względu na zniszczone punkty typu EUVN (BRAN oraz
JARA), punkt EUVN zastąpiono punktem sieci POLREF. W obszarach
testowych 1, 2 oraz 3 pomierzono 6 punktów, w pozostałych obszarach pomierzono po 5 punktów. W sumie pomiary przeprowadzono na
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48 punktach na terenie kraju. Biorąc pod uwagę pomiary w obszarze
5-tym, odbiornikami trzech różnych producentów, łącznie wykonano
58 niezależnych kompleksowych pomiarów testowych.

Rys. 4. Obszary testowe wraz z numeracją roboczą obszarów przyjętą
w projekcie

Jednym z elementów kampanii pomiarowej, realizowanej przez Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, była ocena dokładności serwisu NAVGEO we wszystkich 58 niezależnych sesjach pomiarowych.
Wykonano pomiary RTK z wykorzystaniem wszystkich rodzajów poprawek dostępnych w systemach: RTCM 2.3 z pojedynczej stacji,
RTCM 3.1 z pojedynczej stacji, RTCM 3.1 (poprawka powierzchniowa)
(Net, Max), RTCM 2.3 + FKP (poprawka powierzchniowa), RTCM 3.1
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+ VRS (poprawka powierzchniowa), RTCM 2.3 + VRS (poprawka powierzchniowa).
Do pomiarów wykorzystano dwuczęstotliwościowe odbiorniki RTK
posiadające opcje odbioru wszystkich dostępnych w serwisie poprawek. Pomiary RTK odbywały się z rejestracją surowych obserwacji,
które następnie zostały przekonwertowane do formatu RINEX (ang.
Receiver Independent Exchange Format – Niezależny Format Wymiany Danych Odbiorników). Pomiary rejestrowano w układzie WGS84.
W analizach wykorzystano także układ 2000 oraz układ wysokości
normalnych. Wysokości normalne uzyskano poprzez przeliczenie wysokości elipsoidalnych przy wykorzystaniu oprogramowania GEONET
2006, z zastosowaniem modelu geoidy 2002 w odniesieniu do układu
państwowego.
Do pomiarów w czasie rzeczywistym w trybie RTK wykorzystano
transmisję poprawek przez GPRS za pomocą protokołu NTRIP. Dla
większości punktów wykorzystano połączenie GPRS korzystając z sieci operatorów Plus GSM oraz Era GSM, w kilku przypadkach wykorzystano sieć Orange. Na każdym punkcie wykonano po 5 serii pomiarowych dla każdej poprawki dostępnej w serwisie. Przed każdą serią
odbiornik został rozłączony z systemem ASG-EUPOS oraz wyłączony,
a następnie ponownie włączony i podłączony przez GPRS do systemu
ASG-EUPOS. W ramach każdej serii, po pomyślnej inicjalizacji odbiornika i przejściu do trybu precyzyjnego RTK („fixed”), wykonano minimum 10 pomiarów danego punktu, każdy pomiar trwał minimum 5
sekund. Na każdym z punktów wykonano testy RTK 6-ciu serwisów,
dla każdego z serwisów wykonano 5 sesji po 10 punktów pomiarowych każda. Łącznie na punktach testowych wykonano 17400 niezależnych 5-cio sekundowych pomiarów RTK.
Na rysunku 5 zestawiono różnice współrzędnych katalogowych
oraz z rozwiązania RTK w serwisie RTCM 3.1 przy wykorzystaniu VRS,
dla wybranych 39 punktów pomiarowych, w których nie wystąpiły
problemy z transmisją telemetryczną GPRS.
Przeprowadzona statyczna kampania pomiarowa jednoznacznie
wskazała na możliwość uzyskiwania dokładności wyznaczeń współrzędnych płaskich na poziomie 1÷2 cm z wykorzystaniem ASG-EUPOS; analogicznych dokładności należy się zatem spodziewać przy
inwentaryzacji linii kolejowej.
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Rys. 5. Różnice współrzędnych katalogowych oraz z rozwiązania RTK
w serwisie RTCM 3.1 VRS [15] w funkcji numeru punktu pomiarowego

5. Ocena dokładności pomiarów inwentaryzacyjnych GNSS na
torze kolejowym
Pomiar kształtu geometrycznego torów kolejowych przeprowadzono na odcinku linii Kościerzyna – Kartuzy (w lutym 2009 roku).
Projekt badawczy zakładał symetryczne rozmieszczenie czterech zestawów pomiarowych GNSS na platformie kolejowej (rys. 6). Zestaw
pomiarowy stanowiły 4 odbiorniki Leica systemu 1200 SmartRover,
składające się ze SmartAnten typu ATX1230GG oraz kontrolerów RX
1250. Ustawienie centrów fazowych anten względem osi toru testowego wyznaczono metodami geodezji tradycyjnej w oparciu o pomiary
tachimetryczne. Szczegółowy opis badań przedstawiony został w pracy [10]. W niniejszym opracowaniu skupiono się próbie oceny dokładności wyznaczeń metody.
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Rys. 6. Rozmieszczenie anten odbiorników GNSS systemu Leica 1200 (A,
B, C, D) na platformie wózka motorowego WM 15

Dokładność określenia pozycji w systemie GPS można określić poprzez macierz kowariancji wektora przyrostu współrzędnych C X postaci:

cov(∆ϕ , ∆λ ) cov(∆ϕ , ∆h ) cov(∆ϕ , ∆δ o )
 V (∆ϕ )
 cov(∆λ , ∆ϕ )
V (∆λ )
cov(∆λ , ∆h ) cov(∆λ , ∆δ o )

CX =
(1)
 cov(∆h, ∆ϕ ) cov(∆h, ∆λ )
V (∆h )
cov(∆h, ∆δ o ) 


V (∆δ o ) 
cov(∆δ o , ∆ϕ ) cov(∆δ o , ∆λ ) cov(∆δ o , ∆h )
gdzie:
∆ϕ – przyrost wektora stanu w kierunku N-S,
∆λ – przyrost wektora stanu w kierunku E-W,
∆h – przyrost wektora stanu w kierunku wertykalnym,
∆δ0 – przyrost błędu zegara odbiornika.
Dla liczby satelitów n > 4

(

C X = G TG

)

−1

(

G TCLG G TG

)

−1

gdzie:
C L – macierz kowariancji wektora pomiaru o postaci

(2)
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oraz

cov(ρ1 , ρ 2 )
 V (ρ1 )
cov(ρ , ρ )
V (ρ 2 )
2
1
CL = 

...
...

cov(ρ n , ρ1 ) cov(ρ n , ρ 2 )

... cov(ρ1 , ρ n )
... cov(ρ 2 , ρ n )

...
...

...
V (ρ n ) 

 cos( E1 ) ⋅ sin( Az1 ) cos( E1 ) ⋅ cos( Az1 ) sin( E1 ) 1 
 cos( E ) ⋅ sin( Az ) cos( E ) ⋅ cos( Az ) sin( E ) 1 
2
2
2
2
2

G=

...
...
...
...


cos( En ) ⋅ sin( Azn ) cos( En ) ⋅ cos( Azn ) sin( En ) 1 

(3)

(4)

gdzie:
ρ k – zmierzone przez odbiornik pseudoodległości do satelity, dla
k = 1,2,...n ,
Azk – azymut satelity, dla k = 1,2,...n ,
E k – wysokość topocentryczna satelity, dla k = 1,2,...n .
Przyjmując stałą wartość błędów pomiaru pseudoodległości σ 2
otrzymujemy

[

CX = σ 2 ⋅ G TG

]

−1

(5)

O warunkach lokalnych pomiaru (rozmieszczeniu satelitów względem obserwatora oraz przesłonach terenowych) decyduje macierz A
postaci

[

A = G TG

]

−1

(6)

którą określono jako macierz GDOP (ang. Geometric Dilution of Precision – Geometryczny Współczynnik Dokładności). Przy wykorzystaniu
tej macierzy wartości poszczególnych współczynników geometrycznych można zdefiniować alternatywnie jako

GDOP = trace( A) =

A1,1 + A2, 2 + A3,3 + A4, 4

(7)

Wstępne wyniki pomiarów terenowych wskazały na istnienie znaczących różnic w dokładności wyznaczeń współrzędnych otrzymywanych z anten GNSS zlokalizowanych bliżej lub dalej względem kabiny
wózka WM 15. Dokładność wyznaczenia pozycji dwuwymiarowej reprezentowana przez podwójny błąd średni określa zależność

M 2 D ( p = 0.95) = 2 ⋅ σ ⋅ A1,1 + A2,2

[8]
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Wyniki dokładności pomiarów na torze kolejowym, dla poszczególnych odbiorników, zestawiono w postaci histogramów reprezentowanych przez błąd średni wyznaczeń współrzędnych anten umieszczonych na platformie pomiarowej (rys. 7).

Rys. 7. Histogram błędu średniego współrzędnych pozycji dla dwóch
anten umieszczonych z przodu (A – kolor niebieski, B – kolor czerwony)
i z tyłu (C – kolor zielony, D – kolor fioletowy) platformy pomiarowej

Analiza rysunku 7 wskazuje na istnienie silnego związku pomiędzy
lokalizacjami anten odbiorników GNSS a dokładnością określenia pozycji. Odbiorniki położone bliżej kabiny wózka motorowego uzyskały
znacząco gorsze wyniki niż odbiorniki od tej kabiny oddalone. Niewątpliwie przesłanianie widnokręgu przez kabinę było przyczyną pogorszenia dokładności. Na tej podstawie można zdefiniować problem
o charakterze optymalizacyjnym polegający na minimalizacji wartości
błędu średniego, przy stałej wartości błędu pomiaru pseudoodległości, który zapiszemy jako:

{

}

  1 
−1
min { trace( A)} min
min   2  ∑ ( gi' , j ) 2
trace ( G TG ) 
=
=


  G  i , j


 [9]


gdzie g i' , j są elementami macierzy G -1 , pod warunkiem że G -1 istnieje.
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Rozwiązanie zdefiniowanego problemu możliwe jest przy wykorzystaniu modelowania konstelacji satelitów GPS w funkcji zmieniającej
się lokalizacji platformy pomiarowej oraz czasu realizacji pomiarów.

6. Ilustracja uzyskanych efektów przy określaniu położenia
toru
Jak wykazano w pracy [9], przeprowadzone pomiary umożliwiły
bardzo precyzyjne określenie położenia kierunków głównych i kąta
zwrotu istniejącej trasy kolejowej. Są to podstawowe dane do projektowania układów geometrycznych toru. Bardziej szczegółowa analiza
wyników daje podstawy do zilustrowania kwestii związanych z tematyką niniejszego opracowania. W tym celu rozpatrzono określony na
drodze pomiarów przebieg trasy na odcinkach prostych toru. Założono bowiem, że wyniki z pomiarów mogą co prawda od tych prostych
odbiegać, ale zasadniczy kierunek trasy musi przy tym być zachowany. Wyniki uzyskane z poszczególnych anten były rozpatrywane
niezależnie od siebie.
Reprezentatywne dla przeprowadzonej analizy mogą być jej przykładowe rezultaty, uzyskane na podstawie pomiarów wykonanych na
wybranej prostej za pomocą dwóch anten (rys. 6): anteny B (usytuowanej w pobliżu kabiny wózka motorowego) i anteny C (oddalonej od
kabiny). Stosując tok postępowania opisany w pracy [9], po uwzględnieniu danych z 1507 punktów pomiarowych uzyskano następujące
równania prostej (w układzie 2000):


dla anteny B

X = – 8411684,83136 + 2,2183539 Y

(10)



dla anteny C

X = – 8409472,52597 + 2,21801348 Y

(11)

Żeby wypowiedzieć się na temat jakości uzyskanego oszacowania
współrzędnych, musimy dokonać transformacji całego układu (rys.
8), polegającej na takim przesunięciu i obrocie osi Y, żeby pokryła się
z kierunkiem naszej trasy. W układzie X1(Y1) rzędne X1 stanowić będą
odchylenie od tego kierunku, wynikające z zarówno z błędu pomiarowego, jak i nierówności poziomych występujących w torze.
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Rys. 8. Idea przeprowadzonej transformacji układu współrzędnych

Na rysunkach 9 i 10 pokazano wykresy zależności X1(Y1) dla obydwu przykładowych przypadków.

Rys. 9. Wykres zależności X1(Y1) dla rozpatrywanej prostej na podstawie
wyników z anteny B

Rys. 10. Wykres zależności X1(Y1) dla rozpatrywanej prostej na podstawie
wyników z anteny C

358

Oszczak S., Specht C., Koc W.

Jako miernik liczbowy stwierdzonej wizualnie różnicy obu wykresów możemy przyjąć odchylenie standardowe wielkości X1. W przypadku danych z anteny B (rys. 9) wynosi ono 0,0607 m, natomiast dla
anteny C (rys. 10) – 0,0242 m.
W przeprowadzonej analizie znalazły zatem pełne potwierdzenie
wcześniej sformułowane uwagi. Wyniki z anten A i B wyraźnie odbiegają od dwóch pozostałych, na wykresach występują zaburzenia
i nieregularności. Przebieg wykresów odpowiadających antenom C
i cechuje regularna zmienność i do wyjaśnienia pozostaje, w jakim
stopniu jest ona rezultatem występujących nierówności poziomych
toru, na ile zaś wynika z błędu zastosowanej metody pomiarowej.

7. Podsumowanie
1. Pomiary przeprowadzone na torze kolejowym z wykorzystaniem
sieci ASG-EUPOS wykazały istnienie różnic pomiędzy dokładnościami badań stacjonarnych prezentowanymi w pracy [15]
oraz wynikami uzyskanymi na drodze bezpośredniego testowania na platformie.
2. Główną przyczyną błędów wyznaczeń pozycji oraz istnienia różnic pomiędzy odbiornikami były warunki geometryczne obserwacji, reprezentowane przez współczynnik geometryczny DOP
(przesłony terenowe).
3. Rozwiązań zmierzających do minimalizacji błędu średniego pozycji z wykorzystaniem sieci ASG-EUPOS podczas badań na torze
kolejowym należy poszukiwać na etapie planowania pomiarów,
maksymalizującego liczbę dostępnych satelitów oraz minimalizujących współczynnik DOP.
4. Należy stwierdzić, iż dostępne dziś w świecie oprogramowanie
umożliwia jedynie punktową (pojedyncza lokalizacja) optymalizację czasu realizacji kampanii pomiarowej GPS. Brakuje natomiast oprogramowania umożliwiającego planowanie kampanii
pomiarowej dla dłuższego (np. kilkugodzinnego) okresu pomiarów, kiedy występuje zmieniająca się znacznie pozycja odbiornika. Realizacja takiego oprogramowania wymaga wykorzystania
cyfrowego modelu terenu, celem zdefiniowania występujących
przesłon terenowych.
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5. Na obecnym etapie można stwierdzić, że zastosowana technika
pomiarowa otwiera nowe perspektywy. Jak wykazano, jej wykorzystanie umożliwia bardzo precyzyjne określenie podstawowych
danych do projektowania modernizacji linii kolejowej (kierunków głównych trasy i jej kąta zwrotu), a także – ze stosunkowo
niewielkim błędem – współrzędnych istniejącej osi toru.
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ATTEMPT OF ACCURACY ASSESSMENT FOR RAILWAY
TRACK SATELLITE SURVEYING
Summary
The progress of the GPS satellite survey methods at the background of changing solutions for fixing a phase pseudodistance
correction have been presented in the paper. The differences occur-
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ring while usage the RTK measurements from a single station and
from an active geodesical networks have been shown. At the basis
of obtained data from about 40 km long section of railway line the
differences of fixing ASG-EUPOS network coordinates in comparison to research executed by other authors have been done. The
essential impact of errors, resulting from variability of DOP geometrical indicators, on results of measurements have been given. The
obtained values of coordinates have given the basis to consider
the possibility of usage of the satellite survey method to obtain
reliable data for designing the geometrical layout of a track.
Keywords: railway track, GPS surveying, ASG-EUPOS network, determination of the coordinates, error analysis

VERSUCH DER BEURTEILUNG
DER GENAUIGKEIT BEI DER SATELLITENGESTÜTZTEN
GLEISVERMESSUNG
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurde Entwicklung der Techniken von GPS-Satellitenmessungen dargestellt. Die Grundlage dafür bildet Wandlung der Lösungen zur Bestimmung der Berichtigung des Pseudo-Abstands der Phase. Es wurde auf auftretende Unterschiede
bei Nutzung der RTK - Messungen aus einer Einzelstation und
aus aktiven Vermessungsnetzen hingewiesen. Anhand der von
einer 40 km langen Eisenbahnstrecke gesammelten Daten wurde Fehleranalyse bei Bestimmung der Koordinaten der ASG-EUPOS-Netze durchgeführt und mit den Untersuchungsergebnissen
der anderen Autoren verglichen. Es wurde auf einen bedeutenden
Anteil der Fehler hingewiesen, die durch Veränderlichkeit der geometrischen Faktoren DOP bei Messungsdurchführung verursacht
werden. Die erzielten Koordinatenwerte bildeten Grundlage für
Prüfung der Nutzungsmöglichkeiten von Techniken der Satellitenmessungen bei Bestimmung der maßgebenden Daten zur Projektierung der geometrischen Anordnungen des Gleises.
Schlüsselworte: Eisenbahngleis, GPS-Satellitenmessungen,
ASG-EUPOS-Netz, Bestimmung der Koordinaten, Fehleranalyse
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PROGRAM BUDOWY LINII DUŻYCH PRĘDKOŚCI
W POLSCE

Streszczenie

W artykule przedstawiony został program budowy kolei dużych prędkości w Polsce na które składają się dwa przedsięwzięcia: Budowa nowej linii Warszawa – Łódź/Poznań/Wrocław i modernizacji linii E 65 (CMK) z przedłużeniami do Krakowa i Katowic
a dalej do granicy z Republiką Czeską i Słowacją. Obecnie prowadzone są prace nad studiami wykonalności dla tych linii, których
zakończenie jest przewidziane w latach 2011-2014. Prace nad
budową i modernizacją są przewidziane najpóźniej od 2014 roku.
Prowadzone są już działania komplementarne dla tych projektów,
w szczególności nad restrukturyzacją węzłów kolejowych i budową nowych dworców bądź modernizacją istniejących.
Słowa kluczowe: linie kolejowe dużych prędkości, polska sieć
kolei dużych prędkości, studium wykonalności, modernizacja

1. Wprowadzenie
Budowa linii kolejowych dużych prędkości Warszawa – Łódź/Poznań/Wrocław będzie bez wątpienia jedną z największych inwestycji
infrastrukturalnych w Polsce w nadchodzącym dziesięcioleciu. Licząca
ok. 450 km zbudowana od podstaw nowa linia połączy bezpośrednio
aglomeracje miejskie liczące ponad 4,5 miliona mieszkańców. W połączeniu z istniejącą już Centralną Magistralą Kolejową, która planowana jest do modernizacji dla uzyskania parametrów linii dużych pręd1 mgr inż., Dyrektor Biura Linii Dużych Prędkości, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tel. (022) 473 36 02, fax. (022) 473 21 07, e-mail: ily@
plk-sa.pl
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kości oraz realizowanym już programem modernizacji głównych linii
kolejowych w Polsce powstanie rozległy system połączeń kolejowych
dużych prędkości obejmujący w sposób bezpośredni prawie połowę
mieszkańców Polski. Będzie to więc jeden z bardziej rozbudowanych
systemów kolei dużych prędkości w Europie.

2. Rozwój kolei dużych prędkości na świecie
Od czasu uruchomienia pierwszej linii dużej prędkości w Japonii
minęło już 45 lat. Pierwsza linia dużej prędkości w Europie, we Francji z Paryża do Lyonu otwarta w 1984 roku okazała się wielkim sukcesem także finansowym i koszty jej budowy zwróciły się w ciągu 7 lat.
Od tego czasu trwa nieprzerwany rozwój kolei dużych prędkości. Już
nie tylko w Europie i w Japonii, ale i także w wielu innych krajach.
Projekty budowy nowych linii są obecnie realizowane w Argentynie
i Maroku, w tym roku otwarto pierwszą linię dużych prędkości w Turcji, a w Chinach do roku 2020 sieć kolejowa nowych linii osiągnąć 10
tysięcy kilometrów.

Rys. 1. Spodziewana długość linii dużych prędkości na świecie
Źródło: UIC
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Wzrośnie także zapotrzebowanie na tabor. Obecnie w eksploatacji
znajduje się około 1600 pociągów dużej prędkości. W 2025 roku ilość
pociągów dużej prędkości ma wzrosnąć do 5000. W ostatnich latach
pokonana została też bariera prędkości eksploatacyjnych 300 km/h.
Postęp w technologii produkcji taboru umożliwił opracowanie konstrukcji pojazdów na prędkości 330, 350 a ostatnio 360 km/h (zespół
AGV) i pokonanie barier w zakresie ograniczenia emisji hałasu i energochłonności. Badania przeprowadzone w Hiszpanii wykazały, że pociąg dużej prędkości na tej samej długości trasy zużywa mniej energii
na niż pociąg klasyczny z lokomotywą. Mimo stosunkowo wysokich
kosztów pociągów dużej prędkości (około 20 mln euro) są one bardziej
ekonomiczne w eksploatacji gdyż ich średnie dobowe przebiegi są ponad 2-krotnie większe niż pociągów klasycznych.

Rys. 2. Ewolucja prędkości maksymalnych na testach i w eksploatacji
Źródło: UIC

Koleje dużych prędkości mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Nie przypadkiem budowa nowych linii była
kluczowym elementem programów rozwoju gospodarczego państw,
które stawały przed nowym wyzwaniem. Tak było w Japonii, Francji,
Niemczech, w Hiszpanii po wejściu do Unii Europejskiej i wdrożeniu
programu modernizacji kraju. Również w Turcji, Chinach, Algierii, Argentynie, ich budowa jest częścią programu modernizacji tych państw.
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Udział kolei dużych prędkości na rynku przewozowym wykazuje szybką tendencję wzrostową i obecnie w Europie przekracza 20% a we
Francji ponad 60%.
Koleje dużych prędkości to rewolucja w sposobie podróżowania. Nawet najlepsza sieć dróg i autostrad umożliwi średnią prędkość podróży
ok. 80 – 90 km/h, natomiast pociągi dużych prędkości łączą obecnie
centra miast przy średniej prędkości ponad 200 km/h, a ostatnio coraz częściej, nawet już powyżej 250 km/h. Przy państwach wielkości
Polski tylko koleje dużych prędkości mogą rozwiązać problem dobrych
skomunikowań między miastami.
Kolej to także ponad 60 razy bezpieczniejszy środek transportu
od samochodu, ponad czterokrotnie bardziej wydajny energetycznie
i emitujący dwudziestokrotnie mniej dwutlenku węgla w przeliczeniu na 1 kilometr podróży pasażera. Współczesne koleje to także tani
i masowy środek transportu dla wszystkich grup społecznych. Szczególnie ważną rolę we współczesnych społeczeństwach odgrywa także
oszczędzanie czasu spędzonego w podróży, a także możliwość podczas
niej pracy lub wypoczynku, co jest niemożliwe przy jeździe samochodem. Dotychczasowe doświadczenia ukazały, że tworzenie systemów
dużych prędkości pozytywnie wpływa na przemiany społeczne i rozwój
gospodarczy.

3. Założenia projektu polskiej sieci kolei dużych prędkości
Do 2020 roku realne jest zbudowanie sieci kolei dużych w Polsce
opartej na dwóch liniach:
− nowej linii z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia,
− modernizacji linii E65 (CMK) z Warszawy do Krakowa i Katowic
do parametrów linii dużej prędkości z możliwymi nowymi odcinkami aż do granic z Republiką Czeską i Słowacją.
Obie linie byłyby połączone ze sobą zmodernizowaną lub nową linią
pomiędzy Łodzią i Opocznem. Na odcinku z Warszawy w kierunku
Grodziska Mazowieckiego miałyby wspólny przebieg nową linią dużej
prędkości wychodzącą bezkolizyjnie z węzła warszawskiego.
Znaczenie nowej linii Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław będzie
wykraczało poza rolę połączenia czterech wymienionych ośrodków
miejskich, gdyż zakłada się, że taka linia stanie się zasadniczym ele-
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mentem spójnego systemu kolejowych połączeń między aglomeracjami miejskimi w Polsce. Będzie ona koncentrować ruch z wielu kierunków, co pozwoli na możliwie najpełniejsze wykorzystanie jej zdolności
przepustowej. Dlatego należy przyjąć, że nowa linia obsłuży potoki pasażerów pomiędzy Warszawą (a także Lublinem, Białymstokiem, Olsztynem), Łodzią, Wrocławiem (i Legnicą, Wałbrzychem, Jelenią Górą)
oraz Poznaniem (i Szczecinem, Gorzowem Wielkopolskim, Zieloną
Górą). Będzie także elementem połączeń międzynarodowych, szczególnie zaś: Warszawa – Berlin, Warszawa – Drezno oraz Warszawa
– Praga.
Z nową linią dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa
będzie skoordynowana już eksploatowana Centralna Magistrala Kolejowa (CMK), na której jest obecnie realizowany program modernizacji.
W jej efekcie prędkość maksymalna zostanie docelowo zwiększona do
300 km/h. Stworzenie połączenia CMK z linią Warszawa – Łódź – Poznań powinno umożliwić uruchomienie szybkich połączeń Małopolski
(Kraków) z Wielkopolską (Poznań) i Pomorzem Zachodnim (Szczecin)
przez Łódź. Do sieci szybkich połączeń może być także włączona nowa
linia z Krakowa na południe w kierunku Zakopanego i Nowego Sącza
(Muszyny). Umożliwiłoby to znaczne skrócenie czasu do tych miejscowości.
Linia Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa będzie miała nie tylko
krajowe znaczenie, ale stanie się podstawowym elementem sieci linii
kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, wpisując się w sieć korytarzy paneuropejskich. Należy przy tym wyróżnić oś równoleżnikową
od Berlina przez Poznań, Warszawę do Moskwy oraz przedłużenie korytarza I z krajów bałtyckich przez Warszawę do Wrocławia i dalej do
Pragi oraz do Drezna.
Nowa linia dużej prędkości będzie łączyć Warszawę z Łodzią przy
czasie przejazdu ok. 35 minut. Z Warszawy do Wrocławia i Poznania
czas przejazdu będzie wynosić ok. 1 godziny 40 minut. Linia przez
Łódź będzie przebiegać tunelem pod miastem, a centralnym dworcem będzie nowy dworzec, nad którego budową prace rozpoczną się
już w przyszłym roku. Nowa linia będzie rozgałęziać się na zachód
od Łodzi w kierunku Poznania i Wrocławia. Optymalnym miejscem
rozgałęzienia jest aglomeracja kalisko-ostrowska licząca prawie 400
tysięcy mieszkańców ze stacją, na której zatrzymywałaby się część
pociągów. Nowa linia byłaby połączona ze zmodernizowaną central-
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ną magistralą kolejową poprzez istniejące połączenie Łódź – Opoczno,
które także uległoby modernizacji, a docelowo przez nową linię dużych
prędkości.
Czas przejazdu z centrum Polski do regionów przygranicznych
skróci się zasadniczo do 3 – 4 godzin, a czas przejazdu pomiędzy aglomeracjami znajdującymi się naprzeciwległych krańcach Polski w wielu relacjach będzie wynosił do 6 godzin.

Rys. 3. Planowana do 2020 roku sieć kolei dużych prędkości w Polsce

4. Technika
Budowa nowej linii będzie także przełomem w poziomie techniki
kolejowej w Polsce. Zastosowane na niej zostanie wiele nowych rozwiązań. Doświadczenia zagraniczne pokazują, że nawet przy początkowym imporcie technologii, korzyści odnosi także krajowy przemysł
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otrzymując nowy impuls do rozwoju. Ze względu na dużą moc pobieraną przez pociągi, nowa linia byłaby zelektryfikowana napięciem
25 kV prądu przemiennego nie stosowanym jeszcze w Polsce. Tylko
w węzłach kolejowych, gdzie nastąpiłby styk tej linii z istniejącymi
liniami konwencjonalnymi, byłaby możliwa elektryfikacja systemem
3 kV prądu stałego, stosowanym obecnie powszechnie w Polsce. Ze
względu na założoną dużą prędkość, ilość łuków na nowej linii będzie
ograniczona, a najmniejsze promienie łuków będą miały ponad 8 km.
Dla bezpiecznego prowadzenia ruchu zostanie zainstalowany Europejski System Sterowania Ruchem (ERTMS), który umożliwi automatyzację prowadzenia pociągu z zachowaniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa. Na pierwsze wdrożenie takiego systemu w Polsce, na
razie do prędkości 200 km/h na CMK został zawarty w sierpniu kontrakt finansowany ze środków unijnych.

5. Efekty
Możliwość szybkiej podróży po umiarkowanych cenach biletów niezależnych od wahań cen ropy na rynkach światowych będzie rewolucją w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej czy turystyki
i spędzania wolnego czasu. Po uruchomieniu systemu dużych prędkości w Polsce radykalnie poprawi się dostępność miast i regionów.
Lepsze połączenia kolejowe wywołają efekt synergii z korzyścią dla
całego kraju. Wpłynie to na poprawę spójności państwa. Jest faktem,
że jeszcze do chwili obecnej nie uporaliśmy się z dziedzictwem XIXwiecznych rozbiorów, którego obecna niespójna sieć kolejowa jest
spadkiem. Nowa linia Warszawa – Łódź/Poznań/Wrocław przełamie
zachodnią granicę rozbiorów poprawiając połączenia zachodniej Polski z centrum i wschodnią Polską. Także budowa linii średnicowej
w Łodzi zlikwiduje pozostałość po funkcjonowaniu dwóch odrębnych
przedrozbiorowych systemów kolejowych w Polsce (o szerokościach
torów 1520 i 1435 mm), którego pozostałością są dwa odrębne dworce
w Łodzi.
Koszty budowy nowej linii są duże, jednak korzyści z jej uruchomienia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Obecnie szacowane koszty budowy linii wynoszą ok. 70% kosztów budowy autostrady i wynoszą w najnowszych realizowanych inwestycjach od około
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7 mln euro za km w Portugalii do 12 mln euro dla linii w trudnych
warunkach topograficznych w Hiszpanii i we Francji.
Pełne wykorzystanie korzyści z nowych linii wymaga przygotowania
węzłów kolejowych i centrów komunikacyjnych. W Warszawie zostanie w tym celu przebudowany dworzec Centralny. W Łodzi zostanie
wybudowany od podstaw nowy dworzec z intermodalnym centrum
komunikacyjnym z możliwością dogodnych przesiadek dla linii Górny
Śląsk – Kujawy i Gdańsk. Przed podobnymi wyzwaniami i szansami
stoją centra Wrocławia i Poznania.

6. Prace przygotowawcze
Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy nowej linii ze studiami i projektami, których zakończenie nastąpi w 2011 roku. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego przewidziane jest od 2012 roku.
Jednocześnie zostanie dokonana przebudowa węzłów: warszawskiego, łódzkiego, poznańskiego, wrocławskiego, katowickiego i krakowskiego. Obecnie rozpoczęte zostały już studia wykonalności dla
części z nich, pozostałe zostaną rozpoczęte w 2010 r. Prace na budową nowego centrum komunikacyjnego w Łodzi mają rozpocząć się
w 2010 r. Równolegle prowadzone są prace modernizacyjne istniejących linii stanowiących bezpośrednie przedłużenie sieci kolei dużych
prędkości.
Tablica 1. Kalendarz realizacji projekt budowy linii Warszawa - Łódź – Poznań/Wrocław
2005
Luty 2008
Marzec - lipiec 2008
Kwiecień – czerwiec 2008
9 grudnia 2008
19 grudnia 2008
2011
2012-2013
2014-2020

Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności budowy linii dużych
prędkości Poznań/Wrocław – Łódź – Warszawa
Powołanie Zespołu Międzyresortowego ds. budowy KDP
Opracowanie Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych
prędkości w Polsce, konsultacje Programu w Ministerstwach i Urzędach
Wojewódzkich
Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu KDP.
Zaproszenie do przetargu na opracowanie Studium Wykonalności dla LDP
ogłoszone w dzienniku oficjalnych ogłoszeń UE
Przyjęcie uchwałą Rządu RP dokumentu strategicznego „Program budowy i
uruchomienia przewozów KDP w Polsce”
Zakończenie i prezentacja wyników Studium Wykonalności – wybór wariantu
przebiegu trasy
Decyzje lokalizacyjne i wykupy gruntów dla trasy linii wybranej na podstawie
Studium Wykonalności
Prace budowlane i oddanie do eksploatacji w 2019,
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Rys. 1. Program inwestycyjny do 2015 roku

Studium wykonalności dla modernizacji linii CMK rozpoczęło się
w lipcu 2009 roku, a jego zakończenie jest przewidziane w 2012 r.
Realizacja procesu inwestycyjnego jest możliwa od 2014 r.
Zasadnicze opcje modernizacji linii CMK analizowane w studium
są następujące:
− opcja 1: 220 – 230 km/h, zasilanie 3 kV DC,
− opcja 2: 250 km/h, zasilanie 25 kV AC,
− opcja 3: 300 km/h, zasilanie 25 kV AC.
W ramach projektu przewidziana jest modernizacja lub budowa
nowych odcinków linii od istniejącej linii do Katowic i dalej do granicy
z Republiką Czeską i Słowacją oraz modernizacja lub budowa nowych
odcinków linii do Krakowa.
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Program of constructing high-speed rail
in Poland
Summary
The program of constructing high-speed rail in Poland consisting of two enterprises: construction the line from Warszawa
to Lodz/Poznan/Wroclaw and modernisation E 65 (CMK- Central
Trunk Line) line with extensions to Krakow and Katowice and further to the border of Czech Republic and Slovakia. Nowadays the
feasibility studies are under elaboration and the finish is planned
in years 20011-2014. Construction and modernisation are planned to begin in about 2014. There are also in progress the complementary activities for these projects, in particular under reconstruction railway junctions, construction new buildings and upgrading
the existing ones.
Keywords: high-speed rail, Polish high speed rail network, feasibility study, modernisation

PROGRAMM FÜR DEN AUFBAU
VON HOCHGESCHWINDIGKEITSSTRECKEN
FÜR DIE IN POLEN
Zusammenfassung

Im Aufsatz wird das Programm für den Aufbau von Hochgeschwindigkeitsstrecken in Polen, dass zwei Unternehmungen: neue
Strecke Warschau – Łodz – Poznan/Wrocław und die Modernisierung der E-65-Strecke (CMK) mit der Verlängerungen nach Krakow
und Katowice, sowie weiter nach Slowakei und Böhmen umfasst,
dargestellt. Gegenwärtig werden die Ausführungsstudien für
diese Strecken realisiert und ihre Beendigung ist in 2011 – 2014
vorgesehen. Die Arbeiten bei dem Aufbau und der Modernisierung
sollen am spätesten in 2014 begonnen werden. Es werden die ausgewählten, mit diesen Projekten verbundenen Hilfshandlungen,
wie der Bau von neuen Bahnhöfen und die Modernisierung von
Bahnhöfen und Knoten, schon realisiert.
Schlüsselwörter: die Hochgeschwindigkeitsstrecke, polnisches Netz von Hochgeschwindigkeitsstrecken, das Ausführungsstudium, die Modernisierung.
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BADANIA I TECHNOLOGIE ŁĄCZONYCH
NAPRAW PODTORZA W MODERNIZACJI

Streszczenie

Podczas modernizacji podtorza na całej długości linii wzmacniana jest górna strefa podtorza przez wbudowanie warstwy
ochronnej. W niektórych miejscach, według stwierdzonych potrzeb, wykonywane są także naprawy słabych miejsc podtorza.
Różne naprawy w tym samym miejscu powinny być przeprowadzone w stosownej kolejności przy zastosowaniu celowo dobranych metod. W referacie omówiono trzy przykłady łączonych napraw podtorza wykonanych podczas modernizacji linii E-20 i E30.
Słowa kluczowe: podtorze, modernizacja, naprawa, badania
geotechniczne podtorza

1. Wprowadzenie
W czasie modernizacji jednocześnie przebudowywane są trzy główne elementy dróg kolejowych, to jest podtorze, obiekty inżynieryjne
oraz nawierzchnia kolejowa. Ważnym założeniem jest czynna ich eksploatacja podczas trwającej (postępującej) przebudowy; zamykany dla
ruchu pociągów jest tylko jeden tor na przebudowywanym szlaku,
a drugi tor czynny przyjmuje ruch pociągów z ograniczoną prędkością
i umożliwia także dowóz materiałów budowlanych. Takie założenie ma
wpływ na stosowane sposoby i technologie robót.

1 dr hab. inż. prof. nadzw., Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Lądowej, ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań, tel. 61 665 24 31, e-mail:
lucjan.siewczynski@put.poznan.pl
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Drugie ważne założenie polega na tym, że jeśli podtorze nie wykazuje ogólnej niestateczności i nie następuje zmiana trasy w planie
(łuki) lub w profilu (niweleta), co jest najczęstszym stanem podtorza
do przebudowy, przebudowywane są głównie górna strefa podtorza
pod torowiskiem i system urządzeń odwadniających. 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). Gdy niestateczność podtorza występuje, a są to przypadki
wyjątkowe, opracowywany jest osobny projekt odbudowy podtorza.
Z tego względu różne potrzeby naprawcze podtorza, nawet występujące w tym samym miejscu drogi kolejowej, wykonywane są według
osobnych projektów, a realizacja projektów poszczególnych napraw
i następstwo (kolejność) napraw powinny być przeprowadzone w sposób zapewniający niezawodność drogi nie tylko podczas jej późniejszej
eksploatacji, lecz także podczas tych napraw.
Projekt i budowa modernizacyjnych wzmocnień podtorza poprzedzane są stosownymi badaniami geotechnicznymi z zastosowaniem bezpośrednich metod badań (otwory wiertnicze o głębokościach 2,0 – 5,0 m
od torowiska i próbne obciążenia torowiska płytą, a w szczególnych
przypadkach, gdy w podłożu występują grunty organiczne lub podtorze jest niestateczne, miejsca badań są jeszcze bardziej zbliżone do
siebie), a ostatnio także z uwzględnieniem badań metodami pośrednimi (radarowymi); określane są makroskopowo i laboratoryjnie rodzaje
gruntów i ich podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne, układy warstw, występowanie wód gruntowych i wodoprzepuszczalność;
sporządza się profile otworów i przekroje geotechniczne podtorza podłużne i poprzeczne, ewentualnie z uwzględnieniem wyników ciągłych
badań radarowych.
W referacie przedstawione są trzy przykłady łączonych napraw
podtorza przeprowadzonych podczas modernizacji linii kolejowych E20 (pod względem technologicznym przygotowane przed ich rozpoczę-
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ciem) i E-30 (naprawa o technologii kształtowanej podczas trwania
robót).

2. Przebudowa podtorza na słabym podłożu
Wzmocnienia podtorza modernizowanej linii zostały zaprojektowane w wyniku analizy wyników badań geologiczno-inżynierskich. Przebudowa i wzmocnienia w strefie torowiska postanowione zostały na
podstawie badań podtorza dla wstępnego projektu, ponieważ uzyskane wyniki okazały się wystarczające dla takiej decyzji. Przebudowa
podtorza słabego opracowana została po przeprowadzeniu szczegółowych badań geotechnicznych, dla której wyniki wstępnego rozpoznania geologicznego były potrzebne jako sformułowanie problemu.
Dla wstępnych badań podtorza rutynowo wyznaczony otwór o głębokości 2,0 m w km 272,500 linii E-20 wykazał zaleganie torfu bezpośrednio pod nawierzchnią (rys. 1, otwór 10A). Próbne obciążenie torowiska płytą pozwoliło określić wtórny moduł sprężystości podtorza
Eg = 115 MPa.

Rys. 1. Podłużny przekrój geotechniczny słabego podtorza odcinka szlaku
od km 272,300 do km 272,500 linii E-20 [4]

Dla wyjaśnienia budowy podtorza w tym miejscu wykonano szczegółowsze badania przy zastosowaniu 11 otworów wiertniczych o głębokościach do 4,5 m z makroskopowym i laboratoryjnym badaniem
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
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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 północnopolskiego (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 0,15 m do 1,8 m od torowiska.
Podtorze gruntowe na odcinku jest w postaci nasypów zbudowanych głównie z gruntów niespoistych (pospółek, piasków), o wysokości około 0,5 m. 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. 1,0 m.
Wymiana gruntów słabych nastąpiła jednocześnie z przesunięciem
łuku w ramach modernizacji trasy. Zaprojektowano wymianę gruntów nieodpowiednich do 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. 2).
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Rys. 2. Przekrój podłużny przebudowanego podtorza [4]

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.

3. Modernizacja nasypu przy moście granicznym nad Odrą
Na dojeździe do mostu nad Odrą przebudowany został nasyp o wysokości nie przekraczającej 10 m na odcinku linii kolejowej E-20 Kunowice – Granica Państwa od km 477,600 do km 477,850. Podtorze
zbadane zostało najpierw w celu zaprojektowania wzmocnienia górnej
strefy pod nawierzchnią, a następnie w celu określenia stanu skarpy nasypu i podłoża nasypu dla budowy poszerzenia nasypu o 3 m
po stronie toru nr 2. Nasyp zbudowany jest głównie z różnych gruntów niespoistych – piasków o różnym uziarnieniu (piasków pylastych,
drobnych, średnich i grubych) a jego podłoże tworzy zespół osadów
wodnolodowcowych (piaski różnej granulacji), które wykazują stan
średniozagęszczony do zagęszczonego.
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W piśmiennictwie i w przepisach [3] przyjmuje się, że w górnej
strefie podtorza grunt powinien być w stanie bardzo zagęszczonym
(ID = 0,8), w środkowej części nasypu grunt może wykazywać średnie
zagęszczenie (ID = 0,57), a w dolnej części (u podstawy) powinien być
średniozagęszczony lub zagęszczony [5]. Na tym tle wyniki badań jakości zagęszczenia gruntów w nasypie przed modernizacją przedstawić można w tablicach uwzględniających wyliczone wartości stopni
zagęszczenia w poszczególnych miejscach nasypu (tabl. 1, tabl. 2).
Grunty w górnej strefie nasypu wykazywały całkowite lub prawie
całkowite rozgęszczenie, które mogło mieć przyczyny budowlane (brak
właściwego zagęszczenia podczas budowy), przyczyny eksploatacyjne
(oddziaływanie obciążeń dynamicznych od ruchu pojazdów) oraz klimatyczne (kolejne cykle zamarzania i odmarzania).
Tablica 1. Głębokość występowania gruntów w nasypie w poszczególnych
stanach o stopniu zagęszczenia ID (2002r.) [5]
[km]

Sonda
przy
otw.

477,850
477,800
477,750
477,700
477,650

1
2
3
4
5

Bardo luźny
0,00-0,18

Luźny
0,17-0,33

[m]
0,00-0,10
0,00-1,20
0,00-2,00
0,00-0,70
0,00-0,60

[m]
0,10-1,50
1,20-3,00
2,00-3,20
0,70-3,00
-

Średniozagęszczony
0,33-0,64
[m]
1,50-5,00
3,00-5,50
3,20-4,00
3,00-5,50
0,60-6,00

Zagęszczony
0,64-0,86
[m]
5,50-6,00
1,30-1,60

Bardzo
zagęszczony
0,86-1,00
[m]
-

Tablica 2. Stany zagęszczenia gruntów (ID) w przekroju podłużnym nasypu
pod ławą torowiska przy torze nr 2 (2002r.) [5]
[km]
Otwór
Górna strefa
Środek nasypu
Spód nasypu

477,850
1
0,26-0,20

477,800
2
0,00

477,750
3
0,000

477,700
4
0,00

477,650
5
0,00

0,26-0,20

0,00-0,09

0,00-0,11

0,00-0,22

0,00-0,54

0,20-0,40
0,37-0,51

0,18-0,35
0,42-0,56

0,18-0,33
0,57

0,22-0,54
0,48-0,68

0,36-0,66
0,45-0,48

do głęb. 0,70 m
do głęb.
1,0 m

Szczegółowa analiza stanu zagęszczenia gruntów w nasypie była
tym bardziej konieczna, że po poszerzeniu nasypu (2002r.), tor pracuje jednocześnie na nowej i na starej części nasypu, co mogłoby doprowadzać do nierównomiernych odkształceń sprężystych podłoża
poszczególnych podkładów oraz do znacznie niejednakowej kumulacji
trwałych odkształceń podłoża (podtorza i podsypki) podkładów pojedynczych i pod grupami podkładów wzdłuż nawierzchni, która w ten
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sposób mogłaby utracić przepisowe właściwości konstrukcyjne i geometryczne.
Przebudowa nasypu polegała na jego poszerzeniu i na wzmocnieniu
górnej strefy pod obu torami, a projekt opracowany został z uwzględnieniem wyników badań zagęszczenia gruntów nasypu i obejmował
zagęszczenie gruntu w skarpie, częściową wymianę i zagęszczenie
gruntów górnej strefy nasypu oraz wbudowanie warstwy ochronnej
z niesortu kamiennego, z zastosowaniem geowłókniny i geosiatki.
Podczas robót budowlanych przeprowadzano badania kontrolne odkształcalności podtorza i warstwy ochronnej (tabl. 3).
Tablica 3. Wyniki badań odkształcalności na torowisku podtorza przebudowywanego (2002r.) [5]
[km]
477,700
477,900

przed budową
[MPa]
25,07
36,89

Moduły wtórnego odkształcenia
podtorze warstwy
na warstwie ochronnej
[MPa]
[MPa]
Io
93
125
2,50
103
117
2,17

Eproj.
[MPa]
96
96

W strefie torowiska zastosowano grunt odpowiadający warunkom
uziarnienia podtorza dla dużych prędkości. Górna strefa podtorza dla
prędkości pociągów V ≥ 160 km/h powinna być zbudowana z gruntów, których uziarnienie charakteryzują wartości CU ≥ 5 ÷ 6 oraz
Cc = 1 ÷ 3. Do budowy warstw ochronnych stosowane były materiały, których uziarnienie poddawane było kontroli metodą statystyczną
z wyników analizy sitowej.

4. Wzmocnienie nasypu w dolinie Nysy Łużyckiej
Linia kolejowa E-30 jest dwutorową magistralą przebudowywaną
od 2000r. dla ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h
i pociągów towarowych 120 km/h, i nacisków osi 225 kN.
Podczas modernizacji odcinka Węgliniec-Bielawa Dolna-Granica
Państwa linii kolejowej E-30 uruchomiono osuwiskową skarpę nasypu w dolinie Nysy w pobliżu mostu granicznego przy Granicy Państwa. Osuwisko wystąpiło w miejscu starej strefy osuwiskowej skarpy,
która okazała aktywność około 25 - 35 lat temu. Aktywność starego
osuwiska została wówczas zminimalizowana przez zastosowanie stosu podkładów betonowych w podstawie skarpy. Tor nr 2, przy gór-
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nej krawędzi niestatecznej skarpy, od tego czasu nie był użytkowany,
a ruch pociągów odbywał się tylko po jednym torze – nr 1.
Realizacja robót rozpoczęła się w maju 2005r. na podstawie dokumentacji, która nie obejmowała naprawy osuwiska od km 13,010
do km 13,350 przy torze nr 2. Projekt wykonawczy na zabezpieczenia
osuwiska przekazano budowie z początkiem grudnia 2005r. Odbiór
częściowy robót modernizacyjnych z przekazaniem do eksploatacji
przebudowanego toru nr 2 nastąpił z końcem grudnia 2005r. Trudne warunki klimatyczne uniemożliwiły naprawę osuwiska. W dniu
01.04.2006r. w km 13,120-13,150, w skarpie o wysokości 11 m nasypu i jego podłoża oraz w górnej strefie nasypu pod torem nr 2 nastąpiło osuwisko gruntów, w związku z czym wstrzymany został ruch
pociągów na tym torze.

Fot. 1. Nasyp w stanie osuwiskowym [6]

Stan nasypu po uaktywnieniu się osuwiska przedstawiony jest na
rys. 3. Powierzchnię odkształconej skarpy pokazuje fot. 1a. Widoczny
jest jęzor uaktywnionego starego osuwiska, powalony pień drzewa,
pozostałość stosu podkładów zabezpieczającego stateczność skarpy,
woda powodziowa w ukopie wykonanym przy nasypie oraz stos podkładów betonowych zmagazynowanych poza podtorzem po usunięciu
z podstawy nasypu. Na fot. 1b pokazana jest zniszczona górna strefa podtorza na długości osuwiska oraz osunięta ława i skarpa przy
krawędzi ławy. Zwraca uwagę zniszczona konstrukcja wzmocnienia
górnej strefy podtorza oraz elementy tej konstrukcji.
Modernizacja górnej strefy podtorza i toru nr 2 została wykonana zgodnie z projektem, a pomierzone na nowym torowisku wartości
modułów odkształceń wtórnych wynosiły od 125-160 MPa, wobec wymaganej wartości 120 MPa. Górną strefę podtorza wzmocniono przez
wbudowanie warstwy ochronnej o konstrukcji składającej się z na-
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stępujących subwarstw (elementów) – na podtorzu geowłóknina, subwarstwa piasku średnioziarnistego o grubości 5 cm, krata przestrzenna (GEOWEB) o grubości 20 cm wypełniona pospółką, subwarstwa
piasku o grubości 5 cm, subwarstwa niesortu kamiennego o grubości
30 cm zbrojona geosiatką.
Projekt stabilizacji osuwiska przewidywał zastosowanie gabionów
u podstawy skarpy równoważących ciężar jej gruntów i taboru oraz
zmniejszonego pochylenia skarpy.
Projekty wzmocnienia górnej strefy podtorza pod nawierzchnią
oraz stabilizacji osuwiska były opracowane na podstawie badań geotechnicznych nasypu i podłoża najpierw (a) po dwa otwory wiertnicze o głębokościach 3,0 m na ławie torowiska i przy krawędzi podstawy skarpy w przekrojach poprzecznych odległych od siebie o 100 m
(2000 - 2001r.), a następnie (b) otwory o głębokościach od 4,5 m do
15,0 m przez nasyp do podłoża i w podłożu (2005r.) w przekrojach co
50 m lub 25 m od siebie dla rozpoznania budowy osuwiskowej skarpy (rys. 3). Na podstawie tych wyników w projekcie dokonano oceny
stateczności.

Rys. 3. Przekrój geotechniczny w km 13,150 z badań w 2005r. [6]

Po wystąpieniu ruchu osuwiskowego w kwietniu 2006r. w granicach osuwiska przeprowadzono sprawdzające badania geotechniczne
(c), podczas których wykonano 8 otworów wiertniczych i sondowań o
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głębokościach 2,5 – 10,0 m przez nasyp do podłoża, w trzech przekrojach poprzecznych (maj 2006r.) (rys. 4).
Budowę geologiczną naturalnego podłoża nasypu rozpoznano tylko
fragmentarycznie, z uwagi na małą głębokość wierceń (15 m), które
głównie prowadzono w celu rozpoznania gruntów nasypu. W podłożu naturalnym nasypu w kolejności nawiercenia stwierdzono gliny
piaszczyste i piaski gliniaste; pospółki gliniaste, żwiry gliniaste, gliny
pylaste; pospółki i żwiry (rys. 3).
Wyniki badań w tych samych miejscach, ale z różnych okresów,
są sprzeczne z sobą, np. wyniki „a” oraz „b” są sprzeczne z wynikami
„c”.
Wody gruntowe stwierdzono tylko w podłożu w km 13,0 – 13,4,
blisko koryta rzeki Nysy Łużyckiej na głębokości 0,50 m poniżej powierzchni podłoża przy krawędzi nasypu, to jest na rzędnej 158 m
npm. Okresowo powierzchnia podłoża nasypu w tym miejscu zalewana jest przez rzekę (wody powodziowe). Podczas powodzi w kwietniu
2006r. poziom wody wystąpił na rzędnej 161,29 m npm (rys. 4).

Rys. 4. Przekrój geotechniczny w km 13,142 z badań w 2006r. [6]

Przekroje z badań wykonanych w 2005r., jednoznacznie wykazują
występowanie w nasypie tylko gruntów niespoistych, głównie pospółek i piasków średnich w stanach od średniozagęszczonego (ID = 0,38)
do bardzo zagęszczonego (ID > 0,80). Wyjątkowo w podstawie skarpy,
w otworze wykonanym w masie osuwiskowej starego osuwiska, wyróżniono grunty spoiste w postaci gliny pylastej i piasku gliniastego,
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o łącznej miąższości około 1,5 m, o konsystencjach na granicy stanów półzwartego i twardoplastycznego (IL ≈ 0,00). W podstawie nasypu wykazano zwierciadło wody gruntowej, nawiązujące do jej poziomu
poniżej dna ukopu przy nasypie. Przekrój geotechniczny z tym otworem w km 13,150 (rys. 3), na kierunku największego przemieszczenia
osuwiskowego w latach 1970-1980, był podstawą oceny stateczności
skarpy w stanie bez obudowy i po jej wykonaniu oraz projektu jej
wzmocnienia i obudowy osuwiska.
Badania wykonane po wznowieniu się osuwiska w kwietniu 2006r.,
(rys. 4), dokumentują inne warunki geotechniczne w nasypie, niż
przyjęte do opracowania projektu wzmocnienia skarpy nasypu.. Na
podłożu z wodnolodowcowych osadów spoistych i niespoistych (pospółki, żwiry, pospółki gliniaste, gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste) zbudowany jest nasyp, którego rdzeń (jądro) z gruntów spoistych
(piaski gliniaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste, pospółki gliniaste)
z przewarstwieniami, obudowany jest nasypowymi gruntami niespoistymi (pospółki, piaski, żwiry) z domieszkami tłucznia, żużlu, kamieni, gruntów spoistych.
Grunty jądra nasypu wykazywały zróżnicowane stany – od półzwartego, do miękkoplastycznego. Grunty niespoiste ułożone na gruntach
spoistych były w stanie luźnym, do średniozagęszczonego. Na przekrojach można wykazać powierzchnie ograniczające grunty rdzenia
nasypu, jako równoległe do powierzchni skarpy, a więc tworzące dogodne warunki do powstania konsekwentnych powierzchni osuwiskowych – osuwania się gruntów niespoistych po powierzchni (skarpie)
rdzenia (jądra) nasypu z gruntów spoistych.
Grunty spoiste w podstawie nasypu rozpoznane zostały albo jako
grunty w stanie naturalnym (km 13,142) (rys. 4) albo jako nasypowe
(km 13,150) (rys. 3). Grunty te mają kontakt z wodą gruntową, a także mogą być pod działaniem wody powierzchniowej podczas powodzi.
Zwykle nie można wskazać jednej istotnej przyczyny ruchu osuwiskowego, w związku z czym wyróżnia się zespół czynników osuwiskowych działających jednocześnie, wśród których należy doszukiwać się
czynnika katastrofalnie dopełniającego znaczenie (działanie) czynników pozostałych (innych).
Warunki geotechniczne w podłożu nasypu (grunty spoiste w stanach od półzwartego do miękkoplastycznego w górnej strefie podłoża
pod nasypem, wysoki stan wody gruntowej, ukop u podstawy uszko-
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dzonej skarpy nasypu) a w nasypie albo pospółki i piaski w stanie luźnym z przewarstwieniami gruntów spoistych w podstawie nasypu według badań z 2005r., a przede wszystkim stwierdzone występowanie
nie rozpoznanych w badaniach do projektu glin pylastych i piaszczystych w stanach od półzwartego do miękkoplastycznego, tworzących
rdzeń nasypu i występujących także w skarpie nasypu w głównym
nurcie osuwiska w km 13,142 według wyników badań z 2006r., stanowią istotny czynnik osuwiskowy. W obliczeniach stateczności określono możliwą powierzchnię osuwiskową, dla przekroju poprzecznego
nasypu według ograniczonych badań z 2005r.
Osuwiskowe uszkodzenie podtorza nastąpiło podczas przebudowy
podtorza i nawierzchni linii kolejowej. Prace budowlane zwykle prowadzą do pogorszenia stanu stateczności budowli, a nawet istotnie
mogą wpłynąć na pogorszenie warunków gruntowo-wodnych. W tym
przypadku jednocześnie przeprowadzano przebudowę (wzmocnienie)
górnej strefy podtorza, budowano nawierzchnię i wznawiano ruch na
nieczynnym przez 20 lat torze nr 2 oraz przebudowę (wzmocnienie)
skarpy nasypu przy tym torze. Prace w zakresie podtorza prowadzone
były według dwóch osobnych projektów, przy czym projekt w sprawie
osuwiska przyjęty został w grudniu 2005r. Po przebudowie strefy torowiska, przygotowywano przebudowę skarpy – rozpoczęto usuwanie
przypory z podkładów, zgromadzono grunt w górnej części skarpy dla
budowy jej powierzchni o zmniejszonym pochyleniu – planowano ich
zsunięcie w dół skarpy. Prace przygotowawcze przerwano wskutek
warunków klimatycznych (zima).
Projekt przebudowy skarpy słuszny pod względem merytorycznym,
nie ustalił kolejności postępu prac, przez co roboty przygotowawcze
wywołały zmniejszenie sił utrzymujących skarpę w równowadze (rozbiórka przypory) i zwiększenie sił niszczących równowagę (grunt u góry skarpy, wznowienie ruchu pociągów). Projekt powinien ustalić taką
kolejność prac przebudowy, aby w czasie jej postępu zawsze spełniony
był warunek równowagi – najpierw budowa nowej przypory podzielonej na działki robocze, z rozbiórką starej przypory kolejno na długościach tych działek, budowa nowej skarpy o mniejszym pochyleniu
poczynając od jej dolnej krawędzi, po zbudowaniu działki przypory, po
czym budowa konstrukcji warstwy ochronnej i w końcu wznowienie
ruchu pociągów.
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Czynnikiem osuwiskowym było obciążenie nasypu ruchem pociągów ponownie po 20 latach przerwy w ruchu, przez co nasyp i skarpa
znalazły się w nowych warunkach równowagi, szczególnie po odmarznięciu nasypu i podłoża, co nastąpiło jednocześnie z wystąpieniem
stanu powodziowego w otoczeniu nasypu (zalanie wodą do poziomu
około 3,0 m ponad powierzchnię dna ukopu przy nasypie). Podstawa
nasypu z gruntów spoistych, a także przypora równoważąca w stanie rozbiórki, znalazły się pod działaniem wyporu wody, co istotnie
pogorszyło warunki równowagi – nastąpiło zmniejszenie sił utrzymujących równowagę. Jednocześnie ze stanem powodziowym niekorzystne działanie wywierały długotrwałe opady deszczu, infiltrujące przez
powierzchnię skarpy i odsłonięte torowisko rozebranego toru nr 1 do
powierzchni rdzenia nasypu z gruntów spoistych; powierzchnie te pod
skarpą nasypu prawdopodobnie posiadają pochylenie takie jak skarpa nasypu.
Przeprowadzana przebudowa (modernizacja) podtorza spowodowała zwiększenie wrażliwości budowli na wpływ oddziaływań środowiska
gruntowo-wodnego i klimatu na zmiany stanu stateczności, jednak
nagłe pogorszenie tego stanu nastąpiło pod wpływem oddziaływania
wody powodziowej na podtorze gruntowe z gruntów spoistych znajdujące się z stanie budowlanym.
W tym przypadku należy analizować proces osuwiskowy, uwzględniając jego historię i historię podtorza, sposób użytkowania nasypu,
stosowane środki dla utrzymania stateczności skarpy i całego nasypu, wykonane badania geotechniczne, proces przeprowadzanej modernizacji podtorza – to jest jego etapy projektowania i wykonawstwa,
a także wpływ środowiska gruntowo-wodnego nasypu oraz zjawisk
klimatycznych.
Odcinek osuwiskowej skarpy w projektowaniu podzielono na trzy
części – część środkowa wykazująca największe uszkodzenia (największa niestateczność) wymagała wzmocnienia większego i droższego, niż części skrajne odcinka. W części środkowej przewidziano jako
obudowę skarpę o pochyleniu 1 : 2,3, podpartą w podstawie murem
oporowym z trzech warstw trójkomorowych koszy gabionowych o wymiarach 1 x 2 x 3 m, wypełnionych otoczakami z kamienia ciężkiego
o średnicy większej od 80 mm; ciężar kosza wypełnionego większy od
17 kN/m3. Obudowę nasypu projektowano z zastosowaniem schodków o wysokości 0,50 m w istniejącej skarpie, i wbudowaniu uzupeł-
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nień z piasku grubego o projektowanym pochyleniu oraz zabezpieczenia przeciwerozyjnego matą Tensar 400 mocowaną szpilkami na
warstwie humusu z obsianiem trawą. Na skrajnych częściach uszkodzonej skarpy przewidziano jej uzupełnienie piaskiem średnim do pochylenia 1 : 1,8 i ułożenie mat Tensar 400. W dolnej części skarpy
do wysokości 2,0 m ponad teren przewidywano zabezpieczenie skarpy
materacami kamiennymi o grubości 25 cm. Na całym odcinku osuwiskowej skarpy jej podstawę stanowił ukop w podłożu w związku
z czym projekt wymagał uporządkowania i ukształtowania jego dna
z pochyleniem podłużnym 5 ‰ w kierunku rzeki. Dokumentacja fotograficzna wykonawstwa elementów obudowy pokazana jest na fot. 2.

Fot. 2. Dokumentacja fotograficzna obudowy uszkodzonego nasypu [6]

5. Wnioski
1. W przypadkach łączonych napraw podtorza konieczne jest przyjęcie technologii uwzględniającej racjonalne następstwo robót
według kolejności sprzyjającej zmniejszeniu obciążenia podtorza i zwiększeniu sił utrzymujących równowagę podczas tych
napraw.
2. W ocenie przyczyn uszkodzeń podtorza i poprawności rozwiązań
projektowych napraw i realizacji napraw, rzetelne rozpoznanie
warunków geotechnicznych w podtorzu na wszystkich etapach
badań posiada podstawowe znaczenie.
3. W przypadku napraw podtorza w dolinach rzek powinny być
uwzględnione warunki powodziowe, zdarzające się jako nieprzewidywalny czynnik losowy.
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4. Osuwiskowe uszkodzenie podtorza podczas modernizacji linii E30 w 2006r. było uwarunkowane wieloma czynnikami, wśród
których należy uwzględnić czynniki związane z przebudową podtorza według dwóch projektów jednocześnie oraz warunki klimatyczne-stan powodziowy i długotrwały deszcz w okresie przed
uszkodzeniem nasypu zbudowanego z gruntów spoistych.
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RESEARCH AND TECHNOLOGY OF COMBINED
REPARATION OF SUBGRADE IN MODERNIZATION
Summary
During the modernization of the subgrade on the whole length
of the line, the upper zone is strengthened by building in some
protection layer. In some places, when it is necessary, some reparations of weak spots of subgrade are conducted. The varied repa-
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rations of subgrade – when they are conducted in the same place
– should be made in proper order and using appropriate methods.
The paper contains analysis of three examples of subgrade reparations made during modernization of the railways lines E-20 and
E-30.
Key words: subgrade, modernisation, reparation, geotechnical
survey of subgrade

UNTERSUCHUNGEN UND TECHNOLOGIEN
VON VERBUNDENEN REPARATUREN
DES BAHNKÖRPERS IN MODERNISIERUNG
Zusammenfassung

Bei Modernisierung des Bahnkörpers wird auf der ganzen
Streckenlänge der obere Bereich des Bahnkörpers durch Einbauen einer Schutzschicht verstärkt. An manchen Stellen werden bedarfsgemäß Reparaturen der Schwachpunkte des Bahnkörpers
durchgeführt. Verschiedene Reparaturen an der gleichen Stelle
sollten in entsprechender Reihenfolge unter Anwendung der zweckmäßig ausgewählten Verfahren durchgeführt werden. In dem
Beitrag wurden drei Beispiele der bei der Modernisierung der Strecken E-20 und E-30 durchgeführten Reparaturen besprochen..
Schlüsselworte: Bahnkörper, Modernisierung, Reparatur,
geotechnische Untersuchungen des Bahnkörpers
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WPŁYW PARAMETRÓW MECHANICZNYCH
NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ NA UGIĘCIA SZYNY
W STREFach PRZEJŚCIOWych

Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd problemów związanych
z nawierzchniami kolejowymi w strefach przejściowych z punktu widzenia bieżących rozważań modelowo-teoretycznych, które
podważają od dawna zakorzenione przekonania, co do natury
efektu progowego. Podano także przykłady badań doświadczalnych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, których konkluzją
jest stwierdzenie braku zależności oddziaływań dynamicznych
koło - szyna od różnicy sztywności nawierzchni poza obiektem
i na obiekcie. Ponadto, przedstawiono zestawienia sztywności
różnych systemów przytwierdzeń i nawierzchni obecnie stosowanych, podkreślając w zasadzie niewielkie różnice sztywności pomiędzy nimi. W końcowej części artykułu przeprowadzono
szereg obliczeń porównawczych z wykorzystaniem trzech modeli
obliczeniowych, których konkluzją jest stwierdzenie dobrej zgodności wyników. Co ważniejsze, stwierdzono jakościową różnicę
w przenoszeniu obciążeń (liniach ugięcia szyny) w zależności od
tego, które parametry mechaniczne nawierzchni były uzmienniane, wskazując na różnice w sztywności zginania jako na przyczynę dodatkowego obciążenia nawierzchni.
Słowa kluczowe: nawierzchnia podsypkowa, nawierzchnia
bezpodsypkowa, strefa przejściowa, sztywność nawierzchni

1 dr inż., Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, ul. Warszawska 24,
31–155 Kraków, tel.: (012) 628 21 57, e–mail: jsolkowski@tlen.pl
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1. Wprowadzenie – cel pracy
Nawierzchnie kolejowe podlegają ciągłemu rozwojowi, od najbardziej klasycznych nawierzchni podsypkowych do nawierzchni, gdzie
podsypka nie jest stosowana – nawierzchni niekonwencjonalnych (lub
bezpodsypkowych). Gama nawierzchni bezpodsypkowych stale rośnie.
W celu maksymalnego wykorzystania zalet obu typów rozwiązań coraz częściej stosuje się nawierzchnie dostosowane do danego obiektu,
czy miejsca. Stąd powstaje potrzeba ich łączenia – przede wszystkim
przy obiektach inżynieryjnych, ale także poza nimi.
Karta UIC 719R (2008), która zajmuje się zagadnieniami związanymi z podtorzem, poświęca także cały rozdział zagadnieniom związanym z tzw. strefami przejściowymi w obrębie nawierzchni (rozdział
2.10). Wyróżnia ona następujące kombinacje łączenia nawierzchni:
− nawierzchnia podsypkowa z dowolnym typem nawierzchni bezpodsypkowej,
− nawierzchnia bezpodsypkowa z innym typem nawierzchni bezpodsypkowej.
Takie rozróżnienie wskazuje na to, że same nawierzchnie różnią się
parametrami mechanicznymi oraz sposobem przenoszenia obciążeń
na tyle, że występuje potrzeba zastosowania specjalnych konstrukcji
przejściowych. Ponadto Karta stwierdza, że rozwiązania konstrukcyjne stosowane w obrębie stref przejściowych powinny umożliwiać regulację położenia toru w pionie w przypadku pojawienia się osiadań
oraz wprowadza pojęcie „pionowej krzywej przejściowej” w obrębie
strefy przejściowej, która zapewniłaby łagodny przejazd na obiekt nawet w przypadku wystąpienia osiadań.
Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi, różnic pomiędzy nawierzchniami nie da się sprowadzić tylko do różnic sztywności, gdyż
obecnie stosowane nawierzchnie bezpodsypkowe charakteryzują się
bardzo zbliżoną sztywnością do nawierzchni podsypkowych. Mianowicie, zgodnie z niemieckim katalogiem nawierzchni bezpodsypkowych
[1], ugięcia na tych nawierzchniach powinny wynosić 1,5 mm przy
obciążeniu około 200 kN/oś, czyli tyle samo ile ugięcia nawierzchni
podsypkowych dobrze utrzymanych. Zatem problem sztywności (jako
odwrotności ugięcia) nie występuje – co nie oznacza, że odpowiednie
rozwiązanie w strefie łączenia tych nawierzchni nie musi być zastoso-
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wane. Zarówno Karta jak i Katalog mówią o konieczności stosowania
stref przejściowych także w tych przypadkach.
W niniejszej pracy przedstawiono szereg obliczeń dotyczących stref
przejściowych uwzględniających zróżnicowanie nawierzchni w odniesieniu do:
− sztywności podparcia układu nośnego oraz całkowitej sztywności nawierzchni,
− sztywności układu nośnego na zginanie.
Pozostałe parametry: tłumienie (w sensie tłumienia wymuszenia
siłowego) oraz masa nie były analizowane z uwagi na ograniczoną objętość artykułu. Obliczenia wykonano jako studium parametryczne
– tzn. nie odnosząc się do konkretnej nawierzchni, lecz do pewnego
zakresu parametrów nawierzchni, które mogą wystąpić w praktyce.
Celem analizy było wskazanie na istnienie szeregu zjawisk powstających w strefach przejściowych, które nie są sprowadzalne do różnic
sztywności nawierzchni.
Do obliczeń wykorzystano (jako hipotezę wyjaśniającą) koncepcję
analizy tzw. efektu progowego wyrażoną w pracy [11], która sprowadza się do postrzegania granicy pomiędzy nawierzchniami (także poza
obiektem i na obiekcie) jako takiej, która zmienia częstotliwość poruszającego się obciążenia oraz od której część fali zginania ulega odbiciu. W wyniku tego procesu, przed nawierzchnią bezpodsypkową
dochodzi do zwiększenia ugięcia szyny na skutek interferencji fal, co
w efekcie daje zwiększone naprężenia pod podkładem oraz na podtorze, które z kolei prowadzą do zwiększonego osiadania. W ten sposób
powstają zwiększone deformacje nawierzchni (nierówności pionowe
szyn oraz wichrowatość), które znacznie zwiększają oddziaływania dynamiczne i na zasadzie sprzężenia zwrotnego wpływają na dalszą degradację nawierzchni przy stale zwiększających się oddziaływaniach
dynamicznych.

2. Problemy związane ze strefami przejściowymi – przykłady
badań amerykańskich
W pracy [11] podano przykłady analiz teoretycznych własnych oraz
z literatury, dotyczących efektu progowego, przeprowadzonych z wy-
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korzystaniem zaawansowanych modeli pojazd-nawierzchnia, z których wynika jednoznacznie, że:
 różnica sztywności podparcia szyny (podłoża, względnie układu
nośnego nawierzchni) ma niewielki wpływ na wielkość dodatkowych oddziaływań dynamicznych,
 nierówność geometryczna ma decydujący wpływ na oddziaływania dynamiczne i wielkość efektu progowego, szczególnie wtedy
gdy występuje w kombinacji z różnicami sztywności,
 krótkie, lokalne nierówności geometryczne mają większy wpływ
na oddziaływania dynamiczne, niż długie „rampy geometryczne”
o ustalonym gradiencie nierówności pionowej szyny,
 zjawiska falowe występujące w nawierzchni, jak i podłożu, mają
zasadnicze znaczenie dla amplifikacji efektu progowego – wiążą
się one ze zmianą częstotliwości obciążenia, która jest inna na
nawierzchni podsypkowej oraz inna na nawierzchni bezpodsypkowej (wzgl. obiektu), wiąże się ona ze zmianami:
− przede wszystkim sztywności zginania układu nośnego nawierzchni,
− tłumienia układu,
− masy układu,
− mniej sztywności pionowej nawierzchni, której zróżnicowanie
wzmacnia dodatkowo zjawiska falowe,
− ponadto występują zjawiska rezonansowe pomiędzy obciążeniem, a nawierzchnią dodatkowo zwiększając efekt progowy,
 wpływ prędkości poruszających się pociągów jest istotny tylko
wtedy, gdy występują deformacje geometryczne w strefie dojazdowej (bardziej w przypadku zlokalizowanych nierówności niż
„ramp geometrycznych”), prędkość nie ma dużego znaczenia
w przypadku różnic sztywności pomiędzy nawierzchniami.
W kontekście badań teoretycznych można podać szereg badań doświadczalnych, które były przeprowadzane w Stanach Zjednoczonych
– szczególnie po roku 2000. Przykładowo [7] – por. fot. 1. Badania
cytowane prowadzono na obiektach zróżnicowanych co do konstrukcji nawierzchni – zarówno z korytami podsypkowymi, jak i z oparciem bezpośrednim. Nawierzchnie na obiektach charakteryzowały się
znacznie większymi sztywnościami w stosunku do sztywności poza
obiektem. Badania te wykonywano niezależnie od rozważań teoretycznych, których wyniki podsumowane zostały powyżej. Przede wszyst-

WPŁYW PARAMETRÓW MECHANICZNYCH NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ...

393

kim badano, czy różnice sztywności nawierzchni poza obiektem i na
obiekcie powodują dodatkowe oddziaływania dynamiczne.

Fot. 1. Przykład deformacji w strefie przejściowej do obiektu z nawierzchnią o oparciu bezpośrednim [7]

Rys. 1. Zmierzona siła koło-szyna na odcinku testowym na dwóch obiektach mostowych z korytem balastowym na północ od Baltimore, MD (prędkość pociągu wynosiła około 170 km/h) [7]
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Rys. 2. Zmierzona siła koło-szyna na odcinku testowym na obiekcie z nawierzchnią o oparciu bezpośrednim oraz w jego obrębie w pobliżu Chester,
PA (prędkość pociągu wynosiła około 140 km/h) [7]

Jak można zauważyć na wykresach, nie występują żadne zwiększone oddziaływania na nawierzchnię w obrębie obiektów mostowych
(oznaczonych u dołu wykresów) w stosunku do oddziaływań poza
obiektami mimo znacznych różnic sztywności nawierzchni. W podsumowaniu, autorzy raportu stwierdzają:
− różnice sztywności nawierzchni nie mają żadnego praktycznego
znaczenia na oddziaływania dynamiczne (względnie spokojność
jazdy) oraz na osiadania toru,
− same osiadania toru przy obiektach nie są także większe od
osiadań daleko poza obiektem.
Ponadto, autorzy stwierdzają, że pojawia się pytanie (na razie bez
odpowiedzi): czy możliwe jest występowanie dodatkowych sił obciążających nawierzchnię i powodujących zwiększone osiadania w przypadku braku zwiększonych oddziaływań koło-szyna?

3. Globalne parametry mechaniczne nawierzchni
Poniżej przedstawione są przyjęte w artykule określenia dotyczące
parametrów mechanicznych nawierzchni, które w zasadzie oparte są
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na definicjach podanych w [1]. Pewnym uzupełnieniem jest określenie
sztywności zginania układu nośnego.
3.1. Sztywność nawierzchni
Sztywność podparcia nawierzchni jest określona poprzez ugięcie główki szyny pod obciążeniem pionowym, z wyłączeniem zginania
układu nośnego, która na jeden tok szynowy określona jest przez wyrażenie:

kp =

P
ws

(1)

gdzie: P - nacisk na koło, ws - ugięcie szyny. W przypadku zastosowania modelu nawierzchni z podparciem ciągłym (np. poprzez
wprowadzenie założenia Zimmermanna o belce zstępczej), sztywność
powyższa będzie zawierała sztywność podsypki oraz przytwierdzenia
przeliczoną wykorzystaniem wzoru:

k przyt =

k1
ap

(2)

gdzie: k1 - sztywność pojedynczego węzła przytwierdzenia, a p - rozstaw podkładów. W związku z tym sztywność podparcia nawierzchni
wyrażona będzie jako

1
1
1
k
⋅k
⇒ k p = przyt pod
=
+
k p k przyt k pod
k przyt + k pod

(3)

gdzie: k pod - jest sztywnością podłoża, która w przypadku nawierzchni bezpodsypkowych przyjęta została w obliczeniach jako k pod = ∞ , co
implikuje k p = k przyt . Określona w ten sposób sztywność będzie wykorzystana poniżej przy wprowadzeniu modelu belkowego nawierzchni dla celów przeprowadzenia obliczeń porównawczych. W literaturze
krajowej, w modelach belkowych, sztywność ta nazywana jest współczynnikiem podłoża szyny na jeden metr bieżący nawierzchni i oznaczana jest przez U . Związek tego współczynnika z tzw. współczynnikiem podłoża określony jest jako

k p = U = C ⋅ bz

(4)
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gdzie: C - globalny współczynnik podłoża, bz - szerokość belki zastępczej przy zastosowaniu założenia Zimmermanna.
Sztywność całkowita nawierzchni, która jest określona dla całej
nawierzchni poprzez ugięcie główki szyny pod obciążeniem pionowym
z uwzględnieniem zginania układu nośnego, podobnie jak powyżej, na
jeden tok szynowy wyrażona jest następująco:

kc =

P
ws (η ⋅ EI )

(5)

gdzie: ugięcie szyny ws zależy funkcyjnie od η ⋅ EI , w którym η jest
mnożnikiem sztywności zginania szyny EI . Mnożnik ten ma wartość
η ≥ 1.
Jeśli chodzi o sztywność podłoża (tutaj podsypki), należy wymienić
badania przedstawione w [8]. Badania te wykonano w laboratorium
w skali 1:3. Częstotliwość obciążenia była tak dobrana, aby symulować prędkości pojazdów powyżej 160 km/h (do 400 km/h). Badano przede wszystkim wpływ prędkości (częstotliwości obciążenia) na
sztywność podsypki. Jak stwierdzono, stosunek sztywności dynamicznej do sztywności statycznej zmienia się wraz ze wzrostem liczby
cykli obciążenia (obciążenie skumulowane), przy czym obie sztywności wzrastają. Jednakże po przekroczeniu pewnej liczby cykli obciążenia, sztywność dynamiczna była mniejsza od sztywności statycznej.
W wyniku badań sformułowano następujące wnioski:
− zachowanie podsypki i podłoża pod obciążeniem dynamicznym
jest nieliniowe,
− sztywność statyczna oraz sztywność dynamiczna zależą od liczby cykli, przy czym stosunek między nimi także zależy od liczby
cykli (czyli od obciążenia skumulowanego w warunkach rzeczywistych),
− największa zaobserwowana różnica (stosunek sztywności dynamicznej do sztywności statycznej) wynosiła 1.4,
− największy przyrost sztywności statycznej, w zależności od liczby cykli obciążenia wynosił 88 %, a dynamicznej 67 %.
Wyniki tych badań wskazują jak trudne jest modelowanie podsypki
oraz jak nieprzewidywalna jest podsypka w praktyce, co może mieć
znaczenie dla samego podejścia do zagadnień związanych ze sztyw-
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nością nawierzchni i analizą różnic pomiędzy nawierzchniami w strefach przejściowych. W obliczeniach prezentowanych poniżej stosowano stałą sztywność podsypki, niezależną od prędkości obciążenia.
3.2. Sztywność układu nośnego na zginanie
Iloczyn η ⋅ EI (por. wzór (5)) może być interpretowany jako sztywność układu nośnego na zginanie w płaszczyźnie pionowej, przez
analogię do tzw. sztywności ramowej rusztu torowego na zginanie, ale
w płaszczyźnie poziomej. Może on być określony poprzez wartość obrotów szyny dla całego układu nośnego pod obciążeniem momentem
zginającym w płaszczyźnie pionowej. Przykładowo, przy zastosowaniu
dodatkowych szyn wewnętrznych (jak w rozwiązaniu strefy przejściowej w nawierzchni RHEDA 2000) jego wartość może być zbliżona do
2. Na wartość mnożnika η wpływają także warunki współpracy szyna-podłoże.
Jak pokazano w pracy [3], przy zastosowaniu dokładniejszego modelu podłoża niż model Winklera, poprzez wprowadzenie tzw. więzów niesymetrycznych, szyna może zachowywać się tak, jakby była
usztywniona, względnie osłabiona w stosunku do modelu z więzami
symetrycznymi jak w klasycznym modelu – por. rys.3. Takie przypadki
zachodzą w praktyce, gdyż jak pokazują obserwacje pracy nawierzchni podsypkowych, łatwiej jest poderwać ruszt torowy z podsypki, niż
doprowadzić do ugięcia o podobnej wartości (w obu przypadkach chodzi o bardzo małe wartości do ok. 1mm). W pierwszym przypadku należy pokonać w zasadzie tylko ciężar własny rusztu torowego. Brakuje
jednakże – o ile wiadomo autorowi – badań doświadczalnych w tym
zakresie. Dodatkowo, jak pokazano w pracy [9], niektóre nawierzchnie
o podparciu ciągłym szyny (tzw. szyna zagłębiona w podlewie sprężystym), będą wykazywały tendencję do zwiększania różnic w sposobie pracy w stosunku do nawierzchni podsypkowych poprzez fakt
współpracy podlewu sprężystego z szyną trakcie jej zginania. Takie
nawierzchnie mogą wykazywać taką sama sztywność całkowitą ( k c )
jak nawierzchnia podsypkowa, jednakże relacja sztywności zginania
szyny (η ⋅ EI ) do sztywności podparcia ( k p ) w całkowitej sztywności
nawierzchni ( k c ) będzie inna.
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Rys. 3. Model podłoża (więzów), na którym spoczywa belka o stałej sztywności zginania [3]

Oznaczenia:

ko

- sztywność liniowa (najczęściej przyjmowana, odpowiada więzom symetrycznym),

k I - sztywność w dwóch przypadkach: wzmocnienia oraz osłabienia,
w - ugięcie belki pod obciążeniem p ,
w * oznacza ugięcie graniczne dla innej charakterystyki podłoża, której odpowiada obciążenie p * .
Dodatkowym zjawiskiem, które także powinno być uwzględnione jest podnoszenie rusztu torowego tuż przed obiektem w związku
z obrotami przęsła mostowego – szczególnie dla obiektów o dużej rozpiętości [2]. W związku z tym zjawiskiem pojawia się jeszcze większa
asymetria więzów pomiędzy szyną a podłożem w sytuacji kiedy część
pociągu znajduje się na obiekcie, a część jeszcze w strefie przejściowej
– rys. 4.
Sztywność układu nośnego nawierzchni na zginanie została oszacowana z wykorzystaniem następujących założeń:
• wartością referencyjną jest sztywność nawierzchni przed granicą
z nawierzchnią bezpodsypkową (lub obiektem) z uwzględnieniem
zarówno asymetrii więzów szyna-podłoże jak i efektu unoszenia
rusztu torowego w podsypce,
• mnożnik sztywności η określono w sposób przybliżony z wykorzystaniem klasycznej teorii belki na podłożu sprężystym obliczając długość fali (linii) ugięcia jak pokazano w [9] – por rys. 5.
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Rys. 4. Unoszenie rusztu torowego przed obiektem w wyniku obrotów
przęsła mostu; efekt ten zwiększa asymetrię więzów pomiędzy szyną
a podłożem w nawierzchni podsypkowej [2]

Odległość miejsca zerowych przemieszczeń od miejsca przyłożenia
siły określana jest jako:

=
d

3
4 ⋅ EI
π⋅4
kp
4

(6)

1

Wprowadzając oznaczenia EI1 oraz k p na sztywność zginania układu nośnego i sztywność podparcia przed obiektem, oraz odpowiednio
EI 2 i k p2 na obiekcie, przy założeniu, że sztywności k 1p = k p2 otrzymuje
się dla celów porównawczych oszacowanie:
2

d 
=
EI 2  2  ⋅ EI1
 d1 

(7)

W przypadku zilustrowanym na rys. 5 szyna dla nawierzchni oznaczonej indeksem 2 zachowuje się tak, jakby relacja pomiędzy sztywnością podparcia a sztywnością zginania była inna. Można także zauważyć, że przy prędkości 160 km/h linia ugięcia nie jest symetryczna względem punktu przyłożenia obciążenia. Dla tych danych różnica
długości linii ugięcia wynoszą d 2 = 310 cm oraz d1 = 250 cm. Z wzoru
4

 310 
(7) otrzymuje się EI 2 = 
 EI1 czyli EI 2 = 2.36 EI1 , gdzie η = 2.36
 250 

Należy zaznaczyć, że jest to jedynie oszacowanie, które wykonano dla
celów przeprowadzenia obliczeń porównawczych z wykorzystaniem
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różnych modeli w dalszej części artykułu. Ponadto, asymetria nie
jest jedynym czynnikiem wpływającym na zmianę sztywności zginania układu nośnego. Jak pokazano w [9], dla systemu szyny w otulinie, różnica w sztywności zginania może być nawet większa. Ponadto, w oszacowaniu powyższym nie wzięto pod uwagę obrotów przęsła
obiektu (rys. 4), które będą wpływały na dalsze zwiększenie różnicy
efektywnych sztywności zginania pomiędzy nawierzchniami. Jednakże brakuje badań doświadczalnych w tym względzie, które pozwoliłyby
na wprowadzenie bardziej realistycznych współczynników asymetrii.

Rys. 5. Wydłużenie linii ugięcia przy asymetrii więzów szyna-podłoże

3.3. Porównanie sztywności nawierzchni
Poniżej (Tablica 1 i 2) przedstawione są zestawienia sztywności nawierzchni obecnie stosowanych zgodnie z przyjętymi definicjami (wzory (1-5)).
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Tablica 1. Sztywności statyczne oraz dynamiczne wybranych typów przytwierdzeń [4,5,6] w warunkach letnich

Nawierzchnia
ERS MS
(typ średni)
(na 1mb)

Nawierzchnia
EBS
(na pojedynczy blok)

Nawierzchnia
LVT
(na pojedynczy blok)

Mocowanie
bezpośrednie do
płyty- typu K z
podlewem sprężystym

Vossloh
300
oraz W-21

Sztywności

SB7
(przekładka typu P)

Systemy przytwierdzeń oraz systemy nawierzchniowe bez uwzględnienia zginania
układu nośnego

Statyczna
[kN/mm]

50 –100
17-30 (**)
(obciążenie (obciążenie
30 (***)
22.5
9-60
48
18-73kN) (*) 18-53kN)
Dynamiczna
do
do 20%
40%
40%
do ok. 50% szac. do 20%
(do 20Hz)
(do 5Hz)
(do 10Hz)
(wzrost)
50%
(*) Wartość 18 kN oznacza siłę docisku łapki. Zakres 18 - 73 kN oraz 18 – 53 kN oznacza zakres sztywności siecznej. W przypadku przytwierdzenia SB – jest to zakres sztywności.
(**) W przypadku przytwierdzenia Vossloh 300 (łapka 15) oznacza dla dużych prędkości
– sztywność w dolnym zakresie, W-21 dla kolei o „normalnej” prędkości (łapka 21),
częstotliwości obciążenia dla SB7 (prędkość do 250 km/h) oraz Vossloh (do 300 km/h)
można wyliczyć.
(***) przytwierdzenie typu K z podlewem sprężystym potraktowano jako quasi-sprężyste.

Tablica 2. Porównanie sztywności nawierzchni [1,4,5,6] - nacisk 200 kN/oś

Nawierzchnia

60 E1, podkłady strunobetonowe,
tłuczeń, dobre utrzymanie, SB
60 E1, podkłady strunobetonowe,
tłuczeń, słabe utrzymanie, SB

Ugięcie
statyczne
szyny (**)
[mm]

1.5
2.5

Sztywność
statyczna
przytwierdzenia

Sztywność
statyczna
podłoża szyny

[kN/mm/mb]

[kN/mm/mb]

83

37.5

k przyt

83

kp =U

24.7

Sztywność
statyczna
nawierzchni
całkowita
(jeden tok)

kc

[kN/mm]
67
40

60 E1, RHEDA 2000, Vossloh
1.5
37.5
37.5
67
60 E1, ERS MS (średnia
1.2
48
48
83
sztywność)
60 E1, EBS (średnia),
1.5
37.5
37.5
67
LVT
60E1, mocowanie bezpośrednie
do płyty
1.2
48
48
83
K-zmodyfikowane
(*) Ugięcia średnie, bez uwzględnienia zmian sztywności w trakcie eksploatacji oraz rocznych (lato, zima), a także bez uwzględnienia niejednorodności na długości toru – dotyczy
szczególnie nawierzchni podsypkowych.

402

Sołkowski J.

3.4. Zmiana częstotliwości obciążenia
Wraz ze zmianą długości fali zginania szyny ( 2 ⋅ d ), w związku ze
zmianą rodzaju więzów η oraz ze zjawiskiem unoszenia rusztu torowego przed obiektem, przy takim samym współczynniku podłoża
( k p = U ), zmienia się częstotliwość obciążenia pojedynczego węzła
przytwierdzenia, która jest definiowana jako:

λc =

v
[Hz]
2 ⋅ d (η )

(8)

gdzie: v - prędkość poruszającego się obciążenia. Dla zestawu kołowego (dwie osie), częstotliwość:

λc =

v
[Hz]
2 ⋅ d (η ) + b

(9)

gdzie: b - rozstaw osi w wózku.

4. Modele nawierzchni szynowej oraz dane do obliczeń
Do przeprowadzania obliczeń ugięć szyny w strefie przejściowej wykorzystano trzy modele obliczeniowe:
 model różniczkowy, opisany w [10] – rys. 6,
 model analityczny, podany w [11], który wykorzystuje stacjonarny opis ruchu pojedynczej siły o stałej wartości po belce na
podłożu sprężystym oraz wprowadza możliwość interferencji linii ugięcia – rys. 7,
 model MES 2D – rys. 8.
Podstawowe założenia modelowe są następujące:
 szyny są traktowane jako belki typu Bernoulliego-Eulera
o zmiennej sztywności zginania, reprezentujące sztywność zginania całego układu nośnego nawierzchni,
 szyny nie posiadają żadnych nierówności geometrycznych,
 podłoże jest typu Winklera, ciągłe w przypadku modelu różniczkowego i analitycznego o zmiennych współczynnikach sztywności,
 w przypadku modelu MES podparcie jest dyskretne o parametrach tak dobranych, aby były zgodne z podparciem ciągłym
w pozostałych dwóch modelach,
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 podłoże posiada tłumienie wiskotyczne (w modelu analitycznym
nie uwzględniono),
 siła porusza się ze stałą prędkością oraz:
− w przypadku modelu analitycznego posiada stałą wartość,
− w przypadku modelu różniczkowego wprowadzony został
współczynnik sztywności kontaktu Herza,
− w przypadku modelu MES pojawia się sprężystość samego
koła, które skupia cała masę obciążającą nawierzchnię.

Rys. 6. Model różniczkowy przyjęty do obliczeń [10]

Nawierzchnia nr 1 jest nawierzchnią podsypkową, nawierzchnia nr
2 reprezentuje nawierzchnię bezpodsypkową lub obiekt mostowy
Model różniczkowy opisany jest następującym układem równań:
mc w
c + 2c ⋅ w c + 2k ⋅ w=
c ( w 1w + w w2 ) + k ( w1w + ww2 )
c

mw w
1w + k H w1w = k H w1 + c ( w c − w 1w ) + k ( wc − w1w )

mw w
w2 + k H ww2 = k H w2 + c ( w c − w w2 ) + k ( wc − ww2 )


″
 + c f ( w − w s ) =
 E [ I ⋅ w′′] + U f ( w − ws ) + mR w


= k H ( w1w − w1 ) ⋅ δ ( x1 − vt ) + k H ( ww2 − w2 ) ⋅ δ ( x2 − vt )

s + ( cb + c f ) w s + (U b + U f ) ws = U f w1 + U f w2 + c f w 1 + c f w 2
ms w

(10)

gdzie:
wc - przemieszczenie pionowe wózka pojazdu (nie uwzględniono obrotów),
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w1w , ww2 - przemieszczenie pionowe koła pierwszego i drugiego od-

powiednio,
w - ugięcie szyny,
ws - przemieszczenie pionowe podkładów lub podbudowy nawierzchni bezpodsypkowej,
x - współrzędna wzdłuż osi toru,
x1 , x2 - współrzędne koła pierwszego i drugiego odpowiednio,
m - masa usprężynowana obciążająca zestaw kołowy,
mw - masa koła, mR (x) - jednostkowa masa szyny, ms (x) - masa
podkładów lub podbudowy nawierzchni bezpodsypkowej na
jednostkę długości toru,
c - współczynnik tłumienia zawieszenia koła,
k - współczynnik sprężystości sprężyny nośnej zawieszenia koła,
kH współczynnik sprężystości kontaktu koło-szyna (sprężyna Herza),
E - moduł Younga stali szynowej,
I = I (x) moment bezwładności przekroju poprzecznego szyny,
Uf współczynnik sztywności podparcia szyny (przytwierdzenie),
c f - współczynnik tłumienia podparcia szyny (przytwierdzenie),
Ub współczynnik sztywności podparcia podkładu, zależny
od znaku przemieszczenia,
cb - współczynnik tłumienia podparcia podkładów,
P - siła koło-szyna.
Wszystkie parametry mechaniczne nawierzchni zostały przeliczone
na jednostkę długości toru dając w efekcie podparcie ciągłe. W celu
wykonania obliczeń porównawczych z modelami jednowarstwowymi
(bez wydzielenia masy podkładów i masy szyn), zastosowano szereg
współczynników zastępczych. Współczynnik podłoża szyny:

U=

U b ⋅U f
Ub +U f

(11)

tłumienie nawierzchni:

c=

cb ⋅ c f
cb + c f

(12)
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masa nawierzchni została uwzględniona dla nawierzchni podsypkowej i bezpodsypkowej jako (przyjęto rozstaw podkładów 0,6 m):

mn = m R ( x ) +

ms ( x )
oraz mn = mR ( x) + ms ( x)
0.6

(13)

W celu uwzględnienia asymetrii podparcia szyny współczynnik
podłoża szyny został przyjęty odpowiednio:
k p = χ ⋅U ,
gdzie: χ jest współczynnikiem asymetrii więzów, dla ugięcia (docisk) χ = 1 , dla podniesienia odpowiednio zmniejszony.
Model analityczny został wprowadzony w [11] z wykorzystaniem
rozwiązania ruchu siły po belce na podłożu sprężystym. Rozszerzenie
polega na wprowadzeniu możliwości interferencji fal zginania przed
nawierzchnią bezpodsypkową. Jedna z tych fal porusza się zgodnie
z poruszającym się obciążeniem, druga jest wynikiem odbicia od granicy z nawierzchnią bezpodsypkową – rys. 7.

Rys. 7. Analiza interferencji fali odbitej z falą nabiegającą [11]

Parametry nawierzchni określone są przez sztywność zginania EI ,
sztywność podłoża szyny U oraz tłumienie c z indeksami 1 oraz 2 dla
obu nawierzchni. Mnożniki m oraz n oznaczają różnice parametrów
mechanicznych
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Równanie fali zginania powstające w wyniku interferencji jest następujące

wd ( s, s1=
, s2 ) w1 ( s ) + dw( s1 , s2 )

(14)

gdzie: w1 ( s ) jest falą nabiegającą, a dw( s1 , s2 ) jest określona jako
różnica pomiędzy falą na nawierzchni nr 2, a falą zginania na nawierzchni nr 1. Mianowicie:
wd ( s, s1 , s2 =
) κ1o ⋅ e
+ κ1 ⋅ e

gdzie:

− b1 s

− b1 s1

κ 1o =

 a1 cos(a1s ) + b1 sin a1 s  − κ 2 ⋅ e

− b2 s2

 a2 cos(a2 s2 ) + b2 sin a2 s2  +

 a1 cos(a1s1 ) + b1 sin a1 s1 

P ⋅ λ1 1
P ⋅ λ1 1
P ⋅ λ2 1
, κ1 = ρ
, κ1 = ρ
2 ⋅ U 1 a1b1
2 ⋅ U 1 a1b1
2 ⋅ U 2 a2 b2

(15)

oraz

zmienne niezależne s , s1 , a także s 2 dają możliwość poruszania

s
się fal w przeciwnych kierunkach=

λ1 ( x − vt ) ,=
s1 λ1 ( x + vt ) oraz

=
s2 λ2 ( x + vt ) . Pozostałe oznaczenia są następujące: λ1 =

λ2 = 4

U2
2
oraz stałe ai = (1 + α i ) i
4 EI 2

4

U1
,
4 EI1

2

bi = (1 − α i ) , w których

1

v
v  mi  2
α
=
=


i
vkr 2λi  EI i 

dla i = 1,2 . Współczynnik

ρ oznacza założone

tłumienie fali odbitej. W celu niezaciemniana wzorów pominięto tzw.
0

0

0

punkty startowe poruszania się fal (czyli współrzędne x , x1 , x2 dla
fal w1 oraz dw ). Są one uwzględnione w obliczeniach poniżej.
Trzeci z kolei model wykorzystywany do obliczeń porównawczych
pokazano na rys. 8.
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Rys. 8. Model MES 2D do obliczeń porównawczych [autor: Dariusz Kudła]

Model numeryczny MES 2D składa się koła poruszającego się po
belce na podłożu z podporami dyskretnymi o rozstawie zgodnym z rozstawem podkładów z tłumieniem. Koło ma średnicę 96 cm, moduł Younga jak dla stali oraz gęstość materiału tak dobraną, aby otrzymać
nacisk równy 80 kN (taki jak w pozostałych modelach). W pewnym
miejscu na długości belki (szyny) występuje skokowa zmiana sztywności zginania (względnie podparcia), którą uzyskano poprzez założenie odpowiednio większej „głębokości” modelu lub sztywności podpory. Taki układ może modelować np. sytuację, w której ruszt torowy
jest wzmocniony poprzez dodatkowe szyny wewnętrzne przymocowane przy pomocy specjalnych przytwierdzeń do podkładów pomiędzy
szynami nośnymi. Innym przypadkiem może być sytuacja, w której
występują różnice pomiędzy sztywnościami układów nośnych nawierzchni na zginanie z powodu zmiany sposobu podparcia (np. podparcie ciągłe) lub występowania różnic we współpracy z podłożem przy
dużej asymetrii więzów szyna-podłoże (por. rys. 3). Zmiana sztywności
podparcia może wystąpić przy przejściu na obiekt mostowy. Do obliczeń wykorzystano program ALGOR w opcji Mechanical Event Simulation.
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5. Przykład porównawczych obliczeń ugięć szyny
Obliczenia porównawcze wykonano z wykorzystaniem danych zestawionych w Tablicy 1 i 2. Dane dotyczące nawierzchni stosowanych
w praktyce wykorzystano w celu oszacowania zakresu zmienności
podstawowych parametrów mechanicznych. Poniższe obliczenia nie
odnoszą się żadnej konkretnej nawierzchni, ale wykorzystane dane
mieszczą się w zakresie faktycznie spotykanym praktyce. Celem tak
prowadzonych obliczeń było jedynie pokazanie jakościowych różnic
w odpowiedzi nawierzchni na obciążenie dynamiczne w zależności od
tego, które parametry nawierzchni ulegają zmianie w strefie przejściowej. W niniejszych obliczeniach uzmiennieniu podlegała tylko sztywność zginania układu nośnego nawierzchni oraz sztywność podłoża
szyny. Pozostałe parametry były identyczne dla obu nawierzchni.
Z uwagi na brak miejsca pokazano jedynie dwa przypadki P1oraz P2
(Tablica 3), które jakościowo dały inne wyniki. Nacisk statyczny na
koło to 80 kN a prędkość 20 km/h.
Tabela 3. Dane nawierzchni do obliczeń porównawczych (na jeden tok szynowy). Analizowano dwa przypadki: P1– ze zmienną sztywnością podparcia (podłoża szyny) P2 – ze zmienną sztywnością zginania. UWAGA: dla celów porównawczych w modelu różniczkowym uwzględniono tylko jedno koło
Nawierzchnia
1
Wszystkie
modele (**)

Parametry
2

Nawierzchnia 2
mnożnik
Model 1 (*) Model 2 (**) Model 3 (***)
(różniczkowy) (analityczny)
(MES)
P1

P2

P1

P2

P1

P2

Sztywność zginania

EI [ MN ⋅ m ]

6,42

1

2

1

2

1

2

Ciężar jednostkowy

m[kG ]

322,5

1

1

1

1

1

1

Sztywność podłoża
szyny

U [MPa]

30

3

1

3

1

3

1

Współczynnik
100
1
1
0
0
1
1
c[kNs / m 2 ]
tłumienia
(*) W modelu różniczkowym, przyjęto wsp. Herza 10 MN/m, sztywność zawieszenia 3 MN/
m oraz tłumiennie 30 kNs/m.
(**) W modelu analitycznym tłumienie nawierzchni nie występowało z uwagi na uproszczone rozwiązanie równania ruchu.
(***) W modelu MES podpory były dyskretne o parametrach tak dobranych, aby po przeliczeniu na 1 mb toru zgodne były z danymi dla pozostałych modeli.
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Rys. 9. Przypadek P1: łagodna zmiana ugięcia podczas najazdu obciążenia na nawierzchnię bezpodsypkową (względnie obiekt). Ugięcia pokazano
w układzie związanym z szyną (pominięto ugięcia od ciężaru własnego)

Rys. 10. Przypadek P1: łagodna zmiana ugięcia podczas najazdu obciążenia na nawierzchnię bezpodsypkową, brak interferencji. Pominięto ugięcia od ciężaru własnego
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Rys. 11. Przypadek P1: łagodna zmiana ugięcia podczas najazdu obciążenia na nawierzchnię bezpodsypkową (względnie obiekt) w modelu
MES z wykorzystaniem Mechanical Event Simulation. Ugięcia pokazano
w układzie bezwzględnym (pokazano ugięcia od ciężaru własnego)

Rys. 12. Przypadek P2: gwałtowny wzrost ugięcia tuż przed najazdem
obciążenia na nawierzchnię bezpodsypkową (względnie obiekt). Ugięcia
pokazano w układzie związanym z szyną (pominięto ugięcia od ciężaru
własnego)
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Rys. 13. Przypadek P2: wzrost ugięcia tuż przed najazdem obciążenia na
nawierzchnię bezpodsypkową, które jest interpretowane jako interferencja. Pominięto ugięcia od ciężaru własnego

Rys. 14 Przypadek P2: wzrost ugięcia tuż przed najazdem obciążenia na
nawierzchnię bezpodsypkową (względnie obiekt) w modelu MES z wykorzystaniem Mechanical Event Simulation. Ugięcia pokazano w układzie
bezwzględnym (pokazano ugięcia od ciężaru własnego)
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6. Podsumowanie, wnioski
W artykule przedstawiono szereg obliczeń parametrycznych nawierzchni szynowych z wykorzystaniem trzech modeli obliczeniowych.
W wyniku obliczeń stwierdzono:
 jakościową zgodność pomiędzy wprowadzonymi modelami co do
maksymalnych ugięć szyny (różnice nie przekroczyły 12%), przy
czym we wszystkich modelach zachowanie układu było identyczne, tzn. ugięcia przed najazdem na obiekt mostowy (względnie
nawierzchnię o zwiększonych parametrach mechanicznych) narastały jedynie w przypadku zmiany sztywności zginania układu, natomiast przy zmianie sztywności podłoża takie ugięcia nie
wystąpiły,
 w przypadku zmiany sztywności zginania układu nośnego, które
może wystąpić z różnych powodów (szyny wewnętrzne, niesymetria więzów szyna-podłoże, wpływ obiektu mostowego), hipoteza
o interferencji fal zginania przed granicą z nawierzchnią sztywniejszą znajduje swoje potwierdzenie w innych modelach,
 wielkość dodatkowych ugięć (oraz oddziaływań) jest trudna do
precyzyjnego wyznaczenia z uwagi na brak badań doświadczalnych,
 wydaje się, że na pytanie postawione przez autorów cytowanych
badań amerykańskich [7], pod koniec paragrafu 2, o to czy istnieją dodatkowe oddziaływania obciążające nawierzchnię, nawet bez nadmiernych sił koło-szyna, można odpowiedzieć twierdząco – takie oddziaływania występują i są proporcjonalne do
zwiększonych ugięć szyny przed granicą nawierzchni (lub obiektu) oraz mogą wpływać na zwiększoną degradację nawierzchni
w strefach przejściowych.
Praca naukowa częściowo finansowana ze środków na naukę w roku 2009 jako projekt badawczy. Składam serdeczne podziękowanie
koledze Dariuszowi Kudle za przygotowanie modelu MES i obliczenia.
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INFLUENCE OF MECHANICAL PARAMETRERS
OF RAILWAY TRACK ON RAIL DEFLECTION
IN TRANSITION ZONES
Summary

In the paper, some problems connected to track transitions have
been presented from the point of view of current theoretical investigations, which debunk the long-standing opinions on the nature
of the transition problems. Some examples of measurements carried out in the United States have been given which have confirmed the theoretical findings that the stiffness variations along the
track entering the bridge do not cause increased dynamic wheelrail forces. Moreover, the stiffness of different fastening systems
and tracks have been juxtaposed which indicated that the differences between them are relatively small. At the end of the paper,
comparative calculations using three models giving similar results
have been presented. What is more important, a qualitative difference has been found between the way the track carries dynamic
loads depending on which mechanical parameters of the track are
varied, which points out that the effects resulting from the bending
stiffness variation are the main cause for the additional load on
the track.
Keywords: ballasted track, ballastless track, track transition,
track stiffness

EINFLUSS VON MECHANISCHEN
BAHNOBERBAUPARAMETERN AUF DAS DURCHBIEGEN
VON SCHIENEN IN ÜBERGANGSZONEN
Zusammenfassung
Im Aufsatz wird eine Übersicht der Probleme, die mit dem Bahnoberbau in den Übergangszonen, aus dem Gesichtspunkt der
theoretischen Betrachtungen bezüglich der Natur des Grenzeffektes, verbunden werden, dargestellt. Es werden die Beispiele der
experimentellen Untersuchungen in USA, derer Schlussfolgerung
die Feststellung des Abhängigkeitsmangels zwischen den dynamischen Einwirkungen im „Rad – Schiene“ – System und dem Unterschied der Oberbausteife auf dem Objekt und hinter ist, angegeben. Außerdem werden die Zusammenstellungen der Steife von
verschiedenen, gegenwärtig angewandten Befestigungssystemen
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und Oberbauen dargestellt. Es werden kleine Unterschiede zwischen ihnen betont. Zum Schluss des Aufsatzes wird eine Reihe
von Vergleichsberechnungen in Anlehnung an drei Berechnungsmodelle präsentiert. Sie zeigen die gute Übereinstimmung von Ergebnissen. Es wird der Qualitätsunterschied in der Belastungsübertragung in Abhängigkeit von den mechanischen Parametern
des Oberbaus, die geändert werden, festgestellt. Die Unterschiede
in der Biegungssteife werden als die Ursache der zusätzlichen
Belastung des Bahnoberbaus hingewiesen.
Schlüsselwörter: der Bettungsoberbau, feste Fahrbahn, die
Übergangszone, die Steife des Oberbaus.
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NAWIERZCHNIA KOLEJOWA NA LINIACH
DUŻYCH PRĘDKOŚCI

Streszczenie

W artykule zawarto wybrane zagadnienia dotyczące projektowania i budowy nawierzchni na liniach dużych prędkości. Określono podstawowe parametry eksploatacyjne charakteryzujące
wybrane linie dużych prędkości. Przedstawiono warunki geometryczne projektowania z uwzględnieniem obowiązującej Specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu Infrastruktura.
Zaprezentowano wybrane konstrukcje nawierzchni stosowane na
liniach dużych prędkości w Europie i na Świecie.
Słowa kluczowe: linie dużych prędkości, projektowanie, nawierzchnia klasyczna, nawierzchnia bezpodsypkowa

1. Wprowadzenie
W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój kolei dużych
prędkości. Do niedawna, w rozbudowie sieci linii dużych prędkości
prym wiodły takie kraje jak Japonia, Francja, Włochy czy Niemcy. Na
początku tego wieku, w krajach takich jak Hiszpania czy Chiny obserwuje się szczególny wzrost zainteresowania tym środkiem transportu,
objawiający się niespotykanymi jak dotąd w takiej skali, inwestycjami.
Wiele krajów dołączyło do elitarnego grona państw, które inwestują
w rozwój kolei dużych prędkości. Rysunek 1 prezentuje długość linii
kolejowych dużych prędkości w poszczególnych krajach z podziałem
na te zbudowane przed i po 2000 roku.
1 mgr inż., młodszy specjalista inżynieryjno-techniczny, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa, tel: (022) 473 14 31, e-mail: gstencel@
cntk.pl
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Rys. 1. Długości linii dużych prędkości wybudowanych przed i po 2000
roku

Na rys. 2 przedstawiono długość linii dużych prędkości w trakcie
budowy.

Rys. 2. Długości linii dużych prędkości w trakcie budowy

Obecnie na świecie eksploatuje się 10775 kilometrów linii dużych prędkości (przed 2000 rokiem było ich nieco ponad 4600 km),
w budowie jest 13433 km, a do 2025 roku.planuje się wybudowanie
41787 km (rys. 3).
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Rys. 3. Długości linii dużych prędkości w eksploatacji, w trakcie budowy,
w planach

2. Parametry eksploatacyjne linii dużych prędkości
W Warunkach Technicznych TSI dla dużych prędkości [1] wyróżnia
się następujące kategorie linii:
 Kategoria I: specjalnie zbudowane linie kolejowe dużych prędkości, przeznaczone do ruchu z prędkością co najmniej 250 km/h;,
 Kategoria II: linie zmodernizowane specjalnie do dużych prędkości, przeznaczone do ruchu z prędkością rzędu 200 km/h,
 Kategoria III: linie zmodernizowane specjalnie do dużych prędkości lub linie specjalne zbudowane do dużych prędkości, mające cechy szczególne, wynikające z ograniczeń topograficznych,
rzeźby terenu lub ograniczeń urbanistycznych, na których prędkość musi być dostosowana do każdego przypadku indywidualnie.
W zależności od przeznaczenia, można wyróżnić trzy typy linii dużych prędkości:
 Typ 1 – linia przeznaczona wyłącznie do ruchu pociągów dużych
prędkości, np. Francja, Japonia,
 Typ 2 – linia przeznaczona do ruchu pociągów dużych prędkości
przystosowana do ruchu międzyregionalnego realizowanego pociągami konwencjonalnymi (klasycznymi lub zespolonymi), np.
Hiszpania,
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 Typ 3 – linia z ruchem mieszanym obejmującym pociągi dużych
prędkości, pociągi międzyregionalne oraz szybkie pociągi towarowe, np. Niemcy, Włochy.
Podejmując decyzję o wyborze typu linii, przed jej budową, należy
pamiętać o zagadnieniach związanych m.in. z zaprojektowaniem optymalnego układu geometrycznego toru, przyjęciem właściwych nacisków osi, a także konsekwencjach związanych z eksploatacją linii i jej
utrzymaniem. Ze względu na przepustowość linii, a także problemy
z właściwym jej utrzymaniem, sprawne prowadzenie ruchu z prędkością 300 km/h i większą możliwe jest tylko na liniach typu I i II. Na
niemieckich liniach typu III prędkość maksymalna pociągów pasażerskich wynosi 280 km/h, a pociągów towarowych – 120 km/h.
Maksymalny nacisk osi składów zespolonych na europejskiej sieci
linii dużych prędkości wynosi 17 kN. Wyjątkiem jest tu Hiszpania,
gdzie dla prędkości 350 km/h nacisk ten wynosi 18 kN. Maksymalny
nacisk osi lokomotywy (na liniach typu II i III) wynosi 22,5 kN. Nacisk
osi wagonów towarowych na liniach typu III wynosi 22,5 kN. Warunki
Techniczne TSI stanowią, że maksymalne obciążenie statycznie osi
nienapędzanej powinno wynosić 17 t, a osi napędzanej powinno wynosić 18 t, gdy prędkość maksymalna wynosi 250 km/h i 17 t, gdy
prędkość maksymalna przekracza wartość 250 km/h.

3. Parametry układu geometrycznego toru
Minimalne rozstawy osi torów określone przez Warunki Techniczne
TSI oraz przykładowe odległości stosowane w różnych krajach przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Minimalne rozstawy osi torów
Lp.

Prędkość maksymalna
[km/h]

1

v ≤ 230

2

230 ≤ v ≤ 250

Minimalna odległość między osiami
torów wg TSI
Jeżeli < 4,00 m, określany na podstawie
kinematycznego zarysu odniesienia
4,00 m

3

250 ≤ v ≤ 300

4,20 m

4

v > 300

4,50 m

Minimalna odległość stosowana w
wybranych zarządach kolejowych
300 km/h - 4,20 m (SNCF, DB AG)
300 km/h – 5,00 m (FS)
320 km/h – 4,50 m (SNCB)
350 km/h – 4,50 m (SNCF)
350 km/h – 4,70 m (GIF)
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Odległość między osiami torów jest bardzo ważnym parametrem,
który również wymaga optymalizacji. Zwiększenie rozstawu osi torów
pozwala na zmniejszenie oddziaływań aerodynamicznych pomiędzy
mijającymi się składami, lecz z ekonomicznego punktu widzenia jest
niekorzystne, gdyż powoduje zwiększenie szerokości torowiska (wzrost
kosztownych i czasochłonnych robót ziemnych). Jednakże przedstawione w tablicy 2 porównanie rozstawu osi torów i szerokości torowiska w różnych krajach zdaje się przeczyć tej tezie. Okazuje się, że
przy umiejętnym zaprojektowaniu przekroju normalnego i konstrukcji podtorza, możliwe jest zwiększenie rozstawu osi torów bez zmiany szerokości torowiska. Należy tu przypomnieć, że wg obowiązujących w Polsce przepisów, szerokość torowiska na linii magistralnej
i pierwszorzędnej (przy rozstawie osi torów wynoszącym 4,5 m) wynosi 11,5 m.
Tablica 2. Porównanie rozstawu osi torów z szerokością torowiska
Lp.

Kraj

1

Francja

2
3

Niemcy
Włochy

4

Hiszpania

5

Belgia

Prędkość [km/h]

Rozstaw osi torów [m]

Szerokość torowiska [m]

300
350
300
300
300
350
320

4,20
4,50
4,50
5,00
4,30
4,70
4,50

13,90
14,20
12,10
13,60
13,30
14,00
13,90

Na eksploatowanych liniach dużych prędkości wartość maksymalnego pochylenia niwelety toru jest bardzo zróżnicowana. Na liniach
typu III, gdzie prowadzony jest również ruch towarowy, ze względu
na ograniczone możliwości trakcyjne ciężkich pociągów, maksymalne pochylenie wynosi 12 ‰ (Włochy) lub 20 ‰ (Niemcy). Na liniach
typu I i II maksymalne pochylenie sięga nawet 40 ‰ (linia Kolonia
– Frankfurt). Warunki Techniczne TSI dopuszczają maksymalne pochylenie 35 ‰ pod warunkiem, że długość takiego odcinka nie przekracza 6000 m, a średnia wartości pochylenia na odcinku 10000 m
nie przekracza 25 ‰.
Parametrem, na który należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu przebiegu linii dużych prędkości, jest promień łuku poziomego. Na pierwszej linii dużych prędkości (Tokio – Osaka) wartość minimalnego promienia łuku poziomego wynosi 2500 m. Rodzi to duże
utrudnienia w rozwoju tej linii, gdyż zwiększenie prędkości eksploa-
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tacyjnej (obecnie wynosi ona 280 km/h) jest możliwe tylko poprzez
korektę przebiegu trasy. Dlatego też, ustalając wartość minimalnego promienia łuku poziomego projektowanej linii, oprócz czynników
ekonomicznych, należy brać również pod uwagę potencjonalny rozwój
linii. Wartości minimalnego promienia łuku stosowanego na liniach
dużych prędkości w Europie przedstawia tablica 3.
Tablica 3. Porównanie minimalnego promienia łuku poziomego
Lp.

Kraj

1

Francja

2

Niemcy

3

Włochy

4

Hiszpania

5

Belgia

Prędkość [km/h]

Typ linii

300
350
300
300
300
300
350
300

I
I
III
I, II
III
I, II
I, II
I

Minimalny promień
łuku poziomego [m]
4000
6250
4000
3350
5450
4000
6500
4800

Warunki Techniczne TSI nie precyzują wartości minimalnego promienia łuku, ale parametr ten uzależnia od wartości niedoboru przechyłki (tablica 4).

v ≤ 160
160 ≤ v ≤ 200
200 ≤ v ≤ 230
230 ≤ v ≤ 250

-

160
150
140
130

180

Maksymalna wartość
stosowana w wybranych
zarządach kolejowych
[mm]

Maksymalna wartość
graniczna dla
linii o specjalnych
charakterystykach [mm]

1
2
3
4

Prędkość maksymalna
[km]

Wartość graniczna
niedoboru dla linii
zmodernizowanych [mm]

Lp.

Wartość graniczna
niedoboru dla linii
nowobudowanych

Tablica 4. Niedobór przechyłki w torach szlakowych oraz w torach zasadniczych rozjazdów

165
150

85 (SNCF)
130* (DB AG)
5
250 ≤ v ≤ 300
100
130*
90 (FS)
100 (GIF)
100 (SNCB)
65 (SNCF)
6
v > 300
80
65 (GIF)
*) dla nawierzchni bezpodsypkowych wartość może być zwiększona do
150 mm

NAWIERZCHNIA KOLEJOWA NA LINIACH DUŻYCH PRĘDKOŚCI

423

Niedomiar przechyłki jest przyczyną występowania niezrównoważonego przyspieszenia odśrodkowego. Należy zauważyć, że obecnie,
przy optymalizacji układu geometrycznego toru, brany jest pod uwagę
tylko ten drugi parametr.
Porównując wartości podane w tablicy 4, widać jasno, że dla prędkości większej od 300 km/h, wartość niedomiaru przechyłki jest
znacznie mniejsza niż dla prędkości nieprzekraczającej 300 km/h. Na
linii Kolonia – Frankfurt o prędkości eksploatacyjnej 300 km/h, z nawierzchnią bezpodsypkową minimalny promień łuku wynosi 3350 m.
Wielkość ta może być zmniejszona do 3250 m, przy przechyłce wynoszącej 180 mm i niedomiarze przechyłki o wartości 150 mm.
Maksymalna przechyłka toru w łuku zgodnie z Warunkami Technicznymi TSI wynosi 180 mm i może być zwiększona do 200 mm na
liniach zarezerwowanych wyłącznie dla ruchu pasażerskiego. W tablicy 5 przedstawiono maksymalne wartości przechyłek obowiązujące na
liniach dużych prędkości w Europie.
Tablica 5. Przechyłka toru w łuku
Lp.

Kraj

1

Francja

2

Niemcy

3

Włochy

4

Hiszpania

5

Belgia

Prędkość
[km/h]
300
350
300
300
300
300
350
300

Typ linii
I
I
III
I, II
III
I, II
I, II
I

Maksymalna wartość
przechyłki [mm]
180
180
160
170
105
150
150
150

Kolejnym parametrem geometrycznym jest promień łuku pionowego. Na obecnie budowanych liniach wartość minimalna wynosi zazwyczaj 20000 lub 25000 m. Wyjątkiem są linie niemieckie, gdzie dla
prędkości do 300 km/h dopuszcza się promienie 14000 m, a nawet
12000 m.

4. Konstrukcja nawierzchni
Wraz z rozbudową sieci linii dużych prędkości, rozwojowi podlega konstrukcja nawierzchni kolejowej. Na liniach dużych prędkości
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stosuje się zarówno nawierzchnie klasyczne (z podsypką), jak i nawierzchnie bezpodsypkowe.
Podstawowym typem szyn stosowanym na liniach dużych prędkości są szyny o profilu 60E1 ze stali gatunku R260. Pochylenie szyn
wynosi 1:20. Warunki Techniczne TSI dopuszczają również pochylenie 1:40 (w rozjazdach dopuszczalny jest nawet brak pochylenia), ale
wartość 1/20 jest optymalna, gdyż gwarantuje wartości zbieżności
przy profilach koła określonych w TSI taboru kolejowego.
Na liniach dużych prędkości o nawierzchni podsypkowej stosuje
się podkłady strunobetonowe monoblokowe lub żelbetowe dwublokowe (Francja). Warunki Techniczne TSI określają minimalny rozstaw
podkładów (1600 szt./km), masę podkładu (220 kg) oraz jego długość
(225 cm). W tablicy 6 porównano podstawowe parametry podkładów
stosowanych na europejskich liniach dużych prędkości z parametrami podkładów polskich.
Tablica 6. Parametry podkładów stosowanych na liniach dużych prędkości
Lp.

Kraj

1

Francja

2

Niemcy*

3

Włochy

Prędkość
[km/h]
300
350
300

Masa podkładu [kg]

Długość
podkładu [cm]

Efektywna powierzchnia
podparcia na jedną szynę [cm2]

245 (dwublokowy)
290 (monoblokowy)

241,5
250

2436
3944

330 (B90)

260

3340

300
400
260
3900
300
300
260
3010
4
Hiszpania
350
320
260
3010
5
Belgia
300
300
250
3688
200 (PS94)
325
260
3403
6
Polska
200 (PS08)
410
260
3900
*) Obecnie na nowobudowanych liniach w Niemczech przystosowanych do v ≥ 200 km/h stosuje się
wyłącznie nawierzchnię bezpodsypkową

Powyższe porównanie pokazuje, że nie ma zależności pomiędzy
prędkością eksploatacyjną na linii, a masą podkładu, czy też powierzchnią podparcia. Zastosowanie bardzo ciężkich podkładów we
Włoszech wynika z warunków eksploatacyjnych – na liniach dużych
prędkości oprócz ruchu pasażerskiego, odbywa się również ruch pociągów towarowych.
Grubość warstwy podsypki najczęściej wynosi 35 cm. W Hiszpanii na
liniach z prędkością maksymalną 300 km/h, a we Francji na wszystkich liniach stosuje się warstwę podsypki grubości 30 cm. Dodatkowo
stosowana jest warstwa ochronna o grubości od 25 do 90 cm.
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W celu zmniejszenia oddziaływań dynamicznych poprzez zmianę
sztywności nawierzchni stosuje się przekładki podszynowe, przekładki podklejane na spód podkładu oraz maty antywibracyjne (rys 4).

Rys. 4. Warstwy elastyczne w nawierzchni

Warunki Techniczne TSI określają maksymalną dopuszczalną
wartość sztywności dynamicznej przekładki podszynowej w systemach przytwierdzenia szyn na podkładach betonowych (600 kN/mm)
oraz całkowitą sztywność systemów przytwierdzenia szyn na płycie
(150 kN/mm). Parametry przekładek stosowanych na liniach dużych
prędkości w wybranych krajach przedstawia tablica 7.
Tablica 7. Parametry przekładek podszynowych
Lp.

Kraj

1

Francja

2
3

Niemcy
Włochy

4

Hiszpania

5

Belgia

Prędkość [km/h]
300
350
300
300
300
350
320

Grubość przekładki [mm]

Sztywność statyczna
[kN/mm]

9

100

10
10
6
7
10

16-50
100
500
100
50-100

Zauważa się wyraźną tendencję do stosowania przekładki o sztywności statycznej wynoszącej około 100 kN/mm. We Francji stosuje
się przekładkę o tych samych parametrach mimo wzrostu prędkości. W Niemczech, przy okazji prac nad zmniejszeniem sztywności nawierzchni, dąży się do określenia zasad doboru przekładki w zależności od masy podkładu.
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Systemy przytwierdzenia stosowane w nawierzchni podsypkowej
mogą być zabudowane na dowolnym typie podkładu. W nawierzchniach podsypkowych stosowane są następujące systemy:
− Vossloh W 21, E 21 oraz 300-1,
− Pandrol FASTCLIP oraz e-CLIP,
− Nabla.

Fot. 1. System W 21 [7]

Fot. 2. System FASTCLIP [3]
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Systemy przytwierdzenia w nawierzchniach bezpodsypkowych:
−
Vossloh 300-1,
−
Pandrol SFC.

Fot. 3. System 300-1 [7]

Fot. 4. System SFC [3]
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Nawierzchnia bezpodsypkowa jest często stosowana na obiektach
inżynieryjnych. W Europie koszt budowy nawierzchni bezpodsypkowej
określa się na 50 do 70 % wyższy, niż nawierzchni klasycznej. Japończycy szacują, że koszt budowy nawierzchni niekonwencjonalnej jest
około 30 % wyższy. Dodają jednocześnie, że dzięki mniejszym kosztom
utrzymania, dodatkowy koszt poniesiony na budowę nawierzchni bezpodsypkowej zwraca się po około 10 latach eksploatacji. Shinkansen
Slab Track jest jedną z pierwszych nawierzchni bezpodsypkowych.
Konstrukcja składa się z 5-metrowych betonowych płyt bezpośrednio
spoczywających na podłożu z betonu asfaltowego (rys. 5).

Rys. 5. Nawierzchnia bezpodsypkowa Shinkansen

W Europie pierwszymi nawierzchniami bezpodsypkowymi były
konstrukcje niemieckie. Linia Berlin – Hanower była pierwszą, na
której zabudowano nawierzchnię bezpodsypkową na dłuższej części
trasy. Zastosowano tam nawierzchnie typu Rheda oraz Züblin. Nawierzchnia typu Rheda z biegiem lat ulegała modyfikacjom. Pierwsze
konstrukcje posiadały zbrojenie wzdłużne w warstwie podbudowy za-
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pobiegające pękaniom płyty wywołane nierównomiernym osiadaniem
podłoża. Obecnie stosowana konstrukcja (oprócz zbrojenia łączącego
dwa bloki betonowe) posiada wyłącznie zbrojenie przeciwskurczowe,
a pęknięciom wywołanym nierównomierne osiadającym podłożem zapobiegają przerwy dylatacyjne (rys. 6).

Rys. 6. Nawierzchnia typu Rheda 2000 [5]

Bardzo interesującym rozwiązaniem jest konstrukcja typu ÖBBPORR. Nawierzchnia ta składa się z 5-metrowych płyt (podobnie jak
system Shinkansen), które wykonywane są w zakładzie prefabrykacji.
Płyty mogą być wykonane z dowolnie zadaną strzałką, co umożliwia
swobodne kształtowanie łuków poziomych. Płyty posiadają prostokątne otwory technologiczne, którymi – po uprzednim ustawieniu płyty
– wprowadza się mieszankę betonową przeznaczoną na podbudowę
(rys. 7).
Szczególnym przykładem systemu nawierzchni bezpodsypkowej,
umożliwiającym zabudowę zarówno torów, jak i rozjazdów, jest system podpór blokowych – EBS (rys. 8). Ze względu na specyficzną
konstrukcję, system ten może być zabudowywany na odcinkach, gdzie
szczególnie istotne jest zredukowanie drgań wywołanych ruchem pojazdów szynowych (np. na obiektach inżynieryjnych o konstrukcji stalowej bądź betonowej lub w tunelach).
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Rys. 7. Nawierzchnia typu ÖBB-PORR [4]
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Rys. 8. Szynowe podpory blokowe (Embedded Block System) z różnymi systemami przytwierdzenia [6]

5. Podsumowanie
Linie dużych prędkości eksploatowane są niemalże od 50 lat.
W tym okresie zebrano wiele doświadczeń, które warto wykorzystać
przy projektowaniu i budowie nowych linii. Przed rozpoczęciem procesu projektowania należy wziąć pod uwagę parametry eksploatacyjne określone odpowiednim typem linii. Samo projektowanie wymaga
rozpatrzenia warunków geometrycznych (np. dotyczących niedomiaru
przechyłki), które w obecnej praktyce nie były uwzględniane.
Konstrukcja nawierzchni podsypkowej nie odbiega znacząco od
tej, którą stosuje się w Polsce na liniach o prędkości 160/200 km/h.
Kluczową sprawą jest dobór systemu przytwierdzenia oraz elementów
zmniejszających sztywność nawierzchni. Wszystkie prezentowane systemy przytwierdzenia można stosować w dowolnym podkładzie, po
uprzednim dostosowaniu form w wytwórni.
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Podstawowym zastosowaniem nawierzchni bezpodsypkowej są
obiekty inżynieryjne. Doświadczenia niemieckie pokazują, że możliwe
jest stosowanie nawierzchni niekonwencjonalnej na całej długości linii. Wymaga to jednak odpowiednio przygotowanego podtorza.
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RAILWAY TRACK ON HIGH SPEED LINES
Summary

Some selected problems referring to designing and construction
of railway tracks on high speed lines have been presented in the
paper. The basic exploitation parameters that characterize some
high speed lines have been defined. The geometrical conditions of
designing including the requirements of Technical Specifications
for Interoperability subsystem Infrastructure have been presented. The selected constructions of railway track applied on high
speed lines in Europe and in the world have been also shown.
Keywords: high speed lines, designing, ballasted track, nonballasted track
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OBERBAU BEI HOCHGESCHWINDIGKEITS
- BAHNSTRECKEN
Zusammenfassung

Der Beitrag enthält ausgewählte Fragen zum Projektieren und
Errichten des Oberbaus bei Hochgeschwindigkeitsstrecken. Es
wurden grundsätzliche Betriebsdaten für ausgewählte Hochgeschwindigkeitsstrecken festgelegt und geometrische Voraussetzungen für Projektieren unter Berücksichtigung der geltenden
Technischen Spezifikation für Interoperabilität des Teilsystems
- Infrastruktur dargestellt. Im Beitrag wurden ausgewählte, bei
den Hochgeschwindigkeitsstrecken in Europa und in der Welt
verwendete Oberbauarten präsentiert.
Schlüsselworte: Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken, Projektieren, Schotteroberbau , feste Fahrbahn
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Streszczenie

Artykuł przedstawia w zarysie historię rozwoju mechanizacji,
technologii i organizacji w utrzymaniu i budowie dróg kolejowych
w okresie od lat powojennych drugiej wojny światowej do stanu aktualnego. Niezwykle szybki i efektywny postęp techniczny
i technologiczny w Służbie Drogowej PKP, jaki notuje się od końca
lat 60-tych nie byłby możliwy bez powołania przez ówczesne Ministerstwo Komunikacji specjalistycznych jednostek technicznych
- Oddziałów, a następnie Zakładów Maszyn Torowych. Artykuł
może być interesującym materiałem szkoleniowym dla nowych
pracowników kolei w zakresie utrzymania i budowy dróg kolejowych.
Słowa kluczowe: rozwój mechanizacji, nowoczesne technologie, DOM, DOT

1. Wprowadzenie
Ogromne zniszczenia, jakie dotknęły nasz kraj w wyniku II wojny
światowej nie ominęły również infrastruktury kolejowej. W pierwszych
powojennych latach trwała zatem odbudowa linii kolejowych realizowana sposobem ręcznym przez jednostki liniowe służby drogowej
1 mgr inż., Członek zwyczajny AIP. tel. kom. 606 682 688
2 mgr inż., emeryt PKP tel. 503 008 415
3 mgr inż., emeryt PKP tel. 502 411 134
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- Oddziały Drogowe i Odcinki Drogowe. Następnie przystąpiono do
organizacji planowych, kompleksowych napraw torów, mostów i podtorza. W roku 1954 utworzono Warsztaty Drogowe, przekształcone
następnie w Oddziały Zmechanizowanych Robót Drogowych - DOM-y.
W pierwszym okresie ich działalności nazwa „zmechanizowane” miała
raczej charakter symboliczny, ale w perspektywie właśnie te jednostki
miały stworzyć podstawy do wdrożenia w Służbie technologii i sprzętu
umożliwiającego stopniowe zmechanizowanie najbardziej uciążliwych
i pracochłonnych prac ręcznych.
Pierwszy okres mechanizacji polegał na stopniowym zastępowaniu
metody ręcznej, pojedynczej wymiany poszczególnych elementów nawierzchni kolejowej technologią wymiany gotowych przęseł torowych,
dostarczanych na miejsce robót specjalnymi składami roboczymi Do
transportu przęseł torowych służyły zestawy wózków wagonowych
„truków”. Na trzech takich wózkach załadowane były pakiety (4-5 szt.)
przęseł torowych o długości 30 m. Do zrywania i układania przęseł torowych używano suwnic bramowych ręcznych SBR3, poruszających
się po torze podsuwnicowym wykonanym z lekkich szyn o prześwicie
3020 mm . Jedno przęsło obsługiwał zespół 4 sztuk suwnic. Podnoszenie i opuszczanie przęseł torowych odbywało się ręcznie za pomocą
systemu ręcznych kołowrotów, również ręcznie przepychano suwnice.
Zespół suwnic obsługiwało 16 pracowników.
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Rozgarnianie i plantowanie tłucznia po zerwaniu przęseł torowych
wykonywano za pomocą specjalnego pługa ciągnionego przez lokomotywę pociągu zrywkowo - układkowego Czyszczenie i balastowanie
toru podsypką wykonywano ręcznie przy użyciu wideł i arf. Podbijanie podkładów realizowano, na uprzednio nasuniętym ręcznie na oś
i podniesieniem go podnośnikami korbowymi ręcznymi, przy pomocy
samojezdnej podbijarki toru PD-90. Inne roboty transportowe-jak dowóz i odwóz materiałów nawierzchniowych odbywały się na platformach kolejowych

2. Kierunki mechanizacji robót i ich realizacja-I etap- II poł. lat
60-tych i I poł. lat 70-tych
W latach 60-tych przystąpiono do wdrażania programów mechanizacji robót torowych. Przy ich opracowaniu uwzględniono dwa kierunki działania:
1. W zakresie robót realizowanych przez DOM-y pełna mechanizacja wymian nawierzchni przez stopniowe wprowadzanie specjalistycznych maszyn torowych. Do transportu przęseł torowych zastosowano odpowiednio oprzyrządowane platformy kolejowe. Do
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zrywania i układania przęseł torowych wdrożono do eksploatacji
suwnice bramowe elektryczne typu SBT-5 produkcji krajowej.
Maksymalny udźwig każdej bramki 5 ton pozwalał zespołowi
4 bramek suwnic zrywanie i układanie 30 - metrowych przęseł
na podkładach betonowych. We wszystkich DOM-ach pracowało łącznie 102 szt. kompletów suwnic SBT-5. Suwnice te i ich
oprzyrządowanie ulegało ciągłym zmianom i udoskonaleniom
w miarę postępu technologicznego i zmianą typu nawierzchni.

Do zrywania i układania odcinków torów o długości 25 m stosowano również dźwigi produkcji ZSRR typu UK-25/9 o udźwigu
9 ton. Dźwigi te współpracowały z samojezdnymi platformami
motorowymi MPD również produkcji ZSRR. Na sieci PKP eksploatowano łącznie 49 szt. dźwigów UK25/9, oraz 92 platformy
samojezdne MPD.
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Podsypka tłuczniowa oczyszczana była przy pomocy oczyszczarek tłucznia, początkowo 3C5 Matisa, 12CB8 Matisa, a następnie od roku 1967 ciężkiej oczyszczarki RM62 Plasser-Theurer.

W oparciu o zasadę działania oczyszczarki 3C5 Matisa została zbudowana w Polsce oczyszczarka OT400, która po szeregu
działań modernizacyjnych stanowi podstawową grupę oczyszczarek pracujących na PKP. Do prac podsypkowych związanych
z przemieszczaniem tłucznia w torze i jego oprofilowaniem zastosowano profilarki tłucznia USP 300C Plasser-Theurer, oraz
zgarniarki konstrukcji krajowej ZT 250.

Prawdziwe rewolucyjne zmiany nastąpiły w zakresie regulacji
toru w planie i profilu po zakupie i wprowadzeniu do eksploa-
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tacji w latach 1970-1972 automatycznych podbijarek toru SLC
0616, SLC 0632, PLM 06-275 Plasser-Theurer, oraz BMNRI 80
Matisa. Maszyny te w istotny sposób zmieniły procesy naprawy
toru, oraz zwiększyły zdecydowanie szybkość i jakość naprawy
2. W zakresie utrzymania nawierzchni zastąpienie narzędzi ręcznych narzędziami i urządzeniami o napędzie mechanicznym.
Wprowadzono do eksploatacji zestawy podbijaków elektrycznych PWE 3000, podbijaki spalinowe Kobra, zakrętarki spalinowe ZS-6A, piły elektryczne PS-2, wiertarki spalinowe, wiertarki
elektryczne do podkładów Wp-22, wiertarki do szyn WIWR-32,
szlifierki do szyn SE 200A. Do robót podsypkowych stosowano
lekką oczyszczarkę wirnikową Barykina. Do zagęszczania podsypki stosowano podbijarkę Sfindeks f-my Matisa, a następnie
podbijarki PD-90 produkcji krajowej. Podbijarki te nie posiadały
możliwości podnoszenia i nasuwania toru, dlatego też stosowano dodatkowo nasuwarki toru NH, a następnie NS. Rozwój wielkiej mechanizacji robót torowych w zakresie kompleksowych
wymian nawierzchni pozwolił również na stopniowe wprowadzanie maszyn wysokowydajnych do robót utrzymania nawierzchni. Zespoły podbicia torów i rozjazdów z automatyczną regulacją
toru w planie i profilu złożone z podbijarek torowych typu SLC
06-16, SLC 06-32, PLM-275 zostały wprowadzone do zakresu
napraw bieżących na początku lat 70-tych.
Koniec lat 60-tych i początek lat 70-tych to okres prawdziwej rewolucji mechanizacyjnej w kolejowej służbie drogowej. W okresie tym
wprowadzono do eksploatacji kilkaset wysokowydajnych maszyn
i urządzeń do robót torowych, par kilkuset specjalnie oprzyrządowanych wagonów platform do przewozu przęseł torowych, zespoły wagonów samowyładowczych do przewozu i wyładunku tłucznia. Zainstalowana moc ogólna tych maszyn wyniosła około 148000 KM. Obsługa
wysokowydajnych maszyn do robót torowych wymagała przygotowania dużego zespołu przeszkolonych na specjalnych kursach zagranicznych i krajowych operatorów różnego typu maszyn. W tym czasie
przeszkolono 950 maszynistów ciężkich maszyn torowych.
Tak wysoko skomplikowane maszyny wymagały zorganizowania od
podstaw specjalistycznego zaplecza technicznego. Na początku były to
Bazy Maszyn i Sprzętu Mechanicznego w DOM-ach w poszczególnych
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PDOKP. W bazach maszyn powołano pogotowia techniczne do napraw
bieżących i awaryjnych ciężkich maszyn torowych.
Aby sprostać potrzebom w zakresie specjalistycznych, bardzo
skomplikowanych napraw średnich i głównych maszyn wysokowydajnych, Ministerstwo Komunikacji powołało Oddziały Napraw Maszyn
Torowych w 1970 roku we Wrocławiu, w 1971 roku w Gdańsku, oraz
w 1984 roku w Krakowie. Zakres obowiązków i historia działalności
tych specjalistycznych jednostek zostanie omówiona w dalszej części
artykułu. Jednocześnie w tym czasie uruchomiono seryjną produkcję
maszyn torowych w kraju. Produkcja ta została skupiona w trzech
ZNAK, które wykonywały:
− ZNTK Stargard Szczeciński - oczyszczarki tłucznia OT400, zgarniarki tłucznia ZT250, oraz pługi odśnieżne 411S,
− ZNTK Skalmierzyce - suwnice samojezdne SBT5, odśnieżarki
OM3, oraz przyczepy PWM5,
− ZNTK Racibórz - podbijarki PD90, oraz wózki motorowe WM10.

3. II etap – II połowa lat 70-tych i lata 80-te
Okres ten w technologii robót torowych charakteryzował się pełnym
opanowaniem przez pociągi zmechanizowane przęsłowej wymiany nawierzchni z zastosowaniem zarówno suwnic SBT jak i dźwigów UK25,
oraz powszechnym wdrożeniem metody bezprzęsłowej wymiany toru.
W celu ograniczenia ilości i czasu trwania zamknięć torowych dla
wymiany docelowej nawierzchni na tor bezstykowy, zaczęto realizować wszystkie roboty w ramach jednego zamknięcia. Po dokonaniu
wymiany toru na bezstykowy i przymocowaniu szyn do podkładów,
tor poddawany był kolejnym zabiegom technologicznym: oczyszczaniu
tłucznia oczyszczarkami, ścięciu ław torowiska przy użyciu profilarek ław, podnoszeniu i nasunięciu toru z podbiciem podkładów przy
użyciu podbijarek automatycznych, nagarnianiu i przemieszczaniu
tłucznia zgarniarkami, uzupełnieniu tłucznia przy użyciu wagonów
samowyładowczych, docelowej regulacji toru w planie i profilu i oprofilowanie pryzmy tłuczniowej.
W okresie tym wprowadzono nowe maszyny i urządzenia torowe
eliminujące kolejne grupy robót wykonujących prace torowe dotąd
ręcznie. I tak wprowadzono: profilarki ław torowiska PŁT 500 (na ba-
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zie profilarek ław SŁT350 i UMT500), nowe wagony do transportu i
programowego rozładunku tłucznia 411V, specjalne pociągi PTO200
do odbierania wysiewek z oczyszczarek.

Jednocześnie następowała wymiana maszyn wyeksploatowanych
i wprowadzanie maszyn o nowych rozwiązaniach technicznych. Zakupiono automatyczne podbijarki torowe MD 07-32 i podbijarki rozjazdowe PLM 07-275. We współpracy z firmą Plasser-Theurer podjęto
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w ZNTK Stargard Szczeciński licencyjną produkcję podbijarek torowych PT 800 (odpowiednik MD 07-32) i podbijarek rozjazdowych PR
275 (odpowiednik PLM 07-275).
W zakresie technologii bieżącego utrzymania torów i rozjazdów
wprowadzono zasadę koncentracji robót. Utworzono pociągi do zmechanizowanego utrzymania nawierzchni DPU wyposażone w nowoczesne, wysokowydajne maszyny torowe. Dla uzyskania prawidłowych i trwałych efektów technicznych oraz dla uzyskania właściwej
wydajności maszyn wysokowydajnych roboty właściwe poprzedzano
robotami przygotowawczymi. Były one realizowane z zasady bez zamknięć torowych.

4. III etap- lata 90-te
Lata 90-te to okres nowych wyzwań zarówno technicznych w zakresie konstrukcji nawierzchni kolejowej jak i technologii robót umożliwiające ich realizacje zgodnie z obowiązującymi standardami europejskimi.
Wpisanie podstawowych linii kolejowych w Polsce do europejskiej
sieci kolejowej układu AGC i AGCT pociągnęło za sobą obowiązek dostosowania ich do wymaganych standardów technicznych. Podstawowe wymogi dla linii AGC to prędkość 160 km/godz. i dopuszczalne
naciski 225 KN/oś.
Aby te wymogi spełnić, należało wdrożyć nowe technologie wymian
nawierzchni i dysponować materiałami nawierzchni odpowiednio wysokiej jakości. Uzyskano to przez wdrożenie produkcji podkładów betonowych PS 93 i PS 94 z przytwierdzeniem sprężystym SB3, oraz
podrozjezdnic betonowych, pozyskania szyn UIC ze stali 900 A o wytrzymałości Rm=920 Mpa i uzyskaniu szyn długich ze zgrzeinami o zaostrzonych parametrach, oraz wdrożenie produkcji rozjazdów z szyn
UIC60 o promieniach R=300, 500 i 1200 m.
Dla zrealizowania tego ostatniego celu zaszła konieczność pilnej
modernizacji wszystkich zgrzewalni w Polsce. Zgrzewalnie w Skarżysku Kamiennej i Kędzierzynie Koźlu przeznaczono do zgrzewania
szyn nowych, natomiast zgrzewalnię w Bydgoszczy wyposażono w ciąg
technologiczny do regeneracji szyn starych użytecznych z reprofilacją
główki. Wszystkie zgrzewalnie wyposażone zostały w nowoczesne, sta-
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cjonarne zgrzewarki, automatyczne prasy do prostowania zgrzein, automatyczne szlifierki zgrzein i niezbędny nowoczesny sprzęt pomiarowy. Modernizacją objęto całą infrastrukturę zgrzewalni, oraz zaplecza
socjalne, techniczne i warsztatowe. Modernizacja wszystkich zgrzewalni to wysiłek głównie poszczególnych DOT, do których włączono
z gzewalnie po przejęciu ich przez służbę drogową. Włożony ogromny
wysiłek rzeczowy i finansowy opłacił się gdyż uzyskano właściwe parametry złącz zgrzewanych szyn – prostolinijność 0,3 mm w płaszczyźnie poziomej i pionowej na bazie 1 m. Jednocześnie możliwości
wykonawcze zgrzewalni gwarantowały pełne pokrycie potrzeb kolei
w tym zakresie.

Po uzyskaniu odpowiednio wysokiej jakości materiałów nawierzchniowych przystąpiono do wdrożenia nowej, nowoczesnej technologii
wymiany nawierzchni - technologii wymiany potokowej realizowanej
przy pomocy specjalnych pociągów. Pierwsze doświadczenia zdobywano przy pomocy wypożyczonego z kolei CS pociągu SUM firmy PlasserTheurer. Został on włączony do technologii robót na linii CMK. Potokowy system wymiany nawierzchni polegał na tym, że zabudowany
w starym torze pociąg SUM wykładał stare szyny na czoła podkładów,
jednocześnie stare podkłady wyrywane były z toru i przemieszczane
po pochylni do miejsca składowania pod suwnicą. Specjalne urządzenie łańcuchowe przygotowywało w sposób kontrolowany podłoże
pod nowe podkłady, które dostarczano ze składu platform za pomocą
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zestawu suwnic i rozkładano na przygotowanym podłożu z zachowaniem wymaganych odstępów. Stare podkłady były przenoszone i magazynowane w pakietach na zwolnionych platformach. Na rozłożone
podkłady SUM w sposób ciągły układał nowe szyny. Cały opisany proces odbywał się w sposób ciągły zapewniając odpowiednio wysokie
wstępne parametry techniczne toru.
Doświadczenia zdobyte przy pracy zespołem SUM wykorzystano po
wprowadzeniu do eksploatacji podobnego zespołu P93 Matisa. Wyniki
uzyskane już w pierwszym roku eksploatacji trakcie wdrażania pociągu P93 były imponujące - wymieniono 120 km toru. Bardzo wysokie tempo wymiany potokowej, około 300 m/godz., spowodowało konieczność dostosowania tempa pracy innych zespołów. Wprowadzono
czyszczenie tłucznia na starym torze z odpowiednim wyprzedzeniem
przy użyciu kilku oczyszczarek tłucznia jednocześnie. Wprowadzono
nowe, bardziej wydajne maszyny torowe: PRSM4, USP 303, MD 0732, 09-CSM, DGS-62N. Wprowadzono na całej długości wymienianych szyn w danym roku procesu zapobiegawczego szlifowania szyn
przy pomocy specjalnych pociągów, głównie firmy SPENO.

Dzięki powyższym operacjom technologicznym i właściwej jakości
materiałów nawierzchniowych uzyskano znacznie wyższą jakość końcową, określoną wskaźnikiem syntetycznym J = 0,7 - 1,0. W efekcie
wykonawstwo robót torowych w Polsce osiągnęło europejski poziom.
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Wysoki poziom technologiczny napraw głównych toru i osiągnięcie
właściwego poziomu jakości końcowej zostało ściśle powiązane z właściwym poziomem technologicznym i jakością napraw bieżących torów
rozjazdów. W tym celu wdrożono do napraw bieżących w tym okresie
maszyny wysokowydajne nowej generacji zakupione w firmie PlasserTheurer: podbijarki o ruchu ciągłym typu 09-CSM, podbijarki do rozjazdów typu UNIMAT 08-275-3S, podbijarki do rozjazdów typu UNIMAT 08-475-4S, stabilizatory dynamiczne toru typu DGS-62N. Wyprodukowane w tym czasie w ZNTK Stargard Szczeciński nowe profilarki ZTU-300 stanowiły uzupełnienie utworzonych 9 zespołów DPUS
do prowadzenia kompleksowych napraw bieżących nawierzchni.

Pod koniec lat 90-tych zakupiono w firmie Plasser-Theurer pociąg do
naprawy podtorza kolejowego typu AHM-800R-PL wraz z zespołem transporterów samowyładowczych typu MFS-40. Pociąg ten pozwala na wybranie górnej warstwy podtorza do głębokości 60 cm i wbudowanie nowej
warstwy o grubości do 40 cm. Prace wykonuje się w sposób ciągły bez rozbierania toru. Praktyczne przeroby wynoszą 300 – 350 m na 1 zmianę roboczą. Postęp robót w istotny sposób zależy od właściwego przygotowania
i zaopatrzenia składowisk materiałów i ich transportu na miejsce robót.
Dla właściwego wykorzystania zespołu do potokowej wymiany nawierzchni P93, P95, wysokowydajne oczyszczarki RM80 i OT800, oraz pociąg do
naprawy podtorza AHM 800R na całej sieci PKP, ulokowano w DOT Kraków skąd dysponowane są na określone lokalizacje robót.
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Osiągnięcie wyników na poziomie europejskim w zakresie organizacji, technologii robót, wyposażenia w maszyny torowe i urządzenia, oraz
we właściwe zaplecza techniczne było możliwe dzięki stabilnej polityce
prowadzonej od 1960 roku przez Kierownictwo Służby Drogowej Kolei
oraz Ministerstwo Transportu (wcześniej Ministerstwo Komunikacji).
Niezwykle szybki i efektywny postęp techniczny i technologiczny
w Służbie Drogowej PKP jaki notuje się od końca lat 60-tych, nie byłby możliwy bez powołania przez ówczesne Ministerstwo Komunikacji
specjalistycznych jednostek technicznych – Oddziałów Napraw Maszyn Torowych. Zadaniem tych jednostek były pierwotnie naprawy
serwisowe, średnie i główne nowozakupywanych importowanych, wysokowydajnych maszyn torowych. Zakres obowiązków szybko wzrastał wraz z rozwojem mechanizacji, technologii i organizacji w utrzymaniu dróg kolejowych.
Pierwszą powołaną w tym celu jednostką był Oddział Napraw Maszyn Torowych we Wrocławiu z dniem 1 stycznia 1970 roku, następną
Oddział Napraw Maszyn Torowych w Gdańsku z dniem 1 lipca 1972
roku. W dniu 1 lipca 1984 roku rozpoczął swoją działalność Oddział
Napraw Maszyn Torowych w Krakowie, również na podstawie decyzji
Ministra Komunikacji, jako trzecia w kolejności specjalistyczna jednostka techniczna. Historia powstania i rozwoju Oddziałów Napraw
Maszyn ściśle związana z rozwojem mechanizacji i technologii w Służbie Drogowej PKP nie powinna, zdaniem autorów opracowania, ulec
zapomnieniu. Szczególnie teraz, w okresie ciągłej reorganizacji PKP,
nowo powstających zasad podległości służbowej i organizacyjnej jednostek, należy zdaniem autorów artykułu przypomnieć w jakich okolicznościach i uwarunkowaniach rodził się postęp techniczny i organizacyjny na PKP. Może być to interesującym materiałem szkoleniowym
dla nowych pracowników kolei urodzonych i żyjących już w zupełnie
nowych warunkach - świecie wysoko zaawansowanej techniki, technologii, elektroniki, automatyki i internetu.

5. Oddział Napraw Maszyn Torowych we Wrocławiu
W dniu 1 stycznia 1970 roku Zarządzeniem Ministra Komunikacji
nr 146 powołany został Oddział Napraw Maszyn Torowych we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 55. Oddział Napraw Maszyn Torowych (w skró-
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cie DOT) powstał z wydzielenia z DOM Wrocław i podporządkowany
DOKP we Wrocławiu. Na potrzeby DOT Wrocław początkowo zagospodarowano halę po byłej parowozowni niedaleko dworca kolejowego
Wrocław Świebodzki. Początkowo DOT Wrocław objął opieką wszystkie nowo zakupione maszyny wysokowydajne firmy Plasser-Theurer
na całej sieci PKP. W międzyczasie podjęto nową inwestycję - budowę
nowej hali warsztatowej, z zapleczem socjalnym i magazynowym. Ponieważ ilość zakupionych maszyn stale rosła, Ministerstwo Komunikacji podjęło decyzję o powołaniu kolejnego DOT - Oddziału Napraw
Maszyn Torowych w Gdańsku, który rozpoczął działalność w dniu 1
lipca 1972 roku.
Od czasu powstania DOT Gdańsk nastąpił podział zadań w zakresie napraw maszyn torowych oraz świadczonych usług serwisowych
w zakresie usuwania awarii. DOT Wrocław objął opieką dyrekcje: krakowską, katowicką, poznańską i wrocławską, natomiast DOT Gdańsk
dyrekcje: warszawską, lubelską, gdańską i szczecińską. Podjęto ponadto naprawy zgrzewarek PRSM3 i PRSM4, oraz żurawi kolejowych
KDE i EDK 300/5. Początki działalności DOT Wrocław były bardzo
trudne. Importowane z firmy Plasser-Theurer maszyny wysokowydajne posiadały bardzo zaawansowaną jak na te czasy hydraulikę,
elektronikę i technologię wykonania. W tym czasie hydraulika siłowa
i elektronika w zakresie automatyki i sterowania stawiała na PKP w
Polsce pierwsze kroki. Zaszła potrzeba szybkiego przeszkolenia dużych zespołów roboczych w powyższym zakresie. Szkolenia przeprowadzano na bieżąco głównie we własnym zakresie.
Tworzono nowe ramy organizacyjne DOT nieznane w dotychczasowej praktyce jednostek kolejowych - Grupę Konstrukcyjno -Technologiczną i Dział Głównego Mechanika. Przeorganizowano Warsztat
Naprawy Maszyn tworząc specjalistyczne grupy naprawcze w zakresie
hydrauliki, elektroniki i mechaniki maszyn. Wyposażono w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i naprawczy stanowiska warsztatowe,
sprowadzono do magazynu niezbędne specjalistyczne części zamienne
i materiały. Wszystko tutaj było nowe - wiedza techniczna, technologia naprawcza i sposób myślenia technicznego. Wypracowane w DOT
Wrocław zasady nowoczesnej organizacji warsztatowej stanowiły następnie wzorce dla następnych DOT i innych jednostek organizacyjnych Służby Drogowej PKP.
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Opracowywano i wykonywano sukcesywnie dokumentację techniczną produkcji i regeneracji części zamiennych co pozwoliło docelowo ograniczyć kosztowny import części zamiennych. Niezależnie od
powyższych problemów były bardzo istotne i dokuczliwe problemy
bieżące związane z brakiem doświadczonych fachowców, ciasnotą pomieszczeń, trudnościami w ogrzewaniu hali w okresie zimy. Wszystkie
te trudności przezwyciężono dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego kierownictwa DOT i całej załogi. Zadania DOT ciągle rosły.
Z dniem 1 stycznia 1986 roku powierzono DOT produkcję suchych
form do spawania termitowego szyn w byłej nasycalni podkładów
w Pludrach o rocznej zdolności produkcyjnej 150 tys. szt. form typu
Amorterm, oraz 40 tys. szt. form typu Sowos. Ilość produkowanych
form zapewniała pełne potrzeby służby drogowej w Polsce. Równolegle
z produkcją form spawalniczych produkowano osprzęt do spawania
termitowego typu Sowos. W przejętej zgrzewalni szyn w Kędzierzynie
Koźlu zmodernizowano linię produkcji szyn o długości 210 m tak, aby
otrzymać wymaganą wydajność i wysoką jakość produkowanych szyn
długich.
Z dniem 1 stycznia 1991 roku zmieniła się przynależność organizacyjna DOT, które stały się jednostkami poza dyrekcyjnymi, podległymi bezpośrednio Zarządowi PKP. Zmieniła się też nazwa z Oddziału
Napraw Maszyn Torowych na Zakład Maszyn Torowych. Zakład Maszyn Torowych we Wrocławiu zakończył swoją działalność 30 września 2008 roku. Załoga i cały majątek Zakładu został decyzją Zarządu
Polskich Linii Kolejowych przekazany do Zakładu Napraw Infrastruktury we Wrocławiu. Tutaj koło historii zamknęło się, 1 stycznia 1970
roku DOT Wrocław wyłączony został z DOM Wrocław i wrócił tam
znowu po 30 latach i 9 miesiącach.

6. Oddział Napraw Maszyn Torowych w Gdańsku
W dniu 17 kwietnia 1971 roku Zarządzeniem Ministra Komunikacji
nr 62 został powołany Oddział Napraw Maszyn Torowych w Gdańsku.
DOT Gdańsk powstał jako drugi w kraju DOT po DOT Wrocław. Do
prowadzenia działalności naprawczo - produkcyjnej został wyposażony w maszyny i urządzenia pochodzące częściowo z innych jednostek
organizacyjnych kolei oraz z zakupu. Załogę stanowili częściowo pra-
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cownicy przeniesieni służbowo z DOM oraz innych jednostek organizacyjnych służby drogowej PKP, pozostałych, głównie specjalistów
przyjmowano z zewnątrz.
Początkowa działalność podstawowa DOT Gdańsk to przede wszystkim naprawy ciężkich maszyn torowych importowanych firmy Plasser
Theurer oraz lekkich maszyn do robót torowych firmy Atlas Copco
i Geismar. Obszar działania naprawczego obejmował Dyrekcje: Pomorską, Centralną i Wschodnią dla siedmiu Oddziałów Zmechanizowanych Robót Drogowych, oraz poszczególnych Sekcji Drogowych
w/w Dyrekcji posiadających ciężkie maszyny torowe firmy Plasser.
Lekkie maszyny torowe firmy Atlas i Geismar remontowano dla całej
sieci PKP. Ważną pozycję w działalności DOT miała regeneracja i produkcja antyimportowa części zamiennych. Działalność ta prowadzona
była w kooperacji ze specjalistycznymi zakładami z poza PKP głównie
w zakresie hydrauliki, pneumatyki i elektroniki. Produkcja i regeneracja części zamiennych do maszyn importowanych prowadzona była
dzięki pracom zespołu konstrukcyjno - technologicznego, który opracowywał niezbędną dokumentację techniczną.
Wspólnie z ZNTK Stargard Szczeciński prowadzono prace konstrukcyjne nad opracowaniem dokumentacji do budowy nowej podbijarki torów wykorzystując własne doświadczenia zdobyte podczas
budowy prototypu podbijarki DOT Gdańsk PT-II-001 i PT-300 ZNTK
Stargard Szczeciński. W trakcie budowy prototypu PT-II-001 uzyskano 3 patenty. Pomimo obiecujących wyników w trakcie wdrażania prototypu podbijarki nie podjęto jej produkcji. Uzyskane doświadczenia
wykorzystano do konstrukcji podbijarki PT 300. Bardzo dużą uwagę
kierownictwo DOT Gdańsk kierowało na kształcenie we własnym zakresie własnych kadr specjalistów warsztatowych i pracowników inżynieryjnych zespołu konstrukcyjno-technologicznego, głównie w specjalnościach takich jak hydraulika siłowa, pneumatyka i elektronika.
Przyniosło to bardzo pozytywne wyniki w postaci dużej ilości zgłaszanych rozwiązań racjonalizatorskich i patentów. DOT i DOM Gdańsk
przez dziesięciolecia stanowiły nieodłączną część przedsiębiorstwa
państwowego Polskie Koleje Państwowe. Od 1 listopada 2000 roku
Zakład Maszyn torowych w Gdańsku, decyzją naczelnego dyrektora
Infrastruktury Kolejowej, został połączony z Zakładem Napraw Infrastruktury. W efekcie powstał Zakład Zmechanizowanych Napraw
Infrastruktury w Gdańsku. Wprowadzenie ustawy o komercjalizacji,
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restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, a także realizacja wyżej opisanych działań doprowadziły do podjęcia przez Zarząd PKP SA uchwały o powołaniu
9 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na bazie Zakładów Infrastruktury, Zakładów Zmechanizowanych Napraw Infrastruktury oraz
Zakładów Mostowych. Z dniem 31 sierpnia 2001r. postawiono w stan
likwidacji Zakład Zmechanizowanych Napraw Infrastruktury PKP SA
w Gdańsku i na jego bazie utworzono spółkę pod nazwą Pomorskie
Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o w Gdańsku. Spółka
została wyposażona w specjalistyczne ciężkie maszyny do robót torowych, profesjonalne urządzenia i odpowiednio wyposażone warsztaty
o szerokim zakresie usług specjalistycznych. Aktualnie nowa firma
prowadzi prace związane naprawą nawierzchni kolejowej, naprawę
maszyn torowych, produkcję części zamiennych, opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

7. Oddział Napraw Maszyn torowych w Krakowie
W dniu 1 lipca 1984 roku, zarządzeniem Ministra Komunikacji nr
25, został powołany Oddział Napraw Maszyn Torowych w Krakowie.
O potrzebie utworzenia DOT w Krakowie mówiło się wiele lat wcześniej. Już w połowie lat 70-tych przystąpiono do rozbudowy istniejącej
Bazy Maszyn i Sprzętu Mechanicznego w Nowej Hucie, widząc potrzebę utworzenia nowoczesnego zakładu remontowego maszyn torowych. W roku 1982 PDOKP w Krakowie zleciło budowę nowego magazynu materiałów i części zamiennych, w 1983 roku przystąpiono do
budowy hali warsztatowej nr 2 nowoczesnego, w pełni wyposażonego
obiektu, z zapleczem socjalnym i halą obróbki skrawaniem. Zadanie
inwestycyjne rozbudowy zaplecza DOT było kontynuowane zakończone już po powstaniu Oddziału.
Zasadniczym celem powołania DOT Kraków była obsługa i naprawa maszyn wysokowydajnych firmy Matisa, produkcja i regeneracja
części zamiennych do tych maszyn oraz docelowo produkcja maszyn i urządzeń. DOT Kraków, który powstał jako trzeci w kolejności DOT, mógł się już wzorować na doświadczeniach zdobytych przez
DOT Wrocław i Gdańsk. Od pierwszych dni swojego istnienia DOT
Kraków postawił na nowoczesność i postęp techniczny. Był to jedyny
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warunek, aby nieliczna załoga kompletowana od podstaw mogła podołać nałożonym zadaniom. Szczególną rolę w propagowaniu postępu
technicznego odegrał zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji, którego członkowie są autorami szeregu istotnych dla Służby Drogowej
PKP rozwiązań, w tym istotnych dla procesu technologicznego napraw
nawierzchni maszyn i urządzeń technicznych. Dużą pomocą w uzupełnianiu młodej nowoczesnej kadry pracowników stanowiła ścisła
współpraca z Zasadniczą Szkołą Zawodową PKP, gdzie utworzono,
głównie dla potrzeb DOT, specjalność mechanik urządzeń kolejowych.
Uczniowie tej specjalności odbywali praktyczną naukę zawodu w zakładowych warsztatach szkolnych DOT. Podjęto i ciągle rozszerzano
współpracę z wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi: Politechniką Krakowską, Politechniką Gdańską, Politechniką Świętokrzyską,
AGH Kraków, CNTK Warszawa. W ramach tej współpracy realizowano
prace naukowo - badawcze i badawczo - rozwojowe. W 1987 roku
nawiązano współpracę ze szwedzką firmą Elektrolux Motor i za zgodą
Ministerstwa Komunikacji rozpoczęto produkcję eksportową dla tej
firmy. Pozwoliło to podnieść na wyższy poziom technikę i technologię,
co przyczyniło się następnie do podjęcia produkcji skomplikowanych
maszyn i urządzeń dla potrzeb PKP. We wrześniu 1988 roku na zjeździe Służby Drogowej w Stargardzie Szczecińskim zaprezentowano m.
innymi: prototyp automatycznej wielowrzecionowej zakrętarki torowej,
zmodernizowaną wersję kosiarki do ław i poboczy, wersję prototypową
uchwytu do pił spalinowych Partner K 1200. Zakrętarka wielowrzecionowa i uchwyt do pił spalinowych były następnie przedmiotem produkcji seryjnej, a uchwyt do pił spalinowych przedmiotem wieloletniego eksportu. DOT Kraków jest również autorem oryginalnych opatentowanych urządzeń: profilarka ław torowiska UMT 500 (pierwowzór
podjętej na podstawie licencji z DOT Kraków przez ZNTK Stargard
Szczeciński produkcji profilarki ław PŁT), automatyczna prościarka
do zgrzein szynowych wersja stacjonarna i torowa (produkcja seryjna
DOT), obcinarki wypływów spawalniczych (produkcja seryjna DOT),
automatyczne urządzenie do złomowania szyn kolejowych (produkcja
seryjna DOT). We współpracy z firmą Plasser-Theurer zmontowano
oczyszczarkę RM 80 oraz podjęto seryjną produkcję transporterów
MFS 40 dla potrzeb PKP.
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Ze względu na wciąż rosnące zadania remontowe i produkcyjne
zorganizowano w byłej lokomotywowni w Idzikowicach warsztat nr 2.
W Skarżysku Kamiennej po przekazaniu zgrzewalni przez KZN zorganizowano nowoczesny w pełni zautomatyzowany zakład produkujący
szyny długie 210 m do prędkości 200 km/godz. W terenie na torach
sieci PKP pracowały zespoły do potokowej wymiany nawierzchni PUN1
i PUN2 wyposażone w pociągi P93 Matisa oraz zespół do naprawy
podtorza kolejowego PNP1 wyposażony w pociąg AHM 800R PlasserTheurer
Z dniem 1 października 2001 roku decyzją Zarządu PKP S.A zostały powołane PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie znalazł się w strukturze PKP PLK S.A. Obecnym
jego zadaniem jest prowadzenie prac związanych z utrzymaniem w
odpowiednim stanie torów kolejowych zarządzanych przez PKP PLK
S.A. Zakład prowadzi działalność polegającą na podnajmowaniu maszyn i urządzeń niezbędnych do prac remontowych i inwestycyjnych
na liniach kolejowych. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, jako
jedyny w Polsce, posiada specjalistyczne pociągi do wymiany torów
i podtorza kolejowego. Ten zakres działalności stanowi około 65 %
przychodów DOT. Drugim obszarem działania zakładu jest zgrzewanie szyn 25 i 30 m w odcinki 210 m i transport na plac budowy. Odbywa się to w sekcjach zgrzewania szyn w Skarżysku Kamiennej, Kędzierzynie Koźlu i Bydgoszczy. Sekcja zgrzewania szyn w Bydgoszczy
wyposażona jest w linię technologiczna do regeneracji szyn odzyskanych z toru. Zgrzewanie szyn i regeneracja szyn przynosi około 30 %
przychodu. Wykonywanie prac remontowych maszyn i urządzeń na
zewnątrz, oraz produkcja drobnych urządzeń stanowią pozostałe 5 %
przychodu DOT Kraków.
W skład zespołu działalności podstawowej DOT Kraków wchodzą
następujące komórki wykonawcze:
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− Sekcja napraw maszyn, sprzętu i utrzymania zakładu w Krakowie,
− Sekcja napraw maszyn i sprzętu w Idzikowicach,
− Sekcja zgrzewania szyn w Skarżysku Kamiennej,
− Sekcja zgrzewania szyn w Kędzierzynie-Koźlu,
− Sekcja zgrzewania szyn w Bydgoszczy,
− Sekcja zmechanizowanej wymiany nawierzchni,
− Sekcja zmechanizowanej wymiany podtorza kolejowego,
− Sekcja zmechanizowanego utrzymania podtorza kolejowego,
− Sekcja utrzymania obiektów inżynieryjnych i linii kolejowych
w Warszawie,
− Sekcja utrzymania obiektów inżynieryjnych i linii kolejowych
w Skarżysku Kamiennej,
− Sekcja utrzymania obiektów inżynieryjnych i linii kolejowych
w Katowicach,
− Sekcja utrzymania obiektów inżynieryjnych i linii kolejowych
w Kędzierzynie-Koźlu,
− Sekcja utrzymania obiektów inżynieryjnych i Linii kolejowych
w Laskowicach Pomorskich.
Sekcje utrzymania obiektów inżynieryjnych i linii kolejowych zostały przyłączone do DOT Kraków z dniem 2 stycznia 2004 roku. Powyższa struktura organizacyjna DOT Kraków funkcjonuje aktualnie.

8. Wnioski
Tworzone systematycznie i konsekwentnie przez władze ówczesnego Ministerstwa Komunikacji od lat 60-tych zaplecze techniczne dla
produkowanych w kraju i zakupionych za granicą maszyn i urządzeń
torowych, uległo obecnie dużemu rozproszeniu. Jest to konsekwencja
podjętych działań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa PKP. Jedynie DOT Kraków pozostał jako jednostka zbliżona do pierwotnej formy
organizacyjnej, ale o innej podległości służbowej i zmienionej strukturze organizacyjnej. Czas pokaże, czy te działania przyniosły rzeczywiście pozytywny skutek w zakresie perspektywy dalszego rozwoju
mechanizacji robót torowych i nadążanie za postępem technicznym
czołowych pod tym względem krajów Zjednoczonej Europy.
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Przedstawiona historia rozwoju mechanizacji w Polsce i na tym tle
historia Zakładów Maszyn Torowych we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie wskazuje na konieczność scentralizowanej koordynacji w tym zakresie. W przeciwnym razie, zdaniem autorów artykułu, do niedawna
bardzo silne, na europejskim poziomie zaplecze mechaniczne dawnej
służby drogowej ulegnie dalszemu rozproszeniu i osłabieniu.

DEVELOPMENT OF MECHANIZATION, TECHNOLOGY
AND RAILWAY MAINTENANCE ORGANISATION AT PKP
Summary
The paper presents an outline of the history of development
of mechnisation, technology and organisation applied to maintenance and construction of railroads in the period 1946-2009. An
extremely fast and effective technical and technological progress
in the Track Services of the PKP (Polish State Railways) has been
noted since the end of 1960s. This progress would have not been
possible without creating by the then Ministry of Transport the
specialised technical units in the form of Branches of Track Machines/Machinery, developed later into Departments of Track Machines/Machinery. The paper may represent an interesting training
material in the scope of constructing and maintenance of track
lines for new staff members of a railway company (of the PKP).
Keywords: mechanization development, modern technologies
DOM, DOT

ENTWICKLUNG DER MECHANISIERUNG,
TECHNOLOGIE UND ORGANSIATION
BEI INSTANDHALTUNG DER SCHIENENWEGE
DURCH PKP (Polnische Staatsbahnen)
Zusammenfassung

In dem Beitrag wird ein Grundriss der Entwicklungsgeschichte von Mechanisierung, Technologie und Organisation bei Instandhaltung und Errichtung der Schienenwege im Zeitraum vom
Ende des zweiten Weltkrieges bis zum heutigen Stand dargestellt.
Ein außerordentlich schneller und effektiver technischer und tech-
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nologischer Fortschritt im Schienenwegedienst von PKP, welcher
seit Ende der 60-er Jahre zu verzeichnen ist, wäre ohne Berufung
durch das damalige Verkehrsministerium fachtechnischen Stellen
- Abteilungen nicht möglich, die anschließend in Gleismaschinenwerke verwandelt wurden. Dieser Beitrag kann ein interessantes Schulungsmaterial für neu eingestellte Mitarbeiter der Bahngesellschaft im Bereich der Errichtung und Instandhaltung der
Schienenwege sein.
Schlüsselworte: Entwicklung der Mechanisierung, moderne
Technologien, DOM, DOT
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WYBRANE ZAGADNIENIA NOŚNOŚCI PODŁOŻA
DRÓG SZYNOWYCH ZE WZMOCNIENIEM
Streszczenie

Tematem artykułu jest ocena efektywności wzmocnienia podłoża nawierzchni kolejowej, traktowanej jako układ wielowarstwowy ośrodka ziarnistego. W pierwszej części opracowania
zamieszczono modele analityczne warstwy ośrodka sypkiego
wzmocnionego poziomymi wkładkami, których idea prowadzi
do oszacowania nośności podbudowy toru ze wzmocnieniem,
w oparciu o rezultaty badań doświadczalnych, zrealizowanych
na fizycznych modelach laboratoryjnych. Część druga ma charakter rozpoznania możliwości numerycznych oszacowań nośności i zawiera założenia procedur zmierzających do oszacowania
nośności wzmocnionego podłoża, przy zastosowaniu zaawansowanych metod i podejść w geotechnice i mechanice teoretycznej.
W podsumowaniu referatu podano wskazówki pomocne w zaawansowaniu poruszanych zagadnień.
Słowa kluczowe: mechanika nawierzchni kolejowej, mechanika podtorza

1. Problematyka mechaniki nawierzchni i podtorza
Jako miarę nośności podłoża nawierzchni drogi szynowej powszechnie przyjmuje się maksymalne naprężenie (zwykle nazywane krytycz1 dr hab. inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Budownictwa i Infrastruktury, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu,
Wydział Techniczno Ekonomiczny, tel. (071) 320 55 17, e-mail: andrzej.surowiecki@up.wroc.pl
2 dr inż., Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, Katedra Dróg i Mostów, e-mail: w.kozlowski@po.opole.pl
3 dr inż., Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa, Katedra Dróg i Mostów
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nym), niepowodujące wystąpienia strefy uplastycznienia na poziomie
torowiska. Obowiązuje zatem warunek: qdop≤qf (F)-1, gdzie qf jest obciążeniem granicznym, natomiast F = 2-3 – współczynnik pewności [14].
Mechanika nawierzchni i podtorza jest więc elementem wiedzy technicznej zawierającym ogół zagadnień nośności oraz stanu naprężenia
i odkształcenia konstrukcji drogi szynowej łącznie ze strefą aktywną
podłoża. W literaturze, np. [10] podane są próby oszacowania pionowego zasięgu tej strefy.
Modelowanie stanu wytężenia elementów podbudowy dróg szynowych wiąże się z rozwiązywaniem zagadnień geotechnicznych, operując modelami podłoża: jedno-, dwu- lub wieloparametrowymi. Wśród
parametrów wytrzymałościowych ośrodka gruntowego, będących miarą nośności wyróżniają się: kalifornijski wskaźnik nośności CBR [%]
i moduł odkształcenia E0 [MPa].
Powiększanie nośności podłoża ma znaczenie priorytetowe w obecnej sytuacji modernizowanych dróg szynowych. Metody i sposoby
wzmacniania podłoża w budownictwie komunikacyjnym omawiane
były wielokrotnie, np. [1, 6, 10]. Kompendium wiedzy na temat wzmacniania podłoża gruntowego dróg kolejowych znajduje się w poradniku
[5]. Wyróżniono w nim dwie grupy metod wzmacniania podłoża: fizyko
- mechaniczne i fizyko - chemiczne. Do pierwszej grupy należy zbrojenie gruntów, czyli instalowanie wkładek wykonanych z różnego rodzaju materiałów, wykazujących zdolność do przejmowania naprężeń
rozciągających. Tego typu wzmocnienie podłoża dróg jest rozpatrywane w niniejszym referacie. Wkładki, zlokalizowane w kierunku działania sił rozciągających, przejmują część tych sił na zasadzie współpracy z ośrodkiem gruntowym, zależnie od cech materiałowych i innych
czynników.

2. Cel i zakres tematyczny
Tematem artykułu jest ocena efektywności wzmocnienia podłoża
nawierzchni kolejowej, traktowanej jako układ wielowarstwowy ośrodka ziarnistego.
W pierwszej części opracowania zamieszczono oszacowanie nośności warstwy ośrodka sypkiego wzmocnionego poziomymi wkładkami,
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w oparciu o rezultaty badań zrealizowanych na fizycznych modelach
laboratoryjnych. W szczególności podano analityczne modele:
− stanu granicznego naprężeń przy zastosowaniu konstrukcji kół
Mohra,
− uproszczony model podłoża ze wzmocnieniem, zawierający parametr determinujący udział systemu wzmocnienia w redukowaniu odkształceń warstwy podłoża,
− model wyrażony równaniem modułu odkształcenia ośrodka niespoistego ze wzmocnieniem.
Część druga zawiera (przy zastosowaniu zaawansowanych metod
oraz podejść w geotechnice i mechanice teoretycznej) założenia procedur dotyczących:
− oszacowania nośności podłoża z gruntu wzmocnionego przy użyciu twierdzeń o nośności granicznej [2, 3, 8],
− rozwiązanie statyczne problemu nośności podłoża z gruntu
wzmocnionego, przy zastosowaniu metody charakterystyk [9],
− rozwiązanie kinematyczne problemu nośności granicznej podłoża z gruntu wzmocnionego według zasad ekstremalnych teorii
plastyczności [9].

3. Analityczne modele podbudowy toru ze wzmocnieniem
3.1. Model stanu granicznego naprężeń przy zastosowaniu
kół Mohra
Badania francuskie (LCPC-Paryż) [9], wykonane na modelach
w skali laboratoryjnej dowiodły, że ośrodek niespoisty zbrojony dwukierunkowo poziomymi wkładkami zachowuje się tak, jakby posiadał
anizotropową spójność, której wartość wyrażono zależnością:

c* = Rr tg(450 + 0,5 ϕ) (2 ∆z)-1

(1)

w której: Rr – wytrzymałość jednostkowa płaszczyzny zbrojenia na
rozciąganie [kN/m]; ϕ - kąt tarcia wewnętrznego ośrodka gruntowego; ∆z – pionowy odstęp wkładek zbrojenia [m].
Spójność c* jest wynikiem tzw. naprężenia początkowego σ0, wzbudzanego wkładkami zbrojenia. Jednym z ważniejszych rezultatów
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badań wykonanych w LCPC [8] jest analityczna prezentacja krzywej zniszczenia próbki piasku zbrojonego folią aluminiową, badanej
w aparacie 3-osiowego ściskania, przedstawionej w płaszczyźnie naprężeń głównych σ1, σ3 :

σ1 = f (σ3) = σ3 tg2(450 + 0,5φ) + σ0

(2)

gdzie: σ0 – naprężenie początkowe, będące efektem wzmocnienia.
Równanie (2) jest w istocie modelem podbudowy toru ze wzmocnieniem. Stan graniczny naprężeń w ośrodku niespoistym typu podbudowa toru, niezbrojonym i zbrojonym jest przedstawiony na rysunku 1, przy założeniu stałego naprężenia poziomego σ3 (odpór poziomy
ośrodka) i zwiększającego się obciążenia eksploatacyjnego σ1.

Rys. 1. Ilustracja stanu granicznego naprężeń w ośrodku niespoistym niezbrojonym (1) i zbrojonym (2)

3.2. Model podłoża ze wzmocnieniem, wyrażający efektywność systemu wzmocnienia
Z badań doświadczalnych wynika [11, 12, 13], że funkcja zbrojenia
(polipropylenowe siatki) w ośrodku gruntowym polega na: 1) pojawieniu się cech lokalnej kohezji c*; 2) efekcie zwiększenia się kąta tarcia
wewnętrznego o wielkość ∆ϕ; 3) redukowaniu wartości współczynnika
poziomego parcia K* = σ2*(σ1)-1 dla danego gruntu w zależności od liczby i rozmieszczenia wkładek.
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Wobec uwarunkowań towarzyszących wspomnianym badaniom
doświadczalnym można przyjąć, że wartości współczynnika parcia K
zawierają się w przedziale od K0 w stanie spoczynku (ośrodek gruntowy luźno nasypany, nieobciążony) do Kmin = tg2 (450 – 0,5ϕ) w stanie
granicznym czynnym. Mając na uwadze osobliwą cechę gruntu zbrojonego, współczynnik parcia jest wyrażony wzorem:

K* = σ2*/σ1 = (σ2 -∆σ2, k ) (σ1)-1 = K - ∆K

(3)

Istnieje przy tym nierówność: K* < K, gdzie K jest współczynnikiem
parcia w gruncie niezbrojonym, natomiast element ∆K jest rezultatem
wzmocnienia. Wartość naprężenia poziomego ∆σ2,k przejmowanego
przez zbrojenie jest zależna od stanu zagęszczenia ośrodka gruntowego i cech wytrzymałościowych zbrojenia. Pomniejszenie współczynnika K wskutek zbrojenia, przyjęte za parametr efektywności wkładek
i oznaczone symbolem ∆K, zaproponowano ująć zależnością:

∆K = K – K* = ∆σ2,k (σ1 )-1 = E µc W (tgϕ)-1

(4)

gdzie: ϕ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu, E – moduł Younga materiału zbrojenia, µc = µ1 + µ2 + ... + µn – całkowity procent zbrojenia
określany jako suma jednostkowych µi dla pojedynczych wkładek zbrojenia, W [MPa-1]- współczynnik korekcyjny, o wymiarze
umożliwiającym uzyskanie bezwymiarowości ∆K.
W powyższym wzorze wyrażenie tgϕ określa stan gruntu. Natomiast
iloczyn Eµc = λ jest uważany za uogólniony parametr zbrojenia, charakteryzujący cechy wytrzymałościowe i liczbę wkładek.
3.3. Model wyrażony praktycznym równaniem modułu odkształcenia
Opracowano podstawy do sporządzenia formuły matematycznej,
służącej do oszacowania wartości modułu odkształcenia warstwy
ośrodka sypkiego ze wzmocnieniem (polipropylenowymi siatkami), na
bazie odkształceń pionowych generowanych statycznym pionowym
naciskiem. Zaproponowano trzy uniwersalne postaci formuły: w przypadku zbrojenia pojedynczą wkładką; zespołem dwóch wkładek oraz
wieloma warstwami zbrojenia w stałym odstępie pionowym. Lokalizacja wkładki lub wkładek została wyrażona w dwóch pierwszych
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przypadkach za pomocą funkcji korekcyjnej, której kilka wariantów
określono metodą numeryczną.
W praktyce inżynieryjnej nośność nawierzchni i podłoża dróg jest
badana na podstawie pomiarów odkształceń pionowych. Niniejszy referat stanowi uogólnienie teoretyczne wyników badań stanu odkształcenia modeli obciążanych statycznie. Celowym jest więc odniesienie
rezultatów badań do wzoru stosowanego przy obliczaniu modułu odkształcenia E, na podstawie badania aparaturą VSS [7, 14]:

E1 = 3 ∆p1 (4 ∆s1 )-1 D; E2 = 3 ∆p2 (4 ∆s2 )-1 D

(5)

gdzie: ∆p1, ∆p2 – przyrosty obciążenia, kolejno w pierwszym i drugim
cyklu obciążenia; ∆s1, ∆s2 – przyrosty przemieszczeń pionowych
odpowiednio w pierwszym i drugim cyklu obciążenia dla zmiany
obciążeń w zakresie ∆p; D= 0,3 m-średnica płyty pomiarowej.
Wzór (5) potraktowano jak analityczny zapis modelu pracy warstwy
ośrodka sypkiego ze wzmocnieniem. Wartość ∆s wyrażono funkcją zawierającą współczynnik korekcyjny W, uwzględniający relację między
teorią a doświadczeniem. Współczynnik ten ma także postać funkcji.
Opracowana procedura polega na sformułowaniu równania, z którego
po podstawieniu parametru wyrażającego lokalizację wkładki oblicza
się osiadanie próbki ∆si. Następnie po podstawieniu wartości osiadania do wzoru (5) otrzymuje się moduł odkształcenia. Zaproponowano
trzy typy modeli:
I – ośrodek zbrojony pojedynczą wkładką (parametrem jest lokalizacja wkładki zi),
II – ośrodek zbrojony dwiema wkładkami (parametrem jest lokalizacja wkładek zi1, zi2),
III –ośrodek zbrojony wieloma wkładkami zlokalizowanymi poziomo
(zasadnicze elementy: pionowy odstęp wkładek ∆z, wytrzymałość na rozciąganie Rr).
W przypadku modelu typu I zaproponowano równanie do obliczenia wartości ∆si:

∆si = Wi zi ( H )-1

(6)

gdzie: H = 0,42 m –wysokość modelu, zi – parametr lokalizacji
wkładki.
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Poniżej podano zbiór współczynników korekcyjnych, będących
funkcjami Wi = f (zi, ∆si ,) z których każda jest wspólna dla poszczególnych lokalizacji zi wkładki i osiadań ∆si próbki gruntu. Funkcje
Wi wytypowano w procesie aproksymacji numerycznej (R2 jest współczynnikiem determinacji): W = 0,0023 z-0,7398, R2 = 0,9971; W = -0,01
ln (z)-0,0074, R2 = 0,9247; W = 0,0235 e-4,7312 z, R2 = 0,856; W = 0,3496 z2
– 0,2053 z + 0,0335, R2 = 0,9125; W = -1,935 z3 + 1,5686 z2 – 0,4125 z
+ 0,0412, R2 = 0,9846; W = 10,10 z4 – 10,424 z3 + 3,8944 z2 – 0,6406 z
+ 0,0469, R2 = 0,9995.
Rozpatrując model typu II, zaprojektowano zbrojenie w 6 wariantach, przy czym położenie jednej z wkładek jest niezmienne i wynosi z6
= 0,33 m, natomiast lokalizacja drugiej wkładki jest zmieniana w zakresie poziomów pomiarowych: z1 = 0,03 m; z2 = 0,09 m; z3 = 0,15 m;
z4 = 0,21 m; z5 = 0,27 m; z7 = 0,39 m. Położenie wkładki unieruchomionej na poziomie z6 = 0,33 m opisano parametrem:

k = z6 ( H )-1 = 0,33 m ( 0,42 m )-1 = 0,7857

(7)

Równanie do obliczenia przemieszczeń pionowych ∆si ma postać:

∆si = k Wi zi ( H )-1

(8)

Funkcje Wi = f(zi, ∆si) wytypowano jak poprzednio sposobem aproksymacji numerycznej: W = 0,0027 z-0,7182; R2 = 0,9826; W = -0,0121ln
(z) – 0,0097; R2 = 0,8809; W =- 3,3333 z3 + 2,5195 z2 – 0,5953 z +
0,052; R2 = 0,9757; W = 22,121 z4 – 21,107 z3 + 7,1015 z2 – 1,0156 z
+ 0,0618; R2 = 0,998.
W trzecim typie modelu zaproponowano równanie modułu odkształcenia E dla ośrodka częściowo odkształcającego się poziomo [7,
14]:

∆s = h σ1 ( E )-1

(9)

gdzie: h = 0,42 m – grubość warstwy ośrodka, σ1 – naprężenie pionowe od obciążenia.
Naprężenie σ1 we wzorze (9) można wyrazić za pośrednictwem
współczynnika σ1 = σ2/K.
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Pozostaje problem wyprowadzenia równania do obliczenia wartości K, w którym wystąpiłyby postulowane parametry: pionowy odstęp
wkładek ∆z oraz wytrzymałość na rozciąganie Rr. Równanie to otrzymano, przyjmując obciążenie o wartości powodującej czynny stan graniczny w modelu gruntu zbrojonego. Posłużono się warunkiem stanu
granicznego dla ośrodka sypkiego w płaszczyźnie xy:

0,25 (σx - σy )2 + τxy2 = 0,25 sin2ϕ (σx + σy + 2 u )2

(10)

gdzie: τxy - naprężenie styczne; σx , σy – naprężenia normalne; u = c
ctgϕ; c – spójność; ϕ - kąt tarcia wewnętrznego w ośrodku bez zbrojenia.
Po uwzględnieniu symboli naprężeń głównych (σ1 – pionowe, σ2 –
poziome) i przekształceniu wzoru (10) otrzymuje się:

0,5 (σ1 + σ2 ) sinϕ = 0,5 (σ1 - σ2 ) – c cosϕ

(11)

Równanie (11) adaptowano dla gruntu ze zbrojeniem i zapisano
jako równanie stanu granicznego:

0,5 (σ1gr* + σ2gr* ) sinϕ* = 0,5 (σ1 gr* - σ2 gr* ) – c cosϕ

(12)

Po kolejnych przekształceniach otrzymano:

1 - σ2 gr* (σ1 gr* )-1 = [ 1 + σ2 gr* (σ1 gr* )-1 ] sin ϕ* + 2 c* cos
ϕ* (σ1 gr* )-1

(13)

1 – Kmin* = sinϕ* + Kmin* sinϕ* + 2c* cosϕ* (σ1 gr* )-1

(14)

oraz podstawiając σ2 /σ1 = K,

Ostatecznie doprowadzono do dwóch postaci wzoru (14) w celu obliczenia Kmin*:

Kmin* = (1 – sinϕ*) (1 + sinϕ*)-1 – 2c* cosϕ* [(1 + sinϕ*) σ1
* -1
]
gr

(14a)

Kmin* = tg2(450 – 0,5ϕ*) – 2c* cosϕ* [(1 + sinϕ*) σ1 gr* ]-1

(14b)

Wzory (14a), (14b) zawierają anizotropową kohezję c*, charakterystycznej dla zbrojonego gruntu sypkiego. Po podstawieniu wyrażenia
c* ze wzoru (1) do wzoru (14b) otrzymuje się formułę do obliczenia
Kmin*, która zawiera parametry Rr oraz ∆z :

Kmin* = tg2(450 – 0,5 ϕ*) – cosϕ* [(1 + sinϕ*) σ1 gr* ]-1 Rr
( ∆ z )-1 tg2 (450 + 0,5ϕ)

(15)
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Wartość Kmin* obliczona ze wzoru (15) podstawiona do zależności σ1
= σ2/K i następnie do (9) umożliwi uzależnienie wielkości osiadań ∆s
od Rr oraz ∆z a także od wartości kąta tarcia ϕ. Odnośnie kąta tarcia
w ośrodku zbrojonym ϕ* należy spodziewać się, że zachodzi nierówność: ϕ* > ϕ oraz ϕ* - ϕ = ∆ϕ, ponieważ ośrodek gruntowy ze zbrojeniem
zachowuje się jakby nastąpiło zwiększenie kąta tarcia o wartość ∆ϕ,
zależną między innymi od parametrów zbrojenia.

4. Nośność podłoża z gruntu wzmocnionego
4.1. Uwagi ogólne
Przedstawiono program zadań, do realizacji w kierunku docelowego
oszacowania nośności podłoża ze wzmocnieniem przy zastosowaniu
technik numerycznych i w oparciu o zaawansowane metody geotechniki i mechaniki teoretycznej. Proponowane są podejścia:
− oszacowanie nośności podłoża z gruntu wzmocnionego przy użyciu twierdzeń o nośności granicznej (twierdzenie o dolnej oraz
górnej ocenie obciążenia granicznego), na podstawie których wyznaczony zostanie przedział zawierający poszukiwaną wartość
obciążenia granicznego [2, 3, 8, 9],
− rozwiązanie statyczne problemu nośności podłoża z gruntu wzmocnionego, przy zastosowaniu metody charakterystyk,
opracowanej w IBW PAN-Gdańsk [8],
− rozwiązanie kinematyczne problemu nośności granicznej podłoża z gruntu wzmocnionego według zasad ekstremalnych teorii
plastyczności [8, 9].
4.2. Oszacowanie nośności podłoża z gruntu wzmocnionego
przy użyciu twierdzeń teorii nośności granicznej
Podany sposób oszacowania nośności granicznej, nazywany „najprostszym” [2, 3, 8] polega na zastosowaniu twierdzeń o nośności
granicznej. Na podstawie tych twierdzeń (o dolnej i górnej ocenie obciążenia granicznego) można oszacować przedział zawierający poszukiwaną wartość obciążenia granicznego. W celu wstępnego oszacowania nośności podłoża wystarczająca jest znajomość dolnej oceny
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obciążenia granicznego. W tym przypadku stosowane jest twierdzenie
statyczne teorii nośności granicznej oraz sztywno-plastyczny model
gruntu zbrojonego. Danymi do obliczeń są: układ geometryczny zadania, warunki brzegowe naprężeń, warunek plastyczności odnoszący
się do materiału konstrukcji. Twierdzenie o dolnej granicy obciążenia jest szczególnie adresowane do materiałów anizotropowych, do
których zalicza się ośrodek ziarnisty zbrojony poziomymi warstwami. Przyjmując zgodnie z publikacją [8] założenie, że utrata nośności
warstwy ośrodka ziarnistego wzmocnionego odbywa się jednocześnie
z uplastycznieniem medium gruntowego i zbrojenia [4], używany jest
warunek plastyczności [8]:

f = (σ1 – σ2)2 – (σ1 + σ2)2 sin2ϕ + σ02 cos2ϕ + 2σ0 [(σ1- σ2)
cos2α - (σ1 +σ2) sin2ϕ]= 0

(16)

σ1 (cos2ϕ - 2 sin2α) + σ2 (cos2ϕ - 2 cos2α) + σ0 (cos22α sin2ϕ) < 0

(17)

Po przyjęciu kolejnego założenia, że zbrojenie w całości jest tylko
rozciągane, otrzymano:

Na rysunku 2 pokazano schemat zadania, czyli wg [8] pole naprężeń
(proste, statycznie dopuszczalne) w półprzestrzeni z gruntu wzmocnionego, obciążonej pasmem równomiernie rozłożonym. W polach I oraz
I’ występuje jednoosiowy stan naprężenia, natomiast w polu II obowiązuje dwuosiowy stan naprężenia. Pole naprężeń będzie statycznie
dopuszczalne, jeżeli będą spełnione warunki równowagi, czyli naprężenia w obszarach: I, I’, II nie będą przekraczać warunku plastyczności (16). Do dyspozycji jest układ czterech równań z 4 niewiadomymi:
dwa równania równowagi układu oraz dwa warunki plastyczności. Po
rozwiązaniu układu tych równań otrzymuje się 4 niewiadome: k, p,
q, ß. Po wykonaniu stosownych operacji analitycznych otrzymuje się
wzór do oszacowania obciążenia granicznego:

pgran = 0,5σ0 (1 + √ sinϕ)2 (1 + sinϕ) (1 – sinϕ)-1

(18)

Biorąc za podstawę twierdzenie o dolnej granicy nośności oceniono,
że obciążenie obliczone ze wzoru (18) jest nie większe niż obciążenie
powodujące utratę nośności podłoża [8, 9].
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Rys. 2. Schemat zadania-pole naprężeń (proste, statycznie dopuszczalne)
w półprzestrzeni z gruntu wzmocnionego, obciążonej pasmem równomiernie rozłożonym [8]

4.3. Rozwiązanie statyczne problemu nośności podłoża z gruntu wzmocnionego
Rozwiązanie zostało opracowane w IBW PAN-Gdańsk [4, 8], przy
zastosowaniu metody charakterystyk. Rys 3 ilustruje schemat zadania: w celu likwidacji miejscowej nieoznaczoności rozwiązania założono po obu stronach fundamentu niewielkie równomiernie rozłożone
pionowe obciążenie q. Rozpatrywany jest płaski stan odkształcenia.
Nośność graniczną, traktowaną jako minimalna wartość siły P niezbędna do eskalacji znacznych odkształceń plastycznych wyznacza
się z rozwiązania układu równań różniczkowych równowagi i warunku plastyczności:

f (σx, σy, τxy, ς ) = 0

(19)

gdzie: γ jest ciężarem objętościowym ośrodka gruntowego.
Powyższy układ równań można rozwiązywać metodą charakterystyk, gdyż jest on typu hiperbolicznego dla każdego z warunków
plastyczności gruntu wzmocnionego [8]. Stosując procedurę podaną
w [8] otrzymuje się graniczną wartość obciążenia pionowego:

pgran =(1+sinϕ){q(1-sinϕ)-1+σ0exp[(0,5π-ϕ)tgϕ]-1}exp(πtgϕ

(20)

gdzie: σ0 jest naprężeniem od zbrojenia. Gdy grunt jest niezbrojony,
czyli σ0 = 0, wtedy wzór (20) otrzymuje postać klasycznego równania nośności podłoża niespoistego.
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Rys. 3. Schemat zadania: półprzestrzeń z gruntu zbrojonego obciążona
pasmem o intensywności p i szerokości b [8]

4.4. Rozwiązanie kinematyczne problemu nośności granicznej podłoża z gruntu wzmocnionego
Rozwiązanie przedstawione w [8] jest realizowane według zasad ekstremalnych teorii plastyczności. Kinematycznie dopuszczalny mechanizm zniszczenia ośrodka gruntowego zbrojonego ilustruje rysunek 4.
Założono, że element obciążający przemieszcza się pionowo w dół ze
stałą prędkością v0, łącznie ze sztywnym klinem F’EA’. Siatka charakterystyk prędkości pokrywa się z siatką charakterystyk dla naprężeń.
Wykonując odpowiednią procedurę otrzymuje się zależność obowiązującą w całym wachlarzu A’ED’ do obliczenia prędkości wzdłuż linii
nieciągłości EG’ oraz ED’:

v= v0 (2 sinε)-1 exp[(0,5π – φ) tgФ]

(21)

gdzie: Ф – kąt, pod którym jest odchylona prędkość v od linii nieciągłości.
Linia A’D’ jest charakterystyką graniczną dwóch obszarów gruntu
zbrojonego: zawierającego włókna uplastycznione oraz sztywne. Linia
(charakterystyka) AD oddziela obszary gruntu zbrojonego o sztywnych
włóknach i gruntu zachowującego się jak klasyczny ośrodek sypki.
W obszarze A’D’AD nie ma przyrostu prędkości, ponieważ został sprowadzony do jednej linii
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Rys. 4. Kinematycznie dopuszczalny mechanizm zniszczenia ośrodka
gruntowego zbrojonego przy zastosowaniu metody charakterystyk [8]:
charakterystyki F’ED’DB oraz A’EG’GJ są liniami nieciągłości prędkości,
obszar poniżej linii JGG’EDD’B jest obszarem sztywnym

W wachlarzu ADC obowiązuje identyczny związek do obliczania
prędkości jak w obszarze A’ED’. Natomiast trójkąt ACB przesuwa się
jak sztywny blok z prędkością:

v= v0 (2 sinε)-1 exp(0,5π tgФ)

(22)

We wzorach (21) i (22) znajdują się parametry (v0, ε, φ, Ф), na podstawie których możliwe jest rozpoznanie cech ośrodka gruntowego
i zbrojenia tworzących kompozyt. W zależności od zmian cech dotyczących składników gruntu zbrojonego otrzymuje się zmienną wartość prędkości v.

5. Podsumowanie
Wiodącym problemem w artykule jest nośność podłoża (podbudowy) drogi szynowej ze wzmocnieniem. O nośności, szacowanej analitycznymi modelami, sporządzonymi w oparciu o rezultaty badań
stanu naprężenia i odkształcenia ośrodka niespoistego ze wzmocnieniem, zrealizowanych na fizycznych modelach laboratoryjnych stanowią parametry:
− anizotropowa spójność σ0 wzbudzana zbrojeniem; kąt tarcia wewnętrznego φ* oraz naprężenie normalne σ1 (w modelu „naprężeniowym” przy zastosowaniu konstrukcji kół Mohra),
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− redukcja współczynnika poziomego parcia ∆K (w modelu bazującym na parametrze determinującym udział systemu wzmocnienia w redukowaniu odkształceń ośrodka-matrycy),
− przemieszczenie pionowe ∆si (w modelu wyrażonym równaniem
modułu odkształcenia).
Zaprogramowane w drugiej części artykułu zadania zmierzają do
oszacowania poniżej podanych parametrów nośności, przy zastosowaniu procedur wynikających z zaawansowanych metod geotechniki
i mechaniki teoretycznej:
− obciążenie graniczne qgran przy użyciu twierdzenia o dolnej ocenie obciążenia granicznego,
− nośność podłoża z gruntu wzmocnionego pgran przy zastosowaniu
metody charakterystyk,
− prędkość przemieszczeń v wydzielonych sektorów ośrodka ze
wzmocnieniem (rozwiązanie kinematyczne).
Zmienność wartości liczbowej podanych powyżej parametrów modeli determinuje wartość nośności ośrodka gruntowego zbrojonego.
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SELECTED PROBLEMS OF LOAD-CAPACITY
OF RAILWAY SUBSOIL WITH STRENGTHENING
Summary

The theme of the paper is the estimation of the effectivity of the
strengthening of the basis of the railway pavement , treated as the
arrangement the many-layered centre of grainy. In the first part of
the elaboration we placed analytical models of layers of the friable
heavy-duty centre with horizontal insertions whose the idea manages appraisable of the carrying capacity of the foundation of the
track with the strengthening, basing on results of experimental research , realized on physical laboratory - models. The second part
of the paper has the character of the diagnosis of the possibility
of numeric estimations of the carrying capacity and contains foundations of procedures aiming estimation of the carrying capacity
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of the heavy-duty basis, using advanced methods and approach
in geotechnic and the theoretical mechanics. In the recapitulation
of the report helpful advices in promotedding of moved problems
have been given.
Keywords: railway track mechanics, railway substructure mechanics

AUSGEWÄHLTE PROBLEME DER TRAGFÄHIGKEIT
DER VERSTÄRKTEN EISENBAHNBETTUNG
Zusammenfassung
Gegenstand des Beitrags ist Beurteilung der Effektivität der
Verstärkung der Eisenbahnbettung, betrachtet als ein vielschichtiges System des körnigen Mediums. Im ersten Teil der Studie wurden analytische Modelle der Schicht eines sandigen und mit horizontalen Einlagen verstärkten Mediums eingerückt, deren Idee
zur Beurteilung der Tragfähigkeit des Gleisunterbaus anhand der
Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen führt, die an physischen Labormodellen durchgeführt wurden. Der zweite Teil hat
einen Charakter der Erkennung der Möglichkeiten der numerischen Ermittlung der Tragfähigkeit und enthält Grundsätze für Verfahren zur Beurteilung der Tragfähigkeit des verstärkten Grundes,
unter Anwendung von fortgeschrittenen Methoden und Konzepten
in der Geotechnik und theoretischen Mechanik. Im Resümee des
Beitrags wurden Hinweise genannt, die bei Weiterforschung der
berührten Probleme hilfsreich sein können.
Schlüsselworte: Mechanik des Oberbaus, Mechanik des Bahnkörpers.
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PROBLEMY DIAGNOSTYKI TORU
BEZSTYKOWEGO

Streszczenie

Nierównomierny rozkład sił podłużnych w szynach toru bezstykowego może doprowadzić w niekorzystnych warunkach do
jego odkształcenia, a nawet wyboczenia. Zmianę rozkładu sił
powoduje również wykonywanie robót utrzymania. Tradycyjna
diagnostyka wykorzystuje pomiar przemieszczeń podłużnych
szyn metodą punktów stałych. Zastosowanie innych metod pomiaru umożliwi w przyszłości ciągłe monitorowanie stanu toru
bezstykowego.
Słowa kluczowe: diagnostyka, tor bezstykowy, rozkłady sił
podłużnych, bezpieczeństwo eksploatacji

1. Wprowadzenie
Tor bezstykowy w obecnej chwili układany jest zarówno w torach
głównych, jak również w torach drugorzędnych i znaczenia miejscowego. Decydują o tym jego zalety w postaci braku złączy szynowych
stanowiących miejsca zwiększonych oddziaływań dynamicznych, prowadzących do zwiększenia odkształceń toru i przyśpieszonego zużycia
elementów nawierzchni. Dlatego też ocenia się, że koszty utrzymania toru bezstykowego są o około 25% procent mniejsze od kosztów
utrzymania klasycznego toru. Również znacznie mniejsze jest zużycie
samych pojazdów oraz pobieranej przez nie energii trakcyjnej przy zachowaniu lepszej spokojności jazdy i mniejszej emisji akustycznej.
1 prof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
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W przypadku prawidłowego ułożenia i właściwego utrzymania toru
bezstykowego naprężenia termiczne stanowiące dodatkowe obciążenie konstrukcji nawierzchni nie powinny stanowić zagrożenia dla jej
bezpieczeństwa.
Jednakże różne okoliczności mogące wystąpić w eksploatacji, takie jak oddziaływania sił trakcyjnych (sił podłużnych pochodzących
od hamowania i rozruchu pojazdów trakcyjnych) i niejednorodność
konstrukcyjna nawierzchni (w miejscach przejazdów, dojazdów do
mostów itp.), szczególnie przy złym utrzymaniu nawierzchni doprowadzają do stanu grożącego utratą stateczności przez tor bezstykowy. Wymienione czynniki powodują zmianę rozkładu sił podłużnych
na długości toru. Wskutek powtarzających się oddziaływań pojazdów
i zmienności oporów toru w szynach mogą wystąpić miejsca zwiększonych naprężeń.
Zjawiska obserwowane w czasie eksploatacji poza odcinkami końcowymi („oddychającymi”), a więc w strefie centralnej toru bezstykowego, to przede wszystkim przemieszczenia podłużne szyn (pełzanie)
oraz miejscowe poziome i pionowe odkształcenia toru, narastające z
upływem czasu. Zjawiska te o charakterze reologicznym mogą nawet
doprowadzić do wyboczenia toru bezstykowego.
Zwiększone zainteresowanie problematyką diagnostyki i utrzymania toru bezstykowego wiąże się ze zmianą warunków eksploatacji
współczesnej kolei. Zmiany te to coraz większe prędkości w ruchu
osobowym, w warunkach europejskich wyrażające się budową sieci linii dużych prędkości, a w ruchu towarowym zwiększonymi naciskami osi i większymi prędkościami jazdy. W Europie naciski osi
nie przekraczają zazwyczaj 250 kN, rozstaw osi wózków pojazdów szynowych zawiera się w granicach 1,8÷3,0 m (w przypadku wagonów
dwuosiowych 8÷20 m), a obciążenia jednego metra nawierzchni nie
przekraczają 80 kN/m toru. Siły trakcyjne przekazywane podczas hamowania i rozruchu pociągów przy ich równomiernym rozkładzie na
długości 30 m osiągają maksymalnie do 33 kN/m toru, a przy hamowaniu na długości 300 m – do 20 kN/m toru. Przy tych obciążeniach,
pomimo wprowadzania współczesnego taboru o nowych systemach
zawieszenia i rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających utrzymanie oddziaływań taboru na dopuszczalnym poziomie konieczne jest
bardzo dobre utrzymanie nawierzchni uzależnione od prowadzenia
właściwej diagnostyki toru bezstykowego.
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2. Zasadnicze problemy eksploatacji toru bezstykowego
Podstawowymi parametrami występującymi w analizach stanu
toru bezstykowego są wartości podłużnych sił termicznych działających w szynach i rozkład tych sił na długości toru. Znajomość tego
rozkładu jest istotna dla eksploatacji i umożliwia lokalizację miejsc,
w których występowanie zbyt dużych sił może stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa pracy toru bezstykowego.
Temperaturę neutralną TN można wyznaczyć z następującego równania:

F = A E α (Tszyn – TN) [kN]

(1)

gdzie:
F – siła podłużna w szynie [kN],
A – przekrój poprzeczny szyny [mm],
α – współczynnik rozszerzalności cieplnej stali szynowej [1/ °C],
Tszyn – temperatura szyny w chwili pomiaru [°C].
Zmianę temperatury neutralnej wywołaną wspomnianymi wcześniej czynnikami można obliczyć z wyrażenia:

ΔTN = Tszyn +

F
[° C]
AEα

(2)

gdzie dla szyny 60 E1:

A E α = 18,6 [kN]

(3)

W tym przypadku obliczenie wartości temperatury neutralnej wymaga równoczesnego pomiaru aktualnej temperatury szyny oraz działającej w szynie siły podłużnej.
Szczególnie istotna jest więc właściwa ocena wartości temperatury
neutralnej szyn zmieniającej się pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych (zwłaszcza tam gdzie oddziałują dodatkowe siły trakcyjne lub
występują miejscowe niejednorodności konstrukcyjne nawierzchni
(przejazdy, dojazdy do mostów, odcinki toru na styku z rozjazdami
itp.).
Dla właściwej oceny warunków pracy toru bezstykowego ma również istotne znaczenie analiza częstości występowania na danym terenie poszczególnych wartości temperatur szyn oraz ekstremalnych
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dobowych i sezonowych wahań temperatury. Badania wykazały, że
podczas słonecznej pogody różnica między temperaturą powietrza
i temperaturą szyny może sięgać wartości 20°C w lecie i 10°C w zimie.
Przy braku bezpośredniego nasłonecznienia różnica temperatur szyn
i powietrza nie przekracza 1°C, natomiast podczas opadów deszczu
lub przy bardzo dużej wilgotności powietrza różnice między omawianymi temperaturami praktycznie nie występują. Porównanie temperatury szyn i temperatury powietrza wskazuje na znaczne różnice ich
wartości. Różnice te są zależne od wielu czynników, między innymi od
pory roku, pory dnia, pogody, stanu nasłonecznienia szyn oraz stanu
ich powierzchni itp.
Ze względu na znaczne różnice temperatur, jakie można zaobserwować w ciągu dnia (skoki spowodowane zmianami pogody i nasłonecznienia), bezpośrednie porównanie temperatur szyn w różnych porach dnia jest znacznie utrudnione, a w wielu przypadkach mylne.
Z analizy warunków termicznych wynika, że tory w Polsce znajdują
się głównie w strefie naprężeń rozciągających, bowiem okres występowania temperatur mniejszych od wartości temperatur neutralnych
obejmuje ok. 220 dni. Temperatury, w których może dojść do utraty
stateczności przez tor bezstykowy, występują w stosunkowo krótkim
okresie (około 25 dni w roku) [5].
Zmiany sił podłużnych w szynach toru bezstykowego mogą być
wyrażone poprzez zmianę wartości neutralnej temperatury szyn TN
definiowanej jako temperatura, przy której nie występują w szynie
naprężenia termiczne.
Typowym objawem wskazującym na możliwość zmiany temperatury neutralnej szyny jest jej pełzanie. Najogólniej ujmując, podłużne
przemieszczenie szyn (pełzanie) ma miejsce wówczas, gdy siły podłużne w danym przekroju poprzecznym szyny przekroczą graniczną wartość sprężystych przemieszczeń szyn względem podkładów lub szyn
wraz z podkładami w podsypce. Badania wskazują, że przemieszczenie toru jest wprost proporcjonalne do gradientu temperatury, a odwrotnie proporcjonalne do sztywności ramy toru.
Wielkość pełzania zależy od różnic w zagęszczeniu podsypki i docisku stopki szyny w przytwierdzeniach, oddziaływania sił trakcyjnych
(hamowania i rozruchu pojazdów), jak również od różnic w nagrzaniu
szyn na długości toru. Na części odcinka, na którym nastąpiło pełzanie, pojawi się w szynach przyrost siły podłużnej, zaś na części sąsied-
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niej zmniejszenie tej siły. Oznacza to zmianę wartości temperatury
neutralnej. Wszystko to prowadzi do nierównomiernego rozkładu sił
podłużnych w torze bezstykowym i tworzeniem się odcinków lokalnej
równowagi (rys. 1).

Rys. 1. Nierównomierność rozkładu sił podłużnych na długości toru bezstykowego

Oprócz naprężeń termicznych w szynach toru bezstykowego mogą
się dodatkowo pojawiać:
– naprężenia wskutek pełzania toków szynowych (podłużnych
przemieszczeń samych szyn lub szyn wraz z podkładami);
– naprężenia własne (powstające w procesie produkcji szyn, ich
transportu i wyładunku, a następnie ułożenia i przytwierdzenia
do podkładów);
– naprężenia wskutek oddziaływań eksploatacyjnych (zginania
pod obciążeniem oraz hamowania i rozruchu pojazdów trakcyjnych).
Pionowe przemieszczenia szyn są wynikiem występujących losowo różnic w osiadaniu podsypki oraz niejednorodności konstrukcyjnej nawierzchni. Ruchy poprzeczne toru położonego w łukach o małych promieniach oraz wspomniane przemieszczenia pionowe będące
wynikiem zróżnicowania charakterystyk dynamicznych toru mogą
być również powodem zmiany naprężeń w szynach na długości toru.
Zmiana sił podłużnych może być niekiedy spowodowana ogrzaniem
szyn wywołanym prądami wirowymi podczas hamowania. Zakres nierównomiernego ogrzania szyn (głównie strefy główki) zależy od liczby przejeżdżających pojazdów szynowych oraz czasu hamowania.
W przypadku hamowania jednostek ICE, przy przejazdach pociągów
co 10 min. rejestrowano przyrost temperatury szyny o 40°C [9].
Częstym miejscem występowania odkształceń są odcinki toru bezstykowego przyległe do rozjazdów lub obiektów inżynieryjnych stawia-

478

Towpik K.

jących opór przemieszczeniom toru, co może powodować miejscową
kumulację naprężeń zagrażającą stateczności toru. W niekorzystnych
warunkach, zwłaszcza przy złym utrzymaniu, tor bezstykowy może
ulec odkształceniu, a nawet wyboczeniu, a wskutek działania dużych
sił rozciągających może nastąpić pęknięcie szyny.
Wyboczenie następuje wówczas, gdy siły działające w szynach pokonują opór podsypki oraz sztywność ramową toru. Zazwyczaj poprzedzone jest ono pojawieniem się odkształceń toków szynowych.
Wartość sumy sił podłużnych działających w obu szynach toru bezstykowego, przy której może nastąpić wyboczenie, określane jest jako
siła krytyczna.
Na fot. 1 pokazano przykłady wyboczeń toru obserwowane na kolejach Stanów Zjednoczonych.

Fot. 1. Przykłady wyboczeń toru obserwowane na kolejach amerykańskich [8]

Z praktyki i licznych badań wynika, że zasadniczymi czynnikami
konstrukcyjnymi, które decydują o stateczności toru bezstykowego,
są:
– sztywność ramy toru, zależna od sztywności szyn oraz oporów
przytwierdzeń przeciwko skręcaniu szyny w przytwierdzeniu;
– opory ośrodka podsypkowego przeciwko przesunięciom ramy
toru;
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– istniejące w torze początkowe nierówności poziome i pionowe
toków szynowych, których graniczną wartość uzależnia się od
prędkości jazdy pociągów i układu toru.
Już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku specjaliści niemieccy
proponowali ograniczenie dopuszczalnych przemieszczeń poprzecznych ramy toru tzw. punktami krytycznymi. W przypadku, gdy nie
przekroczy się granicznych, łącznych przemieszczeń sprężystych
i trwałych toru oznaczonych punktami krytycznymi, dobowe wahania
temperatury szyn i wpływ oddziaływań dynamicznych nie powinny
powodować przyrostu odkształceń trwałych.
Przy ocenie zagrożenia utratą stateczności korzysta się również
z pojęcia temperatury krytycznej, przy której rozpoczyna się poprzeczny przesuw ramy toru. Zależnie od konstrukcji nawierzchni i początkowej nierówności toru oraz jego układu podawane są różne wartości
temperatury krytycznej. Na przykład dla toru prostego z szynami UIC
60 oraz podkładami betonowymi i z nierównością o strzałce 20 mm
maksymalny przyrost temperatury określa się na 80ºC. Według niektórych specjalistów bardziej celowe jest posługiwanie się względnymi zmianami temperatur krytycznych. Jedną z proponowanych jest
metoda „termicznych ekwiwalentów” opisana w pracy [2]. Obserwacje wyboczeń torów wskazują, że następują one często w miejscach
niejednorodności konstrukcyjnych nawierzchni, gdzie ulega zmianie
sztywność podłoża toru. Występują także w czasie przejazdu pociągu,
pod ostatnim wagonem, rzadziej przed lokomotywą. Wskazuje to na
potrzebę uwzględnienia wpływu chwilowego odciążenia toru w czasie
przejazdu pociągu. Tor jest unoszonych na pewnym odcinku przed
pojazdami oraz między wózkami. Opory tarcia spodu podkładu o podsypkę, zależnie od reakcji podłoża, spadają do zera na odcinkach, gdzie
następuje unoszenie toru. Wskutek chwilowego zmniejszenia oporów
bocznych toru i powtarzalności oddziaływań pojazdów może nastąpić trwałe odkształcenie ramy toru, prowadzące z czasem do przekroczenia kryterium Prudhomme’a. Drgania nawierzchni wzbudzane
przejazdem pociągu powodują również zmniejszenie oporów bocznych
podsypki oraz sztywności szyn przy ich zginaniu. Doświadczenia eksploatacyjne, zarówno kolei europejskich, jak i amerykańskich wykazały, że w około 70% przypadków odkształcenie toru – kończące się
często wyboczeniem – zachodzi pod przejeżdżającym pociągiem, rzadko natomiast przed czołem pociągu. Dynamiczne oddziaływanie po-
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ciągu jest więc źródłem dodatkowej energii kinetycznej powodującej
przejście toru z granicznego stanu równowagi do wyboczenia.

3. Problemy diagnostyki toru bezstykowego
Diagnostyka eksploatowanego toru musi w ocenie jego bezpieczeństwa uwzględniać typ i rodzaj podkładów, układ toru, stan przytwierdzeń i podsypki, a zwłaszcza zapełnienie okienek, obsypanie czół
podkładów i stopień zagęszczenia podsypki oraz nierówności poziome
toru. Ważna jest również znajomość rodzaju i terminów wykonywania
robot naprawczych i sposobu przeprowadzenia regulacji naprężeń.
Właściwa diagnostyka toru bezstykowego i wykorzystanie jej wyników zapobiegają koncentracji sił podłużnych, a także oddziaływaniu
mimośrodu w przypadku znacznych różnic w wartościach sił działających w prawym i lewym toku szynowym. Znajomość sił podłużnych
w szynach jest więc bardzo istotna dla oceny bezpieczeństwa eksploatowanego toru bezstykowego.
Zasadnicza trudność prawidłowej oceny rzeczywistych rozkładów
sił podłużnych w szynach występujących na długości toru polega na
niedoskonałości stosowanych metod pomiaru sił lub naprężeń.
Metoda punktów stałych, stosowana rutynowo w diagnostyce toru
bezstykowego, korzysta z pomiaru odległości tzw. punktu bazowego
oznaczonego na szynie (np. nacięcia na zewnętrznej stronie główki
szyny) od prostej wyznaczonej przez punkty stałe umieszczone poza
torem (np. na słupach trakcyjnych, słupkach regulacji toru itp.) lub
też od prostej celowej teodolitu ustawionego w ustalonym miejscu
poza torem.
Pomiar przemieszczeń ustalonych punktów na szynie w stosunku
do stałego punktu (przekroju) kontrolnego sprowadza się więc do oceny wielkości pełzania szyn, przy założeniu proporcjonalności naprężeń do odkształceń wynikającej z prawa Hooka.

∆σ = E
gdzie:

∆l
l

∆σ – zmiana wartości naprężenia,

E – moduł Younga,

(4)
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ℓ – początkowa odległość miedzy punktami na szynie,
∆ ℓ – zmiana odległości między punktami.
Siłę podłużną wywołaną pełzaniem szyn można obliczyć wówczas
ze wzoru:

Ft = (n2 – n1)

EA
l

(5)

gdzie n1, n2 – wartości przesunięć punktów oznaczonych na szynie
w stosunku do kontrolnych punktów stałych w dwóch sąsiednich przekrojach
Punkty stałe oznacza się po obu stronach toru na słupach trakcyjnych, mostach i innych obiektach inżynieryjnych lub znakach regulacji osi toru, uzyskując przekrój kontrolny poprzez napięcie między
punktami linki pomiarowej. Podczas pierwszego (zerowego) pomiaru
na zewnętrznej powierzchni główki szyny utrwala się punkty kontrolne, których położenie odpowiada zerowym przemieszczeniom. Kolejne
pomiary przesunięcia punktów kontrolnych względem przekroju kontrolnego umożliwiają określenie wielkości pełzania toków szynowych,
co oznacza, że jest to ocena sił podłużnych pojawiających się w wyniku
przemieszczeń szyn na odcinku pomiędzy przekrojami kontrolnymi.
Przy znajomości zmian w odległości od sąsiednich punktach bazowych możliwe jest określenie wartości skrócenia lub wydłużenia szyny
między punktami. Na tej podstawie oblicza się średnią zmianę temperatury neutralnej dla całego odcinka, a nie dla określonego punktu
szyny. Może to być powodem niewykrycia miejscowych zmian w rozkładzie sił podłużnych.
Do stosowanych od wielu lat bezpośrednich sposobów oceny sił
podłużnych należą pomiary za pomocą ekstensometrów.
Jednym z przyrządów umożliwiających pomiar siły podłużnej
w szynie jest MS-02 [7]. Miernik charakteryzuje taki sam współczynnik rozszerzalności cieplnej jak szynę. Podobnie prędkość absorpcji
energii cieplnej przyrządu zbliżona jest do absorpcji cieplnej szyny.
Przykładany do trzpieni zamocowanych w osi obojętnej szyny (fot. 2)
przyrząd rejestruje wydłużenie lub skrócenie długości bazy pomiarowej wywołane zmianą temperatury szyny oraz oddziaływaniem obciążeń eksploatacyjnych.
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Fot. 2. Przyrząd MS – 02 służący do pomiaru sił podłużnych w szynach
toru bezstykowego

Przyrząd umożliwia pomiar i rejestrację zmian sił podłużnych
w szynach względem pomiaru odniesienia, który powinien być wykonany przy temperaturze neutralnej, a więc wówczas, gdy w szynie nie
występują naprężenia termiczne. W późniejszych pomiarach rejestruje się zmiany sił w stosunku do wartości określonej pomiarem odniesienia.
Z innych metod pomiaru, z których jedynie część znalazła praktyczne zastosowanie i to najczęściej w badaniach, można wymienić
następujące:
– ocena na podstawie szumu Barkhausena lub dyfrakcji promieni
Roentgena; w obu przypadkach wynik pomiaru uzależniony jest
od stanu warstwy wierzchniej szyny i wymaga cechowania wykonywanego na próbkach materiału identycznego z materiałem
badanej szyny, jak również poziomu naprężeń własnych szyny;
– metody magneto-sprężyste (Railscan, Railtest) wykorzystujące
zależności między własnościami magnetycznymi stali szynowej
a naprężeniami; wynik pomiaru również uzależniony jest od rodzaju materiału szyny i stanu jej naprężeń własnych;
– metody pomiaru naprężeń metodą ultradźwiękową wykorzystujące zjawiska elastoakustyczne; do pomiaru stosuje się głowice piezoelektryczne lub przetworniki elektromagnetyczno-akustyczne (EMAT), wyniki uzależnione są od mikrostruktury stali
i stanu powierzchni szyn.
Stan obecnych badań wskazuje, że nie opracowano dotychczas metody umożliwiającej bezpośredni pomiar naprężeń lub sił podłużnych
w szynach eksploatowanego toru. W ostatnim okresie zanotowano
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jednakże pewien postęp wskazujący na możliwości wykorzystania do
tego celu metod ultradźwiękowych.
Metodą pomiarową (system DEBRO), która znalazła zastosowanie
do oceny zmienności naprężeń w eksploatowanym torze bezstykowym,
jest metoda ultradźwiękowa wykorzystująca efekt elastoakustyczny,
tzn. zależność prędkości przemieszczania się fali ultradźwiękowej od
naprężeń. Prędkość fali uzależniona jest od istniejących w szynie naprężeń, lecz również od takich czynników, jak temperatura szyny, gęstość materiału oraz stałe elastoakustyczne [4].
Miernik pokazany na fot. 3 umożliwia szybki pomiar w określonych
miejscach na powierzchni bocznej szyny.

Fot. 3. Miernik ultradźwiękowy Debro do pomiaru naprężeń

4. Wpływ wykonywania robót utrzymania i wymiany nawierzchni na rozkłady sił podłużnych w szynach toru bezstykowego
		
Rozkład sił podłużnych, jaki uzyskuje się po wykonaniu naprawy,
może zależeć w znacznym stopniu od zastosowanej technologii robót
nawierzchniowych.
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Typowym zdarzeniem powodującym zmiany w rozkładzie sił podłużnych jest pęknięcie szyny bezstykowej. Pęknięcie powoduje wyzwolenie podłużnych sił rozciągających i utworzenie się po obu stronach pęknięcia „oddychających” odcinków toru bezstykowego. Sytuacja taka wymaga naprawy pękniętej szyny i wyrównania naprężeń.
Wyrównywanie naprężeń w torze prostym lub położonym w łuku
o promieniu większym od 2000 m może być wykonywane w przedziale dopuszczalnych temperatur metodą przecinania toków szynowych.
Wymaga to podniesienia i ułożenia szyn na rolkach przy szynach dobrze przytwierdzonych na obu końcach regulowanego odcinka toru.
Wyrównywanie naprężeń w zakresie dopuszczalnych temperatur
może być również wykonywane metodą przecięcia toków szynowych.
Przywrócenie prawidłowego rozkładu sił podłużnych umożliwia ogrzanie lub naciąg szyn. Technologia wyrównywania naprężeń wymaga
wyłączenia toru z ruchu i ścisłej kontroli prawidłowości wykonywania
całego procesu.
Podczas naprawy głównej nawierzchni lub wymiany wszystkich
szyn, przy układaniu szyn długich należy pamiętać, aby oba toki były
układane jednocześnie, a w czasie przytwierdzania szyn do podkładów
powinna być mierzona temperatura szyn, zwłaszcza gdy obserwuje
się istotne zmiany temperatury w czasie wykonywania robót. Jeżeli
w strefie centralnej toru bezstykowego stwierdzona różnica temperatur przekroczy 150C, to powinno się dokonać regulacji naprężeń.
Konieczne jest zatem określenie wyjściowego stanu naprężeń (stanu odniesienia), umożliwiającego następnie kontrolę zmian wartości
temperatury neutralnej. Jest to możliwe, jeżeli posłużymy się najczęściej stosowaną metodą punktów stałych lub metodą punktów bazowych.
Operacje technologiczne wykonywane podczas naprawy głównej
nawierzchni wpływają również na kształtowanie się rozkładów sił
podłużnych w szynach bezstykowych. W celu bliższego wyjaśnienia
charakteru i przyczyn zmian rozkładu sił podłużnych podczas wykonywania poszczególnych robót wymiany nawierzchni posłużono się
ultradźwiękowym miernikiem DEBRO z głowicą przystosowaną do pomiaru naprężeń przypowierzchniowych w główce szyny [9] (fot3). Mierząc naprężenia, można było określić zmiany naprężeń zachodzące
w czasie robót wymiany nawierzchni w stosunku do stanu w szynach
wolno leżących przed ich przytwierdzeniem do podkładów (fot. 4).
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Wymianę nawierzchni wykonano pociągiem zmechanizowanym
PUN. Starą nawierzchnię z podkładami drewnianymi i przytwierdzeniami K zastąpiono nawierzchnią z podkładami betonowymi, przytwierdzeniami sprężystymi SB-3 oraz szynami 60E1, zgrzewanymi
w toki bezstykowe z odcinków długości 210 m.
Punkty pomiarowe, oznaczone trwale na nowych szynach bezstykowych ułożonych z boku toru (po dziesięć punktów w prawym i lewym
toku szynowym – w trzech grupach), rozmieszczono w ten sposób, że
po ułożeniu szyn na podkładkach poszczególne grupy punktów pomiarowych były oddalone od siebie o ok. 100 m na długości jednego
odcinku toru.
Na podstawie pomiarów określono przyrosty naprężeń ∆σ (dodatnie
i ujemne) w stosunku do wartości naprężeń stwierdzonych w szynach
wolno leżących, a więc teoretycznie pozbawionych składowej naprężeń pochodzącej od zmian temperatury szyny (rys.2).

Fot. 4. Toki bezstykowe przed przytwierdzeniem do nowych podkładów
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Rys. 2. Zmiany naprężeń w szynach bezstykowych podczas wymiany
nawierzchni oraz po zakończeniu robót: a – po przytwierdzeniu szyn do
podkładów, b – po regulacji położenia toru i podbiciu, c – po zakończeniu
robót wymiany nawierzchni
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Duża zmienność naprężeń w szynach bezstykowych stwierdzona
podczas wykonywania robót naprawy nawierzchni wskazuje, że obok
naprężeń cieplnych istotne znaczenie mogą mieć naprężenia własne,
powstające w szynach w wyniku procesu produkcji oraz transportu,
wyładunku i układania szyn w torze.

5. Zmiany rozkładu sił podłużnych podczas eksploatacji
Krótko- i długookresowe pomiary sił podłużnych miernikiem MS02 w torach o zróżnicowanej charakterystyce eksploatacyjnej, na odcinkach położonych w rejonie występowania hamowania i rozruchu
pociągów, w sąsiedztwie rozjazdów i obiektów inżynieryjnych oraz
w łukach o małych promieniach umożliwiły ocenę zmienności sił podłużnych w dłuższym okresie eksploatacji toru bezstykowego (rys. 3),
jak również ocenę różnic podłużnych przemieszczeń szyn prawego
i lewego toku. Różnice przemieszczeń wskazują na występowania mimośrodów sił mogących niekiedy stanowić zagrożenie dla stateczności
toru.

Rys. 3. Krótkookresowa (a) i długookresowa (b) zmienność temperatur
neutralnych na jednym z odcinków linii PKP (pomiary wykonano w lewym
toku szynowym)

Wyniki badań prowadzą do wniosku, że podczas eksploatacji zmiana rozkładu sił podłużnych ma charakter losowy bez zaznaczającego się trendu, a temperatury neutralne zmieniają się w granicach
5÷20ºC.
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Obok badania rozkładów sił podłużnych na długości toru bezstykowego starano się również wyjaśnić, czy przyjmowana teoretyczna zależność przyrostu siły podłużnej odpowiadająca zmianie temperatury
szyny o 1ºC jest zachowana w warunkach eksploatacji.
Na rys. 4 pokazano rozkłady średnich przyrostów naprężeń termicznych przy zmianie temperatury szyny o 10C w stosunku do wartości teoretycznej, obliczane na podstawie pomiarów wykonanych na
odcinkach toru bezstykowego przyległych do rozjazdu.

Rys. 4. Średnie przyrosty sił podłużnych obliczone na podstawie pomiarów wykonywanych w różnych przedziałach temperatur

Oznaczenia:1 – 8÷15ºC, 2 – 15÷20ºC, 3 – 20÷25ºC, 4 – 25÷30ºC, 5 – 30÷35ºC, 6 – 35÷40ºC,
7 – 40÷45ºC. Tor z szynami 60E1, z podkładami drewnianymi przytwierdzeniami typu K,
natężenie przewozów na linii – 29 Tg/rok [5].

W pewnych punktach toru w przedziałach wyższych temperatur
wyraźnie zaznacza się przyrost wartości sił podłużnych. Potwierdza
to obserwowane w eksploatacji występowanie stref, w których może
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wystąpić kumulacja sił podłużnych prowadząca do odkształceń lub
wyboczenia toru. Najczęściej są to miejsca zmiany cech konstrukcyjnych nawierzchni powodujące zwiększenie oporów podłużnych toru.
Badania zjawisk zachodzących w torze bezstykowym potwierdzają
znaczenie jego diagnostyki dla bezpieczeństwa eksploatacji. Rozwój
technik pomiarowych umożliwił już obecnie zastosowanie systemów
monitorujących w sposób ciągły wielkości sił podłużnych, temperaturę szyny oraz zmiany wartości temperatury neutralnej. System taki
(Rail Stress Module) zastosowały w praktyce koleje amerykańskie.
Aparatura montowana w torze (fot. 5) umożliwia pomiar i rejestrowanie wymienionych wielkości, jak również sygnalizuje fakt pęknięcia
szyny oraz określa wskaźnik charakteryzujący stopień zagrożenia wyboczeniem toru.

Fot. 5. Montaż aparatury do ciągłego monitorowania stanu toru bezstykowego Stosowanej na kolejach amerykańskich [6]

Informacje przekazywane są drogą radiową i gromadzone w bazach
danych. Mogą być również przekazywane obsłudze pociągu oraz wykorzystane przez służbę zabezpieczenia ruchu.
Koncepcje monitoringu torów bezstykowych na polskich kolejach
przewidują rozmieszczenie w torze co 200 m czujników dostarczają-
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cych informacji o aktualnej temperaturze neutralnej szyn i wartościach sił podłużnych [3].

6. Podsumowanie
W przypadku obecnie eksploatowanych i właściwie utrzymywanych
konstrukcji toru bezstykowego nie powinno pojawić się zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Zaniedbania w procesie utrzymania nawierzchni
lub splot niekorzystnych okoliczności mogą jednak doprowadzić do
pojawienia się odkształceń mogących spowodować utratę przez tor
stateczności i w konsekwencji wyboczenie toru.
Obecna eksploatacja drogi kolejowej, uwzględniająca coraz większe
prędkości jazdy, wymaga prowadzenia starannej diagnostyki torów
bezstykowych, a jej wyniki powinny wyprzedzać pojawienie się stanu
zagrożenia.
Obecnie, gdy podjęto prace związane z budową linii dużych prędkości, warto zastanowić się nad potrzebą opracowania systemu ciągłego
monitoringu stanu torów bezstykowych, powiązanego z ogólnym systemem diagnostyki toru i zarządzania utrzymaniem nawierzchni.
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Problem of continuous welded rail
tracks diagnostics
Summary

The irregular longitudinal force distribution in continuous welded rail tracks can lead to their deformation under unfavourable
conditions and even to their buckling. The change of force distribution also leads to the necessity of maintenance works. The traditional diagnostics uses the measurement of longitudinal movements of tracks by the method of fixed points. The application of
other measurement methods will allow for continuous monitoring
of welded rail track stage.
Keywords: diagnostics, continuous welded rail track, longitudinal force distribution, operational safety.

PROBLEME DER DIAGNOSTIK EINES LÜCKENLOSEN
GLEISES
Zusammenfassung
Ungleichmäßige Verteilung der Längskräfte in den Schienen
eines lückenlosen Gleises kann unter ungünstigen Bedingungen
zu seiner Verformung führen, oder sogar zur Knickung. Die Änderung der Kräfteverteilung kann auch durch Instandhaltungsarbeiten verursacht werden. Die traditionelle Diagnostik nutzt das
Festpunktverfahren zur Messung der Schienenverlagerungen
in Längsrichtung. Anwendung von anderen Messungsverfahren
wird in Zukunft eine kontinuierliche Überwachung des Zustands
eines lückenlosen Gleises ermöglichen.
Schlüsselworte: Diagnostik, lückenloses Gleis, Verteilung der
Längskräfte, Betriebssicherheit.
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JAK ZAPOBIEC KURCZENIU SIĘ KOLEI?

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z własnością, zarządzaniem, utrzymaniem, rozwojem oraz dostępem do
infrastruktury kolejowej w Europie. Wskazano przyczyny braku
zrównoważonego rozwoju transportu lądowego w Polsce, a także
nakreślono rekomendacje dotyczące kierunków zmian.
Słowa kluczowe: rynek kolejowy w Europie, zrównoważony
rozwój transportu lądowego, zarządzanie infrastrukturą oraz ruchem kolejowym

1. Charakterystyka rynku kolejowego
W ostatnim okresie dosyć często można napotkać w mediach informacje o polskich kolejach – i to dobrze, źle, że są one na ogół nienajlepsze, a jeszcze gorzej, iż znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.
Oto przykład [1]: Polska sieć kolejowa w ciągu ostatnich dwudziestu
lat skurczyła się o ponad jedną czwartą. Likwidacji infrastruktury kolejowej na tak ogromną skalę nie przeprowadzono w żadnym innym
kraju Unii Europejskiej. Kolei w Polsce nie tylko jest coraz mniej, ale
znajduje się ona w coraz gorszym stanie technicznym. Tezę autora potwierdzają następujące dane:

1 dr, Honorowy Przewodniczący UIC
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Tablica 1. Długość linii kolejowych w krajach UE
Długość linii kolejowych (w km)
Państwo
Włochy
Austria
Hiszpania
Grecja
Słowenia
Czechy
Luksemburg
Węgry
Finlandia
Holandia
Słowacja
Irlandia
Szwecja
Belgia
Bułgaria
Wielka Brytania
Rumunia
Łotwa
Dania
Portugalia
Litwa
Francja
Niemcy
Estonia
POLSKA

1990

2007

16 066
5 624
14 539
2 484
1 196
9 430
271
7 838
5 867
2 798
3 668
1 944
11 193
3 479
4 299
16 914
11 348
2 397
2 838
3 064
2 007
34 070
40 981
1 026
26 228

16 667
5 818
15 012
2 551
1 228
9 588
275
7 942
5 899
2 776
3 629
1 919
10 972
3 374
4 143
16 208
10 777
2 265
2 646
2 838
1 766
29 918
33 890
816
19 419

Zmiana
1990-2007
[%]
+3,7
+3,4
+3,3
+ 2,7
+2,7
+1,7
+1,5
+1,3
+0,5
-0,8
- 1,1
-1,3
-2,0
-3,0
-3,6
-4,2
-5,0
-5,5
-6,8
-7,4
-12,0
-12,2
-17,3
-20,0
-26,0

Gęstość sieci
w 2007
[km/100km1]
5,53
6,94
2,97
1,93
6,06
12,16
10,63
8,54
1,74
6,68
7,40
2,73
2,44
11,05
3,74
6,62
4,52
3,51
6,14
3,07
2,71
4,43
9,49
1,81
6,21

Nie dość tego, że systematycznie zmniejsza się długość linii kolejowych, to jeszcze stan pozostających w eksploatacji pozostawia wiele
do życzenia. Według Raportu Rocznego PLK za 2008 r. zaledwie 37%
sieci znajduje się w dobrym stanie, 38% w zaledwie dostatecznym, a aż
25% w niezadowalającym. W stosunku do rocznych potrzeb 1390 km
w zakresie wymiany torów oraz 2940 sztuk rozjazdów, w latach 20002006 wymieniano średnio w roku 307 km torów i 166 rozjazdów. Ponadto zaniedbuje się wykonanie mnóstwa podstawowych czynności
konserwacyjnych. W efekcie na wielu szlakach wprowadzane są ograniczenia prędkości.
Jeśli chodzi o dane dotyczące wielkości przewozów osób i towarów w transporcie lądowym oraz udział kolei i transportu drogowego
w rynku, to zawarte są one w poniższej tablicy.
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Tablica 2. Przewozy osób i towarów koleją w Polsce w latach 1990-2008
Wyszczególnienie
Pasażerów w mln

Przewóz
osób

Transport
kolejowy

2005

2006

2007

2008

465,9

360,7

272,2

258,1

265,3

279,7

29,2

27,4

25,2

24,8

26,1

27,2

30,5

Paskm (mld)

50,4

26,6

24,1

18,7

18,2

18,5

19,9

20,2

Udział w rynku

291,9

51,9

43,9

43,2

38,3

38,2

39,7

42,1

40,4

2084,7

1131,6

954,5

807,3

782,0

751,5

718,3

666,2

Udział w rynku

72,5

70,8

72,6

74,8

75,2

73,9

72,8

59,5

Paskm w mld

46,6

34,0

31,7

30,1

29,3

28,1

27,4

26,8

Udział w rynku

48,1

56,1

56,8

61,7

61,8

60,3

57,9

89,6

281,7

225,3

187,2

282,9

269,5

291,4

245,3

248,9

Udział w rynku

17,9

17,2

12,5

22,8

20,0

20,7

16,8

15,7

Tkm w mld

83,5

69,1

54,4

52,3

50,0

53,6

54,2

52,0

Ton w mln
Transport
drogowy

2004

27,5

Udział w rynku

Przewóz
towarów

2000

789,9

Ton w mln
Transport
kolejowy

1995

Udział w rynku

Pasażerów w mln
Transport
drogowy

1990

67,5

57,4

42,1

32,1

29,4

28,2

25,4

23,0

1292,4

1086,8

1006,7

956,9

1079,8

1113,9

1213,2

1339,5

Udział w rynku

82,1

82,8

87,5

77,2

80,0

79,3

83,2

84,5

Tkm w mld

40,3

51,2

75,0

110,5

119,7

136,5

159,5

174,2

Udział w rynku

32,5

42,6

57,9

67,8

70,6

71,8

74,6

77,0

Źródło: Na podstawie Rocznika Statystycznego Transportu 2008

W przewozach osób 5 – 6 lat temu został powstrzymany spadek
liczby pasażerów przewożonych przez kolej, a nawet obserwuje się
tendencję wzrostową, również udział kolei w rynku rośnie. Natomiast
w ruchu towarowym nie udało się poprawić pozycji transportu szynowego.
Komisja Europejska oraz rządy poszczególnych państw członkowskich powinny podjąć odpowiednie działania, aby odwrócić te niekorzystne relacje. Są właściwie dwa sposoby wpływania na kształtowanie struktury rynku. Pierwszy, to internalizacja kosztów zewnętrznych
i obciążenie nimi kolei i transportu samochodowego w proporcji wywoływania ich. Jeśli przyjąć, że metody liczenia kosztów zewnętrznych
są prawidłowe, to internalizacja tych kosztów zniszczyłaby transport
drogowy. Dotychczasowe postępy w rozwiązywaniu tego problemu nie
stwarzają podstaw nawet do przypuszczeń, że kwestia ta zostanie rozwiązana w najbliższych latach. Alternatywą jest większe zaangażowanie państwa w utrzymanie i rozwój infrastruktury kolejowej; na
zasadach podobnych do transportu samochodowego. W ten sposób
można by obniżyć stawki dostępu do infrastruktury dla kolejowych
przewoźników towarowych i wyrównać warunki konkurencji między
dwoma podstawowymi gałęziami transportu lądowego.
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2. Zagadnienia własności, zarządzania utrzymaniem i rozwojem infrastruktury oraz dostępu do niej w Europie
W 1991r. Komisja Europejska wprowadzając Dyrektywę 440 rozpoczęła długi proces reformowania kolei Wspólnoty. Oddzielenie infrastruktury od działalności operatorskiej pozwoliło wprowadzić równy
dostęp do infrastruktury różnym podmiotom działającym na rynku
kolejowym. Wprowadzono dla operatorów opłaty za dostęp, na ogół liczone według reguły kosztów krańcowych (ewentualnie z pewną marżą). Środki pozyskane od operatorów powiększone o dotacje budżetowe miały zapewnić zarządcom infrastruktury jej utrzymanie i stabilność finansową w wieloletnim horyzoncie czasowym. Mimo upływu
wielu lat tylko jedno państwo członkowskie UE – Holandia – w pełni
wdrożyło słynną dyrektywę i Pierwszy Pakiet Kolejowy; bardzo bliska
zakończenia procesu jest Wielka Brytania.
W kolejce do wdrożenia znajdują się dwa następne pakiety, o których mowa w innej części opracowania. Podejmowane przez władze
UE wysiłki w kierunku wzmocnienia pozycji kolei na rynku transportowym nie przyniosły dotychczas spodziewanych efektów, szczególnie
w ruchu towarowym. W listopadzie 2008r. Komisja przygotowała projekt rozporządzenia dotyczącego rozwoju europejskiej sieci kolejowej.
Celem projektowanego rozporządzenia jest poprawa jakości przewozów
i warunków konkurencji w międzynarodowych przewozach towarów.
Przeszkodami w poprawie pozycji kolei w tym zakresie są – zdaniem
twórców projektu – faworyzowanie przewozów pasażerskich oraz niejednolite postępowanie zarządców infrastruktury. Wprowadzenie rozporządzenia wymagać będzie reorganizacji strukturalnej zarządców
oraz zmian w planowaniu inwestycji i zarządzaniu infrastrukturą.
Implementacja regulacji unijnych dotyczących własności infrastruktury i sposobu zarządzania przebiegała w poszczególnych państwach w różnym tempie oraz w niejednakowy sposób i była często łączona ze zmianami w zakresie własności infrastruktury kolejowej oraz
z wprowadzaniem nowych systemów jej utrzymania, obejmujących
również kwestie finansowania. W związku z tym nie powstał jednolity
wzorzec rozwiązania tych kwestii, a nawet nie da się wskazać modelu
dominującego. Na przyjęcie określonych rozwiązań duży wpływ miała polityka państwa. Nieco szczegółowiej przyjrzyjmy się sytuacji we
Francji.
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Wdrażanie I Pakietu Kolejowego we Francji rozpoczęto od minimalnego poziomu, tzn. księgowego oddzielenia infrastruktury od działalności operatorskiej i powołania zarządcy infrastruktury RFF (Reseau
Fere de France), zatrudniającego na starcie ok. 100 pracowników.
Obecnie w RFF pracuje bez mała 1000 specjalistów, wykonujących
coraz szerszy zakres zadań. Jest to spółka skarbu państwa z prezesem na czele, kontrolowana przez 18-osobową radę nadzorczą, 12 jej
członków powołuje państwo, a 6 reprezentuje pracowników. RFF wykonuje podstawowe cztery zadania:
1. Organizowanie procesu inwestycyjnego.
2. Zlecanie utrzymania.
3. Nadzór nad ruchem kolejowym.
4. Rozkład jazdy i przydzielanie tras operatorom.
Co do pierwszego zadania, to mniejsze projekty są zlecane do kompleksowej realizacji SNCF, a pozostałe w całości organizowane i nadzorowane przez zarządcę infrastruktury. Wszystkie prace związane
z utrzymaniem zlecane są SNCF, które w zdecydowanej większości
wykonuje je własnymi siłami (jedynie drobne roboty zlecane są na
zewnątrz). Organizowanie ruchu kolejowego powierzono wyspecjalizowanej jednostce SNCF; w końcowej fazie procesu legislacyjnego jest
ustawa o wydzieleniu jej ze struktur SNCF i powiązaniu funkcjonalnym z RFF; stanie się to z dniem 1 stycznia 2010r. Utrzymanie infrastruktury i zarządzanie ruchem kolejowym przez SNCF wykonywane
są na podstawie umowy zawieranej z RFF. Jeśli chodzi o finanse RFF,
to aktualne roczne koszty wynoszą 6,2 mld EUR, natomiast wpływy od
operatorów (ponad 90% od SNCF) są rzędu 3 mld, a dotacja (zgodnie
z zapisami umowy) stanowią kwotę 2,5 mld EUR. Deficyt jest akceptowany przez państwo. Za usługi z zakresu organizacji ruchu i utrzymania infrastruktury RFF płaci rocznie SNCF ok. 2,8 mld EUR.
Stosunki pomiędzy RFF i państwem regulowane są w pięcioletnich
umowach; ostatnia została zawarta 8 listopada 2008r. Umowa ta
składa się z czterech rozdziałów:
− Dostosowanie się do otwartego rynku oraz zwiększenie przychodów z działalności handlowej.
− Modernizacja infrastruktury i zwiększenie dostępności do sieci
kolejowej,
− Dążenie do zbilansowania wpływów i kosztów oraz zapewnienie
stabilnego finansowania infrastruktury,
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− Zapewnienie odpowiedzialnego zarządzania.
Zagadnienia własności, zarządzania utrzymaniem i rozwojem infrastruktury kolejowej oraz zasad dostępu do niej w wybranych krajach Unii Europejskiej przedstawiono w tablicy 3.
Tablica 3. Relacje państwo – zarządca infrastruktury w wybranych krajach UE
Państwo

Francja
Hiszpania

Niemcy

Właściciel
infrastruktury
RFF – 100%. spółka
skarbu państwa
ADIF– KDP. Państwo
– inf. pozostała
Państwo – inf.
federalna. Landy
– inf. do pas. przew.
regionalnych i
aglomeracyjnych

Słowacja

Państwo

Wielka
Brytania

Network Rail
(specjalna spółka
kontrolowana przez
rząd)

Włochy

Państwo

Zarządca
infrastruktury
(ZI)
RFF
ADIF

DB Netz AG

ZSR
Network Rail

RFI

Relacja
ZI - państwo
Wieloletnia
umowa o
finansowaniu
infrastruktury
Umowy na
konkretne
projekty
Negocjowany
kształt umowy
Wieloletnia
umowa o
finansowaniu
infrastruktury

-

Rola
Ministerstwa
Transportu
(MT)
Sygnatariusz
umowy
Nadzór
właścicielski
-

Rola
regulatora
Niezależny od
MT. Nadzór
nad realizacją
zobowiązań ZI
W ramach MT
monitoring
i nadzór nad
realizacją
zobowiązań ZI
-

Sygnatariusz
umowy
Polityka
transportowa.
Funkcje
nadzorcze
sprawuje
Ministerstwo.
Gospodarki i
Finansów.

MT pełni
funkcję
regulatora

Co do organizacji utrzymania i rozwoju infrastruktury, podobnie
jak w odniesieniu do formy własności i sposobu zarządzania nią, występuje w poszczególnych państwach UE duża rozmaitość. Obserwuje
się jednak tendencję do wyłączenia tych zagadnień z zakresu zadań
własnych. Według dosyć powszechnych opinii zlecanie – na bazie
przetargów – utrzymania infrastruktury na zewnątrz może przynieść
30% obniżkę kosztów.
Obecnie stosowane w Europie zasady i stawki dostępu do infrastruktury kolejowej nie stanowią spójnego systemu. Sytuacja ta jest
w głównej mierze wynikiem polityki poszczególnych państw i realizatorów tej polityki: regulatorów rynku i zarządców infrastruktury. Do-
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prowadziło to do powstania rażących różnic stawek w różnych państwach na takie same usługi; w skrajnych przypadkach, jak 1 do 10.
Ilustrują to dane zawarte na wykresach nr 1, 2 i 3.
Zdaniem specjalistów z ODCE [2] dotychczasowe systemy ustalania stawek dostępu są zbyt skomplikowane i Komisja Europejska powinna dążyć do ich uproszczenia i w miarę możliwości ujednolicenia.
Oto podstawowe charakterystyki systemu opłat za dostęp do infrastruktury w Europie.

x

Bułgaria -BG

2 kategorie

tak

tak

nie

Chorwacja -HR

6 kategorii

nie

tak

nie

Czechy – CZ

3 kategorie

nie

tak

nie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dania –DK

1 + 2mosty

nie

nie

nie

x

x

Estonia - EE

1 kategoria

nie

tak

nie

x

ruch tow.

x

Finlandia – SF

1 kategoria

nie

tak

nie

Francja – FR

8 kategorii

tak

tak

tak

Hiszpania – SP

4 kategorie

tak

tak

tak

1 kategoria

nie

nie

nie

x

x

x

x

x
x

Litwa – LT

1 kategoria

nie

tak

nie

1 kategoria

nie

tak

nie

x

Niemcy – DE

12 kateg.

nie

tak

nie

x

Norwegia -NO

1 kategoria

nie

tak

nie

ruch tow.

Polska – PL

6 kategorii

nie

tak

nie

x

x

Portugalia –PT

9 kategorii

nie

tak

nie

x

1 kategoria

nie

tak

nie

x

3 kategorie

nie

tak

nie

nie

tak

nie

x

x

x

Rumunia – RO

2 kategorie

x

x

Łotwa – LV

Słowacja – SK

x

x

Holandia – NL

Słowenia – SI

Postój na stacji

nie
tak

Pociąg

nie
tak

Pockm

Brutto tonokm

nie
nie

Podział
na rodzaj
ruchu

5 kategorii
1 kategoria

Opłata rezerw

Austria - AT
Belgia - BE

Państwo

Kategoria
linii

Uwzględnienie
Pory dnia

Tablica 4. Charakterystyki systemu opłat za dostęp do infrastruktury

x

x
x

x

Szwajcaria - CH

1 kategoria

nie

tak

nie

x

x

x

Szwecja- SE

1 kategoria

nie

tak

nie

x

x

x

Węgry – HU

3 kategorie

nie

tak

nie

W. Brytania- UK

1 kategoria

Włochy - IT

tak

tak

tak

nie

tak

tak

x
x

x

x

x
x

x
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Rys. 1. Stawki dostępu dla typowych pociągów lokalnych (euro/poc-km)

Rys. 2. Stawki dostępu dla typowych pociągów Intercity (euro/poc-km)
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Rys. 3. Stawki dostępu dla typowego pociągu towarowego 960 ton
brutto(euro/poc-km)

Rys. 4. Procent pokrycia kosztów infrastruktury wpływami z opłat
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3. Przyczyny braku zrównoważonego rozwoju transportu lądowego i kierunki zmian
Przyczyn nierównomiernego rozwoju transportu w Polsce jest wiele,
z których najważniejszymi są następujące:
• Wieloletnie zaniedbania w zakresie utrzymania oraz modernizacji linii kolejowych w dużo większym stopniu niż w odniesieniu
do dróg kołowych. Obrazują to choćby wielkości nakładów zaprezentowane w poniższej tablicy.
Tablica 5. Zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez PKP
PLK i GDDKiA
Lata
długość sieci kolejowej [km]
PKP PLK nakłady inwestycyjne [mln zł]
Nakłady inwestycyjne [tys. zł / km]
długość sieci kolejowej [km]
GDDKiA nakłady inwestycyjne [mln zł]
Nakłady inwestycyjne [tys. zł / km]

2002

2003

2005

2006

2007

19758

19435

2004
19111

19042

18964

18993

2008
19201

635,8

853,1

997,7

945,5

1376,3

2446,6

3175,6
165,387

32,179

43,895

52,206

49,653

72,574

128,816

18165,9

18252,9

18368,1

18287,3

18439,2

18439,2

18500

2853

3705

6026

7027

9244

11865

13618

157,052

202,981

328,069

384,256

501,323

643,466

736,108

Źródło: opracowanie na podstawie danych z rocznika statystycznego

• Asymetria opłat za dostęp do infrastruktury. Opłaty za dostęp
do torów stanowią około1/3 przewoźnego, podczas gdy przewoźnicy samochodowi na dostęp do drogi przeznaczają tylko około
7% frachtu; stawki płacone przez przewoźników kolejowych za
dostęp do infrastruktury są od 3 do 5 razy wyższe od obowiązujących przewoźników drogowych.
• Odmienność struktury własnościowej infrastruktury obu gałęzi transportu. Infrastruktura drogowa jest własnością państwa,
a kolejowa spółki skarbu państwa.
Aby usunąć wymienione przeszkody niezbędne jest wprowadzenie
nowego rządowego programu rozstrzygającego w pierwszej kolejności
cztery kwestie dotyczące infrastruktury kolejowej:
− struktury własnościowej,
− zasad i stawek dostępu dla przewoźników,
− zasad finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój,
− systemów zarządzania utrzymaniem i rozwojem
i na tym tle określenie miejsca i zadań zarządcy infrastruktury.
Zagadnienia te zostaną przedstawione w sposób syntetyczny poniżej na podstawie opracowania: Analiza celowości i możliwości realokacji majątku infrastruktury kolejowej na rzecz skarbu państwa i sa-
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morządu terytorialnego oraz koncepcja nowego systemu zarządzania
infrastrukturą kolejową w wymiarze eksploatacyjnym i rozwojowym,
przy założeniu wydzielenia właścicielskiego spółki PKP PLK SA z Grupy PKP, przygotowanego na zlecenie PLK przez zespół pod kierownictwem J. M. Kowalczyka.

4. Rekomendacje dotyczące własności infrastruktury
Dla zapewnienia stabilnych źródeł finansowania wydatków na
utrzymanie i rozwój infrastruktury kolejowej, konieczne jest zrównanie statusu własnościowego infrastruktury kolejowej z infrastrukturą drogową. Jest to możliwe w drodze realokacji składników infrastruktury kolejowej pozostającej we władaniu PKP S.A., PLK i innych
spółek Grupy PKP, na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego (JST). W związku z tym celowy jest podział całości infrastruktury kolejowej w Polsce na:
Narodowy Zasób Infrastruktury Kolejowej, w skład, którego wejdzie głównie infrastruktura będąca własnością Skarbu Państwa i JST
oraz
Komercyjny Zasób Infrastruktury Kolejowej, gromadzącym infrastrukturę będącą własnością innych podmiotów niż Skarb Państwa
i JST.
Najistotniejszymi cechami Narodowego Zasobu Infrastruktury Kolejowej byłyby:
 Powszechna dostępność dla przewoźników kolejowych i innych
podmiotów zainteresowanych korzystaniem z tej infrastruktury.
 Brak możliwości prywatyzacji podstawowych składników. Ewentualna sprzedaż mogłaby dotyczyć tylko tych składników infrastruktury, które z uwagi na aktualną i przyszłą sytuację na rynku przewozowym nie będą wykorzystywane przez przewoźników
kolejowych i wymagałaby zgody Rady Ministrów.
 Ustawowe zagwarantowanie finansowania wydatków na utrzymanie, modernizację oraz rozwój ze środków budżetowych państwa i JST. W konsekwencji opłaty za dostęp do infrastruktury
kolejowej, płacone przez przewoźników kolejowych, kalkulowane byłyby bez kosztów utrzymania infrastruktury i amortyzacji.
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Proponowana, tak istotna zmiana w zakresie systemu własności
infrastruktury kolejowej, wymaga umocowania w tworzonym aktualnie Rządowym Programie Rozwoju Kolei do roku 2015, a następnie
w nowej ustawie o infrastrukturze kolejowej, na wzór ustawy o drogach publicznych (w drogownictwie jest to odrębny akt prawny od
ustawy o transporcie drogowym).
Komercyjny Zasób Infrastruktury Kolejowej charakteryzowałby się
następującymi cechami:
 Dopuszczalność swobodnego obrotu gospodarczego składnikami tego zasobu. Zakłada się, że Skarb Państwa i JST będą miały
zagwarantowane prawo pierwokupu.
 Ograniczona dostępność dla przewoźników kolejowych i innych
podmiotów rynku kolejowego, będących konkurentami właściciela i/lub zarządcy tej infrastruktury, za wyjątkiem sytuacji,
w których: powszechna dostępność ustanawiana będzie na
wniosek ich właściciela lub zarządcy tej infrastruktury, albo
w następstwie decyzji regulacyjnych UTK.
 Obowiązek finansowania przez właścicieli tej infrastruktury
kosztów jej utrzymania i kosztów związanych z prowadzeniem
ruchu kolejowego, jak również wszystkich wydatków inwestycyjnych. Zaangażowanie na te cele środków publicznych będzie
się wiązało z obowiązkiem przekształcenia statusu tych składników infrastruktury kolejowej, których dotyczyć będzie takie
współfinansowanie, w składniki ogólnodostępnej infrastruktury
kolejowej.

5. Rekomendacje w zakresie zasad dostępu do infrastruktury
Proponowana zmiana systemu własności infrastruktury kolejowej
wymaga zredefiniowania zasad dostępu do infrastruktury dla przewoźników kolejowych, jak również ekonomicznych warunków tego dostępu. Chodzi o to, aby zarządca infrastruktury zapewnił:
− udostępnienie na równych prawach i warunkach wszystkim przewoźnikom zarówno infrastruktury liniowej, jak i punktowej,
− świadczenie na rzecz przewoźników i innych uczestników rynku
kolejowego pełnego zakresu usług dodatkowych i pomocniczych
określonych w ustawie o transporcie kolejowym.
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Przejęcie przez Skarb Państwa i JST infrastruktury i w związku
z tym finansowania kosztów jej utrzymania i rozwoju, oznaczać będzie
znaczne obniżenie stawek dostępu, albowiem obejmować one będą jedynie koszty organizacji ruchu i utrzymania zarządcy infrastruktury.
Należy jednak podkreślić, że systemowe uregulowanie zasad równego dostępu do infrastruktury, szczególnie do kluczowych elementów infrastruktury punktowej, niezbędnej do prowadzenia przewozów
towarowych, jest tak ważne i pilne (dla rozwoju rynku przewozowego
i poprawy konkurencyjności transportu kolejowego). Dlatego należy
rozważyć możliwość zmian w tym zakresie wcześniej niż będzie wdrożony model docelowy. Można to uczynić w drodze nowelizacji ustawy
o transporcie kolejowym i stosownych zmian w ustawie o PKP S.A., co
wydaje się obecnie rozwiązaniem szybszym (przygotowanie i uchwalanie ustawy o infrastrukturze kolejowej zajmie co najmniej dwa razy
więcej czasu niż dokonanie zmian w inkryminowanych ustawach).

6. Rekomendacje w zakresie finansowania infrastruktury kolejowej
Aktualnie źródłami finansowania utrzymania infrastruktury są
środki własne zarządców, z których pokrywa się 90 – 95% wydatków
oraz środki publiczne, prawie wyłącznie z budżetu Państwa, którymi
dofinansowuje się część kosztów. Rozwój infrastruktury jest finansowany z trzech źródeł: głównym źródłem są fundusze unijne, około 20%
ogólnych wydatków to środki własne (w tym kredyty), natomiast pozostałe stanowią środki publiczne, głównie z budżetu Państwa i z Funduszu Kolejowego ale i z budżetów jednostek JST, którymi uzupełnia
się zazwyczaj wkład własny w ramach projektów współfinansowanych
ze środków UE.
Mówiąc o nowych zasadach finansowania infrastruktury kolejowej
proponuje się przyjąć system, który miałby następujące cechy:
 Powiązanie wydatkowanych środków publicznych na utrzymanie i rozwój infrastruktury z warunkami dostępu do niej. Środki
publiczne byłyby angażowane tylko na potrzeby ogólnodostępnej
infrastruktury. Na ten cel mogą też być pozyskiwane w większych rozmiarach środki z Unii Europejskiej. Wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład Narodowego Zasobu będą
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ogólnodostępne. Niektóre składniki Komercyjnego Zasobu będą
też mogły korzystać z finansowania utrzymania oraz rozwoju ze
środków publicznych, ale po uprzednim zakwalifikowaniu ich
do infrastruktury ogólnodostępnej.
 Dopuszczalność finansowania ze środków publicznych utrzymania i rozwoju nie tylko linii kolejowych, ale również infrastruktury punktowej. Szczególnie pilnego rozwiązania wymagają;
modernizacja dworców kolejowych i rozwój infrastruktury dla
transportu intermodalnego.
 Możliwie szerokie stosowania partnerstwa publiczno – prywatnego, jak to ma miejsce w wielu państwach UE. Finansowanie ze
źródeł prywatnych, w ramach formuły PPP, mogłoby dotyczyć:
a) modernizacji i utrzymania odcinków linii kolejowych, dla
których brak jest finansowania ze środków publicznych oraz
budowy i utrzymania nowych odcinków linii, np. do nowych
zakładów produkcyjnych lub nowych centrów handlowych,
które nie mają połączenia kolejowego,
b) modernizacji, utrzymania i kompleksowego zagospodarowania punktowej infrastruktury kolejowej (dworce kolejowe,
bocznice, budynki i budowle do obsługi pociągów, terminale
przeładunkowe itp.).

7. Rekomendacje dotyczące organizacji i zarządzania utrzymaniem i rozwojem infrastruktury
Po przeniesieniu własności infrastruktury kolejowej na rzecz Skarbu Państwa i JST, roboty wchodzące w zakres utrzymania infrastruktury kolejowej wykonywane byłyby przez spółkę PKP PLK S.A., jako
zarządcę infrastruktury kolejowej, odpłatnie na podstawie zleceń finansowanych z budżetu Państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z modelem
wdrażanym w innych krajach Unii Europejskiej. Wzajemne zobowiązania i narzędzia kontroli ich wypełnienia byłyby określane w wieloletnich umowach, zawieranych pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej i państwem. Zagadnienia te zostały szeroko omówione
w Komunikacie nr 54 z 6 lutego 2008r. Komisji dla Rady i Parlamentu

JAK ZAPOBIEC KURCZENIU SIĘ KOLEI?

507

Europejskiego – zatytułowanym: „Wieloletnie umowy dotyczące infrastruktury kolejowej”.
Oczywiste jest, że pełne wdrożenie takiego modelu finansowania
robót związanych z utrzymaniem wymaga czasu i zależeć będzie od
możliwości finansowych państwa, a ponadto powinno być skorelowane z procesami realokacji składników infrastruktury na rzecz Skarbu
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Należy stwierdzić, że
choć mamy do czynienia z początkową fazą tych procesów, to w ostatnich latach sukcesywnie wzrastają środki budżetowe kierowane na
współfinansowanie utrzymania infrastruktury, wpływając w ten sposób pozytywnie na poziom opłat za dostęp dla przewoźników kolejowych.
Należy zakładać, że środki publiczne będą w coraz większym stopniu wspomagać finansowanie utrzymania infrastruktury kolejowej
tak, aby w perspektywie około 5 lat utrzymanie dróg żelaznych i kołowych było porównywalne. W związku z tym istnieje potrzeba opracowania przez PKP PLK S.A docelowego modelu rozwiązań w zakresie
zarządzania utrzymaniem infrastruktury kolejowej.
Działalność inwestycyjna PKP PLK jest jednym z podstawowych
(obok działalności w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury) zadań statutowych. Pozostanie ono także po
realokacji składników majątkowych infrastruktury kolejowej na rzecz
Skarbu Państwa i JST, z tym, że PLK będzie je przygotowywać i prowadzić jako inwestor zastępczy.
W kolejnych latach poziom nakładów będzie dynamicznie przyrastał aż do ich podwojenia w stosunku do obecnych rozmiarów. W tej
sytuacji najważniejszym zadaniem jest zbudowanie struktur organizacyjnych, które zapewniłyby sprawny przebieg procesów przygotowania, nadzoru nad realizacją, koordynację i rozliczenia projektów.
Priorytetem są oczywiście projekty inwestycyjne współfinansowane ze
środków UE, które są ujęte na listach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konieczne jest także zaktualizowanie zasad
i procedur prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz ich oprzyrządowanie aplikacjami informatycznymi.
Do najważniejszych kierunków działań mających na celu zbudowanie efektywnego systemu zarządzania inwestycjami należy zaliczyć:
1) Utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej spółki, podporządkowanej Zarządowi. Projekt taki jest aktualnie wdrażany
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2)

3)

4)

5)

w formule nowej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Realizacji Inwestycji. Szacuje się, że Centrum powinno zatrudniać
ok. 1400 specjalistów.
Rozbudowę i wzmocnienie kadrowe biur centrali spółki zajmujących się pracami studialnymi, geodezyjnymi i innymi z zakresu
przygotowania inwestycji, kontraktowania wykonawców projektów i robót budowlano-montażowych, nadzoru nad przebiegiem
realizacji inwestycji oraz rozliczaniem efektów rzeczowych inwestycji i ponoszonych nakładów, jak również rozliczeniami środków
z UE. Komórki centrali powinny zostać wzmocnione kadrowo.
Wypracowanie nowego podziału ról i zadań pomiędzy komórkami centrali spółki, a Centrum Realizacji Inwestycji. Dla zapewnienia sprawności funkcjonowania rozbudowanego potencjału
kadrowego zajmującego się inwestycjami.
Opracowanie nowych zasad i procedur zarządzania procesami
przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji infrastrukturalnych. Jest to zadanie złożone, gdyż musi uwzględniać fakt,
iż nowa organizacja zarządzania inwestycjami oparta będzie na
rozwiązaniach właściwych dla kierowania projektami (Centrum
Realizacji Inwestycji) oraz procesami (komórki organizacyjne
centrali spółki).
Wdrożenie nowoczesnych i kompleksowych aplikacji informatycznych, wspomagających prace biur centrali PKP PLK i Centrum Realizacji Inwestycji.

8. Rekomendacje dotyczące usytuowania PLK
Są co najmniej dwa powody, dla których PLK powinna być wydzielona z Grupy PKP. Po pierwsze, wynika to z potrzeby dokończenia procesów wdrażania I pakietu Kolejowego. Dotychczasowy stan budzi ze
strony przewoźników prywatnych podejrzenia o brak równego dostępu do infrastruktury punktowej służącej przewozom towarowym. Po
drugie, występują opóźnienia w procesach prywatyzacji spółek przewozowych i dlatego pozostają one w Grupie PKP, jako spółki zależne.
W konsekwencji w skład Grupy PKP wchodzą przedsiębiorstwa kolejowe i zarządca infrastruktury. Stan taki, jest niezgodny z duchem
dyrektyw unijnych. Jednakże wydzielenie właścicielskie PLK w jej
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obecnym kształcie, tzn. przy obecnym stanie wyposażenia w składniki
majątkowe infrastruktury, nie rozwiązuje problemu równego dostępu
do infrastruktury punktowej dla wszystkich uczestników rynku kolejowego; PLK nie zarządza bowiem obecnie ani dworcami kolejowymi,
ani też bocznicami i terminalami towarowymi, co wynika z art. 15 ust.
4a ustawy o PKP S.A.
Właścicielskie wydzielenie PLK z Grupy PKP wymaga zatem wyłączenia spod zarządu PKP S.A tych składników infrastruktury kolejowej. Można rozważyć trzy warianty rozwiązania tej kwestii:
Wariant I
PLK jako jedyny zarządca wszystkich składników ogólnodostępnej
infrastruktury kolejowej, będącej aktualnie w zasobach Grupy PKP.
Wówczas należałoby spowodować przejęcie przez PLK władania (na
początek chociażby w drodze umów dzierżawy) nad tą częścią infrastruktury kolejowej, która dotychczas jest poza jej kontrolą. Wdrożenie tego wariantu wymaga nowelizacji ustawy o PKP S.A. Jednakże
kryje się tu pewne ryzyko, bez gwarancji źródeł finansowania kosztów
nowej działalności zarządczej, spowodowałoby pogorszenie kondycji
finansowej PLK.
Wariant II
W Grupie PKP działa kilku zarządców ogólnodostępnej infrastruktury W tym przypadku. PKP S.A powinna utworzyć spółki do zarządzania infrastrukturą punktową: spółki do zarządzania dworcami
kolejowymi i odrębne spółki do zarządzania bocznicami i terminalami przeładunkowymi. Rozwiązanie to jest możliwe nawet na gruncie
obecnie obowiązujących przepisów, ma jednak pewien mankament:
utworzone spółki byłyby zależne od PKP S.A. Wobec tych spółek formułowany byłby natychmiast postulat ich wydzielenia z Grupy PKP,
tak jak to ma obecnie miejsce w stosunku do PLK.
Wariant III
Na rynku działa kilku zarządców ogólnodostępnej infrastruktury,
powiązanych ze sobą kapitałowo i tworzących wraz z PLK, tzw. Grupę
Infrastrukturalną. W tym przypadku PLK utworzyłaby odrębne spółki
do zarządzania infrastrukturą punktową. Spółki te, do czasu właścicielskiej alokacji składników infrastruktury kolejowej na ich kapitały
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(co wymagałoby stosownej zmiany w ustawie o PKP S.A) lub do czasu
realokacji tej infrastruktury na rzecz Skarbu Państwa i JST, korzystałyby z niej na podstawie umów dzierżawy lub, po zmianie ustawy
o PKP S.A, na podstawie umów zarządu lub umów użyczenia.
Teoretycznie istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, a mianowicie: przekształcenie PLK w państwową jednostkę organizacyjną. Jest to możliwe jedynie w drodze ustawowej i warte rozważenia tylko jako ewentualność w przypadku, gdyby okazało się niemożliwe przeprowadzenie
postulowanej realokacji majątku infrastruktury kolejowej lub zagrożone byłoby zachowanie ekwiwalentności świadczeń w procesie realokacji. Ustawa stanowiłaby podstawę do zniesienia osobowości prawnej
PLK oraz przejęcia jej majątku i zobowiązań przez Skarb Państwa.

Literatura
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HOW TO AVOID RAILWAY SHRINKING?
Summary

Some problems referring to ownership, management, maintenance, development and accessibility to railway infrastructure in
Europe have been presented in the paper. The causes for the lack
of sustainable surface transport development in Poland have been
pointed and the recommendations towards changes in the future
have been sketched.
Keywords: railway market in Europe, sustainable surface
transport development, rail traffic and infrastructure maintenance
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WIE DER SCHRUMPFUNG DER EISENBAHN
VORZUBEUGEN IST ?
Zusammenfassung

In dem Beitrag wurden Fragen erörtert, die mit den Eigentumsverhältnissen, Management, Instandhaltung, Entwicklung und
Zugang zur Eisenbahn-Infrastruktur in Europa verbunden sind.
Es wurde auf die Ursachen für mangelnde ausgeglichene Entwicklung des Landtransportes in Polen hingewiesen. Im Beitrag
wurden auch Empfehlungen zu Richtungen der Änderungen dargestellt.
Schlüsselworte: Eisenbahnmarkt in Europa, ausgeglichene
Entwicklung des Landtransportes, Infrastruktur- und Eisenbahnverkehrsmanagement
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INNOWACYJNOŚC STYMULATOREM
ROZWOJU FIRMY

Streszczenie

Innowacyjna strategia błękitnego oceanu zaproponowana
przez jej twórców nie jest akademickim rozważaniem i okazją do
dalszych dysput i popisów rzeszy specjalistów. Intuicyjnie odczuwa się, że sugerowane przez autorów postępowanie przy wyszukiwaniu dla siebie wolnej przestrzeni rynku jest właściwe, szczególnie jeśli sami postawimy się i w roli oferenta i w roli nabywcy.
Takie dwustronne, całkiem różne spojrzenia, przekonują nas, że
w owej strategii nie ma słabych punktów.
Słowa kluczowe: innowacja, innowacja wartości, rynek, konkurencja, strategia czerwonego oceanu, strategia błękitnego oceanu

Czy tak często obecnie odmieniane słowo „innowacyjność” jest kolejnym słowem wytrychem, które ma przede wszystkim wydźwięk bardzo nobilitujący dla przedstawicieli firm i stanowi kolejny element gry
rynkowej w całym arsenale ofensywnego marketingu?
Zdecydowanie nie, bowiem przestrzeń innowacyjności dotyczy
wszystkich aspektów funkcjonowania firmy i stwarza okazję do osiągnięciu przez nią, jeśli nie pozycji lidera to na pewno liczącego się gracza w zdefiniowanym obszarze rynku.
Z innowacją w pierwszej kolejności kojarzy się technika i technologia, a więc produkcyjny sektor gospodarki najczęściej odnoszący się
do tzw. wysokich technologii. Takie podejście jawi się w sposób naturalny, bowiem to sfera produkcyjna, nakierunkowana na masowy
1 Pełnomocnik Zarządu d.s. Innowacji, KZA S.A. Kraków
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odbiór i konsumpcję dociera do każdego odbiorcy. Sam fakt, że każdy
może być odbiorcą tych dóbr czy określonych wartości reprezentowanych przez te dobra, powoduje, iż konkurencja jest liczna i mocno
zdeterminowana do osiągania sukcesów w wynikach sprzedaży.
W obszarze usług budowlano-montażowych firmy wykonawcze
działające w środowisku infrastruktury, w tym infrastruktury komunikacyjnej są silnie uzależnione od przyzwyczajeń i standardów, które
niejednokrotnie oparły się czynnikowi czasu. Działają w warunkach
dużej konkurencji i presji ciągłego utrzymywania atrakcyjności cenowej oferowanych usług. Pozostałe wartości kojarzone z marką np.
wiarygodność, jakość, kultura techniczna etc. pozostają niedocenione
przez partnerów biznesowych.
Model funkcjonowania rynku wykonawcy oparty tylko na atrakcyjności cenowej powoduje, że uczestnicy rynku skupiają się, w zdecydowanej większości, na pokonywaniu konkurencji w sensie tradycyjnie pojmowanej walki biznesowej. Rezultatem takiego zachowania
konkurencji jest powstanie zjawiska tzw. czerwonego oceanu2 generującego sytuacje, w których nasila się bezwzględna walka cenowa
i w konsekwencji maleją marże zysku.
Propozycją, a może nawet sposobem na zmianę tej uciążliwej sytuacji są właśnie innowacje. W firmie świadczącej usługi budowlano - wykonawcze analiza funkcjonowania organizacji wyselekcjonuje
obszary, w której innowacje są pożądane i przyniosą wzrost określonych wartości. Takimi obszarami do zagospodarowania z pewnością
będzie:
− usprzętowienie,
− struktura logistyczna,
− działania serwisowe,
− infrastruktura informatyczna organizacji,
− działania marketingowe
Wprowadzenie innowacji w wyżej wymienionych obszarach pozwoli uzyskać firmie przewagę nad konkurencją poprzez m.in. zredukowanie kosztów funkcjonowania, jednakże z jej ograniczonym czasem
skuteczności. Konkurencja również ma możliwość skorzystania z tych
samych narzędzi usprawnienia działania przedsiębiorstwa i wcześniej
czy później znajdziemy się w otoczeniu wspomnianego czerwonego
oceanu, w którym granice branży są określone, reguły gry rynkowej
2 W. Chan Kim, Renee Mauborgne - Strategia Błękitnego Oceanu
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znane i polegające na wyprzedzeniu rywali i przejęciu największej części popytu usług i produktów. W miarę jak przestrzeń rynkowa staje
się coraz bardziej ciasna, perspektywy zysku i wzrostu dla firm są
coraz mniej satysfakcjonujące.
Czy można znaleźć unikalną innowację, która w zasadniczy sposób
zmieni warunki funkcjonowania naszej firmy na rynku? Podpowiedzią jest przedefiniowanie rynku nazywane strategią błękitnego oceanu odnoszącą się do niewykorzystanej przestrzeni rynkowej. Istotnym
przesłaniem płynącym ze strategii pojmowanej jako innowacja wartości jest inne niż tradycyjne traktowanie konkurencji - „Jedynym sposobem pokonania konkurencji jest zaprzestanie prób jej pokonania”.3
Znakomita większość firm funkcjonujących w granicach tradycyjnie
rozumianego rynku reprezentuje postawę konwencjonalną, a więc
wyścig w zwalczaniu konkurencji przez budowę pozycji obronnych
w istniejącym porządku branży.
Podjęcie strategicznej dla firmy decyzji o wejście w obszar błękitnego oceanu powoduje, że koncentracja sił skupiona jest na tym, aby
konkurencja przestała być istotna poprzez stworzenie nowej wartości
dla nabywców i dla siebie, a tym samym otwarciu nowej, wolnej przestrzeni rynkowej.
Twórcy błękitnych oceanów starają się łączyć ze sobą innowacje oraz
wartość, gdyż budowanie wartość bez innowacji skutkuje powstaniem
produktu lub usługi, które nie mają szans wyróżnienia się na rynku
tworząc dobro unikalne. Sama innowacja powstaje zwykle w wyniku
postępu technologicznego i niejednokrotnie nie znajduje zrozumienia
i akceptacji strony, do której jest adresowana, czyli klienta.
Łącząc razem te dwa terminy powstaje pojęcie innowacja wartości,
które definiuje własności produktu/usługi mających szansę na sukces komercyjny:
− innowacja,
− użyteczność,
− cena,
− koszty.
Innowacja wartości jest nowym sposobem myślenia o strategii i nowym sposobem jej realizacji, w konsekwencji czego stworzony zostaje
błękitny ocean jako enklawa ucieczki przed konkurencją i marginalizacji jej wpływu na nasze zachowania. Innowacja wartości stoi w opo3 W. Chan Kim, Renee Mauborgne - Strategia Błękitnego Oceanu
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zycji do powszechnie przyjmowanej dewizy w grze wolnorynkowej,
a mianowicie konieczności wyważenia udziału kosztów oraz wartości
w funkcji oczekiwanych efektów i pozycji na rynku. Skutkiem owego kompromisu jest przekonanie, że zaspokojenie oczekiwań klienta
w kierunku większej wartości musi generować większe koszty wytworzenia i analogicznie wytworzenie rozsądnej wartości następuje przy
zaangażowaniu mniejszych środków. Strategia ta, powszechnie spotykana i stosowana, sprowadza się do wyboru między dwoma cechami
- wyjątkowości i niskich kosztów. Chcąc być animatorem błękitnego
oceanu powinniśmy przełamać takie myślenie i równocześnie dążyć
do wyjątkowości i niskich kosztów.

Rys. 1. Jak powstaje innowacja wartości

Rodzi się pytanie –jak oszczędzać koszty, które pozycje kosztowe
należy zweryfikować i ograniczyć czy też wyeliminować? Otóż te, które
dotyczą czynników powodujących nasilenie konkurencji. Drugi element, istotny dla odbiorcy, czyli wartość ulega zwiększeniu, bowiem
czynnik lub czynniki, które charakteryzują naszą nową ofertę nigdy
wcześniej nie występowały na rynku i stanowią podmioty, które nie
mają alternatyw do porównania.
Podsumowując, innowacja wartości dyscyplinuje firmy w kierunku
podejmowania działań na rzecz osiągnięcia skoku wartości tak samo
dla odbiorców, jak również dla samych siebie.
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Wszechobecna strategia czerwonego oceanu zakłada, że branża
w której działają firmy posiada ograniczenia, i te ograniczenia determinują zachowawcze działania firm.

Tab. 1. Porównanie istoty różnic między strategiami4
Strategia czerwonego oceanu
Konkurowanie w istniejącej przestrzeni rynkowej
Zwalczanie konkurencji
Wykorzystanie istniejącego popytu
Rozstrzyganie dylematu wartość czy koszt

Strategia błękitnego oceanu
Tworzenie i zajmowanie wolnej przestrzeni rynkowej
Marginalizacja konkurencji
Generowanie nowego popytu
Duża swoboda w kształtowaniu czynników wartości
i kosztu

Skoro przedstawione argumentacja zachęcająca do wprowadzenia
strategii błękitnego oceanu jest tak mocna, rodzi się pytanie, dlaczego firmy gremialnie nie podążają w kierunku tej strategii? Można się domyślać, że niechęć do podjęcia decyzji „idź” uwarunkowana
jest obawami przed nietrafionymi nowymi propozycjami dla rynku,
świadomości potrzeby przeorganizowania struktury przedsiębiorstwa
do nowych warunków rynkowych, brakiem akceptacji przez odbiorcę
proponowanej oferty czy wreszcie pragnienie zachowaniem status quo
na rynku w przeświadczeniu, że w obecnych, chociaż ograniczonych
ramach branży, istnieją możliwości dla prowadzenia zyskownego biznesu.
Firmy z segmentu budowlano - usługowego, szczególnie te działające w środowisku infrastruktury kolejowej doskonale wpisują się
w strategię błękitnego oceanu. Piętno uwarunkowań historycznych
i sztywno zakodowane schematy ról dla uczestników rynku kolejowego spowodowały, że obecnie występujące status quo wydaje się
tendencją trwałą. Firma, jeśli chce być postrzegana jako nowoczesna
i odnosząca w przyszłości sukces biznesowy powinna, czy wręcz zmuszona jest, poszukiwać dróg rozwoju poprzez innowację, innowację
wartości rozumianą w sensie strategii błękitnego oceanu.

4 Na podstawie W. Chan Kim, Renee Mauborgne - Strategia Błękitnego Oceanu
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Autorzy teorii podpowiadają, w jaki sposób dobrze przygotować się
i co najważniejsze całościowo i skutecznie wprowadzić zmianę w orientacji rynkowej. Oczywistym jest, że nie wszystkie sugestie będą mogły
być zaimplementowane, ale ich zdecydowana większość z pewnością
godna jest wykorzystania.
Logicznym pierwszym krokiem próby odkrycia dla siebie błękitnego oceanu jest określenie nowych ram rynku – wytyczenie nowych
granic. W ujęciu ekonomicznym oznacza to próbę znalezienia potencjalnych możliwości dla wygenerowania nowej przestrzeni rynkowej.
Do tego celu proponuje się użyć modelu 6 dróg.5 W tym opracowaniu
skupiono się na 5 drogach, subiektywnie oceniając jako najbardziej
efektywne i skuteczne.

Rys. 2. Próba wytyczenia nowych granic rynku.6
5 W. Chan Kim, Renee Mauborgne - Strategia Błękitnego Oceanu
6 Własna interpretacja na podstawie W. Chan Kim, Renee Mauborgne - Strategia Błękitnego Oceanu
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Pozytywny rezultat poszukiwań w przedstawionej grupie zadań
skutkuje stworzeniem nowej przestrzeni rynkowej, w której dotychczasowi konkurenci działający w naszej branży i pozostali działający
na innych rynkach nie funkcjonują.
Przystąpmy teraz do opracowania strategii która posłuży do osiągnięcia celu jakim jest osiągnięcie przestrzeni rynkowej w błękitnym
oceanie.

Rys. 3. Algorytm tworzenia wizji strategii7
7 Własna interpretacja na podstawie W. Chan Kim, Renee Mauborgne - Strategia Błękitnego Oceanu
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Znaleźliśmy się w miejscu, w którym zweryfikujemy praktyczną
stronę powodzenia naszego pomysłu przez jego zderzenie z realiami
rynku oceniając kryteria: użyteczności dla nabywcy, ceny, kosztów
i zastosowania.

Rys. 4. Algorytm weryfikujący skuteczność naszego pomysł – tzw. sekwencja strategiczna8
8 Własna interpretacja na podstawie W. Chan Kim, Renee Mauborgne - Strategia Błękitnego Oceanu
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Jeśli wszystkie pytania znalazły twierdzące odpowiedzi, można
przystąpić do praktycznej realizacji naszego pomysłu. Przeobrażenie
pomysłu w skuteczną jego realizację wymaga ogromnej determinacji
kadry na wszystkich szczeblach struktury firmy. Trudności spotęgowane są faktem, iż nasz pomysł, którego zasadniczym atutem jest
innowacja wartości, zmusza do zmiany przyzwyczajeń, zmiany tradycyjnego myślenia w kategoriach koszty i wartość dla nabywcy. Należy
się spodziewać, że oprócz trudności z właściwą motywacją i percepcją
załogi pojawią się również problemy z zasobami, czy to pieniężnymi
czy ludzkimi. Dopełnieniem pełnego obrazu przeszkód będą jeszcze,
występujące z dużym prawdopodobieństwem, problemy z destrukcyjnym działaniem grup wpływów w organizacji, zwanych przeszkodami
politycznymi.

Rys. 5. Źródła potencjalnych trudności na etapie realizacji pomysłu.9
9 W. Chan Kim, Renee Mauborgne - Strategia Błękitnego Oceanu

522

Wiśniewski A.

Przedstawione w formie algorytmów i grafów sugestie koncentrują
naszą uwagę na problemach zasadniczych z punktu widzenia powodzenia nowej strategii. Twórcy czerpali informacje i analizy o ponad
stu firmach z różnych dziedzin życia i sięgali do zdarzeń nawet sprzed
ok. wieku. Czy synteza i wnioski z tak różnorodnego „materiału dowodowego” implikująca powstaniem innowacyjnej strategii błękitnego
oceanu jest tylko kolejnym akademickim spojrzeniem na sprawy rynku, czy może czymś więcej?

INNOVATIVENESS AS STIMULATOR
OF BUSINESS DEVELOPMENT
Summary

The innovative Blue Ocean Strategy presented by its authors
is not only the academic dissertation and the opportunity for further debates but a chance for masses of experts to show off. We
can feel intuitively, that the suggested by the authors way of seeking for the free market space is right, particularly if we stand in
bidder’s and buyer’s shoes. This double-sided, totally different
look convinces us, that there are no weaknesses in this strategy.
Keywords: innovation, innovation of values, market, competition, Red Ocean Strategy, Blue Ocean Strategy

INNOVATIVITÄT ALS ANTRIEB
FÜR FIRMENENTWICKLUNG
Zusammenfassung

Innovative Strategie eines blauen Ozeans, die von deren
Schöpfer vorgeschlagen wurde, ist keine akademische Erwägung
an sich und Gelegenheit zu weiteren Diskussionen oder Darbietungen im Spezialistenkreis. Intuitiv spürt man, dass die von den
Autoren vorgeschlagene Vorgehensweise bei Suche nach einem
freien Marktraum richtig ist, insbesondere wenn wir uns in die
Rolle des Anbieters und des Erwerbers versetzen. Durch diese
zweiseitige, ganz verschiedene Sichtpunkte können wir überzeugt
werden, dass diese Strategie keine Schwachstellen aufweist.
Schlüsselworte: Innovation, Innovation der Werte, Markt,
Wettbewerb, Strategie eines roten Ozeans, Strategie eines blauen
Ozeans.

Nr 149

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2009

Wiesław Zabłocki1

SYNTEZA FUNKCJI ZALEŻNOŚCIOWYCH
STACYJNEGO SYSTEMU SRK

Streszczenie

W artykule przedstawiono zarys metody formalizacji systemu
srk. Podstawą formalizacji są własności drogi przebiegu analizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem funkcji sprzeczności dróg przebiegów. Zaproponowana metoda formalizacji definiuje uporządkowane statyczne
i dynamiczne struktury danych oraz relacje. Struktury informacji są podstawą konstrukcji relacji, które pozwalają sformułować
funkcje i inne relacje zależnościowe systemu srk, a w tym i funkcje sprzeczności dróg przebiegów. Opis formalny relacji i funkcji
zależnościowych umożliwia zredagowanie równań zależnościowych warunkujących algorytmizację sterowania. Rezultatem powyższych badań jest formalny (matematyczny) model systemu
srk. Model i zbudowany na jego podstawie symulator stanowią
narzędzia badawcze, które pozwalają nie tylko wnioskować o systemie srk, a także tworzyć system rzeczywisty.
Słowa kluczowe: transport, ruch kolejowy, system, sterowanie, modelowanie, opis formalny, droga przebiegu, przebieg,
sprzeczność, relacje i funkcje zależnościowe.

1. Wprowadzenie
Współczesne komputerowe systemy sterowania ruchem kolejowym
(srk) zapewniające najwyższy poziom automatyzacji i bezpieczeństwa
cechuje różnorodność koncepcji. Systemy różnią się pod względem
1 dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel (022) 234 75 96,
e-mail: zab@it.pw.edu.pl
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metod specyfikacji, projektowania, struktury, sposobu funkcjonowania i realizacji funkcji bezpieczeństwa. Systemy te stanowią pewne
własne standardy, nie są kompatybilne programowo i sprzętowo. Z tego też względu istotnym stają się badania, których celem jest poszukiwanie metod i narzędzi obejmujących formalizację opisu systemu srk.
Jedną z takich metod jest modelowanie, które wymaga formalizacji
opisu systemu srk. Podstawą opracowania opisu formalnego są:
− definicja i identyfikacja systemu srk oraz zadania sterowania,
− analiza własności systemu srk rozpatrywana w ujęciu wiedzy
o systemach i teorii sterowania.
Opis formalny systemu srk tworzy model systemu srk. Model systemu srk jest opisem zawierającym:
− definicję modelu systemu srk,
− odwzorowanie struktury modelu systemu sterującego (jednostki
centralnej) złożonego z modelu statycznego i modelu dynamicznego,
− analizę modelu dynamicznego jako układu przełączającego tworzącego automat, który reprezentuje zbiór automatów odpowiadających poszczególnym przebiegom i obiektom.
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia formalizacji i modelowania stacyjnego systemu srk w zakresie funkcji i równań zależnościowych.

2. System srk
Przez rzeczywisty system srk rozumie się zbiór obiektów materialnych (np. komputer zależnościowy systemu sterującego, obiekty zewnętrzne), zbiór obiektów abstrakcyjnych (np. zbiór programów komputera zależnościowego, zbiór symboli oznaczających stałe i zmienne),
zbiór atrybutów (np. zbiór stanów, zbiór sygnałów, zbiór własności
obiektów) oraz zbiór relacji zachodzących między atrybutami i opisujących funkcje sterowania zapewniające bezpieczną realizację zadania
sterowania. Struktura systemu srk pokazana jest na rys. 1.
System sterujący pełni funkcje jednostki centralnej zarządzającej
obiektami, które sterują zewnętrznymi urządzeniami srk na stacji.
System srk S SRK można zdefiniować jako trójkę uporządkowaną:
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S SRK = ( B , S S , U S )

(1)

B - zbiór obiektów (urządzeń),
S S - system sterujący,
		
U S - zbiór sterowań,
		
Zadanie sterowania w systemie srk obejmuje zbiór sterowań:
a) odnoszących się do dróg przebiegów i obiektów systemu,
b) zapewniających pożądany stan procesu sterowanego w całym
systemie oraz stan procesów sterowanych we wszystkich obiektach systemu.
gdzie:

Rys. 1. System srk i zadania systemu

Analiza systemu srk rozpatrywana w ujęciu wiedzy o systemach
i teorii sterowania, wprowadza następujące podstawowe pojęcia, takie
jak: zmienne stanu (wewnętrznego), stan systemu i przestrzeń stanów. Stany systemu srk i przejścia miedzy tymi stanami, na pewnym
poziomie ogólności, przedstawia rys. 2.
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Wśród możliwych stanów systemu wyróżnia się stan początkowy,
występujący bezpośrednio po uruchomieniu, stan zasadniczy, stany
występujące w trakcie sterowania i stan awaryjny. Stan systemu jest
rezultatem zgłoszenia i realizacji sterowań dotyczących dróg przebiegów i zmienia się, zależnie od stanów realizowanych przebiegów,
a z chwilą, gdy nie są realizowane przebiegi powraca do stanu zasadniczego.
Stan zasadniczy określa się jako stan, w którym nie są realizowane
żadne przebiegi i jazdy pojazdów. Stany sterowania obejmują: wybranie drogi przebiegu, zakończenie nastawiania urządzeń drogi przebiegu, utwierdzenie przebiegu, stany zachodzące w trakcie przejazdu
pojazdu i zwolnienie przebiegu (rys. 3).

Rys. 2. Stany systemu srk
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Oznacza to, że realizacja przebiegu złożona jest z szeregu podprocesów, w czasie których następują zmiany stanów przebiegów i stanów
obiektów należących do drogi przebiegu. Zmiana stanu któregokolwiek przebiegu lub obiektu drogi przebiegu oznacza zmianę stanu całego systemu srk.

Rys. 3. Stany sterowania

Uporządkowane chronologicznie chwile zmiany stanu systemu
tworzą proces, który jest sterowaniem. W trakcie procesu realizowane sa zadania sterowania. Uwzględniając własności sterowania jako
procesu określa się pojęcia: drogi przebiegu i przebiegu. Droga przebiegu jest zbiorem obiektów zewnętrznych spełniających własności
drogi a przebieg ma właściwości (pod)procesu, w którym wyróżnia się
etapy wybierania, nastawiania, utwierdzania i zwalniania obiektów
drogi przebiegu, przy zachowaniu ciągłej kontroli stanu obiektów. Pełne definicje drogi przebiegu i przebiegu zostały podane w [11].

3. Model systemu srk
Ze względu na istotność spełnianych funkcji i zadań w systemie,
przedmiotem modelowania staje się system sterujący SS ,relacja (1),
ponieważ pełni funkcje jednostki centralnej zarządzającej całym sy-
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stemem i obiektami. Model MSS systemu sterującego SS można przedstawić [12]:

MSS ={MSTA, MDYN}
gdzie:
		

(2)

MSTA – model statyczny,
MDYN – model dynamiczny.

Model statyczny MSTAT zawiera stałe informacje (dla danej stacji)
o sterowaniach, drogach przebiegu, obiektach należących do tych
dróg, własnościach obiektów uczestniczących w poszczególnych drogach przebiegów oraz relacje określone na tych informacjach. Stałe
informacje modelu MSTA są przekazywane do modelu MDYN.
Model dynamiczny MDYN zawiera informacje zmiennych atrybutów
sterowań i obiektów oraz zbiór relacji, które opisują związki zachodzące między nimi w czasie. Relacje określają wartości zmiennych atrybutów o: stanie systemu, przebiegach odbywających się aktualnie na
posterunku i stanie obiektów.
Modele: statyczny MSTA, i dynamiczny MDYN mogą zostać określone
następująco:

MSTA = (B, US, DP, TSTA, RSTA)

(3)

MDYN = (B, US, P, AT, TDYN, RDYN)

(4)

gdzie: B – zbiór obiektów,
US - zbiór sterowań,
DP – zbiór dróg przebiegów,
TSTA – zbiór atrybutów statycznych dróg przebiegów i obiektów,
RSTA - zbiór relacji określonych na atrybutach statycznych dróg
przebiegów i obiektów,
P – zbiór przebiegów,
AT - zbiór automatów zawierający automaty przyporządkowane przebiegom ze zbioru P i obiektom ze zbioru B,
TDYN - zbiór atrybutów dynamicznych,
RDYN - zbiór relacji określonych na atrybutach dynamicznych.
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Zbiór automatów AT (4) obejmuje zbiory: automatów AP – odpowiadający przebiegom ze zbioru P i automatów AB – odpowiadający
obiektom ze zbioru B:

AT= AP ∪ AB

(5)

Z dwóch zdefiniowanych powyżej modeli: statycznego MSTA i dynamicznego MDYN, ze względu na złożoność relacji, rozwinięcia wymaga
opis modelu MDYN. Model MDYN odwzorowuje dynamiczne własności
systemu srk poprzez odwzorowanie stanów systemu srk i ich zmian.
Analiza własności systemu srk (rys. 2.) pozwala na identyfikację systemu SS jako układu przełączającego, czyli pewnego automatu. Automat taki zastosowany do opisu modelu dynamicznego MDYN(MSS) jest
klasycznym automatem: abstrakcyjnym, sekwencyjnym, dyskretnym,
skończonym i deterministycznym, ponieważ relacje między sygnałami
wejściowymi i wyjściowymi są jednoznaczne i niezmienne.
Automat systemu SS zastępuje się równoważnym automatem AT
złożonym ze zbioru automatów odpowiadających przebiegom i obiektom. Każdy przebieg odpowiadający konkretnej drodze przebiegu
może być traktowany jako pewien skończony automat sekwencyjny
o określonych wejściach i wyjściach oraz własnym stanie wewnętrznym. Podobnie opisywane są również obiekty. W ten sposób model
MDYN odwzorowując stany przebiegów i obiektów odwzorowuje stan(y)
systemu srk. W modelu systemu srk wyróżniono 4 typy obiektów:
zwrotnica, semafor, odcinek torowy kontrolowany i powiązanie z blokadą liniową a poszczególne typy obiektów będą odpowiednio oznaczane zmienną i=1, 2, 3 i 4.
Atrybuty modeli TSTA(MSTA) i TDYN(MDYN) są uporządkowane i tworzą
pewne struktury informacji w postaci macierzy MS, MF, MP i MD,
z których MS jest macierzą trójwymiarową a pozostałe dwuwymiarowe. Zestawienie struktur TSTA i TDYN przedstawia tablica 1. Szczegółowy opis struktur zamieszczono w [10].
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Tablica 1. Statyczne i dynamiczne struktury informacji
Lp.

Struktury

1.

2.

MS
Statyczne
TSTA(MSTA)

MF

MP

3.

4.

Nazwa

Dynamiczne
TDYN(MDYN)

MD

Funkcja struktury
Zawiera stałe informacje o
wymaganych własnościach obiektów
w drogach przebiegów na stacji.
Zawiera wartości funkcji sprzeczności
dla każdej drogi przebiegu w
odniesieniu do wszystkich dróg
przebiegów na stacji.
Rejestr przebiegów i stanów
przebiegów odbywających się
aktualnie na stacji.
Przechowuje aktualne
wartości wszystkich sygnałów
odwzorowujących stan obiektów.

Przeznaczenie
Tylko do odczytu jednorazowo
zapisanych informacji utworzonych
w procesie projektowania systemu.
Tylko do odczytu jednorazowo
zapisanych informacji utworzonych
w procesie projektowania systemu.
Wielokrotny zapis i odczyt
informacji.
Wielokrotny zapis i odczyt
informacji.

4. Relacje, funkcje i równania zależnościowe
Własności drogi przebiegu i przebiegu pozwalają sformułować relacje modelu systemu sterującego: RSTA(MSTA) - statyczne i RDYN(MDYN)
– dynamiczne. Do relacji tych należą relacje zależnościowe [11, 12].
Relacje zależnościowe wyrażają warunki sprzeczności lub niesprzeczności dróg przebiegów [10], predyspozycje przebiegowe, kryteria zwalniania oraz pozostałe relacje opisujące zmiany stanu systemu
srk. Rezultatem przetwarzania relacji zależnościowych jest: wykluczenie niekontrolowanego przemieszczania się i kolizji pojazdów, kolizji
z innymi przeszkodami w okręgu sterowania, kontrola ciągłości drogi
kolejowej i inne. Relacje zależnościowe obejmują: funkcje i równania
zależnościowe oraz pozostałe relacje zależnościowe niebędące funkcjami i równaniami.
Funkcje zależnościowe są to funkcje wyrażające związek wielkości zależnościowych.
Równania zależnościowe są to równania wyrażające warunek
równości, w którym występują wielkości zależnościowe.
Pozostałe relacje zależnościowe niebędące funkcjami i równaniami obejmują relacje zapisywane za pomocą wyrażeń, w których
zastosowano konstrukcje rachunku zdań i kwantyfikatorów.
Na podstawie niektórych relacji zależnościowych można sformułować określone funkcje i równania zależnościowe, a na podstawie
niektórych funkcji zależnościowych można ułożyć równania zależnościowe. Niektóre relacje lub funkcje zależnościowe tworzą zbiory lub
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podzbiory. Relacje, funkcje zależnościowe oraz zbiory relacji i funkcji
zależnościowych, które zostały wyróżnione - tab. 2, obejmują 8 typów
relacji i funkcji.
Tablica 2. Zestawienie relacji i funkcji zależnościowych
Funkcje i relacje zależnościowe przebiegów
1.
Funkcje i relacje sprzeczności dróg
przebiegów

2.
3.

Zbiór funkcji zależnościowych zmiennych
stanu przebiegu

4.

σsp - funkcja sprzeczności statycznej

f psp - funkcja sprzeczności dynamicznej
Warunki sprzeczności (pozostałe relacje)

f ptr

- opisują zmiany stanu przebiegu

Funkcje zależnościowe obiektów
5.

f1uz
p,k

6.

f2 p , k

Zbiór funkcji stanu własnego obiektu

7.

f qu , k

Zbiór funkcji sygnałów wyjściowych obiektu

8.

- opisują stany (obiektów) odwzorowujące
stany przebiegu

Zbiór funkcji odwzorowujących stany
przebiegów w stanach obiektów

f puz, k

uz

uz

f yuz, k

- opisują stany (obiektów) odwzorowujące
stany przebiegów

- opisują stany własne obiektów

- opisują sygnały wyjściowe obiektu do
urządzeń wykonawczych obiektu

Do relacji statycznych RSTA(MSTA) należą funkcja sprzeczności statycznej σsp i warunki sprzeczności. Do relacji dynamicznych RDYN(MDYN)
należą wszystkie pozostałe zbiory funkcji. Sprzeczność dróg przebiegów określają dwie różne funkcje sprzeczności statyczne σsp i dynamiczna f psp . Funkcje sprzeczności σsp i f psp oraz równania zależnościowe sprzeczności zostały opisane w pracach [10, 11].
Na podstawie relacji i funkcji zależnościowych tworzone są także
równania zależnościowe wyznaczające wartości sygnałów zmiennych
stanu przebiegów i obiektów oraz sygnałów wyjściowych obiektów do
zewnętrznych urządzeń wykonawczych tych obiektów.
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5. Funkcje i równania zależnościowe przebiegów
Zmiany stanów przebiegów opisują funkcje zależnościowe przetr
tr
biegu, które tworzą zbiór funkcji f p . Funkcje f p,m
ze zbioru funkcji
f ptr obliczają wartości poszczególnych zmiennych stanu przebiegu.

f ptr =

tr
{ f p,m
}

(6)

gdzie:
p – numer (indeks) przebiegu,
m – numer (indeks) funkcji obliczającej m – tą zmienną stanu przebiegu,
Zmiana wartości m – tej zmiennej stanu oznacza zmianę stanu
przebiegu.
tr
tr
Wyrażenia określające funkcje zbiór funkcji f p oraz funkcję f p,m
obliczającą wartość m-tej zmiennej stanu określa się odpowiednio (7)
i (8):

q p = f ptr (f psp ,WS p ,WR p , q p )

(7)

tr
q p,m = f p,m
(f psp , ws p,m , wrp,m , q p )

(8)

gdzie:
		
f psp - funkcja sprzeczności przebiegu,

qp

q

- wektor zmiennych stanu p – tego przebiegu,

p,m

- m – ta zmienna stanu p – tego przebiegu,

m – numer (indeks) zmiennej stanu przebiegu, 1≤m≤st,
p – numer (indeks) przebiegu lub drogi przebiegu, 1≤p≤pr,

WS =  ws p,m  , WR =  wrp,m  - dynamiczne macierze prostokątne

o wymiarach pr x st zawierające wartości współczynników predyspozycji przebiegowych lub kryteriów zwalniania przebiegu warunkujących zmianę wartości zmiennych stanu z „0” na
„1”.

Liczba zmiennych stanu przebiegu oraz warunków przejścia między stanami zależy od przyjętych założeń system srk. Dla systemu
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idealnego (bez zakłóceń i awarii) i dla pojazdu, który przemieszcza się
zgodnie z przepisami ruchu wyróżnia się 8 podstawowych stanów

q p,m =1 , przebieg wybrany - q p,m = 2
przebieg nastawiony - q p,m =3 , przebieg utwierdzony - q p,m = 4 , zajęcie
sekcji 1. drogi jazdy - q p,m =5 , zajęcie sekcji 2. przy zajętej sekcji 1. q p,m =6 , zwolnienie sekcji 1. - q p,m =7 , przebieg zwolniony - q p,m =8 . Dla
przebiegu: przebieg nieaktywny -

rzeczywistego systemu, w którym wyróżniono stan zwolnienia doraźnego (np. z powodu niemożności zwolnienia przebiegu i drogi przebiegu w trybie automatycznym) oraz stan awarii, liczba zmiennych stanu
przebiegu będzie 10.
Występujące w wyrażeniach funkcyjnych (7) i (8) dynamiczne macierze WS i WR i ich współczynniki wsp,m i wrp,m zawierają wartości
predyspozycji przebiegowych i kryteriów zwalniania przebiegu. Predyspozycje przebiegowe są to warunki konieczne do wybrania, nastawienia i utwierdzenia przebiegu. Kryteria zwalniania przebiegu są to
warunki konieczne do zwolnienia przebiegu i przejścia przebiegu do
stanu nieaktywnego. Wartości predyspozycji i kryteriów zmieniają się
w czasie. Wartości predyspozycji i kryteriów są obliczane przy pomocy
zmiennych zmp,zx.
Dla przykładu, równanie wyznaczające wartość drugiej zmiennej
stanu, oznaczającej stan wybrania drogi przebiegu, m=2, p - tego
przebiegu, jest następujące:

qp,2= f ps • wsp,1 • qp,1 + wrp,2 • qp,2

(9)

a wyrażenie na obliczające współczynnik wsp,m dla m= 2 można
przedstawić następująco:
12

ws p,m = ∏ zm p,zx dla m=2

(10)

zx=1

a współczynnik wrp,2:

wrp,2 = qp,8 dla m=2

(11)
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Znaczenie współczynników wsp,m określa się następująco (przykładowo podano tylko znaczenie zmp,zx=1, zmp,zx=2, liczba współczynników
zmp,zx wynosi 16, 1≤zx≤16):
zmp,1 – wszystkie sygnały kontrolne przekazują informacje o stanie
obiektów w drodze przebiegu,
zmp,2 – kierunek blokady liniowej jest zgodny z kierunkiem przebiegu,
Podobnie formułuje się równania pozostałych zmiennych stanu qp,2
wektora q p .

6. Funkcje zależnościowe obiektów
Sygnały obiektów są obliczane na podstawie równań tworzonych
uz
uz
przez funkcje ze zbioru funkcji f . Zbiór funkcji f można przedstawić jako sumę zbiorów następujących funkcji:

f uz = f puz,k  f quuz,k  f yuz,k

(12)

uz
uz
f p,k
= f1uz
p,k  f2 p,k

(13)

gdzie:
uz
f p,k
- zbiór funkcji obliczających wartości sygnałów stanu obiektów odwzorowujących stan przebiegu,
uz
f qu ,k - zbiór funkcji obliczających wartości sygnałów wektora stanu wewnętrznego quki k – tego obiektu od poleceń indywidualnych do tego obiektu,
f yuz,k - zbiór funkcji obliczających wartości sygnałów wektora stai
nu wyjść yk k – tego obiektu do urządzenia wykonawczego tego obiektu,
uz
f1p,k - zbiór funkcji odwzorowujących sygnały stanu q p p – tego
przebiegu w stan qqkki , p k – tego obiektu,
i
f2 uz
p,k - zbiór funkcji odwzorowujących sygnały stanu qqkk , p
wszystkich p – tych przebiegów w stan qqki k - tego obiektu.
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Ad Funkcje zależnościowe odwzorowujące stany przebiegów
w stanach obiektów
Funkcje odwzorowujące stany przebiegów w obiektach tworzą następujące zbiory funkcji:

{

}

{

}

,i
uz ,i
f1uz
p,k = f1p,k ,mq

,i
uz ,i
f2 uz
p,k = f2 p,k ,mq

gdzie:

,i
f1uz
p,k - zbiór funkcji

(14)

(15)

f1uz,i
p,k,mq , odwzorowujących stan q p ,

p – tego przebiegu 1≤p≤pr w stan
i – tego typu w tym przebiegu.

,i
f2 uz
p,k

- zbiór funkcji

f2uz,i
p,k,mq

qqkki , p

k – tego obiektu

odwzorowujący stany qqkki , p

p – tych przebiegów 1≤p≤pr w stan qqki

k – tego obiektu

i – tego typu,

Zbiór funkcji

uz ,i
,i
f1uz
p,k i funkcję f1p,k ,mq określa się następująco:

(

i
=
qqkk,p

)

(

uz ,i
p,k ,i
,i
p,k ,i
f1
=
, MP
f1uz
, qp
p,k WT
p,k WT

i =1,2 ,3 ,4
1≤ k ≤ n
1≤ p ≤ pr

(

i
uz, i
p,k,i
qqkk,p,
mq = f1p, k,mq wtmq , q p, m
1≤mq≤ st

)

)

(16)

(17)

gdzie:

qqkki , p

( qq kki , p,mq )

- wektor stanu wewnętrznego k – tego i – tego
obiektu typu odwzorowujący stan p – tego przebiegu,
mq – numer (indeks) zmiennej stanu wewnętrznego obiektu,
i – numer (indeks) typu obiektu, wyróżniono 4 typy obiektów: zwrotnicę, semafor, odcinek torowy kontrolowany i interfejs blokady liniowej, odpowiednio dla i = 1, 2, 3 i 4,
k – numer obiektu, 1<k<n,
n – liczba obiektów na stacji.
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p,k,i 
WT p ,k ,i =  wtmq
 macierz kolumnowa stałych współczynnip,k,i
ków wtmq tworzonych na podstawie informacji macierzy statycznej

MS dla p – tego przebiegu zawierającego k – ty obiekt, i – tego typu,
o własnościach j.
p,k ,i
Współczynniki wtmq i zmienne stanu przebiegu q p,m (16) i (17)
są wyznaczane dla obiektów poszczególnych typów uczestniczących w
p – tej drodze przebiegu.
Stosując zapis (16) i (17) można podać przykład równań dla obiektu
i – tego typu (dla zwrotnicy i=1) dla pierwszej zmiennej stanu obiektu
mq=1, odwzorowującej stan przebiegu jest następujący:
p,k ,1
1
qqkki =,p,
1 = wtmq =1 • qp,4

p,k ,1
=
wtmq
ms p,k,j=1 + ms p,k,j= 2
=1
p,k,i

Wartość współczynnika wt1

(18)

(19)

oblicza się uwzględniając własno-

ści zwrotnicy w drodze przebiegu zapisane w macierzy MS dla p – tej
drogi przebiegu. W tym przypadku współczynnik

p,k ,i =1
wtmq
jest sumą
=1

logiczną wartości msp,k,1 i msp,k,2 zapisanych w macierzy MS. Wartości
te oznaczają, że k – ty obiekt (zwrotnica) znajduje się w p – tej drodze
jazdy w jednym z dwóch położeń: zasadniczym lub przełożonym. War-

p,k ,i
wtmq
=1 oraz wartość qp,4 podstawia się do równa1
nia obliczającego stan qqkki =,p,mq
=1 dla zwrotnicy (18).
i =1
Wartość pierwszej zmiennej stanu obiektu qqkk ,p,mq =1 , odwzo-

tość współczynnika

rowuje utwierdzenie zwrotnicy jako k – tego obiektu, i – tego typu

w p – tej drodze przebiegu. Podobnie, uwzględniając zasady sterowania wyznacza się wartości pozostałych zmiennych stanu zwrotnicy
1
qqkki =,p,mq

oraz pozostałych typów obiektów wyróżnionych w mode-

lowaniu systemu srk.
i
Dysponując wektorami qqkk , p k – tego obiektu o i - tym typie należącym do p – tej drogi przebiegu, można zbudować wektor
qqki = (qqki ,mq ) odwzorowujący stany przebiegów w stanach obiektu,
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który posiada własności w drogach przebiegu odpowiadających tym
uz ,i
przebiegom. Jest to zrealizowane za pomocą zbioru funkcji f2 p,k .
uz ,i
Zbiór funkcji f2 p,k określa się następująco:

(

,i
i
qqki = f2uz
p,k qqkk, p

)

(

i
i
i
qqk,mq
= f2uz,
p,k,mq qqkk,p, mq

(20)

)

(21)

gdzie:

qqki (qqki ,mq )

- wektor stanu wewnętrznego k – tego obiektu, i –
tego typu, odwzorowujący stany wszystkich przebiegów, przechowywany w macierzy MD =  md k ,u  ,
mq – numer (indeks) zmiennej stanu obiektu odwzorowującej stan
przebiegu, 1≤mq≤st, przy czym mq≠m.
i
i
Szczegółowy opis funkcji qqk i qqk ,mq został przedstawiony
w [12].
Ad Funkcje zależnościowe odwzorowujące stany własne obiektów
Funkcje odwzorowujące sygnały stanu własnego obiektów generowane od poleceń określa się następująco:
uz
f qu
,k =

{



i =1,2 ,3,4

uz ,i
uz ,i
f qu
,k = f qu ,k ,ui

Zbiór funkcji

uz
f qu
,k

}

uz ,i
f qu
,k

(22)

1 ≤ ui ≤ ru

zawiera funkcje

ją sygnały wektora stanu własnego

(23)

uz ,i
f qu
,k ,

które oblicza-

quki k – tego urządzenia

i – tego typu (dla i=1, 2, 3 oraz 4). Zastosowane do obliczeń sygnałów
i
uz ,i
wektora quk funkcje z podzbioru f qu ,k zależą od typu urządzenia.
i
Sygnały wektora quk są przechowywane i zapisywane w macierzy dynamicznej MD na polach k – tego obiektu. Sposób obliczenia wektora

quki

i jego składowych

quki ,ui można przedstawić następująco:

(

uz,i
quki = f qu,k
xpoki , xuki , quki

1≤k ≤n
i =1,2,3,4

)

(24)
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(

uz,i
i
i
i
quki ,ui = f qu,k
,ui xpok , xuk , quk

1≤ui≤ru

gdzie:

(

)

(25)

)

xpoki xpoki ,vi - wektor stanu wejść poleceń indywidualnych k – tego
obiektu i – tego typu,

(

)

xuki xuki ,zi - wektor stanu wejść sygnałów kontrolowanych k – tego
quki

(

obiektu i – tego typu,

quki ,ui

) - wektor stanu wewnętrznego k – tego obiektu i – tego
typu odwzorowujący stan własny urządzenia,

ui – numer (indeks) składowej wektora

quki , przy czym 1≤ui≤ru.

Stosując zapis (24) i (25) można podać przykład równania dla
i
obiektu typu i=1 (zwrotnica) dla drugiej zmiennej quk ,ui =2 (ui=2) stanu własnego obiektu:

quki ,2 = xzwyk + qzkzk • xzwzk

(26)

gdzie:

quki ,2 - sygnał drugiej zmiennej stanu własnego zwrotnicy,
xzwyk - sygnał wyłączenia (polecenie) kontroli zajętości zwrotnicy,
xzwyk = xpoki =,vi1 =2 ,

qzkzk - sygnał stanu własnego wyłączenia kontroli zajętości zwrotnicy,

qzkzk = quki ,ui =2 ,

xzwzk - sygnał włączenia (polecenie) kontroli zajętości zwrotnicy,
xzwzk = xpoki ,vi =1

Zgodnie z przedstawionym przykładem tworzone są funkcje i warunki dla pozostałych sygnałów wektora

quki dla każdego typu obiek-

tu: zwrotnicy, semafora, odcinka kontrolowanego i interfejsu blokady.
Zasady tworzenia warunków nie pozwalają na standaryzację funkcji

uz ,i
f qu
,k ,ui , ponieważ wśród sygnałów należących do dziedziny takich

funkcji trudno wyróżnić pewne prawidłowości dotyczące, np. występowania tych samych sygnałów, co jest znamienne w technice srk.
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Ad Funkcje zależnościowe odwzorowujące sygnały wyjściowe
obiektów
Zbiór funkcji

f yuz,k

odwzorowujących sygnały wyjściowe do urzą-

dzeń wykonawczych obiektów, określa się następująco:
uz
f y,k
=

{



i =1,2 ,3,4

uz ,i
uz ,i
f y,k
= f y,k
,yi

Zbiór funkcji

f yuz,k

uz ,i
f y,k

(27)

} 1 ≤ yi ≤ ry

(28)

zawiera podzbiory funkcji

uz ,i
f y,k
z

funkcjami

i
i
, które obliczają sygnały wektora stanu wyjść yk k – tego obiekyk,yi
i
tu i – tego typu dla i=1, 2, 3 i 4. Sygnały wektora yk są przechowy-

wane i zapisywane w macierzy dynamicznej MD na polach k – tego
i
obiektu. Sposób wyznaczania wartości wektora yk i składowych jego
sygnałów

yki
1≤k ≤n
i =1,2,3,4

yki ,yi

1≤ yi ≤ry

i
yk,yi

(

można przedstawić następująco:

)

i
i
i
i
i
y=
k xpok , xuk , qqk , quk

(

)

(

)

(29)

)

(30)

uz ,i
f y,k
xpoki , xuki , qqki , quki

(

i
i
i
i
i
uz ,i
i
i
i
i
y=
f y,k
k ,yi xpok , xuk , qqk , quk
,yi xpok , xuk , qqk ,quk

gdzie:
yki - wektor stanu wyjść k – tego urządzenia i – tego typu,
i
yi – ta składowa wektora yk , 1≤yi≤ry,
uz ,i
uz ,i
Funkcje f y ,k ,yi zawarte w zbiorze funkcji f y,k są redagowane ini
dywidualnie dla każdej składowej wektora sygnałów wyjściowych yk
zależnie od typu obiektu, zgodnie z zasadami techniki srk i przepisa-

mi ruchu.
Przykładowo, równanie ułożone na podstawie funkcji

uz,i=1
pof y,k,yi=2

zwalające wyznaczyć wartość yi – sygnału, a niech yi=2 (druga składoi
wa wektora yk ), a jest to sygnał polecenia zmiany położenia zwrotnicy
do położenia przełożonego k – tego obiektu, i – tego typu jest następujące:
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1
yk,yi
= 2 = yzpk = qztpk • qzrok • qzuk • qzzok • qzzck • xzkz k • (xzppk + qzpk )• (xzsnk + xzbok • qzkz k )

gdzie poszczególne sygnały oznaczają:
−
qztpk – zamknięcie indywidualne rozjazdu,
−
xzrok – rozprucie zwrotnicy,
−
qzuk - utwierdzenie,
−
qzzok – zamknięcie w ochronie bocznej,
−
qzzck – zamknięcie jako ochronnej,
−
xzkzk – kontrola położenia zasadniczego,
−
xzppk – polecenie zmiany położenia do położenia,
−
qzpk – wybranie zwrotnicy w położeniu przełożonym,
−
xzsnk – kontrola niezajętości,
−
xzbok – brak kontroli niezajętości,
−
qzkzk – wyłączenie kontroli niezajętości.
uz,2
Podobnie, jak w powyższym przykładzie określa się funkcje: f y,k,yi
uz,3
uz,4
, f y,k,yi
i f y,k,yi
, i odpowiadające im równania zależnościowe dla po-

zostałych typów obiektów, tj. dla semafora, odcinka kontrolowanego
i interfejsu blokady liniowej.

7. Przykład tworzenia równań zależnościowych
Ilustracją zastosowania przedstawionego opisu formalnego niech
będzie przykład tworzenia równań zależnościowych dla drogi przebiegu wjazdowego A – D (numer drogi przebiegu p=2) z rys. 4. układu
torowego stacji P.
Na podstawie rys. 4. sporządza się specyfikację drogi przebiegu
i obiektów obejmującą zestawienie obiektów, nazw i typów tych obiektów oraz zestawienie sekcji drogi przebiegu. W celu ułożenia równań
zależnościowych dla każdej drogi przebiegu konieczna jest analiza
informacji zapisanych w strukturach statycznych i dynamicznych.
Analizuje się własności każdego obiektu drogi przebiegu (np. w jaki
sposób dany obiekt uczestniczy w drodze przebiegu, jakie jest wymagane położenie zwrotnic i inne). Własności te określają wartości
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σ r .Informacje te należą do dziedzin funkcji σsp, f psp , f ptr ,

uz
uz
f puz,k , f qu
,k i f y ,k i są zawarte w macierzach (tab. 1):

− MS, przechowującej zbiór wartości σ r dla wszystkich dróg jazdy,
− MF, zawierającej wartości funkcji sprzeczności σsp , dla każp,s
dej pary dróg przebiegów,
− MP, zawierającej rejestr stanów przebiegów odbywających się
aktualnie na stacji,
− MD, zawierającej aktualne wartości sygnałów odwzorowujących
stan obiektów.

Rys. 4. Układ torowy stacji P z wybraną drogą przebiegu wjazdowego A - D

Również wyznacza się:
− tablicę zmiennych współczynników zmp,zx stosowanych do wyznaczania warunków wsp,m i wrp,m – predyspozycji przebiegowych
i kryteriów zwalniania p - tej drogi przebiegu lub przebiegu, dla
m – tej zmiennej stanu przebiegu, zx – tej zmiennej zm (p – tego
przebiegu).
p,k,i
− jednowymiarowe macierze stałych współczynników wtmq dla
każdego k - tego obiektu, i – tego typu należącego do p – tej drogi
przebiegu.
Równania zależnościowe przebiegu dla drogi przebiegu A - D, wyznaczają wartości:
1. zmiennych akts określających stany przebiegów: nieaktywny/
aktywny [11],
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sp

2. funkcji sprzeczności f p =2 drogi przebiegu DPp=2(A - D) (p=2 dla
drogi A - D) w odniesieniu do aktywnych dróg przebiegów, opisanych,
3. predyspozycji przebiegowych i kryteriów zwalniania tj. współczynników wsp=2,m i wrp=2,m koniecznych do wyznaczania wartości
zmiennych stanu przebiegu,
4. zmiennych stanu przebiegu - wyznaczenie i zapisanie wartości
tr
tr
sygnałów wektora stanu przebiegu q p=2 , (funkcje f p =2 i f p =2 ,m
),
5. sygnałów odwzorowujących stan przebiegu - wyznaczenie i zapisanie wartości sygnałów wektora qqk , p =2 dla obiektu o k – tym
uz
numerze, należącym do p – tej drogi przebiegu (funkcje f1p =2 ,k
)
6. sygnałów odwzorowujących stany przebiegów w sygnałach stanu wszystkich obiektów - wyznaczenie i zapisanie wartości syguz
nałów wektora qqk , (funkcje f2 p,k )
7. sygnałów stanu wszystkich k –tych obiektów:
a.

wyznaczenie i zapisanie wartości sygnałów wektora
(funkcje

uz
f qu
,k

),

b. wyznaczenie i zapisanie wartości sygnałów wektora
cje

uz
f y,k

quk

yk (funk-

).

Liczba równań zależnościowych opracowanych według powyższego
schematu i przetwarzanych w trakcie realizacji przebiegu A – D (p=2)
dla stacji z rys. 4. wynosi 208. Droga przebiegu A – D obejmuje 9 obiektów: 7 w drodze jazdy i 2 ochronne. Przyjmując, że liczby obiektów
w każdej wyróżnionej drodze przebiegu są równe i odpowiadają liczbie
obiektów drogi A – D, to liczba wszystkich równań, w przypadku omawianej małej stacji z rys. 4., dla wszystkich przebiegów wyniesie 1664.
Pozwala to wstępnie oszacować liczbę równań także dla stacji innej
wielkości. Przykładowo, dla stacji średniej wielkości, gdzie liczba dróg
przebiegu wynosi np. 30 a średnia liczba obiektów w drodze przebiegu
np. 12 – liczbę równań można określić na poziomie 7800. Proces projektowania, tworzenia i weryfikacji równań zależnościowych musi być
więc zautomatyzowany za pomocą szeregu specjalizowanych narzędzi
informatycznych - programowych i sprzętowych.
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8. Zakończenie
Przedstawione w publikacji funkcje i równania zależnościowe oraz
przedstawione przykłady równań i warunków wyznaczania wartości
poszczególnych sygnałów dotyczących przebiegów i obiektów tworzą
istotne fragmenty modelu systemu sterującego. Zaproponowane równania zależnościowe zostały praktycznie zastosowane i przetestowane
w symulatorze funkcji zależnościowych SYMZAL 2004 [6]. Oprogramowanie użytkowe symulatora stanowi złożone narzędzie informatyczne. W symulatorze zastosowano system operacyjny czasu rzeczywistego OS9 oraz komputer przemysłowy PEP/Kontron. Oprogramowanie użytkownika zostało zrealizowane w języku UltraC. Program
zarządzający symulacją realizuje zasadę cykliczności przetwarzania
przy założonej stałej długości cyklu i niezmiennym oprogramowaniu
przetwarzającym w każdym cyklu.
Wyniki modelowania i symulacji są istotne, ponieważ opracowany
model staje się formą standaryzacji systemu srk oraz stwarza podstawy do poszukiwania nowych efektywnych metod specyfikacji i programowania.

Literatura
1. Cheng A., M., K. Real-Time Systems. Scheduling, Analysis and
Verification, Wiley-Interscience, New Jersey 2002.
2. Dąbrowa-Bajon M., Dutkiewicz J., Zabłocki W. Metodyka budowy komputerowych systemów sterowania ruchem na stacjach kolejowych. Postępy cybernetyki, 4, Warszawa 1988.
3. Findeisen W., red. Analiza systemowa – podstawy i metodologia, PWN, Warszawa 1985.
4. Fredholm D., Specifying an Interlocking System: The Alister
Project, FMERail Workshop 4, May 1999, Netherland.
5. König N. H., The Euro-Interlocking Project Standards for Interlocking Systems in Europe Project, Presentation for Polish
Railways, 8 June 2004.
6. Kochan A., Łapiak G., Zabłocki W., Podstawy modelowania systemów srk – wybrane zagadnienia, „Transport XXI wieku”, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Warszawa 2004.

544

Zabłocki W.

7. Tarnai G., Schneider E., Formal Methods for Railway Operation and Control Systems, Proceedings of Symposium FORMS,
May 15 – 16, 2003, Budapest.
8. van Vlijmen S.F.M., Verification of the Vital Processor Interlocking, FMERail Workshop 1, 8 – 9 june 1996, Netherland,
9. Zabłocki W., Wybrane zagadnienia modelowania systemów
sterowania ruchem kolejowym, „Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu” Politechnika Radomska, 2005.
10. Zabłocki W., Modelowanie systemów sterowania ruchem kolejowym - struktury informacji i elementy opisu formalnego, Prace naukowe TRANSPORT, Politechnika Warszawska,
57/2006.
11. Zabłocki W., A Formal Analysis of Conflict Functions Used in
Rail Traffic Control Systems, The Archives of Transport, vol.
18, Warszawa 2006.
12. Zabłocki W., Podstawy opisu formalnego zależności stacyjnych, Prace naukowe TRANSPORT, Politechnika Warszawska,
z. 62/2007.

Wykaz oznaczeń
Oznaczenia systemów, modeli, zbiorów i macierzy
AT - zbiór automatów przebiegów i obiektów ze zbioru,
AP – zbiór automatów odpowiadający przebiegom ze zbioru P,
AB – zbiór automatów odpowiadający obiektom ze zbioru B,
B - zbiór obiektów (urządzeń zewnętrznych),
DP – zbiór dróg przebiegów,
DPp – p – ta droga przebiegu,
MDYN – model dynamiczny,
MSS -model systemu sterującego
MSTA – model statyczny,
MS - trójwymiarowa macierz statyczna informacji o własnościach
obiektów w drogach przebiegów,
MF – dwuwymiarowa macierz statyczna wartości funkcji sprzeczności σsp dróg przebiegów,
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MP - dwuwymiarowa macierz dynamiczna wartości sygnałów stanu
przebiegów na stacji,
MD – dwuwymiarowa macierz dynamiczna przechowująca wartości
sygnałów stanu obiektów,
P – zbiór przebiegów,
Pp – p – ty przebiegu,
RDYN - zbiór relacji określonych na atrybutach dynamicznych,
RSTA - zbiór relacji określonych na atrybutach statycznych dróg
przebiegów i obiektów,
S S R K - system srk
S S - system sterujący,
TDYN - zbiór atrybutów dynamicznych,
TSTA – zbiór atrybutów statycznych dróg przebiegów i obiektów,
US - zbiór sterowań,
WR - dwuwymiarowa macierz dynamiczna współczynników stosowanych do obliczania wartości (zerowych) zmiennych stanu
przebiegu,
WS - dwuwymiarowa macierz dynamiczna współczynników stosowanych do obliczania wartości (jedynkowych) zmiennych stanu przebiegu,
p ,k ,i
p,k,i
WT
- macierz kolumnowa stałych współczynników wtmq tworzona na podstawie informacji macierzy statycznej MS dla p
– tego przebiegu zawierającego k – ty obiekt i – tego typu.
Oznaczenia funkcji:
σsp - funkcja sprzeczności statycznej,
f psp - funkcja sprzeczności dynamicznej,
f ptr - zbiór funkcji logicznych obliczających wartości zmiennych
stanu przebiegu p – tego przebiegu,
tr
tr
f p,m - funkcja ze zbioru funkcji f p obliczająca m –tą zmienną
stanu p – tego przebiegu,

f uz - zbiór funkcji zależnościowych obliczających sygnały,
uz
f p,k
- zbiór funkcji zależnościowych obliczających sygnały stanu k
– tych obiektów odwzorowujące stan p – tego przebiegu,

,i
f1uz
p,k - zbiór funkcji zależnościowych odwzorowujących stan q p

, p – tego przebiegu w stan
typu w tym przebiegu p,

qqkki , p

k – tego obiektu i – tego
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f1uz,i
p,k,mq

uz ,i

- funkcja ze zbioru funkcji f1p,k obliczająca mq – tą
zmienną stanu obiektu,
uz ,i
f2 p,k - zbiór funkcji zależnościowych odwzorowujący stany
qqkki , p p – tych przebiegów w stan qqki k – tego obiektu i
– tego typu,
,i
uz,i
f2 p,k,mq - funkcja ze zbioru funkcji f2 uz
p,k obliczająca mq – tą
zmienną stanu obiektu,
uz
f qu
,k - zbiór funkcji zależnościowych obliczających wartości sygnałów wektora stanu wewnętrznego quki k – tego obiektu od
poleceń indywidualnych do tego obiektu,
f yuz,k - zbiór funkcji zależnościowych obliczających wartości sygi
nałów wektora stanu wyjść yk k – tego obiektu do urządzenia wykonawczego tego obiektu.
Zmienne i wektory:
akts – zmienna logiczna, której wartość wskazuje, czy przebieg drogi przebiegu DPs jest aktywny,
i – numer (indeks) typu obiektu,
k - numer (indeks) obiektu,
m – numer (indeks) zmiennej stanu przebiegu,
mq – numer (indeks) zmiennej stanu obiektu odwzorowującej stan
przebiegu,
n – liczba obiektów na stacji,
p – numer (indeks) drogi przebiegu lub numer przebiegu,
pr - liczba wszystkich dróg przebiegów lub przebiegów na stacji,
q p - wektor zmiennych stanu p – tego przebiegu,
qqkki , p - wektor stanu wewnętrznego k – tego i i – tego typu obiektu odwzorowujący stan p – tego przebiegu,
qqki - wektor stanu wewnętrznego k –tego i i – tego typu obiektu
odwzorowujący stany przebiegów,
i
quk - wektor stanu wewnętrznego k – tego obiektu i – tego typu
odwzorowujący stan własny urządzenia,
i
ru - liczba składowych wektora quk ,
i
ry - liczba składowych wektora quk ,
st – liczba zmiennych stanu przebiegu,
i
ui – ta składowa wektora quk ,
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xpoki - wektor stanu wejść poleceń indywidualnych k – tego obiek-

tu i – tego typu,
- wektor stanu wejść sygnałów kontrolowanych k – tego
obiektu i – tego typu,
yki - wektor stanu wyjść k – tego urządzenia i – tego typu,
i
yi – ta składowa wektora quk .

xuki

SYNTHESIS OF THE INTERLOCKING FUNCTIONS
OF ATC SYSTEMS
summary
The outline of the method of rail traffic control systems have
been presented in the paper. The features of routing analysed
according to safety rules including in particular functions of contradictory functions are the basis of formalisation. The proposed formalisation method defines static and dynamic ordered database
structures and relations. The information structures are the basis
for creating the relations that allow defining functions and other
interlocking relations of rail traffic control facilities including functions of contradictory routings. The formal description of interlocking relations and functions allows defining interlocking equations qualifying control algorithmisation. The result of research is
formal (mathematic) model of rail traffic control system. Model and
the simulator, constructed basing on it, compose the research tools
used for drawing conclusions on rail traffic control facilities and
for creating real facilities.
Keywords: transport, rail traffic, system, control, modelling,
formal specification, rout, routing process, contradiction, interlocking relations and functions
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SYNTHESE DER ABHÄNGIGEN FUNKTIONEN
INES SYSTEMS DER STATIONSEINRICHTUNGEN
FÜR EISENBAHNVERKERSSTEUERUNG
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurde ein Grundriss der Formalisierungsmethode des Systems für Eisenbahnverkehrssteuerung dargestellt. Grundlage für die Formalisierung bilden Eigenschaften
der Zugfahrstraßen, die nach den Sicherheitsregeln unter besonderer Berücksichtigung der Funktionswidersprüchlichkeit der
Zugfahrstraßen analysiert werden. Die vorgeschlagene Formalisierungsmethode definiert geordnete statische und dynamische
Datenstrukturen und Relationen. Die Informationsstrukturen sind
die Grundlagen zur Bildung der Relationen, die Formulierung der
Funktionen sowie andere abhängige Relationen des Systems für
Eisenbahnverkehrssteuerung erlauben, davon auch Funktionen
der Widersprüchlichkeit der Fahrstraßen. Die formale Beschreibung der abhängigen Relationen und Funktionen ermöglicht die
Ausarbeitung der abhängigen Gleichungen, die die Algorythmisierung der Steuerung bedingen. Ergebnis der obigen Untersuchungen ist ein formales (mathematisches) Modell des Systems für Eisenbahnverkehrssteuerung. Das Modell und auf dessen Grundlage gebauter Simulator sind Untersuchungswerkzeuge, die nicht
nur auf System der Eisenbahnverkehrssteuerung folgern lassen,
sondern auch Schaffung eines wirklichen Systems ermöglichen..
Schlüsselworte: Transport, Eisenbahnverkehr, System,
Steuerung, Modellierung, formale Beschreibung, Zugfahrstraße,
Fahrstraße, Widersprüchlichkeit, abhängige Relationen und Funktionen..
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OCENA JAKOŚCI TORU KOLEJOWEGO
I UKŁADÓW BIEGOWYCH NA PODSTAWIE
WIELKOŚCI FIZYCZNYCH MIERZONYCH NA
KORPUSACH ŁOŻYSK ZESTAWÓW KOŁOWYCH

Streszczenie

Artykuł dotyczy przeglądu badań związanych z oceną stanu
technicznego toru i pojazdu szynowego na podstawie pomiaru sił,
przyspieszeń i temperatury na korpusach łożysk zastawów kołowych. Podano wstępną propozycja klasyfikacji stanu toru opartą
na jakości oddziaływania pojazdu szynowego z torem.
Słowa kluczowe: monitoring, jakość toru, zestaw kołowy, pojazd szynowy

1. Wprowadzenie
Jakość toru kolejowego oceniana jest zwykle poprzez pomiar tzw.
nierówności toru, które mierzone są specjalistycznymi przyrządami
oceny geometrycznych parametrów toru lub wykorzystując specjalne
pojazdy szynowe, m.in. tzw. drezyny pomiarowe. Pomierzone wielkości fizyczne służą do obliczenia współczynników charakteryzujących
stan toru, pozwalających na określenie dopuszczalnej prędkości jazdy
pojazdów szynowych na pomierzonym odcinku toru. Jednak geome1 prof. dr hab. inż., Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Wydział Inżynierii
Lądowej, Politechnika Krakowska, (012) 628 23 20
2 prof. dr hab. inż., Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
3 Prof. Dr.-Ing., IAT Gauting, TU Berlin
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tryczne nierówności toru podają tylko informacje o stanie ułożenia
toru, jego geometrii, a nie zawierają informacji o stanie całego złożonego układu dynamicznego, jakim są szyny ułożone na podkładach,
które leżą na podsypce, a ta z kolei też jest położona na specjalnie
przygotowanym podłożu. Jest to złożony układ, dynamicznie nieliniowy, silnie oddziaływujący na poruszający się pojazd szynowy i sprzężony z tym pojazdem. Usterki każdego podukładu mają wpływ na globalną ocenę toru. Współczynniki, którymi dotychczas określa się stan
toru, zdefiniowane są z wykorzystaniem geometrycznych nierówności
toru, nie charakteryzują więc większości wyżej opisanych, dynamicznych relacji, których źródłem jest tor.
Dotychczas nie udało się opracować uniwersalnego kryterium oceny jakości toru kolejowego. Większość prowadzonych prac definiuje
sposoby oceny wykorzystując parametry fizyczne, które można pomierzyć na pojeździe szynowym, przejeżdżając oceniany odcinek toru. Są
to zwykle siły lub przyspieszenie mierzone na korpusach łożysk zestawu kołowego. Przykładem układu czujników do pomiaru przyspieszeń
na korpusach łożysk zastawu kołowego może być układ pokazany na
fot. 1 lub rys. 2. Na fot. 1 ilustrowany jest czujnik, który mierzy tylko przyspieszenie w kierunku pionowym. Zastosowano takie czujniki przez Politechnikę Krakowską podczas badań przeprowadzanych
na pojazdach tramwajowych Krakowa. Długo wydawało się, że jest to
w zupełności wystarczające zarówno do oceny sił dynamicznych jak
i uszkodzeń toru. W rozwiniętych technicznie krajach Europy w ostatnich latach rozpoczęto pomiary czujnikami działającymi w dwóch
kierunkach. Przykładem takich pomiarów jest zestaw kołowy wyposażony w takie czujniki, który został przedstawiony na rysunku 2.
Został on wykorzystywany do wstępnych prób pomiaru przyspieszeń
na korpusach łożysk zestawów kołowych m. in. przez zespół autorski
w Austrii i w Niemczech.
W wyniku analizy dynamicznej różnego typu wykolejeń, z której
wynika, że kryterium wykolejenia oparte na podstawie wartości ilorazu sił Y/Q nie jest dostatecznie przekonujące, powstała nowa hipoteza
przypisująca duże znaczenie siłom wzdłużnym, a więc i przyspieszenia w kierunku jazdy odgrywają istotną rolę w procesie wykolejenia.
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Fot. 1. Przyrządy rejestrujące przyśpieszenie zamocowane na wózku wagonu NGT6 (Wydział Mechaniczny PK)

Wstępne badania autorów niniejszego opracowania potwierdzają tę
hipotezę. Z tego względu badając wpływ jakości toru na zużycie kół
kolejowych pojazdów produkowanych przez firmę PESA S.A., wykorzystano czujniki przyspieszeń umożliwiające pomiar w trzech kierunkach uzupełniając pomiary niemieckie (rys. 1) o pomiar przyspieszeń
(sił) wzdłuż toru.

Rys. 1. Zestaw kołowy wyposażony w czujniki przyspieszeń mierzących
w dwóch kierunkach
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Widok dwóch czujników przyspieszenia, które mogą być zabudowane na pokrywie korpusu łożyska zestawu kołowego pojazdu szynowego przedstawionego (na rysunku 2) pokazano na rysunku 3.

Rys. 2. Korpus łożyska zestawu kołowego z pokrywą, na której zainstalowano czujnik

Rys. 3. Układ dwóch czujników, z których każdy może być umieszczony
na korpusie łożyska zestawu kołowego pojazdu szynowego (dwa czujniki
badane są w celu porównania jakości wskazań)
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Na fot. 2 pokazano jeden ze sposobów zabudowy czujnika przyspieszeń wykonany z udziałem autorów niniejszego artykułu.

Fot. 2. Inteligentny czujnik zabudowany na pokrywie korpusu łożyska
(Austria)

Badania krajowe zostały przeprowadzone z udziałem firmy PESA
Bydgoszcz S.A. [2]. Przykładowe wyniki pomiaru przyspieszeń charakteryzujących siły działające na napędny i toczny zestaw kołowy pojazdu ilustrowanego schematycznie na rysunku 4 zostały przedstawione
na rysunku 5.

Rys. 4. Pojazd szynowy wyposażony w czujniki przyspieszeń na osi nr 2
i nr 3 wózka napędnego i tocznego

Jednym z problemów związanych z oceną jakości toru jest oddzielenie w zarejestrowanym sygnale przyspieszenia pomierzonego na
danym odcinku toru, wpływu dynamicznych oddziaływań generowanych przez pojazd, tj. odseparowanie z sygnału zarejestrowanego na
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korpusie łożysk zestawu kołowego tej części sygnału, która pochodzi
od toru kolejowego.
W niniejszym artykule zasygnalizowane zostaną rozważania dotyczące metody obróbki sygnału zarejestrowanego na przykładowo pokazanych wyżej korpusach łożysk, podczas jazdy eksploatacyjnej pojazdu szynowego w celu wykorzystania wyników pomiarów do oceny
stanu toru kolejowego.

Rys. 5. Przyspieszenie w kierunku x osi nr 2 prawego koła na trasie Olsztyn - Braniewo

Podane zostaną również próby podania kryteriów sklasyfikowania
jakości torów na podstawie wartości pewnej funkcji przyspieszeń.

2. Klasyfikacja jakości oddziaływania zestawu kołowego z torem
Duże siły poprzeczne (siły Y) uważane są za decydujące o niebezpiecznym oddziaływaniu pojazdu z torem (kryterium Y/Q). Mają one
zwykle różne wartości w przypadku lewego i prawego koła zestawu kołowego, co związane jest ze skręcaniem osi (wału) zastawu. Powoduje
to równocześnie duże przyśpieszenia wzdłużne d2x/dt2 na korpusach
łożysk. Przyśpieszenia w kierunku x i kierunku z, pozwalają określać
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orbity drgań określających zachowanie zastawu poprzez parametry
stanu d2x/dt2 oraz d2z/dt2, które mogą determinować stan oddziaływania. Badacze z Niemiec proponują wyrażać zaburzenia ruchu podstawowego przy stałej prędkości jazdy, jako proces przypadkowy zestawu kołowego poprzez transformację Karhunen-Loewe (K-L). Mając
do dyspozycji przebiegi przyśpieszenia w czasie zależne od wyboru
przedziału czasu pomiaru, algorytm K-L umożliwia ocenę stanu oddziaływania w k-tym przedziale jako k-ta realizacja procesu przypadkowego xi.
Transformacja ta jest w pewnym sensie podobna do transformacji
Fouriera, jednak wykorzystuje się w niej funkcje charakterystyczne
zależne od sygnału. Zwykle do oceny oddziaływania układu pojazdtor wykorzystywane były przebiegi przyspieszeń w kierunku osi z i y,
tym razem na rysunku 6 przedstawiono przebiegi przyspieszeń w kierunku x oraz z, a na rysunku 7 K-L transformację odpowiadającą tym
przebiegom. Na wstępie podamy wzory na transformację Fouriera (1)
i transformację Karhunen-Loewe (2):

=
ak
=
ak

T

1
y ( t ) ⋅ e − jkωt dt
∫
T 0

(1)

b

∫ y ( t ) ⋅ψ ( t ) dt

(2)

a

Rys. 6. Przyspieszenia w kierunku x i z na korpusach łożysk zastawów
kołowych
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Można zauważyć, że wartości K-L transformacji o wiele wyraźniej
wzrastają, jeżeli w wyniku większych odchyłek toru przyspieszenia
w kierunku x lub z przyjmują większe wartości.

Rys. 7. Wyniki K-L transformacji odpowiadające przebiegom przyśpieszenia w kierunku x oraz z przedstawionym na rysunku nr 8

3. Ocena stanu oddziaływania na podstawie parametru (intensywności)
W celu umożliwienia oceny stanu oddziaływania układu zestaw
kołowy/tor wprowadzono parametr λ jako intensywność orbit łożysk
zestawów kołowych, co można określić jako miarę kinetycznej energii
zaburzeń rejestrowanego sygnału [1].
Parametr jakości ma wymiar [m2/s4]. Monitoring przejazdów pojazdów szynowych jest zwykle uzupełniany komputerowymi badaniami
symulacyjnymi i badaniami na specjalnie zbudowanych stanowiskach
(Kirchmoeser, [10]). Kontynuacja badań tego typu zarówno w zakresie pomiarowym i symulacyjnym jest planowana w następnym etapie
projektu MONIT [3]. Przykładową symulację uśrednionych sił na wózku tocznym i napędnym ilustruje rys. 9.
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Rys. 8. Przebieg stanu oddziaływania bliski wykolejenia ze względu na
przebieg sił wzdłużnych na korpusach łożysk w czasie ok. 37 sek. wskazujący na kontakt obrzeża [10]

Rys. 9. Symulacja jazdy po prostej. Siły pionowe działające na wózek
toczny – górny wykres, wózek napędny – dolny wykres, przejazd ze stałą
prędkością 80 km/godz. po torze prostym
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W doświadczalnych i symulacyjnych badaniach niemieckich z wykorzystaniem wspomnianego stanowiska badawczego ustalono, że zakres λ ≈ 25...40 m2/s4 może być uważany jako przeciętny [9]. Jakość
oddziaływania podzielono na cztery klasy (tab.1).
Tablica 1. Klasy jakości oddziaływania
Klasa/Class
1
2

Jakość/Quality
Stan dobry
(good rolling performance)
Stan średni / moderate
(poor rolling performance)
Stan niezadawalający
(unsufficient rolling performance)
Stan krytyczny, bliski wykolejeniu
(critical rolling performance)

λ[g2]
0….5
6….25
26….80
81

≈ 150

Weryfikacja doświadczalna tych propozycji dokonana zarówno
w Niemczech, jak i w Polsce, została oceniona pozytywnie, pomimo że
na torach wyłączonych przez kilka lat z eksploatacji parametr jakości oddziaływania wskazywał na tendencje do wykolejenia wykazując
λ[g2] > 600 (rys.10). We wspomnianych badaniach symulacyjnych nie
uwzględniano zmian sił w kierunku wzdłużnym, które ilustruje rysunek 8. Przebieg tych sił w przypadku toczenia się koła na obrzeżu
ilustruje stan krytyczny, w którym wartość ilorazu Y/Q nie jest bliska
wartości krytycznej, wzrasta jedynie częstość oscylacji. W badaniach
doświadczalnych spotyka się również liczne przykłady, w których iloraz sił przekracza kryterium wykolejenia (Y/Q > 2), a pomimo tego
przekroczenia wykolejenie nie następuje.

Rys. 10. Parametr λ [ g2] obliczony na podstawie pomiarów z firmą PESA
w dniu 02.09.2006 na trasie Olsztyn - Braniewo
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Podobne stwierdzenie można wygłosić na podstawie klasyfikacji zamieszczonej w wyżej podanej tablicy. Pomimo wielokrotnego osiągania
wartości parametru λ [ g2] > 600, przekraczającego znacznie 150 wykolejenie również nie nastąpiło.
Dla porównania na rysunku 11 podano wartości parametru λ [ g2]
obliczonego na podstawie wyników pomiarów na linii DB AG w pobliżu Hamburga.

Rys. 11. Parametr λ [ g2] uzyskany z pomiarów na linii DB AG w pobliżu
Hamburga

4. Ocena stanu oddziaływania na podstawie parametru zależnego od gęstości widmowej przyśpieszenia
Nasze wstępne propozycje oceny stanu oddziaływania pojazdu
z torem dotyczą wykorzystania informacji o funkcji autokorelacyjnej
i gęstości widmowej, które mogą być przydatne do oceny jakości toru
kolejowego i jego wpływu na zachowanie układu dynamicznego: pojazd szynowy – tor.
Do oceny stanu torów kolejowych i podziału ich na odpowiednie
klasy jakości [5] można wykorzystać zależność od gęstości widmowej
wg propozycji [8] – podobnie jak się ją wykorzystuje w analizie dynamicznej pojazdów drogowych oraz w analizie spokojności jazdy:

∞

Wt = ct  ∫ S w (ω ) ω − 2 3 d ω 
0


0,15

Wt , ct i S we (ω ) zostaną sprecyzowane w dalszej części pracy.

(3)
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W literaturze spotykamy różne definicje gęstości widmowych. W naszych rozważaniach przyjmujemy gęstość widmową procesu przypadkowego (zgodnie z definicją transformaty Fouriera) następująco:

S (ω ) =

+∞

∫ K (τ ) e

− iωτ

dτ

(4)

−∞

Przy takiej definicji funkcję autokorelacyjną tego procesu, stanowiącą re-transformatę Fouriera gęstości widmowej, opisuje wzór:

K (τ ) =

1
2π

∫

+∞

−∞

S (ω )eiωτ d ω

(5)

W przypadku modelowania nierówności geometrycznych toru można przyjąć założenie upraszczające, że realizacja funkcji przypadkowej w dziedzinie drogi s nie zależy od prędkości jazdy pojazdu v.
Z realizacji takiej funkcji przypadkowej możemy wyznaczyć funkcję
autokorelacyjną K (ξ ) , gdzie ξ ma wymiar drogi, również niezależną
od prędkości. Zarówno funkcja autokorelacyjna jak i jej gęstość widmowa, są funkcjami parzystymi. Oznaczając przez S (λ ) transformatę
Fouriera funkcji K (ξ ) :

S (λ ) =

+∞

∫ K (ξ ) e

−∞

− i λξ

dξ

(6)

Funkcja S (λ ) nie zależy od prędkości jazdy w przeciwieństwie do
S (ω ) . Podane zależności umożliwiają zatem wyznaczanie gęstości
widmowej S (ω ) z funkcji S (λ ) - przy określonej prędkości v.
W przypadku badań eksperymentalnych dotyczących nierówności
e (t ) punktoru, gdy rejestrowane są realizacje pionowych przyspieszeń w
tu poruszającego się wzdłuż tych nierówności, to wyznaczane gęstości
widmowe – odpowiadające oznaczonej powyżej przez ve stałej prędkości
jazdy w czasie rejestracji – będą oznaczone przez S we (ω ) .
Do wyznaczenia gęstości widmowej S w (ω ) odpowiadającej prędkości v, można wykorzystać najpierw zależności:

ω 
(7)
v
1
S we   , gdzie cv = .
ve
cv
 cv 
Na podstawie gęstości widmowej S u (ω ) , gdzie u(t) oznacza dowolną
S we (ω ) = ω 4 S we (ω ) , S w (ω ) =

funkcję przypadkową, istnieje możliwość generowania realizacji tego
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procesu stochastycznego. Jedną z metod jest zastosowanie wzoru
przybliżonego:
π ∆t
k= p
∆t
Su (ω )
cos(k ∆t ω ) dω
u j = u m + ∑ ak γ j −k , j = 1, 2,  , a− k = ak =
∫
π 0
∆t
(8)
k =− p
gdzie um oznacza wartość średnią funkcji u(t), a u j stanowią wartości tej funkcji dyskretyzowane z krokiem ∆t. Wielkości γ j są liczbami
przypadkowymi o rozkładzie normalnym standaryzowanym (z wartością średnią równą zeru i odchyleniem standardowym równym jeden).
2
Znając dyspersję σ w – wyznaczoną na podstawie pomiarów eksperymentalnych, możemy funkcję autokorelacyjną aproksymować następująco:
K (τ ) =

1
2π

∫

+∞

−∞

S (ω )e iω τ dω

,

K w (τ ) =

σ w2 

n

2 2
∑ δ j exp(−α jτ ) cos( β jτ )

∑ δ j  j =1
n

(9)

j =1

Gęstość widmowa jest transformatą Fouriera powyższej funkcji
i wyraża się następująco:

δ j 

  β − ω 2
S w (ω ) = n
∑ 2 α exp−  2jα 
∑ δ j j =1 j    j 

σ w2 π
j =1

n

  β + ω 2  

 + exp −  j
  
  2α j    (10)





Funkcja ta jest zależna od prędkości pojazdu.
Przy założonej wartości odchylenia standardowego σ, parametry
aproksymacyjne δj, α j i β j , gdzie j = 1, 2, ..., n, powinny być odpowiednio dobrane. Suma współczynników δj powinna być równa 1, a współczynniki αj > 0, βj ≥ 0.
Jeżeli posiadamy wyniki pomiarów przyśpieszeń przedstawione
wykreślnie, to po dwukrotnym scałkowaniu numerycznym tych przyśpieszeń wyznaczamy punkty funkcji opisującej zależność przemieszczeń od czasu. Następnie możemy wyznaczyć współczynniki aproksymacyjnej funkcji autokorelacyjnej przemieszczeń K we (τ ) , dobierając
parametry współczynników aproksymacyjnej funkcji autokorelacyj2
nej: σ we ,δj, α j i βj, (możemy porównać funkcje autokorelacyjną otrzymaną z opracowania wyników pomiarów z funkcją otrzymaną poprzez
aproksymację).
Za parametr liczbowy do oceny stanu torów kolejowych przy określonej prędkości jazdy, zamiast wartości odchylenia standardowego σ,
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może być zaproponowana wielkość oznaczona przez Wt, podobna do
stosowanej przy ocenie spokojności jazdy, którą w przypadku opisu
toru z wykorzystaniem gęstości widmowych wyraża przykładowa zależność:

∞

Wt = ct  ∫ S w (ω ) ω − 2 3 dω 
 0


0,15

(11)
2 -3

gdzie ct oznacza stały współczynnik, a S w (ω ) [ m s ] jest gęstością
widmową przyspieszeń punktu poruszającego się po nierównościach
toru z prędkością v.
Wartość współczynnika ct należy dobrać metodą prób tak, aby
w przypadku badanych torów wskaźnik oceny Wt przyjmował zadane
wartości (np. 0 < Wt < 4, w pracy [5] podano istniejący podział na 3
klasy związane z ograniczeniem prędkości).
Zaproponowane wyrażenie na parametr jakości toru Wt stanowi uogólnienie wzoru na wskaźnik spokojności jazdy uwzględniający energię kinetyczną punktu materialnego odniesioną do jego masy
i pochodną względem czasu przyśpieszenia tego punktu (zrywu).
Podaną propozycję klasyfikacji można traktować jako wstępną, wymagającą weryfikacji, dalszych badań i dopracowania kryteriów podziału na klasy toru w zależności od jakości współdziałania pojazdu
z torem.

5. Ocena stanu łożyskowania na podstawie pomiaru temperatury
Celem tych badań jest umożliwienie sygnalizowania wzrostu temperatury spowodowanej uszkodzeniem (zatarciem) łożysk. Z punktu
widzenia minimalizacji kosztów przeprowadzono wnikliwą analizę
rozchodzenia sie ciepła od źródła (uszkodzonego łożyska) wykazując
bardzo szybki spadek temperatury uniemożliwiający monitorowanie
dwóch łożysk przy pomocy jednego czujnika. Badania przeprowadzono analizując zarówno przypadek przeciętnych jak i niekorzystnych
warunków wymiany ciepła.
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Rys. 12. System przekazywania informacji o mierzonych wielkościach fizycznych

Zarówno wartości mierzonej temperatury, sił czy przyśpieszeń powinny być przekazywane do maszynisty lub punktu monitorującego
pojazd szynowy. Do tego celu służy system przekazywania informacji o mierzonych wielkościach fizycznych pokazany schematycznie
na rysunku nr 12 Satelitarne przekazanie tego typu informacji testowano w czasie przejazdu wagonem PESA Bydgoszcz S.A. na Krym
w 2006 r.
Dalsze badania nad monitoringiem stanu pojazdów szynowych
i toru wydają się uzasadnione. Uniknięcie jednej poważnej katastrofy
pokryłoby koszty badań i wdrożenia tego typu systemu.
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EVALUATION OF TRACK AND RUNNING GEAR QUALITY
ON BASIS OF PHYSICAL QUANTITIESMEASURED ON
AXLE BEARINGS OF WHEELSETS
Summary
Paper deals with overview of investigation concerning the evaluation of technical state of track and rail vehicles on basis measured forces, acceleration and temperature on bearings of wheel
sets. The preliminary classification of the track states based on
the quality of track/ rail vehicle interaction is proposed.
Key words: monitoring, track quality, wheel set, rail vehicle

EINSCHÄTZUNG DER GLEISQUALITÄT UND
DER LAUFWERKE AUF GRUNDLAGE
VON AM LAGER DER RADSÄTZE GEMESSENEN
PHYSIKALISCHEN GRÖSSEN
Zusammenfassung

Die Arbeit enthält eine Übersicht über Untersuchungen zum
technischen Zustand von Gleis sowie Schienenfahrzeug durch
Messungen von Kräften und Temperaturen an den Gehäusen der
Radsatzlager. Ein vorläufiger Vorschlag zur Klassifizierung des
Schienenzustandes auf der Grundlage der Qualität der Interaktion zwischen Fahrzeug und Fahrweg wird unterbreitet.
Schlüsselwörter: Monitorin, Gleisqualität, Radsatz, Schienenfahrzeug
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Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę parametrów geometrycznych układów krzywoliniowych wyznaczonych analitycznie metodą wieloelementowej analizy regresji na podstawie współrzędnych osi toru wyznaczonych metodą RTK GPS. Otrzymane parametry geometryczne, pozwoliły obliczyć wartości dopuszczalnych
prędkości na badanych układach krzywoliniowych toru.
Słowa kluczowe: oś toru, układ bezwzględny, RTK GPS, wieloelementowa analiza regresji, dopuszczalna prędkość

1. Wprowadzenie

Wartość dopuszczalnej prędkości określa się w oparciu o podstawowe
zależności obowiązujące przy kształtowaniu układów geometrycznych torów. Prędkość dopuszczalna układu krzywoliniowego w ogólnym zakresie jest wartością funkcji wielu zmiennych. Wśród nich istotne znaczenie
mają długości: krzywej przejściowej oraz promienia łuku kołowego.
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568

Jamka M., Lisowski S., Strach M.

W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji geometrii układów
krzywoliniowych, opracowane w bezwzględnym układzie odniesienia
(współrzędnych), w jakim wyznaczono położenie punktów osi toru [3,
4, 7]. Przeprowadzono także analizę wartości dopuszczalnych prędkości na wybranym odcinku toru.
Analizą objęto odcinek toru położonego na linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków. Pomiary współrzędnych punktów określających oś
toru w układzie bezwzględnym, przeprowadzono z zastosowaniem
technologii pomiarów satelitarnych RTK-GPS i specjalnego wózka pomiarowego przemieszczającego się po torze [5, 6, 8].

2. Pomiary terenowe
2.1. Charakterystyka analizowanego odcinka toru
Odcinek, na jakim przeprowadzono prace terenowe, ma długość
około 5,4 km i jest fragmentem linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa – Kraków. Pomiary zrealizowano na torze nr 2 od km 296,640 do
km 302,033 pomiędzy przystankami osobowymi: Niedźwiedź i Łuczyce.
Analizowany tor przebiega na tym odcinku częściowo na nasypie
oraz w przekopie (ok. 40 %). Maksymalne pochylenie niwelety toru
wynosi 10,9‰ (rys. 6).
Na odcinku znajduje się 8 układów krzywoliniowych, złożonych
z łuków kołowych z krzywymi przejściowymi oraz jednego łuku koszowego. Złożony jest on z czterech łuków kołowych z krzywymi przejściowymi i łukiem odginającym styczną tego łuku koszowego. Długości poszczególnych układów krzywoliniowych wahają się w granicach
od 152 m do 1312 m w przypadku łuku koszowego. Pomiędzy układami krzywoliniowymi położone są odcinki proste toru o długościach
od 33 m do 352 m. Łączna długość układów krzywoliniowych wynosi
4181 m, stanowi zatem 77% całkowitej długości analizowanego odcinka toru.
Tor, na którym położony jest analizowany odcinek jest w dobrym
stanie technicznym po naprawie głównej przeprowadzonej w 2006
roku.
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2.2. Opis technologii pomiaru
W pomiarach wyznaczających położenie osi toru w układzie bezwzględnym, zastosowano sprawdzoną wcześniej technologię pomiaru
kinematycznego w czasie rzeczywistym (Real Time Kinematic) [5, 8].
W opisywanych w niniejszej pracy pomiarach, zastosowano najnowsze precyzyjne odbiorniki GPS firmy Leica GX1230 GG z kontrolerem
RX1210T oraz modem GSM GFU24, Siemens MC75 GSM/GPRS.
Antena odbiornika AT503 typu choke ring, zamocowana była na
wózku pomiarowym, którego podstawą konstrukcyjną jest toromierz
elektroniczny TEB-1435 (rys. 1). Urządzenie zatrzymywano na czas
pomiaru prowadzonego techniką stop&go w punktach toru odległych
od siebie co około 20 m.

Rys. 1. Wózek do prowadzenia pomiarów satelitarnych RTK-GPS na torze
kolejowym

Bezpośrednim rezultatem wykonanych pomiarów satelitarnych
były współrzędne centrum fazowego anteny GPS umieszczonej na
wózku pomiarowym. Stanowiły one podstawę do przeprowadzenia
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redukcji geometrycznych i wyznaczenia położenia osi toru. W obliczeniach uwzględniano wysokość zamocowania anteny nad główką
szyny (1,14 m), odległość centrum fazowego anteny od osi toru, szerokość toru oraz jego przechyłkę. Zarówno szerokość toru, jak i jego
przechyłka, wyznaczane były przez aparaturę pomiarową toromierza
elektronicznego.
Pomiary satelitarne RTK-GPS oparto o system ASG-EUPOS. Gwarantuje on wyznaczenie współrzędnych sytuacyjnych punktów (X, Y)
dla całej długości inwentaryzowanego toru w układzie bezwzględnym
z dokładnością ±3 cm. Należy jednak wziąć pod uwagę specyfikę pracy
systemu GPS. Umożliwia on pomiary z określoną dokładnością jedynie na obszarach z „otwartym horyzontem”. Problemy pojawiają się
w chwili, gdy odbiornik GPS wykonuje pomiary w okolicach przeszkód
terenowych. Na obszarach kolejowych mogą nimi być: tor w głębokim
przekopie (rys. 6), wysokie drzewa i budowle w pobliżu toru, wiaty
na przystankach osobowych, wiadukt nad torem, konstrukcja mostu lub wiaduktu przy drodze szynowej z jazdą dołem, przejeżdżające
sąsiednim torem pociągi. W związku z występującymi przeszkodami
nie udało się wyznaczyć sytuacyjnego położenia toru (X, Y) dla kilku
punktów. Nie stanowiło to jednak większych problemów w przeprowadzeniu analiz i obliczeń.

3. Analiza geometrii układów krzywoliniowych
3.1. Charakterystyka zastosowanego oprogramowania
Projektanci mają aktualnie dużą swobodę w wyborze programów
wspomagających realizację prac projektowych tras szynowych. Na
rynku istnieje bowiem kilka komercyjnych aplikacji służących do wyznaczania parametrów geometrycznych charakteryzujących istniejące
układy krzywoliniowe, zarówno w zakresie projektowania tras kolei
konwencjonalnych, jak i dużych prędkości [13, 14, 15].
Do opracowania wyników pomiaru wykorzystano jeden z najpopularniejszych programów Bentley Rail Track, wchodzący w skład rodziny aplikacji o nazwie Bentley InRoads Suite V8i. Wszystkie aplikacje
funkcjonują jako nakładki na programy CAD (AutoCad lub Microstation). Umożliwiają one import danych z wielu źródeł. Możliwe jest
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wczytanie plików utworzonych w innym oprogramowaniu, wczytanie
i obróbkę danych pochodzących z geodezyjnych urządzeń pomiarowych, takich jak: odbiorniki GPS, skanery laserowe, tachometry, niwelatory. Projektant, realizując opracowanie geometryczne trasy ma
do wyboru odcinki prostoliniowe, łuki kołowe oraz szereg zdefiniowanych krzywych przejściowych.
3.2. Obliczenie parametrów geometrycznych układów krzywoliniowych toru w płaszczyźnie poziomej w układzie bezwzględnym
Obliczenie parametrów geometrycznych pomierzonych układów
krzywoliniowych toru, wykonano poprzez wpasowanie projektowanej
geometrii osi toru w zbiór pomierzonych punktów z zastosowaniem
metod analitycznych (wieloelementowa analiza regresji).
Do obliczeń projektowanej geometrii toru przyjęto następujące założenia:
- zachowanie najbardziej zbliżonych parametrów geometrycznych
do istniejącej osi toru,
- ciągłość krzywizny dla poszczególnych odcinków toru,
- minimalizacja przesunięć istniejącej osi toru,
- niezmienne położenie początków i końców rozjazdów,
- długości promieni łuków oraz długości krzywych przejściowych
nie mniejsze od podanych w wykazach znaków regulacji osi torów.
Pracę rozpoczęto od wczytania do oprogramowania współrzędnych
punktów charakterystycznych osi toru. W efekcie otrzymano obraz
odcinka toru w rzucie poziomym. Po wygenerowaniu wykresu krzywizn (rys. 2) można było przyporządkować poszczególnym punktom
odcinki tworzące geometrię trasy (rys.3).
Główną zaletą zastosowanego oprogramowania, na tym etapie projektowania, jest możliwość przeprowadzenia wieloelementowej analizy
regresji (rys. 4) [7]. Program bazuje na współrzędnych punktów, jakie
mogą być rozmieszczone w dowolnych miejscach toru o dowolnej jego
długości.

572

Jamka M., Lisowski S., Strach M.

Rys. 2. Wykres krzywizn na długości badanego odcinka toru nr 2

Rys. 3. Wykres krzywizn fragmentów badanego odcinka toru nr 2 z przykładowym opisem geometrii wybranych elementów trasy w rzucie poziomym

Legenda:

1, 6
2,4
3a, 3b, 3c, 3d
5

-

odcinki prostoliniowe,
krzywe przejściowe,
łuk koszowy złożony z czterech łuków kołowych,
łuk kołowy
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Rys. 4. Aplikacje do regulacji osi torów wykorzystujące wieloelementową
analizę regresji

Dodatkowo w analizie regresji może uczestniczyć jednocześnie wiele
odcinków o różnej charakterystyce geometrycznej. W trakcie zmiany
parametrów geometrycznych poszczególnych odcinków, zmienia się
też szkic regulowanego odcinka. Dostępna jest także funkcja zapisywania poszczególnych wariantów projektu oraz generowania raportów
z wielkościami nasunięć toru. Ostatecznie w wyniku przeprowadzenia
analizy regresji powstał wykres przesunięć istniejącej osi toru do położenia projektowanego (rys. 5).

Rys. 5. Wykres przesunięć osi toru
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3.1. Analiza obliczonych parametrów geometrycznych układów krzywoliniowych toru
W ramach naprawy głównej toru, dla analizowanego odcinka, wykonany został projekt regulacji osi w lokalnym układzie ewolwent.
Na potrzeby niniejszego opracowania, zrealizowano projekt regulacji
układów krzywoliniowych toru w układzie bezwzględnym. Uzyskane z obu niezależnych opracowań parametry geometryczne osi toru
w płaszczyźnie poziomej, pozwoliły na ich analizę porównawczą oraz
weryfikację zgodności.
W tablicy 1 zestawiono parametry geometryczne poszczególnych
odcinków (układów krzywoliniowych) z wykazów znaków regulacji osi
toru [1, 9], oraz z opracowania metodą wieloelementowej analizy regresji.
Tablica 1. Zestawienie parametrów geometrycznych analizowanego odcinka toru
Lp.

Układ
w planie

Układ lokalny - wykaz znaków
regulacji osi toru
Kilometraż

1

Prosta

2

Łuk
kołowy

296.6+95,68÷296.7+49,60

3

Łuk
kołowy

296.7+49,60÷297.5+95,41

4

Prosta

297.5+95,41÷297.6+56,68

Elementy geometrii

296.6+33,00÷296.6+95,68 D=62,68
R=6000; D=53,92;
L1=0; L2=0

Układ bezwzględny - metoda
wieloelementowej analizy regresji
Kilometraż

Elementy geometrii

296.6+40,00÷296.7+02,36 D=62,36
296.7+02,36÷296.7+51,06

R=6000; D=48,70;
L1=0; L2=0

R=603,5; D=605,81;
L1=120; L2=120

296.7+51,06÷297.5+97,94

D=61,27

297.5+97,94÷297.6+57,33 D=59,39

R1=585; D1=305,55;
R2=601; D2=362,74;
R3=590; D3=178,77;
R4=615; D4=158,39;
L1=120; L2=0; L3=0;
L4=0; L5=120

R1=586,57; D1=314,75;
R2=600,34; D2=369,62;
R3=590,00; D3=178,77;
297.6+57,33÷298.9+07,84
R4=620,83; D4=147,14;
L1=120,13; L2=0; L3=0;
L4=0; L5=120,09

R=604,19; D=604,61;
L1=120,77; L2=121,50

5

Łuk
297.6+56,68÷298.9+02,13
koszowy

6

Łuk
kołowy

298.9+02,13÷298.9+80,06

7

Prosta

298,9+80,06÷299.0+33,89

D=53,83

298.9+76,70÷299.0+34,34 D=57,64

8

Łuk
kołowy

299.0+33,89÷299.1+86,18

299.0+34,34÷299.1+86,63

9

Prosta

299.1+86,18÷299.2+68,08

R=1600; D=52,29;
L1=50; L2=50
D=81,90

299.1+86,63÷299.2+66,80 D =80,18

R=1000; D=70,43;
L1=80; L2=80

299.2+66,80÷299.4+99,13

Łuk
10
kołowy

299.2+68,08÷299.4+98,51

11 Prosta

299.4+98,51÷299.5+31,77

12

Łuk
kołowy

13 Prosta

299,5+31,77÷299.9+03,72
299.9+03,72÷300.0+15,96

Łuk
14
kołowy

300.0+15,96÷300.3+87,07

15 Prosta

300.3+87,07÷300.7+51,35

R=10000; D=77,93;
L1=0; L2=0

298.9+07,84÷298.9+76,70

R=10000; D=68,86;
L1=0; L2=0

R=1607,17; D=52,29;
L1=50; L2=50
R=1018,05; D=72,30;
L1=80,01; L2=80,01

D=33,26

299.4+99,13÷299.5+32,39 D=33,26

R=670; D=131,95
L1=120; L2=120

299.5+32,39÷299.9+04,42

D=112,24

299.9+04,42÷300.0+16,66 D=112,24

R=815; D=171,11
L1=100; L2=100

300.0+16,66÷300.3+90,09

D=364,28

R=674,48; D=131,84
L1=120,10; L2=120,10
R=825,24; D=173,35
L1=100,04; L2=100,04

300.0+90,09÷300.7+42,80 D=352,71
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16

Łuk
kołowy

17 Prosta

300.7+51,35÷301.0+59,04
301.0+59,04÷301.4+01,66

Łuk
18
kołowy

301.4+01,66÷301.8+93,76

19 Prosta

301.8+93,76÷302.2+05,80

R=1050; D=147,69
L1=80; L2=80

300.7+42,80÷301.0+70,92

D=342,62

301.0+70,92÷301.3+93,70 D=322,79

R=990; D=312,05;
L1=65; L2=115

301.3+93,70÷301.9+02,76

D=312,04
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R=1029,98; D=140,78
L1=91,43; L2=95,90
R=990; D=295,67
L1=81,93; L2=131,46

301.9+02,76÷302.0+33,80 D=131,04

Parametry geometryczne układów krzywoliniowych zaprojektowane dwiema metodami, czyli metodą ewolwent bazującą na pomiarze
strzałek w układzie względnym oraz metodą wieloelementowej analizy regresji (układ bezwzględny), są w zdecydowanej większości niemal identyczne. Należało się tego spodziewać ze względu na przyjęcie
właśnie takich założeń. Dużym utrudnieniem podczas projektowania
było występowanie bardzo krótkich wstawek prostych (np. 33,26 m)
pomiędzy układami krzywoliniowymi. Jest to bardzo czuły element
układów krzywoliniowych przyległych do krótkiego odcinka prostej,
który „ustawia” kierunek stycznej głównej obu układów. Z tym problemem mamy do czynienia również w metodzie ewolwent [1].
W tablicy 2 zestawiono w kolejnych kolumnach dane dotyczące
układu toru w planie z podaniem jego kilometrażu, długości poszczególnych odcinków oraz przesunięcia osi toru wynikające z przeprowadzonej wieloelementowej analizy regresji. W kolumnie przesunięć
podano średnią wartość przesunięcia – pśr, wartość odchylenia standardowego – σ, oraz wartość przesunięcia maksymalnego - pmax.
Tablica 2. Zestawienie wartości przesunięć osi toru
Lp.

Układ
w planie

Kilometraż

1

Prosta

296.6+40,00÷296.7+02,36

2

Łuk kołowy

296.7+02,36÷296.7+51,06

3

Łuk kołowy

296.7+51,06÷297.5+97,94

4

Prosta

297.5+97,94÷297.6+57,33

5

Łuk koszowy

297.6+57,33÷298.9+07,84

6

Łuk kołowy

298.9+07,84÷298.9+76,70

7

Prosta

298.9+76,70÷299.0+34,34

8

Łuk kołowy

299.0+34,34÷299.1+86,63

Długość
układu

Przesunięcie osi toru

63,36 Pśr =0,006, pmax= 0,006
895,16 Pśr =0,0277, σ=0,0298, pmax= 0,110
59,39 Pśr =0,0045, pmax= 0,007
1319,36 Pśr =0,0342, σ=0,0231, pmax= 0,094
57,64 Pśr =0,0080, pmax= 0,014
152,29 Pśr =0,0471, σ=0,0276, pmax= 0,088

9

Prosta

299.1+86,63÷299.2+66,80

80,18 Pśr =0,0238, σ=0,0161, pmax= 0,039

10

Łuk kołowy

299.2+66,80÷299.4+99,13

232,30 Pśr =0,0178, σ=0,0128, pmax= 0,045
33,26 Pśr =0,0290, pmax= 0,029

11

Prosta

299.4+99,13÷299.5+32,39

12

Łuk kołowy

299.5+32,39÷299.9+04,42

372,04 Pśr =0,0377, σ=0,0237, pmax= 0,092

13

Prosta

299.9+04,42÷300.0+16,66

112,24 Pśr =0,0373, σ=0,0078, pmax= 0,046
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14

Łuk kołowy

300.0+16,66÷300.3+90,09

373,43 Pśr =0,0300, σ=0,0274, pmax= 0,084

15

Prosta

300.0+90,09÷300.7+42,80

352,71 Pśr =0,0067, σ=0,0049, pmax= 0,015

16

Łuk kołowy

300.7+42,80÷301.0+70,92

328,11 Pśr =0,0106, σ=0,0073, pmax= 0,023

17

Prosta

301.0+70,92÷301.3+93,70

322,79 Pśr =0,0037, σ=0,0029, pmax= 0,011

18

Łuk kołowy

301.3+93,70÷301.9+02,76

509,06 Pśr =0,0059, σ=0,0053, pmax= 0,023

19

Prosta

301.9+02,76÷302.0+33,80
Długość całkowita odcinka

131,04 Pśr =0,0028, σ=0,0012, pmax= 0,005
5394,36

Rys. 6. Położenie badanego odcinka w profilu

Maksymalne wartości przesunięć osi toru występują w układach
krzywoliniowych złożonych z kilku łuków kołowych z krzywymi przejściowymi. Ma to miejsce w przypadku dwóch układów o największej
długości (tab. 2, wiersze: 2 i 3 oraz 5 i 6). Maksymalne wartości nasunięć koncentrują się w rejonie krzywych przejściowych „wychodzących” z tego samego odcinka prostej o małej długości (około 60 m).
Duże wartości nasunięć w obrębie krzywych przejściowych występują
również w innych układach krzywoliniowych przedzielonych krótkimi
odcinkami prostej. Wyjątkiem są dwa ostatnie układy krzywoliniowe,
na których występują niewielkie przesunięcia (pmax=0,022 m). W obu
tych przypadkach odcinki prostych (odcinki stycznych głównych)
osiągają długości powyżej 300 metrów (rys. 5).
Przesunięcia na prostych odcinkach toru nie przekraczają wartości
0,04 m. Tak dobre dopasowane w przypadku krótkich odcinków prostej związane jest z przeprowadzeniem regresji prostoliniowej opartej
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na 3, 4 punktach (pomiar punktów osi toru co około 20 m), a w przypadku długich prostych wynika z dobrej geometrii istniejącego toru.

4. Dopuszczalna prędkość na badanym odcinku
W obliczaniu wartości dopuszczalnej prędkości należy uwzględniać
obowiązujące parametry fizyczne kształtowania układów geometrycznych torów (adop, atow, fdop,ψdop) oraz parametry eksploatacyjne linii.
Obliczenia przeprowadzono korzystając z programu „Vdop”, który zakłada stałą wartość fdop = 35 mm/s, ψdop = 0.5 [m/s2]. Wartości
parametrów adop, atow, oraz wartość prędkości maksymalnej pociągów
towarowych Vt przyjmowano wariantowo.
W programie zastosowano ponadto graniczne wartości wprowadzanych danych, tj.:
- dla parametrów eksploatacyjno-fizycznych:
0,3 ≤ adop ≤ 0,8 [m/s2],
10 < Vtow ≤ 200 [km/godz.],
0,2 ≤ atow ≤ 0,6 [m/s2],
- dla parametrów geometrycznych:
początek łuku (km PKP) 0 ≤ PKP1 ≤ 10 000 [km],
długości krzywych przejściowych 0 ≤ L ≤ 1000 [m],
promień 180 ≤ R ≤ 100 000 [m],
długość części kolistej łuku 0 < D < 1000 m.
Wartość prędkości dopuszczalnej jest obliczana w oparciu o podstawowe zależności obowiązujące przy kształtowaniu układów geometrycznych torów.
Prędkość dopuszczalna układu krzywoliniowego w ogólnym zakresie jest wartością minimalną, wyznaczaną według schematu:

Vdop = min Vi

(1)

Dla pojedynczego łuku kołowego – i ∈ (1...4) przy czym:
♦ V1 – prędkość zależna od największej możliwej do zastosowania
przechyłki przy minimalnej długości rampy przechyłkowej i wartości prędkości podnoszenia koła na rampie fdop,
♦ V2 – prędkość zależna od długości krzywej przejściowej dopuszczalnej wartości przyrostu przyspieszenia ψdop,
♦ V3 – prędkość wynikająca ze spełnienia granicznie warunku hmin
≤ hmax,
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♦ V4 – prędkość spełniająca zależność, że długość części kolistej
łuku powinna być ≥ Vmax/2.5.
Dla łuku koszowego przyjęto, że wszystkie elementy składowe tego
układu powinny spełniać przedstawione wyżej warunki. Stąd Vdop
łuku koszowego jest adekwatna dla „najsłabszego” ogniwa tego łuku.
Obliczenia wykonano przyjmując w pierwszym wariancie: adop=
0,6 m/sek2, atow= 0,4 m/sek2 oraz Vt= 70 km/godz. W drugim wariancie obliczenia wykonano przyjmując wartość adop= 0,8 m/sek2 i pozostawiając wartości atow= 0,4 m/sek2, Vt= 70 km/godz. [10].
Tabela 3. Zestawienie prędkości dopuszczalnej
Lp.

Układ
w planie

Kilometraż

Prędkość dopuszczalna Vdop
adop= 0,6 m/sek2

1

Łuk kołowy

296.7+02,36÷296.7+51,06

2

Łuk kołowy

296.7+51,06÷297.5+97,94

3

Łuk koszowy

297.6+57,33÷298.9+07,84

4

Łuk kołowy

298.9+07,84÷298.9+76,70

5

Łuk kołowy

6
7

adop= 0,8 m/sek2

Vdop= 107,7 km/h, h=135 mm

Vdop= 113,6 km/h, h=130 mm

Vdop= 106,2 km/h, h=135 mm

Vdop= 112,0 km/h, h=130 mm

299.0+34,34÷299.1+86,63

Vdop= 130,7 km/h, h=45 mm

Vdop= 130,7 km/h, h=40 mm

Łuk kołowy

299.2+66,80÷299.4+99,13

Vdop= 121,7 km/h, h=80 mm

Vdop= 130,5 km/h, h=75 mm

Łuk kołowy

299.5+32,39÷299.9+04,42

Vdop= 112,6 km/h, h=130 mm

Vdop= 118,9 km/h, h=125 mm

8

Łuk kołowy

300.0+16,66÷300.3+90,09

Vdop= 117,3 km/h, h=105 mm

Vdop= 124,7 km/h, h=100 mm

9

Łuk kołowy

300.7+42,80÷301.0+70,92

Vdop= 125,9 km/h, h=90 mm

Vdop= 134,5 km/h, h=85 mm

10 Łuk kołowy

301.3+93,70÷301.9+02,76

Vdop= 120,0 km/h, h=80 mm

Vdop= 128,7 km/h, h=75 mm

Z przeprowadzonych obliczeń prędkości dopuszczalnej dla układów geometrycznych występujących na szlaku Niedźwiedź – Łuczyce,
wynika, że przy założeniu dopuszczalnego przyspieszenia adop= 0,6 m/
sek2, prędkość rozkładowa wyniesie 100 km/godz [11].
Przyjmując adop= 0,8 m/sek2, można podnieść prędkość rozkładową do 110 km/godz [10].

5. Podsumowanie
Pomiary położenia osi toru w układzie bezwzględnym z zastosowaniem technologii pomiarów satelitarnych RTK GPS i wykorzystaniem
sieci ASG-EUPOS, przeprowadzone na odcinku badawczym, wykazały
pełną przydatność uzyskanych danych dla przeprowadzenia obliczeń
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parametrów geometrycznych układów krzywoliniowych metodą wieloelementowej analizy regresji.
Nie bez znaczenia dla dokładności wyznaczenia współrzędnych osi
toru w technologii RTK GPS są zakłócenia sygnałów satelitarnych.
Objawiają się one we wpływie efektu wielotorowości sygnałów satelitarnych, ugięciu sygnałów na krawędziach przeszkód oraz straconych
cyklach fali nośnej (cycle slips). Krótki czas trwania pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym oraz przemieszczanie odbiornika
ruchomego zwiększa zagrożenie ze strony straconych cykli fali nośnej dla dokładności pomiaru. Ograniczenie wpływu straconych cykli
fali nośnej na wyniki pomiaru w trybie semikinematycznym (stop&go)
można uzyskać przez reinicjalizację odbiornika przed kolejnym pomiarem. Efekt wielotorowości sygnałów satelitarnych oraz ich ugięć
na krawędziach przeszkód terenowych jest dominującym źródłem
błędu, wpływającym na dokładność precyzyjnego wyznaczenia pozycji
punktów w pomiarach RTK GPS. Wartość wskaźników jakości pomiaru (w systemach firmy Leica współczynnik Coordinate Quality) oraz
czas potrzebny odbiornikowi na otrzymanie rozwiązania są również
pomocne w stwierdzeniu zagrożeń dla dokładności pomiaru. Pomiary
RTK GPS są pomiarami bardzo krótko trwającymi, dlatego wszelkie
zakłócenia sygnału są bardzo trudne do wykrycia nawet przy rejestracji obserwacji i późniejszym ich opracowaniu.
Wykorzystane we wspomaganiu projektowania oprogramowanie
posiada ogromną przewagę nad powszechnie stosowanym programem
do regulacji osi toru w układzie względnym. W procesie optymalizacji
geometrii osi toru nie występują w nim ograniczenia, co do liczby odcinków, ich długości i geometrii. Interfejs graficzny programu pozwala
na bieżąco śledzić wszelkie zmiany dokonywane w obliczeniach.
Występujące różnice pomiędzy parametrami geometrycznymi wyznaczonymi w układzie względnym (metodą ewolwent) i układzie bezwzględnym (metodą wieloelementowej analizy regresji), nie mają istotnego wpływu na wyniki obliczeń wartości dopuszczalnych prędkości
w układach krzywoliniowych.
Obliczone, aktualne wartości przesunięć osi toru w stosunku do
stanu projektowanego są niekiedy znaczne (pmax= 0,11 m), ale lokalizacja największych przesunięć ogranicza się głównie do strefy krzywych przejściowych. Wzorem innych technologii pomiarów w układzie
bezwzględnym [2, 3], należy zwiększyć liczbę punktów obserwowa-
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nych w strefie zmian krzywizny toru. Pozwoli to na lepsze wpasowanie
projektowanej osi toru.
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APPLICATION OF MODERN GEODESIC TECHNOLOGIES
IN DEFINING OF TRACK GEOMETRY IN THE ASPECT
OF PERMISSIBLE TRAIN SPEED
Summary
The analysis of geometric parameters of curvilinear systems
assigned analytically by multi-element regression analysis, basing on track axis co-ordinates assigned analytically by RTK GPS
has been presented in the paper. The obtained geometric parameters allow for calculating the values of permissible speed at tested
track curvilinear systems.
Keywords: track axis, absolute system, RTK GPS, multi-element regression analysis, permissible speed

ANWENDUNG VON MODERNEN GEODÄSIEVERFAHREN
BEI BESTIMMUNG DER GLEISGEOMETRIE IN BEZUG
AUF ZULÄSSIGE ZUGGESCHWINDIGKEITEN
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurde Analyse der geometrischen Parameter
von krummlinigen Systemen, die analytisch nach dem mehrteiligen Regressionsverfahren ermittelt wurden, auf der Grundlage
der nach dem RTK GPS-Verfahren bestimmten Koordinaten der
Gleisachse. Die erzielten geometrische Parameter ermöglichten
Berechnung der Werte für zulässige Geschwindigkeiten auf den
untersuchten krummlinigen Systemen des Gleises.
Schlüsselworte: Gleisachse, absolutes System, RTK GPS,
mehrteilige Regressionsanalyse, zulässige Geschwindigkeit
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ZAŁOŻENIA I WYNIKI OCEN
EFEKTYWNOŚCIOWYCH PROJEKTÓW
KOLEJOWYCH, A MOŻLIWE DO UZYSKANIA
DOFINANSOWANIE UNIJNE

Streszczenie

W artykule poruszono problematykę wskazania uwarunkowań dla pozyskania finansowania ze strony UE dla projektów
inwestycyjnych realizowanych w ramach POIiŚ w oparciu o obowiązujące regulacje. Przedstawiono rezultaty ocen efektywnościowych przykładowego projektu dotyczącego modernizacji kolejowej infrastruktury liniowej, jak też Omówiono wyznaczanie luki
finansowej dla projektu i możliwego do pozyskania wsparcia Komisji Europejskiej oraz wariantowanie luki i wynikającego z niej
wsparcia. Wskazano na celowość nieautomatycznego podchodzenia do problemu.
Słowa kluczowe: efektywność finansowa i ekonomiczna modernizacji liniowej infrastruktury kolejowej, metoda przyrostowa,
kwalifikowalność nakładów inwestycyjnych, wkład unijny w realizację projektu inwestycyjnego, luka finansowa

Rezultaty sporządzanych dla projektów inwestycyjnych analiz efektywnościowych mają oczywiste przełożenie na podejmowane decyzje
kwalifikujące przedsięwzięcia do realizacji. Reguły obowiązujące w tym
obszarze są generalnie proste (pomińmy dla dalszych rozważań komplikacje metodyczne przeprowadzanych analiz, konieczne do poniesienia znaczne nakłady dla ich zrealizowania itp, zaś przede wszystkim
– problemy w tworzeniu założeń dla nich oraz zasilania w informacje).
1 Ministerstwo Infrastruktury, Departament Kolejnictwa

584

Sikora R.

Ustalone kryteria – np. dotyczące okresu, dla którego prowadzona jest
analiza, wysokości stopy dyskontowej, minimalny poziom NPV, IRR,
B/C Ratio, czy też akceptowalny czas na uzyskanie zwrotu z poniesionych nakładów – dzięki swej prostocie stanowią praktycznie jednoznaczne wskazanie na zasadność samych inwestycji czy wręcz na
celowość wsparcia ich realizacji środkami publicznymi.
Problemem jest jednak konkretyzacja działań na etapie, który
w procesie zarządzania cyklem projektu obejmuje fazę tzw. finansowania, a więc:
– weryfikowania propozycji ujętych w programie projektu, wniosku o dofinansowanie, przedstawianych do rozważenia rezultatach studiów wykonalności itd. oraz
– podejmowania decyzji o uruchomieniu finansowania przez dysponentów danych środków.
Typowa więc jest sytuacja, kiedy np. projekt znajduje pełną aprobatę władz KE jeśli chodzi o objęcie go finansowaniem ze środków pomocowych, oczywiście z ograniczeniem do tzw. kosztów kwalifikowanych prawnie, zaś wysokość samego wsparcia wymaga precyzyjnego
wyliczenia luki finansowej (jako że jest to projekt generujący dochód
dla beneficjenta), co oznacza, iż KE będzie/jest gotowa sfinansować
przedsięwzięcie wyłącznie z ograniczeniem środków do wysokości
spełniającej postanowienia Dokumentu roboczego nr 42.
W praktyce, pomimo iż znamy warunki brzegowe dla zasilenia
unijnego – mówiące np., że z uwagi na to, iż projekt jest realizowany
w ramach osi priorytetowej, dla której określono maksimum wsparcia
na 85% – musimy określić dla przedsięwzięcia podstawowe parametry
finansowe, a więc koszt operacyjny, przychód, koszt inwestycji kwalifikowany prawnie, zawsze traktując te wielkości przyrostowo w stosunku do wariantu odniesienia konstruowanego jako rozwiązanie
„do-nothing”. Rozważmy więc pewien typowy w naszych warunkach
projekt i podajmy go ocenie, określając możliwą do pozyskania dla
niego wielkość wsparcia UE.
Obecnie eksploatowany jest w ruchu mieszanym 126,3-kilometrowy odcinek zelektryfikowanej linii dwutorowej sieci TEN-T. Jako bazowe dla całej analizy, wybrane charakterystyki techniczne, eksploa2 Nowy okres programowania 2007–2013. Metodologiczne dokumenty robocze – DOKUMENT ROBOCZY nr 4, Wytyczne w zakresie metodologii przeprowadzenia Analizy Kosztów i Korzyści; Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. Rozwój tematyczny,
oddziaływanie, ocena i działania innowacyjne. Ocena i dodatkowość; sierpień 2006 r. Dokument dostępny m.in. na: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/C0B38DF6-E998-47CF-BA74-A1316B8B794E/43111/wd4_cost_pl.pdf
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tacyjne i ekonomiczne przedstawiono w tablicach 1 i 2, w odniesieniu
do roku t = 0, bezpośrednio poprzedzającego wykonanie analizy. Po
sfinalizowaniu etapu planowania i identyfikacji przedsięwzięcia, wchodząc w etap opracowania 3, w tablicy 1 ustalono tzw. wariant odniesienia. Zamierzeniem jest kompleksowe zmodernizowanie odcinka, w
ramach VII. priorytetu POiŚ Transport przyjazny środowisku, działanie
7.1 – Rozwój transportu kolejowego, co skutkuje koniecznością wydatkowania na inwestycję, w cenach roku t = 0, łącznie 1 750 mln zł.
Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 5 lat, jej techniczny czas
życia będzie większy niż 30 lat. Uzyskane w fazie opracowania charakterystyki przyjętego wariantu inwestycyjnego i główne jego rezultaty
przedstawiono w tablicy 2. Obliczenia efektywnościowe, wykonane wg
metody przyrostowej, wskazały, że przedsięwzięcie kwalifikuje się do
finansowania przez UE, przy czym jako generujące dochód dla beneficjenta środków pomocowych, może uzyskać wsparcie ograniczone
wielkością tzw. luki finansowej. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące efektywność modernizacji zestawiono w tablicy 3.
Aby uruchomić wsparcie, niezbędne jest określenie jego maksymalnej wielkości, rozważenie zasadności jego wprowadzenia do wniosku
o dofinansowanie i ujęcie w umowie z KE. Wykorzystując wskazania
Dokumentu roboczego nr 4 oraz wytyczne MRR4, wykonano więc obliczenia (tablica 4). Wzięcie w nich pod uwagę wydatków kwalifikowanych EE z uwzględnieniem dochodów netto DNR ujętych w proporcji
do kosztów kwalifikowanych ECkwal, jest rezultatem przyjęcia zapisów
postanowień art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/20065
o brzmieniu „W przypadku gdy nie wszystkie koszty inwestycji są
kwalifikowane do współfinansowania, dochód netto zostaje przyporządkowany pro rata do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztu inwestycji”.
Wyliczony w tablicy 4 maksymalny wkład UE (DUE) ograniczono
w projekcie do łącznej kwoty 1 217 mln zł, oczywiście odpowiednio
3 cały cykl zarządzania, obejmuje 6 faz, tj. planowanie, identyfikację, opracowanie, finansowanie, wdrożenie, ewaluację. Podręcznik, w wersji
z 2001 r., dostępny jest na stronie internetowej: http://www.humanitas.edu.pl/dlastudentow/mgr_Wrona/2009-10/zarz_cykl_projektu.
pdf Wersja skrócona, obejmująca problematykę sektorową, opublikowana w maju 2004 r. dostępna jest na stronie: http://www.kz.ath.bielsko.pl/profile/bslowiak/pliki/091025132023.pdf
4 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Dokument nr MRR/H/14(2)01/2009. Minister Rozwoju Regionalnego 15.01.2009 r.
Dostępny na stronie: http://www.kz.ath.bielsko.pl/profile/bslowiak/pliki/091025132023.pdf
5 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz.
UE – PL, L 210 z dnia 31.07.2006 r.). Dostępne np. na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:210:0025:0025:PL:PDF
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rozłożonej na lata realizacji przedsięwzięcia. Spowodowało to konieczność zbudowania planu finansowania wg źródeł, zaprezentowanego
w tablicy 5. Badanie trwałości finansowej projektu dało wynik pozytywny; skumulowane przepływy gotówkowe w całym okresie objętym
analizą są zawsze dodatnie. Formalnie więc, w tym momencie można
sfinalizować fazę opracowania i przejść do fazy finansowania, a dalej,
po uzyskaniu decyzji – do fazy wdrożenia.
Jest jednak pewien niedosyt. Wyliczona luka finansowa wskazuje,
że pomimo tego, iż wkład unijny jest znaczący, to musimy zaangażować poważne środki krajowe jako dopełnienie kosztu finansowanego przez UE, jako pokrycie kosztów niekwalifikowanych, ale przede wszystkim zapewniając prefinansowanie projektu6. Zmiany zasad
kwalifikowalności, jak również dotyczących prefinansowania nie są
możliwe. Są to brzegowe ustalenia wspólne KE i Rządu RP dla całego
programu.
Przyjrzeć się więc warto całemu procesowi wyznaczania luki finansowej i koniecznie wyliczyć, jak będzie się ona zmieniać, jeżeli zmienimy strumienie składników ją określających. Może się bowiem okazać
– oczywiście przy wskazaniu i określeniu ryzyk z tym związanych – że
realne jest zwiększenie luki, a co za tym idzie – zwiększenie udziału
UE w finansowaniu projektu, np. przez odmienne rozłożenie w czasie
składników użytych do wyliczenia, inne podejście do kwestii nakładów
inwestycyjnych, kosztów operacyjnych, przychodów itd. Oczywiście
każdorazowo trzeba sprawdzić, czy nadal utrzymujemy się w strefie
bezpiecznej, jeśli chodzi o charakteryzujące efektywność ekonomiczną
i finansową podstawowe wskaźniki NPV i IRR, czyli czy nasz projekt
nadal kwalifikuje się do wsparcia unijnego.
Gdy zwiększymy np. koszt inwestycji o 10%, co powoduje iż rośnie
on do 1 925 mln zł, zaś koszty kwalifikowane, wartość rezydualna,
koszty operacyjne oraz przychody w całym okresie analizy pozostawimy bez zmian, zauważymy, że:
• luka finansowa zwiększa się o 2,98 %,
• możliwe wsparcie UE będzie większe o 43,707 mln zł, niż wyliczone w wariancie bazowym (tablica 4) i wynosi 1 261,523 mln
zł, co oznacza jednak zmniejszenie faktycznego udziału w finansowaniu przedsięwzięcia ze strony Unii o 4,06 %.
6 Pominięto w niniejszych rozważaniach możliwą do pozyskania zaliczkę ze strony UE, jako że choć istotna dla zapewnienia płynności w trakcie
realizacji inwestycji, dla całości omawianego problemu nie wnosi istotnych korekt.
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Rezultaty symulacji dokonanych dla różnych wariantów – wybranych raczej przypadkowo, a nie wg szczególnych wskazań ocen prawdopodobieństw ich zaistnienia – przedstawiono w tablicy 6. Gdy tego
rodzaju wyliczenia rozszerzymy o warianty zmieniające udziały zwiększeń i zmniejszeń strumieni kosztowych i przychodowych np. w poszczególnych latach realizacji inwestycji, możliwe będzie sporządzenie
kolejnej tablicy, w której zestawimy wyniki obliczeń prawdopodobnie
wskazujące na niezbędność rozważenia wnioskowania o jeszcze inne
rozstrzygnięcia, według których ostateczny wniosek o dofinansowanie
będzie najkorzystniejszy, a przy tym najbardziej bezpieczny dla strony
polskiej.
Możliwych sytuacji jest bardzo wiele. Siłą rzeczy musimy więc wybrać najbardziej prawdopodobne, aby nie zostać przytłoczonym ilością obliczeń i ich skomplikowaniem, a także, aby wyeliminować sytuacje wskazujące na celowość niedoszacowania dochodu7. Oczywiście
nie można w tym miejscu dawać konkretnych wskazań, który wariant należałoby wybrać. Nie taki cel postawiono niniejszej prezentacji. Miała ona bowiem uzasadnić jedynie celowość nieautomatycznego
podchodzenia do problemu luki finansowej i będących jej rezultatem
wyznaczeń możliwego do pozyskania wsparcia przedsięwzięć ze środków UE.

7 W rozważaniach należy zawsze mieć na względzie postanowienia art. 98 i 99 powoływanego wcześniej rozporządzenia Rady (WE) nr
1083/2006 o skutkach sytuacji, kiedy beneficjent celowo niedoszacowuje dochodu generowanego przez projekt w celu zmaksymalizowania
dotacji UE. Trzeba też pamiętać o zasadzie weryfikowania po upływie 3 lat po zamknięciu projektu wyliczonej luki, zgodnie z którą jeżeli
wskaźnik luki w finansowaniu ex ante jest wyższy od nowego wskaźnika o więcej niż 10%, konieczny będzie zwrot dofinansowania przez
beneficjenta w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością dotacji UE obliczona ex ante a nowym poziomem dotacji obliczonym
przy uwzględnieniu okoliczności wynikających z monitoringu, co regulowane jest odpowiednimi zapisami w umowie o dofinansowanie.

szt./dobę

Liczba pociągów10
Czas przejazdu pociągu (wg rozkładu jazdy, bez
postojów)9
Czas przejazdu pociągu (handlowy)9
Prędkość techniczna przejazdu pociągu9
Prędkość handlowa przejazdu pociągu9
Liczba pasażerów przewiezionych
Liczba ton ładunków przewiezionych
Wykonywana praca eksploatacyjna
Wykonywana praca przewozowa brutto11
Całkowity koszt operacyjny (bez amortyzacji)
Koszt operacyjny refundowany przez Ministra
Infrastruktury 12
Faktyczny koszt operacyjny zarządcy (bez
amortyzacji)
Amortyzacja
Faktyczny koszt operacyjny zarządcy (z
amortyzacją)
Przychód zarządcy
mln zł

mln osób
mln ton
tys. pockm
mln tkm

km/h

minuty

Miernik

Charakterystyka

184,8
50,6
40,1
3,823
1,967
1,981
1 292,7
25,547

174,2 176,0
53,9
53,3
42,6
42,1
4,000 3,960
2,100 2,079
2,145 2,112
1 403,5 1 398,6
23,300 23,689

20,547

21,800 21,689

8,800
29,347
13,387

8,220
30,040 29,909
14,488 14,271

8,240

5,000

2,000

1,500

146,4

139,2

137,7

43,9

t=69

46,8

t=1

47,5

t=0

12,765

31,339

10,000

21,339

6,000

190,3
49,1
39,0
3,747
1,852
1,886
1 224,9
27,339

151,2

41,8

t = 10

11,993

40,145

10,000

30,145

4,000

201,9
45,8
36,7
3,655
1,513
1,605
1 074,8
34,145

161,9

35,6

t = 20

Wielkości roczne

8,997

51,036

10,000

41,036

4,000

217,2
41,8
34,1
3,655
1,005
1,190
809,3
45,036

177,3

26,0

t = 30

Tablica 1. Podstawowe charakterystyki projektu, dane dla roku t = 0, dla lat następnych – wg przyjętego wariantu odniesienia8

Tablica 1. Podstawowe charakterystyki projektu, dane dla roku t = 0, dla
lat następnych – wg przyjętego wariantu odniesienia8 9 10 11 12
11,801

37,127

9,647

27,480

4,467

196,5
47,1
37,7
3,722
1,617
1,689
1 104,3
31,947

157,4

Średnio
rocznie
37,4
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8 Koszty i przychody w cenach roku t = 0.
9 Rok po zakończeniu realizacji inwestycji określonej w wariancie inwestycyjnym przyjętym w tablicy 2.
10 Liczbę pociągów, czasy przejazdu oraz prędkości przejazdu odcinka określono jako uśrednienie, dla którego „wagą” były ilości pociągów
pasażerskich, klasycznych towarowych i intermodalnych.
11 Dla wyznaczenia pracy przewozowej brutto brano pod uwagę uśrednione dla poszczególnych rodzajów pociągów masy brutto.
12 Koszty refundowane przez Ministra Infrastruktury na mocy postanowień art. 38a ustawy o transporcie kolejowym. Dla roku bazowego t = 0
koszt ten określono na podstawie oszacowań rozdziału dotacji utrzymaniowe. Dla lat następnych – wg przewidywanych do zawarcia kontraktów pomiędzy Ministrem Infrastruktury i zarządcą.

szt./dobę

Liczba pociągów
Czas przejazdu pociągu (wg rozkładu jazdy, bez
postojów)
Czas przejazdu pociągu (handlowy)
Prędkość techniczna przejazdu pociągu
Prędkość handlowa przejazdu pociągu
Liczba pasażerów przewiezionych
Liczba ton ładunków przewiezionych
Wykonywana praca eksploatacyjna
Wykonywana praca przewozowa brutto
Całkowity koszt operacyjny (bez amortyzacji)
Koszt operacyjny refundowany przez Ministra
Infrastruktury
Faktyczny koszt operacyjny zarządcy (bez
amortyzacji)
Amortyzacja
Faktyczny koszt operacyjny zarządcy (z
amortyzacją)
Przychód zarządcy14

13 Objaśnienia jak dla tablicy 1.
14 Doliczono przychody z tytułu sprzedaży materiałów odzyskanych.
mln zł

mln osób
mln ton
tys. pockm
mln tkm

km/h

minuty

Miernik

Charakterystyka
47,5
139,9
177,0
53,0
41,9
4,000
2,100
2,143
1 401,0
23,833
2,000
21,833
8,220
30,053
14,474

137,7
174,2
53,9
42,6
4,000
2,100
2,145
1 403,5
23,300
1,500
21,800
8,240
30,040
14,488

t=1

47,5

t=0

50,168

35,695

8,800

26,895

0

136,8
66,7
54,2
3,883
1,913
2,050
1 322,7
26,895

11,3

45,4

t=6

23,466

41,952

13,000

28,952

4,000

111,6
80,7
66,5
5,581
2,675
2,977
1 889,6
32,952

91,9

66,0

t = 10

34,612

47,548

13,000

34,548

4,000

101,0
83,5
73,4
7,416
3,940
4,014
2 715,8
38,548

88,8

89,0

t = 20

Wielkości roczne

Tablica 2. Podstawowe charakterystyki projektu – przyjęty wariant inwestycyjny13

37,505

49,001

13,000

36,001

4,000

97,8
83,5
75,8
8,192
4,677
4,402
2 930,4
40,001

88,8

97,6

t = 30

35,772

43,229

12,081

31,148

3,333

116,2
75,6
63,8
6,285
3,295
3,372
2 252,7
34,481

98,1

Średnio
rocznie
74,7
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Tablica 2. Podstawowe charakterystyki projektu – przyjęty wariant inwestycyjny1314
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Tablica 3. Podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsięwzięcia15
Wielkość oceniana

Wskaźnik

Finansowa wewnętrzna stopa
FIRR/C
zwrotu z inwestycji
Finansowa zdyskontowana
FNPV/C
wartość netto inwestycji
Efektywność
Finansowa wewnętrzna stopa
FIRR/Kkraj.
finansowa;
Zwrot kapitału zwrotu z inwestycji
ocena dla stopy
krajowego
Finansowa zdyskontowana
dyskontowej nsd
FNPV/Kkraj.
wartość netto inwestycji
=5%
Finansowa wewnętrzna stopa
FIRR/Kzarz.
Zwrot kapitału zwrotu z inwestycji
zarządcy
infrastruktury Finansowa zdyskontowana
FNPV/Kzarz.
wartość netto inwestycji
Finansowa wewnętrzna stopa
Efektywność
EIRR
ekonomiczna; ocena
zwrotu z inwestycji
Zwrot z
dla społecznej
inwestycji
Finansowa zdyskontowana
stopy dyskontowej
ENPV
wartość netto inwestycji
r = 5,5 %
Zwrot z
inwestycji

Miernik
%
mln zł
%

Wartość
-4,00%
-1 345,049
0,54%

mln zł

-301,667

%

25,61%

mln zł

225,854

%

8,79%

mln zł

849,813

Tablica 4. Wkład unijny w finansowanie przedsięwzięcia – wg założeń
przyjętych w fazie ocen efektywnościowych
Wielkość charakterystyczna

Miernik

Nakłady inwestycyjne

NIR

Nakłady inwestycyjne – kwalifikowane

EC

Koszty operacyjne

KOI

Przychody

PO

Wartość rezydualna

WR

Wartość
całkowita dla
okresu analizy
(30 lat)
1 750,000
1 729,000

mln zł

110,019
602,642
256,000

wartość liczbowa określana
dla każdego roku odrębnie

Współczynnik dyskontowy

wd = 1/(1 + nsd)t

Zdyskontowane nakłady inwestycyjne

DIC

1 560,590

Zdyskontowane kwalifikowane nakłady inwestycyjne

ECkwal.

1 541,784

Zdyskontowane koszty operacyjne

KOID

64,004

Zdyskontowane przychody

POD

275,450

Zdyskontowana wartość rezydualna

WRD

Zdyskontowany dochód netto

DNR = POD – KOID
– WRD

Wydatki kwalifikowalne, z uwzględnieniem dochodów netto
ujętych w proporcji do kosztów kwalifikowanych

EE = DIC – (ECkwal./
DIC) * DNR

Luka w finansowaniu

R = EE/DIC

Kwota decyzji

DA = EC * R

Maksymalna dotacja UE

DUE = DA * Crpa

Efektywna stopa dotacji UE

ESD = DUE/NIR

Założenia:
1/ nsd = 5,0 %
2/ Crpa = 85,0 %

mln zł

59,233
270,680
1 293,172

%
mln zł
%

82,86%
1 432,725
1 217,816
69,59%

15 Wskaźniki wyznaczone wg metody przyrostowej (strumienie przychodów i kosztów stanowią różnicę odpowiednich strumieni określonych dla
wariantu inwestycyjnego i wariantu odniesienia), dla okresu analizy T = 30 lat.
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Tablica 5. Finansowanie przedsięwzięcia – zasoby finansowe zapewniające trwałość finansową przedsięwzięcia wg założeń przyjętych
w fazie ocen efektywnościowych16
Źródło finansowania
Środki własne zarządcy
Kredyt zaciągnięty przez zarządcę, bez gwarancji państwa
Kredyt zaciągnięty przez zarządcę, z gwarancjami państwa
Razem środki zarządcy
Środki prywatne przekazane zarządcy
Środki samorządowe przekazane zarządcy
Środki NFOŚiGW przekazane zarządcy
Środki Funduszu Kolejowego przekazane zarządcy
Środki innych Funduszy Krajowych przekazane zarządcy
Razem środki Funduszy Krajowych
Dotacja utrzymaniowa budżetu państwa
Dotacja inwestycyjna budżetu państwa
Dotacja rozwojowa budżetu państwa na współfinansowanie
zaangażowanych środków UE
Kredyt zaciągnięty przez państwo
Razem środki budżetu państwa
Środki UE limitowane wysokością luki finansowej (POIiŚ)
Środki UE nie limitowane wysokością luki finansowej (FS, TEN-T,
itd.)
Razem środki UE
Środki własne zarządcy
Środki prywatne razem (zarządca + inne)
Środki publiczne krajowe
Środki krajowe wszystkie
Środki publiczne ogółem
Wszystkie środki – zasoby finansowe

16 Bez środków pozyskanych jako przychody zarządcy (sprzedaż tras, sprzedaż inna).

0,064

Wartość w cenach
roku t = 0, do
wniesienia w
okresie 30 lat
[mln zł]
1,200

0,064
0,107
0,134
1,044
0,482

1,200
2,000
2,500
19,500
9,000

1,526
5,356
0,214

28,500
100,000
4,000

27,421

512,000

32,991
65,178

616,000
1 217,000

65,178
0,064
0,171
34,651
34,822
99,829
100

1 217,000
1,200
3,200
647,000
650,200
1 864,000
1 867,200

Udział [%]

270,7
1 473,5

270,7

ECkwal.

KOID

POD

WRD

DNR = POD
– KOID – WRD

EE = DIC – (ECkwal./
1 293,2
DIC) * DNR

Zdyskontowane kwalifikowane
nakłady inwestycyjne

Zdyskontowane koszty
operacyjne

Zdyskontowane przychody

Zdyskontowana wartość
rezydualna

NIR

EC

KOI

PO

Luka w finansowaniu

Kwota decyzji

Maksymalna dotacja UE

Efektywna stopa dotacji UE

Wydatki kwalifikowalne

Zdyskontowany dochód netto

59,2

DIC

69,59%

1 217,8

1 432,7

82,86%

275,5

275,5

65,53%

1 261,5

1 484,1

85,84%

59,2

64,0

1 541,8

1 716,6

64,0

1 541,8

1 560,6

256,0

256,0

WR

Zdyskontowane nakłady
inwestycyjne

602,6

Wartość rezydualna

110,0

602,6

PO

Przychody

110,0

KOI

Koszty operacyjne

1 729,0

1 729,0

EC

1 925,0

1 750,0

NIR

Bazowy

Nakłady inwestycyjne

NIR +10%

Nakłady inwestycyjne
– kwalifikowane

Wielkość charakterystyczna

NIR – bez zmian,
EC -10%

NIR +10%, EC +10%

256,0

602,6

110,0

270,7

59,2

275,5

64,0

NIR +10%, EC -10%

270,7

59,2

275,5

64,0

1 387,6

1 404,5

256,0

602,6

110,0

1 556,1

1 575,0

1 497,9 1 137,1

270,7

59,2

275,5

64,0

1 387,6

1 716,6

256,0

602,6

110,0

1 556,1

1 925,0

NIR -10%, EC -10%

1 154,1 1 070,9

1 357,8 1 259,8

70,90% 63,93% 59,95% 67,99%

1 364,8 1 118,7

1 605,6 1 316,1

84,42% 84,58% 87,25% 80,96%

1 449,2 1 319,9

270,7

59,2

275,5

64,0

1 696,0 1 387,6

1 716,6 1 560,6

256,0

602,6

110,0

1 901,9 1 556,1

1 925,0 1 750,0

NIR, EC – bez
zmian, WR -10%
276,6

65,2

275,5

64,0

1 541,8

1 560,6

281,6

602,6

110,0

1 729,0

1 750,0

NIR, EC – bez
zmian, WR +10%

69,90% 69,27%

1 223,3 1 212,3

1 439,2 1 426,2

83,24% 82,49%

1 299,0 1 287,3

264,8

53,3

275,5

64,0

1 541,8

1 560,6

230,4

602,6

110,0

1 729,0

1 750,0

NIR, EC +10%, WR
-10%
276,6

65,2

275,5

64,0

1 696,0

1 716,6

281,6

602,6

110,0

1 901,9

1 925,0

KOI +10%

99,0
256,0

602,6

264,3

59,2

275,5

70,4

277,1

59,2

275,5

57,6

1 541,8 1 541,8

1 560,6 1 560,6

256,0

602,6

121,0

1 729,0 1 729,0

1 750,0 1 750,0

KOI -10%

71,18% 70,61% 69,93% 69,25%

1 370,3 1 359,3 1 223,8 1 211,9

1 612,1 1 599,1 1 439,7 1 425,7

84,76% 84,08% 83,27% 82,46%

1 455,1 1 443,4 1 299,5 1 286,8

264,8

53,3

275,5

64,0

1 696,0

1 716,6

230,4

602,6

110,0

1 901,9

1 925,0

NIR, EC oraz WR
+10%

Warianty

249,5

59,2

247,9

57,6

1 541,8

1 560,6

256,0

542,4

99,0

1 729,0

1 750,0

PO -10%
1 272,3

291,8

59,2

303,0

70,4

1 541,8

1 560,6

256,0

662,9

121,0

1 729,0

1 750,0

KOI oraz PO +10%
1 198,1

1 409,6
68,13% 70,71% 68,47%

1 192,2 1 237,5

1 402,6 1 455,9

81,12% 84,20% 81,53%

1 266,0 1 314,1

298,2

59,2

303,0

64,0

1 541,8

1 560,6

256,0

662,9

110,0

1 729,0

1 750,0

PO +10%

Tablica 6. Wkład unijny w finansowanie przedsięwzięcia – wg przeprowadzonych symulacji

KOI oraz PO -10%

KOI +10%, PO -10%
236,7

59,2

247,9

70,4

1 541,8

1 560,6

256,0

542,4

121,0

1 729,0

1 750,0

304,6

59,2

303,0

57,6

1 541,8

1 560,6

256,0

662,9

99,0

1 729,0

1 750,0

KOI -10%, PO +10%
70,71% 71,39% 67,78%

1 237,5 1 249,4 1 186,2

1 455,9 1 469,9 1 395,6

84,20% 85,01% 80,72%

1 314,1 1 326,7 1 259,6

249,5

59,2

247,9

57,6

1 541,8

1 560,6

256,0

542,4

99,0

1 729,0

1 750,0
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ASSUMPTION AND OUTCOME OF EFFECTIVE
ASSESSMENT OF RAILWAY PROJECTS
AND POSSIBILITY OF GETTING OF EUROPEAN FUNDS
Summary
Indication of conditions for acquisition of funds from UE site for
infestation projects which are to be executed within the confines of
POIIŚ based on rules being currently in force. The effective assessment results of hypothetical Project concern modernization of railway infrastructure. Pointing out financial loopholes for project and
possibilities for acquisition of support of EU Commission. Variants
of loopholes and appropriate support coming from them. Pointing
out of purposefulness for no automatic problem approach.
Keywords: financial and economic efficiency of track railway
infrastructure modernization, growth rate method, eligibility investment expenditure, EU contribution into the execution of investment project, financial loophole

VORAUSSETZUNGEN UND ERGEBNISSE
DER EFFEKTIVITÄTSBEWERTUNGEN
DER EISENBAHNVORHABEN UND DIE DAFÜR
MÖGLICHEN EU-ZUSCHÜSSE
Zusammenfassung

Hinweisen der Bedingungen für die Gewinnung der EU-Gelder
für die Investitionsvorhaben im Rahmen des POIiŚ – Programms
laut geltenden Normen. Die Ergebnisse der Effektivitätsbewertungen eines Beispielvorhabens hinsichtlich der Modernisierung der
Eisenbahnlinieinfrastruktur. Das Bestimmen der finanziellen Lücke für das Vorhaben sowie der möglichen Unterstützung seitens
der EU-Kommission. Einstufung der finanziellen Lücke und der
daraus resultierenden Unterstützung. Hinweisen auf die nicht-automatische Problembehandlung.
Schlüsselwörter: Finanzielle und ökonomische Effektivität in
Bezug auf die Modernisierung der Eisenbahnlinieinfrastruktur,
Zuwachsmethode, Einstufung der Investitionskosten, EU-Beitrag
hinsichtlich der Realisierung des Investitionsvorhabens, finanzielle Lücke
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Andrzej Uznański1

ESTYMACJA PRECYZJI I DOKŁADNOŚCI
WYNIKÓW RTN W ODNIESIENIU
DO SIECI ASG-EUPOS2

Streszczenie

Opracowanie dotyczy najnowszego narzędzia do realizacji
pomiarów geodezyjnych w postaci naziemnego systemu stacji
referencyjnych o zasięgu ogólnokrajowym ASG-EUPOS, który
funkcjonuje w Polsce od czerwca 2008r. i aktualnie udostępniony
jest nieodpłatnie. W pracy przedstawiono zagadnienia związane
z możliwościami wykorzystania w precyzyjnych pomiarach geodezyjnych stacji referencyjnych ASG-EUPOS. O doborze narzędzia
do realizacji pomiarów geodezyjnych decydują aspekty techniczne
w postaci oferowanej przez nie dokładności i niezawodności oraz
aspekty ekonomiczne w postaci jego ceny i efektywności użycia.
W artykule zaprezentowano wyniki najnowszych pomiarów testowych Autora z jesieni 2009r. Wnioski z przeprowadzonej analizy
oparto na 4475 pozycjach ze 149 serii pomiarowych wykonanych
na 27 punktach testowych.
Słowa kluczowe: ASG-EUPOS, serwis NAWGEO, Real Time
Networks, pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym, wirtualne stacje referencyjne

1. Wprowadzenie
W czerwcu 2008 roku oddano nieodpłatnie użytkownikom do dyspozycji naziemny system 98 polskich oraz 20 stowarzyszonych zagranicznych stacji referencyjnych Aktywnej Sieci Geodezyjnej European
1 dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, e-mail: andrzej.uznanski@agh.edu.pl
2 Praca wykonana w ramach badań statutowych, umowa nr 11.11.150.005
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Position Determination System (ASG-EUPOS). Lokalizację stacji referencyjnych starano się zaprojektować tak, aby równomiernie pokrywały obszar całego kraju. Szczegółowy opis systemu oraz wiele informacji dodatkowych można znaleźć na stronie internetowej http://
www.asgeupos.pl. Dysponując od niedawna takim narzędziem jak
ASG-EUPOS zasadne jest praktyczne zweryfikowanie możliwości jego
zastosowań, warunkowanej przez dokładność, niezawodność i wiarygodność tego systemu.
Z punktu widzenia tematyki opracowania, istotne jest przybliżenie
serwisów (tab. 1) oferowanych użytkownikom przez ASG-EUPOS.
Tablica 1. Serwisy ASG-EUPOS i ich zakładana dokładność
Serwis:

czasu rzeczywistego

postprocessingu

Nazwa

NAWGEO

KODGIS

NAWGIS

POZGEO

POZGEO D

Zakładana
dokładność

do 0,03 m (poz.)
do 0,05 m (pion.)

do 0,25 m

do 3 m

Zależna od warunków
pomiarowych 0,01 - 0,10 m

Serwisy czasu rzeczywistego wymagają wzajemnej komunikacji odbiornika ruchomego użytkownika i Centrum Obliczeniowego. Łączność praktycznie realizowana jest poprzez pakietową transmisję danych GPRS. Możliwe jest też połączenie za pośrednictwem internetu.
Wyniki, czyli obliczone współrzędne punktów użytkownik otrzymuje
w terenie, bezpośrednio po pomiarze. W zależności od metody pomiarów (DGPS/RTK) oraz rodzaju sprzętu pomiarowego (odbiornik jednoczęstotliwościowy lub dwuczęstotliwościowy) dokładności uzyskiwane
w pomiarach wahają się od 3 m do 3 cm. Serwisy NAWGIS i KODGIS znajdują zastosowanie głównie w pomiarach GIS oraz nawigacji.
Serwisy postprocessingu przeznaczone są dla użytkowników korzystających z pomiarów statycznych do wyznaczania współrzędnych
punktów. Serwis POZGEO umożliwia wysłanie pliku obserwacyjnego
do automatycznych obliczeń. Po pozytywnej weryfikacji przesłanego
pliku i wykonaniu obliczeń, użytkownik otrzymuje raport z obliczeń
ze współrzędnymi wyznaczanego punktu w obecnie funkcjonujących
polskich układach odniesienia. Serwis POZGEO D udostępnia pliki
obserwacyjne ze stacji referencyjnych ASG-EUPOS oraz wirtualnych
stacji referencyjnych, których współrzędne zadaje użytkownik. Serwisy postprocessingu umożliwiają wyznaczanie współrzędnych punktów
na obszarach, na których nie ma zasięgu usługi GPRS sieci GSM.
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Celem pracy jest weryfikacja informacji zamieszczonej na stronie
internetowej ASG-EUPOS o dokładności wyznaczania współrzędnych punktów w odniesieniu do serwisu pozycjonowania precyzyjnego NAWGEO. Podobnie jak w przypadku funkcjonującej od września
2006 r. Małopolskiej Sieci Pozycjonowania Precyzyjnego (MSPP), opartej na tych samych rozwiązaniach firmy Trimble, co i wdrożone w sieci ASG-EUPOS, szacowana dokładność wyznaczania współrzędnych
sytuacyjnych punktów określona została jako nie gorsza niż 3 cm,
a dokładność wyznaczania wysokości jako nie gorsza niż 5 cm, przy
poziomie ufności wynoszącym 99.9 % [8].
Założono poddanie testom wszystkich rodzajów danych sieciowych
dostępnych w serwisie NAWGEO: Master Auxiliary Concept (MAC),
Virtual Reference Station (VRS) Flächenkorrekturparameter (FKP) oraz
danych z najbliższej stacji referencyjnej (POJ). W praktyce okazało się
jednakże, że nie jest możliwe uzyskanie przez użyty w pomiarach RTN
odbiornik GX1230GG rozwiązania fazowego w oparciu o format RTCM
v.2.3. Przyczyny problemu nie udało się zdiagnozować. Odbiornikiem
tym przeprowadzano pomyślnie analogiczne pomiary jeszcze w czerwcu br. Natomiast ze statystyki wykorzystywania formatów poprawek
wynika, że z formatu RTCM 3.1 korzystało do końca 2008 r. 81 %
użytkowników, a z poprawek w formacie RTCM 2.3 tylko 19 % użytkowników.
Istotnym aspektem zastosowanej technologii testowej był projekt
lokalizacji punktów testowych oraz wykorzystanie dokładnych pomiarów naziemnych do kontroli jakości współrzędnych referencyjnych punktów testowych obliczonych z pomiarów statycznych GPS.
W przypadku użycia do pomiarów naziemnych precyzyjnych instrumentów klasycznych, możliwe jest uzyskanie dokładności pomiaru
odległości oraz wysokości poniżej 1 mm. Wnioski z testów sformułowano na podstawie 4475 pomiarów RTN 27 punktów testowych.

2. Projekt i wyznaczenie współrzędnych odniesienia punktów
testowych
Lokalizację punktów testowych zaprojektowano tak, aby znajdowały się one na trzech różnych kierunkach od stacji KRAW w Krakowie.
Punkty na danym kierunku stabilizowano w 3 grupach odległych od
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stacji KRAW kolejno o około 12 km, 21 km i 35 km. Każda grupa składa się z 3 punktów stabilizowanych w odległościach wzajemnych od
kilkunastu do 105 metrów, z zachowaniem wizur między nimi (rys. 1).

Rys. 1. Szkic punktów testowych i wykorzystanych w obliczeniach stacji
referencyjnych

Odległości skrajne między stacją KRAW i grupami punktów testowych dobrano na granicy poprawnego rozwiązania wektora w odniesieniu do fizycznej stacji referencyjnej (single baseline, Single Reference RTK) oraz maksymalnej odległości punktu wyznaczanego od
stacji referencyjnej, projektowanego wówczas systemu ASG-EUPOS.
Znakiem pomiarowym dla wszystkich punktów były śruby ze stali nierdzewnej o długości 80 mm. Stabilizacja odbywała się poprzez zalanie wywierconego otworu żywicą epoksydową i umiejscowieniu w nim
znaku pomiarowego.
Dla punktów testowych wykonano pomiary statyczne GPS, tachymetryczne, niwelację precyzyjną oraz pomiary RTN, których wyniki
były przedmiotem analizy. Współrzędne odniesienia punktów testowych dla pomiarów RTN w układzie WGS-84 wyznaczono na podstawie 3 sesji statycznych GPS, przeprowadzanych równocześnie 9 odbiornikami firmy Leica: 3 odbiorniki SR399E, 1 odbiornik SR9500, 3
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odbiorniki SR530 oraz 2 odbiorniki GX1230GG. W trakcie danej sesji
pomiarem objęte były wszystkie punkty znajdujące się na jednym z
trzech kierunków od stacji KRAW. Sesje statyczne GPS trwały od minimum 7 do 10 godzin. Do pomiaru tachymetrycznego wykorzystano
precyzyjny instrument TCA2003 o dokładności pomiarów kątowych
0,5” i dokładności pomiaru odległości 1 mm + 1 ppm. Pomiar wykonywano w 3 seriach. Niwelację precyzyjną wykonano niwelatorem kodowym DNA03 charakteryzującym się odchyleniem standardowym
pomiaru wysokości 0.3 mm/km, przy użyciu łat inwarowych. Wszystkie pomiary realizowano przy użyciu statywów drewnianych, a centrowanie przeprowadzano precyzyjnymi pionownikami optycznymi.
Pomiary naziemne były podstawą określenia jakości współrzędnych referencyjnych punktów testowych obliczonych z pomiarów statycznych GPS.

3. Pomiary RTN punktów testowych
Wszystkie pomiary RTN zostały wykonane jednym odbiornikiem
GX1230GG wyposażonym w modem Siemens MC75. Pozycjonowanie
wszystkich punktów realizowano z wykorzystaniem sygnałów satelitów NAVSTAR GPS. Podobnie, jak w pomiarach STS GPS i naziemnych, stosowano statywy drewniane i precyzyjny pionownik optyczny.
Dla każdego z 27 punktów testowych wykonywano pomiary z wykorzystaniem następujących rodzajów danych serwisu NAWGEO:
− RTCM_3_1_MAC (Master Auxiliary Concept), wiadomości 1004,
1005/1007, 1014, 1015, 1016, NMEA-GGA – tak,
− RTCM_3_1_VRS (Virtual Reference Station), wiadomości 1004,
1005/1007, NMEA-GGA – tak,
− RTCM_3_1_POJ (najbliższa stacja referencyjna), wiadomości
1004, 1005/1007, NMEA-GGA – tak,
− RTCM_3_1_MAC przy wyborze w odbiorniku GPS w opcji Ref.
Network rozwiązania sieciowego VRS (MACvrs).
Ponieważ odbiornik GX1230GG w czasie testów nie był w stanie
uzyskiwać rozwiązania fazowego w formacie RTCM 2.3 nie udało się
poddać testom:
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− RTCM_2_3_FKP (Flächenkorrekturparameter), wiadomości 3(6),
16(59), 20/21(1), 22(6), 23(6), 24(5), 59SAPOS(1), NMEA-GGA
– tak,
− RTCM_2_3_VRS, wiadomości 18(1), 19(1), 59(10), NMEA-GGA
– tak.
RTCM to protokół transmisji danych, którego coraz to nowe standardy opracowuje Radiotechniczna Komisja ds. Służb Morskich (Radio Technical Commision for Maritime Services)
Z powyższego zestawienia wynika, że jednostronna komunikacja
przy korzystaniu z poprawek powierzchniowych FKP podawana w literaturze jest zaletą o charakterze teoretycznym. W praktyce przesłanie
przez odbiornik GPS użytkownika jego pozycji nawigacyjnej do Castera systemu jest konieczne w celu zwrotnego przesłania odpowiednich
poprawek w sieciach o dużym, np. ogólnokrajowym, zasięgu.
W procedurze pomiarowej wykonywano serię 30 pomiarów trwających przeciętnie 6 jednosekundowych epok w odniesieniu do ww. formatów poprawek korekcyjnych i obserwacji wirtualnych. Po pomiarze
na trzecim, ostatnim punkcie w grupie, przeprowadzano jeszcze raz
pomiar na punkcie mierzonym jako pierwszy w grupie przy użyciu
obserwacji VRS i danych MAC (obserwacje stacji głównej i korekty dla
stacji pomocniczych), jako najczęściej wykorzystywanych przez użytkowników. Wg statystyk ASG-EUPOS do końca 2008 r. stanowiły one
odpowiednio 57 % i 15 % ogółu poprawek wykorzystanych do wyznaczania pozycji punktów. W sumie wyznaczono 4475 pozycji 27 punktów testowych w 149 seriach pomiarowych. W kilku przypadkach
wyznaczonych pozycji w serii było nieco powyżej 30. Natomiast dla
punktu RACZ01 seria pomiarów powtórnych VRS liczyła 26 pozycji ze
względu na pojawienie się około godziny 16:20 problemu z dostępnością danych z sieci ASG-EUPOS. Problemy z możliwością wyznaczania
pozycji punktów przy wykorzystaniu poprawek sieci ASG-EUPOS występowały każdego dnia prowadzenia pomiarów testowych. Najczęstsze i najdłuższe przerwy w prowadzeniu pomiarów RTN zdarzały się
w godzinach: 10:00 – 13:00 i dotyczyły zawsze obserwacji VRS, często
także danych MAC, a zdarzało się, że pomiarów w ogóle nie można
było wykonywać.
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4. Analiza jakości współrzędnych referencyjnych dla pomiarów
RTN
Zasadniczą kwestią w testowanej dokładności wyznaczania pozycji punktów z pomiarów RTN w odniesieniu do stacji referencyjnych
ASG-EUPOS było jak najdokładniejsze wyznaczenie współrzędnych
punktów testowych z pomiarów statycznych, gdyż do tych współrzędnych porównywano współrzędne otrzymane z pomiarów RTN. Obliczenia pomiarów satelitarnych, tachymetrycznych i niwelacyjnych
wykonano w Leica Geo Office v.7.0 [4]. Wysokości normalne punktów
wyznaczono w oparciu o model Geoida Niwelacyjna 2001 oraz pomierzone przewyższenia między punktami.
Ocenę jakości pomiarów statycznych oraz jakość obliczonych na
ich podstawie współrzędnych oparto na analizie wyników postprocessingu oraz wyrównania wektorów GPS, porównania zredukowanych
długości wektorów GPS oraz zredukowanych wyników pomiarów tachymetrem TCA2003, porównania różnic wysokości elipsoidalnych
i wyników niwelacji precyzyjnej instrumentem DNA03.
Postprocessing statycznych obserwacji satelitarnych poprzedzony
został pozyskaniem ze strony NGS [3] precyzyjnych orbit satelitów
oraz parametrów kalibracyjnych anten GPS ustawionych nad wykorzystanymi w pomiarach punktami referencyjnymi sieci ASG-EUPOS
oraz anten GPS użytych w pomiarach testowych.
Na podstawie wyników wyrównania wektorów GPS (rys. 2) pomierzonych w pomiarach statycznych zestawiono tabelarycznie (tab. 2)
wybrane wielkości charakteryzujące jakość współrzędnych punktów
testowych: odchylenia standardowe współrzędnych (Sd), jakość współrzędnych (Qlty), półosie elips błędów oraz niezawodność zewnętrzną
współrzędnych (x) (Rel.) w kierunkach wschód – zachód i północ - południe. Jakość pozycji 2D, wysokości i pozycji 3D obliczona została
wg zależności:

2 D.Qlty =M 0 ⋅ Q11 + Q22

(1)

H .Qlty
= M 0 ⋅ Q33

(2)

3D.Qlty = M 0 ⋅ Q11 + Q22 + Q33

(3)
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Niezawodność zewnętrzną możemy określić jako największy wpływ
nie wykrytego błędu w obserwacjach na daną współrzędną [3,7]. Z danych tablicy 1 wynika bardzo duża „czułość” testów statystycznych
w detekcji błędów we współrzędnych punktów.

Rys. 2. Wektory GPS w pomiarze statycznym
Tablica 2. Parametry charakteryzujące jakość współrzędnych referencyjnych punktów testowych
Statystyka Sd.
Sd.
[mm]
East. North.
Min.
0.3
0.4

Sd.
Height

2D.
Qlty

H.
Qlty

3D.
Qlty
1.8

Półoś
a
0.4

Półoś
b
0.3

Rel.
E-W
-0.4

Rel.
N-S
-0.9

Rel.
H
1.4

1.7

0.5

1.7

Max.

0.5

0.8

2.7

0.9

2.7

2.9

0.8

0.5

-0.5

0.9

2.0

Sd.

0.1

0.1

0.3

0.1

0.3

0.3

0.1

0.1

0.3

0.6

0.2

Średnia

0.4

0.6

2.3

0.7

2.3

2.4

0.6

0.4

0.1

0.1

1.8

W analizie wykorzystano także wyniki pomiarów klasycznych, które dla pomiarów GPS można uznać za praktycznie bezbłędne. Porównywano, po zredukowaniu do poziomu, wyznaczone długości wektorów GPS oraz odpowiadające im zredukowane odległości z pomiarów
instrumentem TCA2003. Z 27 punktów dla 14-stu różnice te były
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mniejsze od 1 mm, a dla pozostałych 13 punktów nie przekroczyły
2 mm (rys.3A).
Z pomiarów satelitarnych obliczone zostały wysokości elipsoidalne. Na podstawie modelu Geoidy Niwelacyjnej 2001 możliwe było wyznaczenie dla punktów testowych wysokości normalnych. Z niwelacji
precyzyjnej obliczone zostały przewyższenia między punktami w danej
grupie. Dla jednego z punktów w danej grupie wyznaczano wysokość
normalną z modelu Geoidy Niwelacyjnej 2001, a wysokości pozostałych punktów wyznaczano na podstawie przewyższeń pomierzonych
niwelatorem cyfrowym DNA03. Wartości różnic między różnicami wysokości elipsoidalnych punktów z pomiarów STS GPS oraz przewyższeń niwelacyjnych (4) nie przekroczyły 2.5 mm (rys.3B).

Dh = DhDNA03 – DHSTSGPS

		

A.

(4)

B.

Rys. 3A, 3B. Porównanie wyników pomiarów STS GPS z pomiarami:
A. TCA2003, B. DNA03

Analiza wyników pomiarów pozwala na stwierdzenie, że wyznaczone współrzędne punktów testowych z satelitarnych pomiarów statycznych można przyjąć za dokładne i użyć jako współrzędnych referencyjnych do porównań ze współrzędnymi z pomiarów RTN.

5. Analiza wyników pomiarów RTN
Rezultatem pomiarów RTN było wyznaczenie 4475 pozycji 27 punktów testowych w 149 seriach pomiarowych. Zestawienie zakresu przyjmowanych wartości przez różnice współrzędnych oraz wartości ich
odchyleń standardowych w analizie precyzji całego pomiaru zawiera
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tablica 3. Jednakże pełną informację o pomiarze można uzyskać dopiero z wykresu sporządzonego dla wszystkich 4475 punktów (rys.4),
po usunięciu jednego zaledwie pomiaru odstającego (wartości różnic
współrzędnych w mm [dY,dX,dZ] = [28, -33, -58]). Błąd wystąpił przy
automatycznej zmianie stacji referencyjnej w serwisie RTCM_3_1_POJ
z KRAW na PROS. Był to jedyny taki przypadek we wszystkich pomiarach.
Tablica 3. Zakres wartości różnic współrzędnych w analizie precyzji
Statystyka
[mm]

ΔY

ΔX

ΔHelips.

Min.

-15

-15

-27

Max.

14

16

33

2

4

6

Sd.

Precyzja dla całej badanej próby testowej zawarła się dla współrzędnych sytuacyjnych w przedziale od – 0.015 m do 0.015 m. Dwukrotnie większy zakres przedziału precyzji wysokości w stosunku do
zakresów przedziałów współrzędnych sytuacyjnych potwierdza ogólnie
formułowaną relację dokładności tych współrzędnych. Bardzo istotna jest informacja bazująca na histogramach precyzji (tab.4) Ważna
jest uwaga do interpretacji zakresów przedziałów, podana skrótowo w tablicy 4, np.: ±5 ÷ ±10 oznacza dwa symetryczne względem zera, rozłączne przedziały [– 10 mm, – 5 mm] oraz [5 mm,
10 mm].
Tablica 4. Częstość i udział procentowy precyzji współrzędnych w określonych przedziałach
Współrzędna
Przedział
[mm]
±5
± 5 ÷ ±10
± 10 ÷ ±20
± 20 ÷ ±30
± 30 ÷ ±40

ΔY

ΔX

ΔH

liczba

procent

liczba

procent

liczba

procent

4301
159
14
0
0

96.13%
3.55 %
0.32 %
0%
0%

3872
520
82
0
0

86.54%
11.62%
1.84%
0%
0%

3047
1008
384
30
5

68.10%
22.53%
8.58%
0.67%
0.12%
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A.

B.

C.

Rys. 4A, 4B, 4C. Precyzja pozycji RTN sortowanych wg odległości od
najbliższej stacji referencyjnej

Uwzględnienie w analizach dokładnych współrzędnych wyznaczonych z opracowania pomiarów STS GPS umożliwia określenie dokładności współrzędnych z pomiarów RTN. Rys.5 przedstawia dokładność
wyznaczenia poszczególnych współrzędnych dla wszystkich pomiarów.
Widoczne jest istotne zwiększenie się wartości różnic współrzędnych
w stosunku do precyzji. Wartość średniej (tab. 5) wskazuje na niewielki czynnik systematyczny dla współrzędnych sytuacyjnych i trochę
większy dla wysokości.
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A.

B.

C.

Rys. 5A, 5B, 5C. Dokładność pozycji RTN sortowanych wg odległości od
najbliższej stacji referencyjnej
Tablica 5. Zakres wartości różnic współrzędnych w analizie dokładności
Statystyka [mm]

ΔY

ΔX

ΔHelips.

Min.

- 23

-27

-53

Max.

30

72

84

Sd.

7

12

19

Średnia

2

2

6

Informacje z histogramów dokładności pomiarów RTN zawiera tablica 6. W przypadku współrzędnej X wyraźny jest błąd systematyczny.
Występuje zerowa częstość wystąpień w przedziale ± 40 ÷ ± 50 mm
przy 60 pomiarach o jeszcze mniejszej dokładności. Szczegółowa
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analiza 149 serii pomiarowych wykazała całych 6 serii o odstających
od średniej wysokościach, w tym w 3 seriach odstające były także
współrzędne sytuacyjne. Ważna jest uwaga do interpretacji zakresów
przedziałów podana skrótowo w tabeli 6, np.: ± 5 ÷ ±10 oznacza dwa
symetryczne względem zera, rozłączne przedziały [– 10 mm, – 5 mm]
oraz [5 mm, 10 mm].
Tablica 6. Częstość i udział procentowy dokładności współrzędnych
w określonych przedziałach
Współrzędna
Przedział
[mm]
±5
± 5 ÷ ±10
± 10 ÷ ±20
± 20 ÷ ±30
± 30 ÷ ±40
± 40 ÷ ±50
± 50 ÷ ±70
± 70 ÷ ±90

ΔY
liczba
2834
981
570
89
0
0
0
0

ΔX
procent
63.34%
21.93%
12.74%
1.99%
0%
0%
0%
0%

liczba
2053
1176
909
264
12
0
43
17

ΔH
procent
45.89%
26.29%
20.32%
5.90%
0.27%
0%
0.96%
0.37%

liczba
845
930
1471
701
309
127
71
20

procent
18.9%
20.8%
32.9 %
15.7%
6.9%
2.8%
1.6%
0.4%

Wstępna analiza różnych rodzajów danych z serwisu NAWGEO sieci ASG-EUPOS (RTCM_3_1_MAC, RTCM_3_1_VRS, RTCM_3_1_POJ,
RTCM_3_1_MAC(vrs) nie dała wyraźnych przesłanek do stwierdzenia
o większych lub mniejszych dokładnościach któregoś z nich.

6. Podsumowanie
Wyniki pomiarów testowych wykazały bardzo dużą precyzję wyznaczania pozycji punktów niezależnie od wybranego rodzaju danych sieciowych. Dla współrzędnych sytuacyjnych większość wyników zawiera
się w przedziale ± 1 cm (98 %), natomiast dla wysokości w analogicznym przedziale znalazło się 90.6% rozwiązań. Należy przypomnieć,
że z przyczyn niezależnych nie udało się poddać testom danych wformacie RTCM 2.3. Jednakże serwis NAWGEO w formacie RTCM 3.1
do końca 2008 roku użyty został do wyznaczenia pozycji w 98.7%
z ponad 250 000 przypadków.
W przypadku badania dokładności wyznaczania współrzędnych
wyniki nie są już tak dobre. Spełniają one jednak w 98% kryterium
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podane na stronie ASG-EUPOS o dokładności współrzędnych sytuacyjnych na poziomie ± 3 cm i wysokości ± 5 cm.
Ważnym spostrzeżeniem z analizy wyników pomiarów jest możliwość otrzymywania błędów systematycznych o wartości kilku centymetrów. Zdarzały się one sporadycznie, jednak użytkownik otrzymałby w tych przypadkach rozwiązania o dużej precyzji, nie budzące większych zastrzeżeń. Pomiary te zostaną poddane szczegółowej
analizie w celu określenia przyczyn wyznaczenia współrzędnych z tak
dużymi błędami.
Aktualnie, przynajmniej na obszarze objętym pomiarem, występowały notoryczne problemy z dostępnością danych z sieci ASG-EUPOS.
Najczęstsze i najdłuższe przerwy w prowadzeniu pomiarów RTN zdarzały się w godzinach 10:00 – 13:00 i dotyczyły zawsze obserwacji
VRS, często także danych MAC, a zdarzało się, że pomiarów w ogóle
nie można było wykonywać. Problemy z danymi ASG-EUPOS występowały także w innych godzinach.
ASG-EUPOS na dzień dzisiejszy udostępnia dane nieodpłatnie.
W korzystaniu z serwisów czasu rzeczywistego zazwyczaj konieczne
jest użycie pakietowej transmisji danych GPRS. Koszt połączeń zależy
od operatora i wybranej taryfy. W przeprowadzonych testach wykorzystano kartę pre-paid jednego z operatorów. Koszt dzienny pomiarów w poszczególnych dniach wyniósł 4.68 zł, 4.17 zł, 5.12 zł. Wynikał z założonej technologii testów i wykonywaniu kolejnych pomiarów
w oparciu o różnego rodzaju dane co powodowało każdorazowo przerywanie połączenia GPRS i nawiązywanie nowego.
Pomiary RTN z wykorzystaniem sieci ASG-EUPOS są najszybszą
metodą wykonywania pomiarów satelitarnych. Użytkownik musi jednakże określić zakres ich zastosowań wynikający z dokładności wyników pomiarów w aspekcie wymagań zagadnienia, który chce zrealizować. W kalkulacji trzeba też brać pod uwagę częste przerwy w możliwości korzystania z danych ASG-EUPOS oraz zagrożenie brakiem
zasięgu usługi GPRS sieci GSM.

ESTYMACJA PRECYZJI I DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW RTN W ODNIESIENIU...
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ESTIMATION OF PRECISION AND ACCURACY
OF RTV MEASUREMENT RESULTS IN THE REFERENCE
TO ASG-EUPOS NETWORK
Summary
The article has been considered to the newest tool ASG-EUPOS dedicated for geodesic surveys in form of surface system of
reference stations of a nationwide range has been operated in Poland since June 2008 and nowadays is used free. Some problems
considering the possibilities of usage of reference stations ASGEUPOS for precise geodesic measurements and some economic
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aspects like its price and efficiency of usage have been presented
in the paper. The results of the latest test measurements that had
been done by the author in autumn 2009 have been presented.
The conclusion of analysis have been based on 4475 issues from
149 measurement series collected in 27 test points.
Keywords: ASG-EUPOS, real time networks, real time kinematic surveys, virtual reference stations

SCHÄTZUNG DER GENAUIGKEIT DER RTN
– MESSERGEBNISSE IN BEZUG AUF ASG-EUPOS-NETZE
Zusammenfassung
Gegenstand des Beitrags ist das neueste Werkzeug zur Durchführung der geodätischen Messungen in Form von dem oberirdischen ASG-EUPOS- System der Referenzstationen mit einer das
ganze Land umfassenden Reichweite, das in Polen seit Juni 2008
funktioniert und zurzeit kostenlos zur Verfügung steht. In dem Beitrag wurden Fragen zur Nutzungsmöglichkeiten der Referenzstationen ASG-EUPOS bei präzisen geodätischen Messungen erörtert.
Über Auswahl eines Werkzeuges entscheiden technische Aspekte
wie Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie wirtschaftliche Aspekte wie Preis und Nutzungseffektivität. In der Studie wurden Ergebnisse der neuesten von dem Verfasser im Herbst 2009 durchgeführten Versuchsmessungen präsentiert. Die Schlussfolgerungen
aus der durchgeführten Analyse wurden anhand von 4475 Positionen aus 149 Messungsserien ausgeführt an 27 Versuchspunkten formuliert.
Schlüsselworte: ASG-EUPOS, Service NAWGEO, Real Time
Networks, kinematische Messungen in der Istzeit, virtuelle Referenzstationen
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano satelitarne techniki prowadzenia
pomiarów geodezyjnych. Ujęto aktualnie dostępne metody i procedury wyznaczania pozycji punktów, umożliwiające uzyskiwanie
centymetrowych lub nawet milimetrowych dokładności wyznaczania współrzędnych. Przedstawiono rozwiązania wymagające postprocessingu obserwacji satelitarnych oraz dające wyniki
w czasie rzeczywistym. Opisano pomiary prowadzone przy wykorzystaniu fizycznej stacji referencyjnej lub grupy takich stacji oraz
najnowsze, bazujące na naziemnych systemach stacji referencyjnych, których przykładem realizacji w Polsce jest regionalny MSPP
i ogólnokrajowy ASG-EUPOS. Teoria opracowania uzupełniona
jest wybranymi przykładami pomiarów satelitarnych zrealizowanych przez Autora. W artykule zaakcentowano zalety stosowania satelitarnych technik pomiarowych, szczególnie dla obiektów
o charakterze liniowym, przedstawiając również ich ograniczenia
i zagrożenia dla jakości uzyskiwanych wyników pomiarów.
Słowa kluczowe: pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym, wirtualne stacje referencyjne, FKP, protokół Ntrip

1. Wprowadzenie
Satelitarne techniki pomiarowe, dzięki intensywnemu rozwojowi,
stały się nieodzownym elementem nowoczesnych technologii pomiarowych, zdecydowanie wpływając na zmniejszenie kosztów realizacji
różnego typu projektów. Stawiając sobie jakiś cel do osiągnięcia, mu1 dr inż., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, e-mail: andrzej.uznanski@agh.edu.pl
2 Praca wykonana w ramach badań statutowych, umowa nr 11.11.150.005
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simy także znać sposoby, którymi możemy go osiągnąć. Zapoznanie
się z różnymi technikami pomiarów satelitarnych, ich podstawową
charakterystyką, wymaganiami, możliwościami i przykładowymi zastosowaniami może być przydatne do rozsądnego dobierania technik
pomiarowych i formułowania wymagań dla wykonawców, krytycznego
spojrzenia na proponowane przez nich sposoby technologicznego rozwiązania danego zagadnienia i pozwoli na wyeliminowanie prób realizacji taniej, ale nie spełniającej z założenia stawianych wymagań dla
produktu finalnego.
Początki nawigacji satelitarnej sięgają lat sześćdziesiątych i związane są z projektami wojskowymi USA o nazwach TRANSIT, TIMATION
oraz 621B. Projekty te nie były jednak dedykowane geodezji, lecz wyłącznie nawigacji. Przykładowo dokładność wyznaczenia pozycji systemu TRANSIT opartego na obserwacjach dopplerowskich ewoluowała od 900 m w roku 1962 do 36 m w roku 1971. W 1973 r. podjęto
decyzję o rozwoju systemu nawigacji satelitarnej pod nazwą NAVigation System with Timing And Ranging Global Positioning System
(NAVSTAR GPS). Inspiratorem inicjatywy był Departament Obrony
USA, a jako wykonawcę wybrano Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. W latach 1978 – 1985 system GPS funkcjonował w oparciu
o konstelację 11 satelitów. W 1982 roku Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej wyniosło na orbitę pierwszego satelitę systemu GLONASS (GLObalnaja NAwigacionnaja Sputnikowaja Sistiema), nad którym
pracę rozpoczął jeszcze ZSRR w grudniu 1976 r. Incydent zestrzelenia
w 1983 r. koreańskiego samolotu cywilnego przez Rosjan nad ich terytorium, wynikający z błędu pilota, przyniósł decyzję prezydenta Reagana o udostępnieniu użytkownikom cywilnym militarnego systemu
NAVSTAR GPS, potocznie nazywanego systemem GPS, choć należy
podkreślić, że systemów nawigacyjnych o charakterze globalnym jest
wiele. W dniu 17 lipca 1995 roku ogłoszoną pełną zdolność operacyjną systemu NAVSTAR GPS z 24 satelitami na 6 orbitach. Istotną
datą w historii nawigacji satelitarnej był także 2 maja 2000r., kiedy to
prezydent Clinton podjął decyzję o zaprzestaniu degradacji sygnałów
satelitarnych poprzez wyłączenie tzw. selektywnej dostępności (Selective Availability – SA). Efektem był nawet dziesięciokrotny wzrost dokładności wyznaczania pozycji nawigacyjnej w czasie rzeczywistym.
Aktualne stulecie przynosi nieustanny rozwój systemu NAVSTAR GPS
oraz powstawanie i rozwój innych systemów nawigacji satelitarnej,
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jak wspomniany GLONASS, chiński Beidou zmierzający w kierunku
systemu o nazwie Compass, europejski projekt o nazwie Galileo, indyjski IRNSS i wiele innych różniących się zasięgiem, dokładnością
i szczegółami zastosowanych rozwiązań projektowych, sprzętowych
i obliczeniowych.
Aktualnie możliwe jest powszechne i bezpłatne korzystanie z amerykańskiego systemu NAVSTAR GPS i rosyjskiego GLONASS. Odbiorniki GPS są też fabrycznie przystosowywane do odbioru sygnałów systemu Galileo, tzw. odbiorniki 3G (GPS-GLONASS-Galileo).

2. Metody pozycjonowania w oparciu o sygnały satelitarne
W aspekcie zastosowań geodezyjnych satelitarnych systemów nawigacyjnych, realizowanych praktycznie w oparciu o system NAVSTAR
GPS i ewentualnie dodatkowo GLONASS, można wymienić kilka technik pomiarowych różniących się sprzętem, procedurami pomiarowymi, dokładnością wyznaczanej pozycji punktu, trybem opracowania
obserwacji satelitarnych, niezawodnością wyników pomiarów.
Wyznaczenie pozycji absolutnej centrum fazowego anteny GPS na
podstawie obserwacji kodowych było pierwszym krokiem w satelitarnych technikach wyznaczania współrzędnych punktów. Ta technika
ma zastosowanie w nawigacyjnych odbiornikach GPS i umożliwia
autonomiczne wyznaczanie pozycji punktów w czasie rzeczywistym
z dokładnością, od 2 maja 2000 roku, na poziomie przeciętnie kilku
metrów.
Tworzenie stacji referencyjnych nad punktami o uprzednio dokładnie wyznaczonych współrzędnych, które transmitowały poprawki korygujące błędy wyznaczania pozycji nawigacyjnej przez odbiornik GPS
wprowadziło różnicowe pozycjonowanie punktów DGPS (Differential
GPS). W pierwszych, najprostszych, rozwiązaniach transmitowane
dane zawierały różnice dokładnych współrzędnych stacji referencyjnej oraz nawigacyjnych, wyznaczanych na bieżąco z obserwacji satelitów. Zakładając, że błędy w sygnałach satelitarnych odebranych przez
antenę GPS stacji referencyjnej są zbliżone do błędów w sygnałach
satelitarnych odebranych przez antenę GPS odbiornika użytkownika,
możliwe było skorygowanie dokładności wyznaczenia pozycji punktu
do poziomu decymetrów.
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Kolejnym krokiem były statyczne oraz kinematyczne metody
względne, w których niezbędnym etapem w obliczeniu współrzędnych
punktu jest postprocessing obserwacji kodowych i fazowych w ramach opracowania kameralnego. Z powyższego wynika, że współrzędne punktu nie są znane w tych technikach pomiarowych bezpośrednio po pomiarze, czyli w czasie rzeczywistym, lecz dopiero po łącznym
opracowaniu obserwacji satelitarnych z minimum dwóch odbiorników
GPS w oprogramowaniu do postprocessingu. Zaletą statycznych pomiarów względnych jest najwyższa z możliwych do uzyskania dokładności wyznaczania pozycji punktów na poziomie nawet milimetra.
Przy czym kluczową kwestią jest w tym przypadku czas obserwacji będący w bezpośrednim związku z odległością między odbiornikami GPS
i brak przeszkód terenowych w sąsiedztwie mierzonych punktów.
Wykonywanie obok pomiarów inwentaryzacyjnych także pomiarów
realizacyjnych umożliwiła dopiero technika pomiarów kinematycznych
w czasie rzeczywistym Real Time Kinematic (RTK GPS), wprowadzająca
w satelitarne metody pozycjonowania precyzyjnego jednokierunkową
łączność modemową odbiorników GPS. Etap postprocessingu realizowany w pomiarach statycznych przez komputer został przeniesiony do
ruchomego odbiornika GPS użytkownika, dzięki czemu współrzędne
są znane bezpośrednio po pomiarze. Dokładność wyznaczonych w ten
sposób współrzędnych sytuacyjnych punktu waha się od nawet kilku
milimetrów do zazwyczaj 1 – 2 cm. Wysokości w pomiarach satelitarnych zawsze są wyznaczane mniej dokładnie i w przypadku pomiarów
RTK GPS dokładność ta oscyluje zazwyczaj, choć nie zawsze, w granicach 1 – 4 cm.
Podstawowym mankamentem pomiarów RTK GPS jest ich realny
zasięg ograniczony z jednej strony przez wymóg łączności modemowej stacji referencyjnej i odbiornika ruchomego do zazwyczaj kilku
kilometrów oraz z drugiej strony przez grupę czynników obniżających
dokładność wyznaczania pozycji zależnych od odległości między stacją referencyjną i odbiornikiem ruchomym. Istotnym problemem jest
też jakość i niezawodność wyników otrzymywanych z tak krótkiego
pomiaru, czy nawet z pojedynczego rozwiązania.
Rozwój techniki RTK GPS skierowany został w kierunku przezwyciężenia jej mankamentów wynikających z powyższych przyczyn
i zaowocował naziemnymi systemami permanentnych stacji referencyjnych. Pozycjonowanie oparte na takich systemach określane jest
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terminem Real Time Networks (RTN). Formalnie prace nad Network
RTK zapoczątkowało w 1993 r. powołanie specjalnej grupy przez IAG
(International Association of Geodesy). Miała ona na celu rozwijanie
systemu RTK zdolnego do wyznaczania pozycji z centymetrową dokładnością dla wektorów między odbiornikiem ruchomym i najbliższą
stacją referencyjną o długościach rzędu kilkudziesięciu kilometrów
o dokładności równoważnej pomiarom single baseline method RTK
dla odległości do około10 km.

3. Pomiary satelitarne opracowywane w postprocessingu
Postprocessing obserwacji satelitarnych jest obliczeniowym etapem
procedury uzyskiwania współrzędnych punktów z pomiaru, polegającym na wyznaczeniu składowych dX, dY, dZ wektora między dwoma
punktami pomierzonymi w trakcie jednej sesji obserwacyjnej równocześnie przez dwa odbiorniki GPS. Postprocessing realizowany jest po
pomiarach terenowych w oprogramowaniu przeznaczonym do tego
celu, zazwyczaj autorstwa firm produkujących odbiorniki GPS, choć
są niezależne i dobre produkty jak GAMIT czy Bernese. W postprocessingu opracowywane mogą być zarówno pomiary statyczne, w których wszystkie anteny GPS odbiorników satelitarnych są ustawione
nieruchomo nad wyznaczanymi punktami, jak i pomiary kinematyczne, w których przynajmniej jedna z anten GPS wraz z odbiornikiem
satelitarnym jest ustawiona nad punktem o znanych współrzędnych
(odbiornik referencyjny), a pozostałe odbiorniki GPS poruszają się
w sposób ciągły wyznaczając pozycje punktów względem stacji referencyjnej (dynamic, true kinematic) lub też przemieszczane są bez wyznaczania swojej pozycji, a w celu jej wyznaczenia są ustawiane nad
mierzonymi punktami na czas zazwyczaj kilkusekundowego pomiaru
(stop&go). W praktyce pomiary kinematyczne opracowywane w postprocessingu nie znalazły szerszego zastosowania ze względu na duży
brak pewności, co do jakości takiego pomiaru wynikający z krótkiego
czasu jego trwania oraz ze względu na wprowadzenie pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTK GPS, w których wynik znany
jest bezpośrednio po pomiarze, a dodatkowo odbiorniki GPS estymują
na bieżąco jakość wyznaczanej pozycji.
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Wspomniana w poprzednim punkcie najwyższa dokładność wyników z opracowania satelitarnych obserwacji statycznych wynika z ich
rodzaju. Pomiary nawigacyjne charakteryzują się niezbyt wysoką dokładnością, gdyż są realizowane poprzez pomiar kodu fali nośnej wg
prostej zależności między prędkością fali elektromagnetycznej i czasem przejścia tej fali przez atmosferę, co w rezultacie pozwala obliczyć
odległość do satelity, ale z dużym błędem. Błąd ten dla kodu C/A
(Coarse Acquisition) wynosi około 3 m, a dla kodu P (Precise lub Protected) wynosi ok. 30 cm.
Wszystkie dokładne pomiary, w tym i pomiary statyczne, muszą
korzystać z obserwacji faz satelitarnych fal nośnych. Rozwiązanie takiego układu równań nie jest już trywialne, choćby ze względu na ich
liczbę. Przykładowo w algorytmie FARA [3] z potencjalnej liczby rozwiązań 1011 następuje ich redukcja do 30 – 40 kombinacji.
Jednakże samo użycie w procesie obliczeniowym obserwacji fazowych nie jest wystarczające do uzyskanie dużej dokładności. W przypadku pomiarów statycznych należy odpowiednio planować czas
trwania sesji pomiarowej w aspekcie długości mierzonych wektorów.
Ponadto w postprocessingu mamy możliwość skorzystania z efemeryd
precyzyjnych dostępnych po 2 tygodniach od daty pomiaru w miejsce transmitowanych przez satelity efemeryd pokładowych oraz możliwość uwzględnienia zmiennego położenia centrum fazowego anteny
w trakcie pomiaru poprzez parametry kalibracyjne. Możemy dobrać
odpowiedni model refrakcji jonosferycznej i troposferycznej, przeanalizować wartości poprawek do obserwacji satelitarnych itp.
Włączając w opracowanie danych satelitarnych statystyczne procedury testujące poprawność rozwiązania parametru nieoznaczoności,
możliwe jest znaczące skrócenie czasu trwania pomiaru, który nazywany jest wówczas szybkim pomiarem statycznym (fast static, rapid static). Czas trwania takiego pomiaru należy określać pod kątem
konkretnego pomiaru, gdyż poprawność rozwiązania zależy od wielu
czynników, w związku z czym szczególnie wymagane jest doświadczanie osoby prowadzącej pomiary.

4. Pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym RTK GPS
Pomiary RTK GPS wprowadziły bardzo istotne zmiany w możliwościach aplikacyjnych pomiarów satelitarnych. Do momentu ich opracowania można było w praktyce jedynie wyznaczać pozycje punktów
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istniejących. Otrzymując w pomiarach RTK wynik bezpośrednio po
pomiarze trwającym zaledwie kilka sekund możliwe stało się prowadzenie pomiarów realizacyjnych. Decydując się na skorzystanie z pojedynczego rozwiązania można pomiar skrócić do nawet 0.05 sekundy. Ideę pomiarów RTK GPS ilustruje rys.1 na przykładzie pomiaru
deformacji torów na 10 kilometrowym odcinku linii kolejowej Chorzów
Stary - Radzionków. Wózek pomiarowy zaadaptowany został na potrzeby odbiornika GPS z korektora krzywizn Matisa i był pierwszym
w Polsce, pionierskim rozwiązaniem KGIiB AGH z roku 1998.

Rys. 1. Idea pomiaru RTK GPS

Zadaniem stacji referencyjnej jest przesłanie danych oraz współrzędnych punktu, nad którym jest ustawiona jej antena GPS. Tymi
danymi mogą być obserwacje odebrane przez antenę GPS stacji referencyjnej lub też korekcje do tych obserwacji. Transmisja danych
realizowana jest za pomocą modemu radiowego lub modemu GSM.
Każde z zastosowań ma swoje wady i zalety. Odebranie danych ze
stacji referencyjnej przez tzw. ruchomy odbiornik GPS użytkownika
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jest konieczne do wyznaczenia przez niego swojej pozycji. Ruchomy
odbiornik GPS precyzyjne pomiary musi poprzedzić procesem inicjalizacji, polegającym na rozwiązaniu nieoznaczoności początkowej całkowitej wartości cykli fali nośnej. Błąd w wyznaczeniu przeniesie się
na wszystkie pomiary wykonane do następnej inicjalizacji lub reinicjalizacji ruchomego odbiornika GPS.
Istotnym etapem w rozwoju pomiarów RTK GPS było opracowanie inicjalizacji OTF (On The Fly), czyli w trakcie przemieszczania się
odbiornika GPS. Przejazd pociągu przez tunel zawsze będzie wymagał reinicjalizacji odbiornika GPS, co dzięki tej technice jest możliwe
w sposób automatyczny w biegu pociągu.
W celu zwiększenia niezawodności pomiarów RTK GPS (SingleReference RTK) wypracowano koncepcję sekwencyjnego korzystania
z więcej niż jednej stacji referencyjnej (Multi-Reference RTK). Ostateczne rozwiązanie było wynikiem uśrednienia współrzędnych obliczonych względem kolejnych stacji referencyjnych. Odbiornik ruchomy wyznaczał pozycję swojej anteny GPS kolejno w odniesieniu do
poszczególnych stacji poprzez zmianę kanału, czyli częstotliwości modemu. Możliwe jest także nadawanie danych przez stacje referencyjne
na jednej częstotliwości z wykorzystaniem do transmisji różnych momentów czasu w epoce pomiarowej (time slicing).
Praktycznie istotną wadą tej technologii jest wymóg homogeniczności dokładnościowej współrzędnych stacji referencyjnych wykorzystanych do wyznaczenia współrzędnych punktu.

5. Sieciowe pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym
RTN
Network RTK oznacza sieć permanentnych stacji referencyjnych
z serwisem RTK. Sieć stacji referencyjnych tworzą co najmniej 3 odbiorniki GPS. Zasadniczo istnieją trzy metody uwzględnienia danych
z sieci stacji referencyjnych przy precyzyjnym wyznaczaniu współrzędnych:
− FKP to niemiecki akronim od Flächenkorrecturparameter (ang.
area correction parameter),
− VRS angielski akronim oznaczający Virtual Reference Station,
− MAC (Master Auxiliary Concept) w wersjach MAX oraz i-MAX.
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We wszystkich przypadkach mamy do czynienia z powierzchniowymi systemami dystrybucji danych RTK/DGPS. Możliwa jest też transmisja przez stacje referencyjne oryginalnych danych, które zostały
przez nie odebrane z satelitów (Raw Data Broadcasting). Istnieje także
możliwość pośredniego wykorzystywania obserwacji stacji referencyjnych, np. za pośrednictwem protokołu Ntrip.
Sieci stacji referencyjnych pokrywają swoim zasięgiem określony
obszar, stąd określenie „systemy powierzchniowe”. Działanie sieci
stacji referencyjnych, z punktu widzenia użytkownika, polega na wyznaczaniu i dystrybucji określonych „parametrów” umożliwiających
osiąganie przez odbiornik ruchomy dokładności centymetrowej.
Zasięg sieci nie jest określony przez zasięg odbioru „parametrów”,
jak to jest w Single-Reference RTK, lecz przez powierzchnię, dla której wyznaczane „parametry” pozwalają na uzyskanie centymetrowej
dokładności wyznaczania pozycji. Generalnie wskazana jest interpolacja „parametrów”, choć możliwa jest także ich ekstrapolacja (wynika z pozycji odbiornika ruchomego względem obszaru wyznaczonego
przez wektory pomiędzy stacjami leżącymi na jego obrzeżach). Rodzaj
„parametrów” zależy od zastosowanego rozwiązania: w FKP będą to
współczynniki określane jako parametry korekcji powierzchniowych,
a w VRS także i przede wszystkim obserwacje wygenerowane dla stacji
wirtualnej.
Gęstość rozmieszczenia stacji referencyjnych musi umożliwiać modelowanie błędów systematycznych zależnych od odległości między
odbiornikami GPS z dokładnością pozwalającą na zaniedbanie poprawek do tych błędów w kontekście rozwiązania parametrów nieoznaczoności. Generalnie określa się długości wektorów między stacjami
na 30 – 100 km. Przy założeniu odległości między stacją referencyjna
i odbiornikiem ruchomym do 300 km oraz różnicy wysokości między
odbiornikami GPS do 2 km, błędy zależne od odległości między odbiornikiem referencyjnym i ruchomym modelowane w sieciach stacji
referencyjnych to [2]:
− błąd orbity satelitów o maksymalnej wartości ± 1 m,
− refrakcja troposferyczna z wpływem o maksymalnej wartości
± 12 m,
− refrakcja jonosferyczna z wpływem o maksymalnej wartości ±
24 m.
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5.1. Parametry korekcji powierzchniowych FKP
Koncepcję parametrów (współczynników) korekcji powierzchniowych FKP (Flächenkorrecturparameter) opracowała niemiecka firma
Geo++. FKP dostarczają odbiornikowi ruchomemu informacji pozwalających mu na interpolację liniową błędów zależnych od odległości
między odbiornikiem referencyjnym i ruchomym. Współczynniki FKP
są określone oddzielnie dla błędów zależnych od odległości między
odbiornikami GPS o charakterze dyspersyjnym (refrakcja jonosferyczna) i niedyspersyjnym (refrakcja troposferyczna i błędy orbit satelitów)
przy rozróżnieniu kierunków północ – południe oraz wschód – zachód.
Ogólna postać równania wielomianu poprawek powierzchniowych ma
postać:

δ FKP ( t ) = A φ ( t )(φ − φ R ) + A λ ( t )(λ − λ R )

(1)

Indeks „R” odnosi się do współrzędnych stacji referencyjnej, współrzędne nieindeksowane dotyczą odbiornika ruchomego, współczynniki
„A” w funkcji czasu oznaczają parametry FKP, a ich rozwinięcie daje w
rezultacie zależności [9] odpowiednio dla sygnału zawierającego wpływy niedyspersyjne (indeks 0) oraz dyspersyjne (indeks I):

δr0 = 6.37 (N 0 (ϕ − ϕ R ) + E 0 (λ − λ R ) cos(ϕ R ))

(2)

δrI = 6.37 H (N I (ϕ − ϕ R ) + E I (λ − λR ) cos(ϕ R ))

(3)

gdzie H jest określone poniższym wzorem, w którym E oznacza wysokość horyzontalną satelity

E

H=
1 + 16  0.53 − 
π


3

(4)

Pseudoodległość Rk skorygowaną o wpływ błędów zależnych od odległości obliczoną z pomiarów fazowych określa ogólna zależność:

R K = R − δr

(5)

Wartości parametrów FKP odnoszą się do pozycji rzeczywistej stacji
referencyjnej i opisują gradient dla wpływu określanych nimi błędów,
czyli FKP nie zawierają absolutnego wpływu, np. refrakcji troposferycznej, lecz jej poziomy gradient w obserwacjach. Reprezentacja modelu FKP jest zależna od chwilowych i przestrzennych zmian czynni-
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ków ujmowanych w modelu, przy czym istnieje możliwość określenia
zakresu modelu w celu redukcji ilości odbieranych danych.
Współczynniki FKP obliczane dla każdego satelity i zredukowane
o odległości między stacją referencyjną a satelitami są transmitowane
w protokole RTCM w wiadomościach 20/21, a współczynniki FKP do
interpolacji liniowej błędów pozycji odbiornika ruchomego zależnych
od odległości poprzez dostosowaną do tego celu w RTCM wiadomość
59 w interwałach minimum co 10s. Standard RTCM 2.3 ogranicza
możliwości co do rodzaju transmitowanych korekcji i wymusza korekcje w przestrzeni obserwacji, czyli stosowania zmodyfikowanych
obserwacji satelitarnych.
W przypadku parametrów korekcji powierzchniowych na podjęcie
decyzji o kompleksowym modelu korekcji odbiornik ruchomy nie ma
żadnego wpływu. Z FKP mogą być wyznaczone obserwacje VRS, gdyż
wszystkie konieczne informacje są zawarte w strumieniu danych, co
pozwala na indywidualne wyznaczenie korekcji dla danej pozycji odbiornika ruchomego.
5.2. Wirtualne stacje referencyjne VRS
Pojęcie VRS i koncepcja metody wyznaczania pozycji techniką RTK
GPS wywodzi się z firmy Trimble [4]. W sieciach stacji referencyjnych
odległości między sąsiednimi stacjami są rzędu kilkudziesięciu km,
zazwyczaj z przedziału 50 – 70 km. W rezultacie długość wektora między najbliższą stację referencyjną i odbiornikiem ruchomym jest zbyt
duża dla uzyskania centymetrowej dokładności wyznaczenia współrzędnych w pomiarze RTK ze względu na krótki czas obserwacji.
Krótszy wektor między odbiornikami GPS można uzyskać instalując na czas pomiaru tymczasową stację referencyjną na obszarze mierzonym, w pobliżu odbiornika ruchomego. Tymczasowa stacja referencyjna może zostać zastąpiona wirtualną stacją referencyjną (VRS),
która fizycznie nie istnieje, lecz odbiornik ruchomy otrzymuje dane
wygenerowane przez MCS (Master Control Station) danej sieci dla odbiornika referencyjnego, który znajdowałby się w miejscu VRS.
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Rys. 2. Lokalizacja wirtualnych stacji referencyjnych

Format transmisji danych w Polsce to RTCM. Zazwyczaj pozycja
stacji VRS jest tożsama ze współrzędnymi z rozwiązania nawigacyjnego uzyskanego przez odbiornik ruchomy i przesłanego do fizycznej
(rzeczywistej) stacji referencyjnej danej sieci w postaci łańcucha GGA
(Global Positioning System Fix Data) formatu NMEA. Konieczna jest
więc komunikacja dwukierunkowa. Na tej podstawie tworzone są obserwacje VRS indywidualnie dla danego odbiornika ruchomego, które mogą być obliczane z obserwacji wszystkich lub otaczających ją
rzeczywistych stacji referencyjnych sieci. VRS może być zlokalizowana dowolnie, ale jej odległość od odbiornika ruchomego nie powinna
przekraczać kilku kilometrów. Wymagana jest praca stacji referencyjnych w czasie rzeczywistym, nieustannie, dla wszystkich satelitów
przy minimalnej wysokości horyzontalnej obniżonej do kilku stopni.
Tylko wówczas wiadomości o korekcjach sieci RTK mogą być generowane z wystarczająca dokładnością po rozwiązaniu nieoznaczoności
początkowej całkowitej liczby cykli fali nośnej dla wszystkich stacji
referencyjnych sieci. Współrzędne odbiornika ruchomego są wyznaczane w trybie single baseline względem VRS. W pomiarach RTK na
dużych obszarach, zwłaszcza przy realizacji obiektów o charakterze
liniowym (drogi, szlaki kolejowe itp.) konieczne jest uwzględnienie
zmieniającej się pozycji odbiornika ruchomego. Taki tryb pracy VRS
określany jest jako semi-kinematic VRS.
W celu obliczenia obserwacji VRS przeprowadzany jest pre-processing obserwacji rzeczywistych stacji referencyjnych mający na celu
rozwiązanie parametrów nieoznaczoności w obserwacjach stacji sieci
oraz interpolację błędów zależnych od odległości. Algorytmy interpolacyjne są stosowane oddzielnie dla wpływów dyspersyjnych jonosfery
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i geometrycznych troposfery, a także błędów orbit satelitów. Obserwacje VRS są obliczane z uwzględnieniem FKP.
5.3. Koncepcja stacji pomocniczych MAC
Kolejnym, nowszym rozwiązaniem wykorzystującym sieć stacji referencyjnych jest opracowana przez firmy Leica oraz Geo++ metoda
MAC (Master Auxiliary Concept) [1]. Jej obsługę wspiera oprogramowanie sieciowe Leica Spider. Do transmisji danych wykorzystywany
jest format RTCM 3.x. Metoda polega ona na określeniu głównej stacji referencyjnej, znajdującej się najbliżej odbiornika ruchomego oraz
sąsiednich stacji pomocniczych. Dzięki temu szerokość wykorzystywanego pasma zostaje ograniczona, a poprzez wybór tylko najistotniejszych danych, ilość przesyłanych danych zmniejszona. Brane pod
uwagę są tylko te stacje referencyjne, których korekcje wpływają na
dokładność pomiarów, czyli te najbliższe odbiornikowi ruchomemu.
Obliczenie błędów dyspersyjnych i niedyspersyjnych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie stacje mają ten sam poziom nieoznaczoności.
Aby tak się stało w centrum obliczeniowym wykonywane są odpowiednie wyliczenia uwzględniające estymację wszystkich parametrów sieci.
W systemie tym przesyłane dane zawierają nie tylko obserwacje stacji
referencyjnych, ale także korekcje, które przekazywane są do odbiornika ruchomego. Są one odpowiednio skompresowane i podzielone na
grupy szybko i wolno zmieniających się informacji. Dzięki temu możliwe jest szybkie przełączanie źródła danych odbieranych pakietów.
Aby zapewnić ciągłość pomiarów odbiornik może korzystać z danych
przesyłanych ze stacji pomocniczych, jeśli informacje ze stacji głównej
ulegną dezaktualizacji. W przypadku braku możliwości interpretacji
wiadomości sieciowych, przesył oryginalnych danych pozwala wykorzystać metodę Single Reference RTK do wyznaczenia poprawek przez
odbiornik ruchomy. Schemat działania metody systemu MAC przedstawia rys.3. Bazując na wspólnych satelitach (1) oprogramowanie
serwera sieci RTK wyznacza parametry nieoznaczoności (2), a następnie generuje korekty MAC, które są wysyłane do odbiornika ruchomego (3). Na podstawie danych odebranych ze stacji referencyjnej systemu odbiornik ruchomy wyznacza swoją pozycję (4).
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Rys. 3. Schemat metody MAC

Aby starsze odbiorniki również mogły korzystać z tego rozwiązania
konieczne było umożliwienie przesyłu danych w formacie RTCM 2.3,
gdyż standardowo w tej metodzie stosuje się format RTCM 3.x. Pozwoliło na to oprogramowanie Leica Spider, które może generować zindywidualizowane poprawki i-Max. Mogą być one przesyłane w pakietach
RTCM 2.3 i być wykorzystywane przez odbiorniki starszego typu.

6. Przykłady pomiarów satelitarnych
Przedstawione przykłady pomiarów RTK GPS [5] zostały dobrane
tak, aby reprezentatywnie przedstawiały korzyści wynikające ze stosowania pomiarów satelitarnych w aspekcie technologicznym i ekonomicznej efektywności.
Przykładem wyraźnie wykazującym przewagę pomiarów RTK GPS
nad pomiarem klasycznym jest pomiar 143 punktów osnowy w kształcie ciągu poligonowego wykonany na 32 kilometrowym odcinku dwutorowej zelektryfikowanej linii kolejowej relacji Kraków - Tarnów między Podłężem a Brzeskiem.
Dużym mankamentem ciągów poligonowych jest mała liczba obserwacji nadliczbowych. Technologia pomiaru jest czasochłonna i sprzyja
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niekorzystnej propagacji błędów. Konieczność uzyskania wzajemnych
wizur między punktami praktycznie bardzo zwiększa czasochłonność
pomiaru. Ponadto pomiar tachymetrem elektronicznym wymaga korzystnych warunków pomiaru ze względu na szczególnie duży wpływ
refrakcji nad powierzchniami asfaltowymi i torowiskiem. W celu
zwiększenia niezawodności ciągu poligonowego można oczywiście stosować ciągi wiążące, tworzące węzły i wzmacniające konstrukcję lub
czworoboki nieregularne (regularne nie są związane z warunkami terenowymi, co naraża je na szybsze i częstsze zniszczenie). Zwiększa to
jednakże dodatkowo koszt i czas pomiaru. Nie bez znaczenia jest fakt
częstego niszczenia znaków utrwalających punkty.
W ramach pomiaru klasycznego wykonano łącznie 346 serii pomiarowych (zazwyczaj 2 serie na stanowisku, w przypadku trudniejszych
warunków pomiaru 3 lub 4 serie). Pomimo, że punkty ciągu były stabilizowane pod kątem pomiaru klasycznego, konieczne było tymczasowe utrwalenie w terenie 14 punktów ze względu na brak wizur. Pomiar przeprowadzono w ciągu 6 dni, łączny czas wykonania w terenie
czynności związanych z pomiarem, ale bez dojazdów do obiektu, wyniósł 54h ± 15m. W trakcie pomiaru konieczne było wykonanie wielu
przecinek.
Zastosowaną technologię pomiaru RTK GPS punktów osnowy, wykorzystującą dwa odbiorniki satelitarne, które przedstawia rys.4. Pomiar rozpoczęto od ustawienia odbiornika referencyjnego (REF) nad
punktem osnowy podstawowej o współrzędnych wyznaczonych procedurą statyczną. Drugim odbiornikiem (ROV) wyznaczano współrzędne
kolejnych punktów poligonowych. Po osiągnięciu kresu zasięgu modemu radiowego, odbiornik dotychczas ruchomy ustawiano nad punktem o chwilę wcześniej wyznaczonych współrzędnych z pomiaru RTK
GPS i stanowił on kolejny punkt referencyjny. W tak trudnym terenie
(Puszcza Niepołomicka) udało się uzyskać zasięg modemu (o mocy
0.5 W) rzędu 3.8 km. W ten sposób wykonano pomiar wszystkich 143
punktów na odcinku o długości około 32 km.
Przeprowadzenie pomiaru RTK GPS możliwe było w ciągu 3 dni. Ze
względu na swoją specyfikę, pomiar kinematyczny w czasie rzeczywistym umożliwia określenie czasu jego trwania z dokładnością do 1s.
Dane dotyczące czasochłonności pomiaru RTK przedstawione w tablicy 1 podano z dokładnością do 1m. Określają one łączne czasy wykonania poszczególnych czynności w ramach całego pomiaru. Zestawienie
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nie obejmuje czasu koniecznego na dojazdy do obiektu. Kilkadziesiąt
razy rozpoczęty pomiar był przerywany ze względu na utratę ciągłości
śledzenia minimalnej wymaganej liczby satelitów, przejazdu pociągu,
dłuższej utraty łączności radiowej ze stacją referencyjną itp.).

Rys. 4. Technologia pomiaru punktów osnowy szlaku kolejowego techniką RTK

Tablica 1. Czasochłonność czynności w pomiarze RTK GPS odcinka Podłęże
– Brzesko
Łączny czas wykonania w terenie czynności związanych z pomiarem
Przewożenie odbiornika ze stacji referencyjnej na ruchomą (technologia pomiaru wg rys. 4.5)

25h05m
4h31m

Przejścia z odbiornikiem ruchomym na następny punkt

3h56m

Przerwy spowodowane zbyt małą liczbą „obserwowanych” satelitów

9h59m

Pomiary przerwane ze względu na pogorszenie warunków pomiaru

1h44m

Pomiar na punktach osnowy podstawowej i szczegółowej

4h55m

Różnica czasochłonności pomiaru klasycznego i kinematycznego
w czasie rzeczywistym wyniosła około 29 godzin. Należy podkreślić,
że wynik ten odnosi się do bardzo niekorzystnych warunków pomiaru (przejście z pomiarem przez Puszczę Niepołomicką). W przypadku
korzystniejszych warunków topograficznych podaną różnicę można
oszacować na około 40 godzin, a pomiar RTK GPS trwałby około 15
godzin. Dodatkowym aspektem przemawiającym na korzyść pomiarów RTK GPS, a nie uwzględnionym w analizie czasochłonności, jest
czas dojazdu do obiektu ze względu na 6 dni pomiarów klasycznych
i tylko 3 dni pomiarów RTK GPS. Rysunek 5 przedstawia procentowy
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udział poszczególnych czynności w łącznym czasie pomiaru punktów
osnowy szczegółowej i podstawowej.

Rys. 5. Procentowy udział poszczególnych czynności w łącznym czasie pomiaru

Analizowane pomiary zostały wykonane w roku 1998. Aktualnie
dodatkowe obniżenie kosztów realizacji pomiarów satelitarnych jest
możliwe poprzez wykorzystanie serwisu NAWGEO sieci ASG-EUPOS
i przeprowadzenie pomiarów RTN. Oszczędności wynikają z realizacji pomiarów jednym odbiornikiem, a nie dwoma jak to miało miejsce w przypadku pomiarów RTK GPS oraz skrócenia czasu pomiarów
wynikającym z braku konieczności przewożenia stacji referencyjnej.
W analizowanym przykładzie czynność ta zajęła 18% całości czasu
realizacji pomiarów, a jej wyeliminowanie pozwoliłoby na skrócenie
czasu pomiaru do 2 dni.
W listopadzie 2009 roku wykonano pomiary RTN w odniesieniu do
sieci ASG-EUPOS na 3 odcinkach linii kolejowej relacji Kraków – Tarnów (rys. 6). Zysk ekonomiczny z zastosowania nowej technologii zawiera tablica 2. W celu rzetelnego porównania pomiarów, czas trwania
pomiaru RTK skrócono, podając go dla przypadku korzystniejszych
warunków pomiarowych, gdyż w przypadku pomiaru RTN nie było
przestojów w pomiarach ze względu na przesłonięcie satelitów przez
drzewa. Mimo to różnica jest bardzo istotna.
Tablica 2. Zestawienie pomiaru RTK z 1998r. i pomiaru RTN z 2009r.
Rok

Pomiar

Liczba punktów

Czas pomiaru

1998

RTK

143

~15h

2009

RTN

189

6h 08m

628

Uznański A.

Rys. 6. Odcinki pomiarowe i liczba punktów pomierzonych RTN

W przypadku inwestycji bardziej złożonych, korzyści z zastosowania pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym będą się uwidaczniały jeszcze bardziej.
Pomiary GPS mają zalety, ale i ograniczenia, podobnie jak pomiary
naziemne. Pomiar określony mianem „Radiolinia” (rys. 7) jest znakomitym przykładem integracji klasycznych i satelitarnych geodezyjnych technik pomiarowych w celu uzyskania maksymalnie efektywnego rozwiązania.

Rys. 7. Pomiar obiektu „Radiolinia”

W pomiarze wykorzystano zalety niesione przez każdy z pomiarów
do ekonomicznego rozwiązania praktycznego zadania przedstawionego przez jedną z firm telekomunikacyjnych. Zdecydowano się na
zamieszczenie tego prostego przykładu łącznego wykorzystania pomiarów naziemnych i satelitarnych ze względu na wręcz dydaktyczny
charakter oraz bardzo praktyczną stronę postawionego do wykonania
zadania.
W celu udostępnienia danych poprzez Internet ze stacji IMiGW należało wykonać maszty antenowe na budynku IMiGW oraz Cyfronetu. Ze względu na konstrukcję nośną dachu Cyfronetu i kosztowną
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ewentualną przebudowę należało zaprojektować maszt o minimalnej
wysokości, co wymagało sporządzenia przekroju pionowego wzdłuż linii łączącej miejsca projektowanych anten. Ze względu na przebieg
tej linii przez obszar zabudowany, ogródki działkowe oraz tereny zadrzewione koszt pomiaru naziemnego przedstawiany przez firmy geodezyjne był wysoki. Bezkonkurencyjne okazało się tu wykorzystanie
zalet pomiaru RTK GPS. Pomiar wymagał skorzystania z najprostszej i podstawowej funkcji, czyli tyczenia punktów. W ramach szybkiej sesji statycznej trwającej 30m wyznaczono najpierw współrzędne
obu końców projektowanej radiolinii w nawiązaniu do punktu AGH0.
Dodatkowo zaletą pomiaru satelitarnego było bezpośrednie uzyskanie
szerokości i długości geodezyjnej, które to współrzędne interesowały
zleceniodawcę. Usytuowanie anteny stacji referencyjnej na płaskim
dachu IMiGW oraz znajomość współrzędnych punktów końcowych
„Radiolinii” umożliwiły wytyczenie w linii przekroju kilku par punktów. Punkty te sytuowano w pobliżu wysokich przeszkód terenowych
w taki sposób, aby można było wyznaczyć ich wysokość przy użyciu tachymetru elektronicznego. W ten sposób wyznaczono wysokości wszystkich przeszkód terenowych znajdujących się na linii profilu
i mogących zakłócić transmisję radiową. Pomiarem objęte były także obiekty położone w interesującym Zleceniodawcę pasie 5 m od linii
profilu, dla których określono także ich odsunięcie od profilu. Pomiar
kinematyczny w czasie rzeczywistym trwał około 2 godzin, podobnie
jak i uzupełniający go pomiar naziemny.

7. Podsumowanie
Różne techniki pomiarów satelitarnych dają do dyspozycji bardzo
wszechstronne i ekonomicznie uzasadnione narzędzie do realizacji
szerokiego spektrum zagadnień geodezyjnych, m.in. do:
− wyznaczania współrzędnych punktów (np. pomiar inwentaryzacyjny),
− prowadzenia prac realizacyjnych,
− wyznaczania współrzędnych absolutnych,
− transformacji współrzędnych do dowolnych układów lokalnych,
w tym państwowych,
− tyczenia regularnych siatek punktów,
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− kompleksowego tyczenie obiektów liniowych, w szczególności
tras drogowych,
− bilansowania i monitorowania postępów robót ziemnych,
− modelowania powierzchni terenu,
− precyzyjne sterowanie maszynami budowlanymi,
− wyznaczania współrzędnych punktów niedostępnych za pomocą
dalmierza lub funkcji Coordinate Geometry (COGO),
− monitorowania procesów szybkozmiennych.
Dzięki portom zewnętrznym odbiornika GPS możliwe jest podłączanie różnego typu urządzeń specjalistycznych, a także komputera.
Wykorzystanie pomiarów satelitarnych w różnych odmianach może
być zastosowane m.in. w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo, budownictwo przemysłowe, geodezja i geodynamika, komunikacja drogowa, szynowa, nawigacja morska, śródlądowa i powietrzna, hydrografia
i hydrologia, energetyka, obronność, ochrona środowiska, zarządzanie
kryzysowe, ochrona zdrowia, rolnictwo i leśnictwo, rurociągi, sport i
turystyka, systemy informacji przestrzennej, telekomunikacja i inne.
W pomiarach satelitarnych bardzo istotne jest jednak doświadczenie osób planujących i realizujących te pomiary. Sama umiejętność
obsługi drogiego sprzętu niekoniecznie będzie wystarczająca, zwłaszcza w trudnych warunkach pomiaru, które często występują na terenach kolejowych. Efektem mogą być duże błędy współrzędnych punktów. Istotną rolę odgrywa rozumienie technologii pomiarowych, których próbę przybliżenia dla osób nie związanych z nimi bezpośrednio
podjęto w tym opracowaniu.
Szczególne zagrożenia dla jakości pomiarów GPS, a czasem w ogóle
dla możliwości ich wykonania, stanowią zakłócenia sygnałów satelitarnych, przeszkody terenowe wpływające na niekorzystną geometrię
rozwiązania oraz odbiór sygnałów radiowych ze stacji referencyjnej,
bardzo krótki czas pomiaru w niektórych technikach satelitarnych.
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SATELLITE SURVEY TECHNIQUES
Summary

Some satellite techniques of leading geodetic surveys have
been presented in the paper. The currently accessible methods
and procedures for fixing points position and allowing for centimetre or even millimetre accuracy of fixing coordinates have been
given. Some solutions required satellite observation postprocessing and gave real time survey have been presented. The surveys
using a reference station or a group of reference stations and the
newest one basing on surface system of reference stations like
regional MSPP and country-wide ASG-EUPOS have been descri-
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bed. The theory of elaboration completed by the author with some
examples of satellite surveys have been given. The advantages of
satellite survey techniques application in particular for objects of
a linear character, the constrains and threats for survey quality
have been presented.
Key words: real time kinematic surveys, virtual reference stations, FKP, protocol Ntrip

SATELLITEN -MESSTECHNIKEN
Zusammenfassung

Im Beitrag wurden Satellitentechniken zur Durchführung von
geodätischen Messungen präsentiert. Berücksichtigt wurden aktuell zugängliche Methoden und Verfahren zur Bestimmung der
Punktposition, mit zentimeter- oder sogar millimetergenauen
Bestimmung von Koordinaten. Es wurden Lösungen dargestellt,
die Postprocessing von Satelliten-Beobachtungen erfordern und
Erzielung der Ergebnisse in der Istzeit ermöglichen. Es wurden
Messungen dargestellt, die unter Nutzung einer physischen Referenzstation oder einer Gruppe solcher Stationen durchgeführt
wurden. Präsentiert wurden auch die neuesten Messungsergebnisse von den oberirdischen Systemen der Referenzstationen. Ein
Beispiel dafür in Polen ist das regionale System MSPP und das
das ganze Land umfassende ASG-EUPOS-System. Der theoretische Teil der Studie ist um ausgewählte Beispiele der durch den
Verfasser durchgeführten Satellitenmessungen ergänzt. Im Beitrag wurden Anwendungsvorteile der Satelliten-Messtechniken
betont, insbesondere für Objekte mit einem Linearcharakter. Hingewiesen wurde auch auf Einschränkungen dieser Techniken und
Beeinträchtigung der Qualität der erzielten Messungsergebnisse.
Schlüsselworte: kinematische Messungen in der Istzeit, virtuelle Referenzstationen, FKP, Ntrip-Protokoll
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KONTRAKTY „PROJEKTUJ I BUDUJ” OPTYMALNA FORMUŁA REALIZACYJNA DOŚWIADCZENIA KZA S.A. KRAKÓW

Streszczenie

Kontrakty „Projektuj i Buduj” to optymalna formuła realizacyjna inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w części dotyczącej
sterowania ruchem kolejowym wraz z systemami towarzyszącymi. Kontrakty „P i B” dają możliwość skrócenia czasu realizacji i
przejęcia przez Wykonawcę większej odpowiedzialności za Kontrakt, ale z drugiej strony narzucają bardzo wysokie wymagania techniczne, organizacyjne i finansowe wobec Wykonawców.
Kryteriom tym są w stanie sprostać doświadczeni wykonawcy.
KZA S.A. Kraków jest jednym z liderów w tym obszarze, czego dowodem są liczne referencje i nagrody z pomyślnie zakończonych
realizacji.
Słowa kluczowe: „Projektuj i Buduj”

1. Wprowadzenie
Koncepcja realizacji części projektowej i wykonawczej inwestycji infrastrukturalnych przez jeden podmiot zyskuje w Polsce coraz więcej
zwolenników. Mocnym argumentem „za” jest zwłaszcza krótszy czas
realizacji całego procesu.

1 mgr inż., Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., Dyrektor Marketingu, tel. (012) 255 11 10, kom. 602 590 312, e-mail: andrzejn@kza.com.
pl, kza@kza.com.pl
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2. Szybciej, ale trudniej
Inwestycje infrastrukturalne realizowane na polskim rynku kolejowym odbywają się generalnie w ramach dwóch ogólnych koncepcji
– rozproszonej i skonsolidowanej. W przypadku pierwszego reżimu
każdy etap inwestycji objęty jest osobnym przetargiem. Osobny przetarg na dokumentację przedprojektową, na sam projekt budowlany
i w końcu na wykonawstwo oznacza w naszych warunkach sporą
stratę czasu. Odwołania i protesty ciągną się miesiącami w przypadku każdego przetargu. Utrudnieniem bywają także późniejsze kłopoty z komunikacją i uzgodnieniem między dwoma różnymi podmiotami – tym przygotowującym projekt i tym wykonującym jego założenia
w terenie.
Te problemy omijane są w naturalny sposób w drugim, skonsolidowanym reżimie inwestycyjnym, modelu „projektuj i buduj” (PiB).
Jeden przetarg i jeden zwycięzca dają gwarancję przyspieszenia całego procesu inwestycyjnego. Ten wariant jest jednak możliwy do zrealizowania tylko przez firmy posiadające wieloletnie doświadczenie
w wykonywaniu dużych i skomplikowanych projektów.
Podołanie dwóm trudnym procesom technicznym nakłada na realizatorów takich inwestycji niejako obowiązek posiadania doskonałego zaplecza kadrowego i technicznego, a koordynacja i wzajemna
stymulacja działań części projektowej i budowlanej jest tak naprawdę
podstawą sukcesu w tego typu projektach.
Realizowana przed dekadą przez Krakowskie Zakłady Automatyki
S.A. modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Poznań – Kunowice
była pierwszym kontraktem kolejowym w systemie PiB zrealizowanym
w Polsce. Dziś firma ma już na swoim koncie kilkanaście podobnych
przedsięwzięć, pozostając krajowym liderem takich inwestycji w zakresie automatyki kolejowej. Każda z nich wymagała pełnego zaangażowania.i żelaznej dyscypliny zespołu pracowniczego. W szablonie tym
nie ma bowiem miejsca na słabości i niedociągnięcia ani w zakresie
projektowym, ani organizacyjno-prawnym, ani stricte budowlanym.
Każdy błąd może spowodować nieprzewidziane opóźnienia i dodatkowe koszty. Tę konsekwencję oraz techniczny potencjał przedsiębiorstwa widać było szczególnie przy realizacji kontraktu „Modernizacja
linii kolejowej E-20 odcinek Mińsk Mazowiecki – Siedlce”, w ramach
konsorcjum z firmą Skanska. KZA S.A. odpowiedzialne było tu za mo-
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dernizację sygnalizacji wraz ze zdalnym sterowaniem, w tym zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przejazdach.

3. Określenie przedmiotu zamówienia
Podstawą sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego pozostaje precyzyjnie i sprawnie przeprowadzona procedura przetargowa,
w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W przypadku reżimu PiB ma to szczególny wymiar. Jako, że projektodawcą i wykonawcą jest jeden i ten sam podmiot, Zamawiający
musi bardzo precyzyjnie określić fundamentalne warunki techniczne.
W przeciwnym razie beneficjent/zamawiający inwestycję może się narazić na zmianę, czy też obniżenie standardu wykonania. Projektujący
„pod siebie” wykonawca ma wszak tendencję do szukania oszczędności dla siebie w dokumentacji technicznej. To tendencja widoczna
jednak bardziej w przetargach drogowych. Mocno restrykcyjne kolejowe normy i wymagania techniczne pozostawiają o wiele mniejsze pole
manewru dla projektujących.
Kontrakty „projektuj i buduj” dają raczej doświadczonemu wykonawcy możliwość optymalizacji kosztów realizacji. Spełniając
precyzyjnie wszystkie wymagania ujęte w SIWZ oraz przestrzegając
uwzględnienia wszelkich obowiązujących norm, przepisów, certyfikatów i dopuszczeń do eksploatacji jesteśmy w stanie kontrolować od
samego początku prace projektowe tak, aby rozwiązania ujęte w dokumentacji były optymalne pod względem technicznym, jakościowym
i ekonomicznym.
Co ważne, przy tej procedurze praktycznie wszystkie warunki pomiędzy zlecającym, a wykonawcą są jawne i szczegółowo określone
już na etapie przetargu, dzięki temu, przy dobrze sformułowanych
założeniach przetargu obie strony procesu pozostają równoprawnymi, wzajemnie kontrolującymi się partnerami. Tę pełną współpracę
widać było doskonale przy wspomnianym już kontrakcie dotyczącym
modernizacji odcinka magistrali E - 20 Siedlce – Mińsk Mazowiecki.
Kadra inżynieryjno - techniczna Krakowskich Zakładów Automatyki
S.A. w Krakowie uczestniczyła w opracowaniu szczegółowej koncepcji technicznej, dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz pełni-
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ła funkcje koordynacyjne dla wszystkich podwykonawców biorących
udział w realizacji tego kontraktu, zyskując uznanie Zamawiającego.

4. Nierozerwalny związek
Warto zauważyć, że w modelu inwestycyjnym PiB w zasadzie nie
sposób oddzielić od siebie procesu projektowania i wykonawstwa. Po
pierwsze odpowiedzialny jest zań jeden i ten sam podmiot, po drugie
zaś oba procesy przenikają się nawzajem. Prace projektowe nieznacznie tylko wyprzedzają realizację, a niekiedy nawet pewne etapy wykonywane są równolegle. Stąd tylko od sumy wiedzy, doświadczenia
i umiejętnej koordynacji prac projektowych i produkcyjnych, zdolności w kompletowaniu dokumentacji, instalacji i procesach rozruchowych zależy końcowy sukces przedsięwzięcia.
Wszystko to zyskuje jeszcze na znaczeniu w przypadku współczesnych inwestycji w urządzenia sterowania ruchem kolejowym, w których specjalizuje się KZA S.A. Tu w grę wchodzą już nie pojedyncze
elementy, lecz skomplikowane przebudowy i modernizacje całych stacji, dużych odcinków szlaku kolejowego, bądź tworzenie całego LCS-u
(Lokalnego Centrum Sterowania), obejmującego budowę sterowania
wieloma obiektami stacyjnymi, liniowymi i zarządzania ruchem na
kilkudziesięciu kilometrach linii kolejowych.
Prace przy inwestycjach typu PiB przebiegają w ostrym reżimie czasowym, któremu są w stanie sprostać tylko najlepsi – dobrze przygotowani i zorganizowani oraz dysponujący odpowiednim potencjałem
ludzkim i technicznym wykonawcy. Takie, iście ekspresowe tempo
wykonania inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich procedur i wysokiej jakości końcowego produktu, KZA S.A. Kraków pokazały choćby przy okazji wykonania Lokalnego Centrum Sterowania
w Koluszkach. Firma była odpowiedzialna za montaż i uruchomienie
zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń
elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą kablową. Doświadczenie i umiejętności organizacyjne
personelu kierowniczego w połączeniu z doświadczeniem pracowników oraz dobrą współpracą z Generalnym Wykonawcą – Bombardier
Transportation ZWUS Polska – zaowocowały sukcesem i terminowym
ukończeniem prac. Roboty budowlano - montażowe trwały około 6
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miesięcy, a cały projekt został zrealizowany w wyjątkowo krótkim czasie, bo w około 11 miesięcy. Stało się tak m.in. dzięki zastosowaniu
formuły FIDIC. Te warunki to swoisty „język”, jakim posługują się
wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego. Procedura FIDIC staje
się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz
w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji. Stosowanie takich warunków kontraktowych jest także podstawą
do zawierania umów finansowanych przez banki i fundusze unijne.

5. Kompetencyjna wszechstronność
Doświadczenie, wiedzę i organizacyjną sprawność zespołu projektowo-wykonawczego KZA S.A. podkreśla także lider konsorcjum
(SKANSKA) modernizującego odcinek magistrali E-20 Siedlce – Mińsk
Mazowiecki: „Kadra naszego partnera (KZA S.A. Kraków) wykazała
wysokie kwalifikacje, przygotowanie zawodowe i perfekcyjną znajomość procedur z jednej oraz niezbędne uprawnienia projektowe i budowlane oraz środki techniczne do realizacji projektu w terenie, z drugiej strony, zapewniając równocześnie wysoki standard robót zgodny
z wymaganiami procedur”.
Kadra menedżerska, techniczna, a także pracownicy bezpośrednio
wykonujący zadania w terenie to olbrzymi kapitał spółki. Sposobem
na utrzymanie tego potencjału w należytej gotowości jest stałe podnoszenie kwalifikacji zespołu poprzez szkolenia, kursy i właściwą politykę kadrową. Jest to szczególnie istotne w związku z ciągłą ewolucją
rozwiązań technicznych, technologii wykonania czy niekończących się
zmian w przepisach. Mamy świadomość konieczności stałego kształcenia, czego wynikiem jest chociażby utworzenie w KZA S.A. Centrum
Edukacji Zawodowej.
Faktem pozostaje, iż realizacja inwestycji w reżimie PiB wymaga kompleksowych kompetencji ze strony wykonawcy. Potrzebne są
kompleksowe umiejętności dające możliwość kontrolowania i zarządzania całością realizowanego projektu. To kwestia szczególnie istotna przy budowach związanych z modernizacją automatyki kolejowej.
Cechą charakterystyczną tych inwestycji jest bowiem konieczność
jednoczesnej koordynacji bardzo wielu innych branż współdziałających z systemami srk – telekomunikacji, radiołączności, systemów
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alarmowania pożarowego i włamaniowego, systemów elektrycznego
ogrzewania rozjazdów, zasilania itp.

6. Finansowe oparcie
Organizacja, umiejętności i doświadczenie, zaplecze techniczne, to
wszystko może okazać się nikłym atutem w starciu z brakiem funduszy umożliwiających pomostowe prowadzenie inwestycji – do czasu
uruchomienia płatności przez Zamawiającego. Ten wymiar zyskuje na
znaczeniu zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego i ostrzejszej polityki banków wobec podmiotów gospodarczych. Mniejsze lub
mające krótszą historię finansową firmy mają dziś poważne problemy
z uzyskaniem pieniędzy. Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. są dla
instytucji finansowych takich jak m.in. banki i towarzystwa ubezpieczeniowe wiarygodnym, stałym i sprawdzonym długoletnim partnerem, a dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać wystarczające zasoby
finansowe do równoczesnej realizacji wielu inwestycji.
Inwestycje PiB konsolidują procesy przygotowania projektu i praktycznego jego wykonania, sumują także ryzyka inwestycyjne związane
z tymi procesami, stąd zaangażowane tu pieniądze trudno nazwać
małymi. W przypadku modernizacji kolejowej automatyki na odcinku
Siedlce – Mińsk Mazowiecki było to około 100 mln zł. Proporcjonalnie
do tej właśnie sumy finansowanie musiało objąć, ze strony KZA S.A.
jako wykonawcy, takie elementy jak: wadium, finansowanie kontraktu w jego początkowej fazie (do czasu rozpoczęcia fakturowania), zakup materiałów, gwarancję dobrego wykonania czy organizacji odpowiedniego zaplecza technicznego.
Reżim inwestycyjny „projektuj i buduj” ma za zadanie skrócenie
czasu realizacji całej inwestycji. Z tego względu jest on korzystny dla
obu stron procesu inwestycyjnego – zamawiającego i wykonawcy. Warunkiem sukcesu pozostaje jednak odpowiednie doświadczenie, potencjał organizacyjno - techniczny i finansowy tego drugiego podmiotu. Dowodem uznania naszych kompetencji oraz powodem do dumy
są liczne referencje, nie tylko wystawione nam przez bezpośrednich
Beneficjentów naszych usług.
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7. Lista Kontraktów „Projektuj i Buduj”
 Kompleksowa realizacja samoczynnej blokady liniowej typu Eac

– 95 na linii E20, odcinek Poznań – Kunowice.
 Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową sbl















Eac – 95 na linii E-65 odc. Chybie – Zebrzydowice oraz modernizacja przejazdów kolejowych w poziomie szyn w zakresie robót
drogowych, urządzeń srk i energetyki na odc. Ochodza – Zebrzydowice.
Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową sbl
Eac – 95 na linii E-65 odc. Chybie – Zebrzydowice oraz modernizacja przejazdów kolejowych w poziomie szyn na odc. Ochodza
– Zebrzydowice.
Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową sbl na
linii E-65 odc. Chybie – Zebrzydowice oraz modernizacja przejazdów w zakresie robót drogowych, urządzeń srk i energetyki
na odc. Ochodza – Zebrzydowice
Modernizacja układu sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego bocznicy kolejowej dla Elektrociepłowni Kraków S.A.
Modernizacja linii kolejowej E-20 odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce. Sygnalizacja wraz ze zdalnym sterowaniem w tym zabudowa
SSP na przejazdach.
Projekt, dostawa i zabudowa urządzeń srk na odcinku Opole
– Wrocław linii kolejowej E-30.
Budowa z projektowaniem Zaplecza Sekcji Eksploatacji PKP
PLK S.A. w Krakowie w ramach projektu Krakowskiego Transportu Miejskiego – Infrastruktura Szybkiego Tramwaju.
Budowa i urządzanie linii kolejowej Kraków – Mydlniki - Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice (linia nr 118) dla uruchomienia przewozów pasażerskich na odc. Kraków Gł. Osobowy
- Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice w zakresie zaprojektowania i budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego.
Zaprojektowanie i wykonanie LCS Koluszki w ramach projektu
SPOT „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap I odc.
Skierniewice – Łódź Widzew”.
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 Linia nr 8 Warszawa – Kraków szlak Tunel – Miechów – Słomniki

– Niedźwiedź – st. Zastów – zabudowa i modernizacja urządzeń
SSP.
Nasza „ars technica” zdobyła uznanie również innych instytucji,
organizacji, stowarzyszeń itp., czego efektem jest długa i wciąż aktualizowana lista nagród i wyróżnień
 Lokomotywa Rynku Kolejowego 2009.
 Najlepsza Marka Europejska w kategorii USŁUGA 2009.
 EURO LEADER 2009 w zakresie realizacji usług budowlano –
montażowych.
 Lider Restrukturyzacji 2009.
 EURO MARKA - Najlepsza marka Europejska 2009.
 LIDER RYNKU 2009.
 EURO LEADER 2009.
 EUROPRODUKT – KATEGORIA EUROUSŁUGA.
 SOLIDNY PRACODAWCA ROKU 2008.
 BUDOWA ROKU 2004 – Modernizacja linii kolej. E-20 odc. Warszawa – Mińsk Mazowiecki – Siedlce.
 CERTYFIKAT ISO 9001 : 2000.
Tablica 1. Zestawienie inwestycji zrealizowanych przez KZA S.A. w systemie „projektuj i buduj”
Inwestycja

Kompleksowa realizacja
samoczynnej blokady
liniowej typu Eac-95 na
linii E-20, odcinek Poznań
- Kunowice

Wykonawca/
Podwykonawca

wykonawca

Zaprojektowanie i wykonanie
robót związanych z budową
samoczynnej blokady
liniowej typu Eac-95 na
linii E-65 odcinek Chybie
- Zebrzydowice oraz
modernizacja przejazdów
wykonawca
kolejowych w poziomie szyn
w zakresie robót drogowych,
urządzeń sterowania ruchem
kolejowym i energetyki
na odcinku Ochodza Zebrzydowice

Czas
wykonania

Zakres prac

Wartość

1997-2000

Opracowanie dokumentacji projektowej;
roboty budowlano--montażowe dla
SBL typu Eac-95 wraz z powiązaniami
z urządzeniami stacyjnymi; zabudowa
kabla światłowodowego; budowa
urządzeń diagnostycznych do SBL
typu Eac-95; wykonanie systemu
automatycznego sterowania zapowiedzią
megafonową; rozruch i uruchomienie
urządzeń.

2000-2002

Stacja Bronów. Opracowanie projektów
budowlano-wykonawczych; uzyskanie
pozwolenia na budowę; wymiana
napędów na p. odg. Bronów; przebudowa
3 mln zł
oświetlenia i elektrycznego ogrzewania
rozjazdów (eor); modernizacja
przejazdów w zakresie robót drogowych
i szynowych.

36,3 mln zł
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Zaprojektowanie i wykonanie
robót związanych z budową
samoczynnej blokady
liniowej typu Eac-95 na
linii E-65 odcinek Chybie
wykonawca
- Zebrzydowice oraz
modernizacja przejazdów
kolejowych w poziomie
szyn na odcinku Ochodza
- Zebrzydowice
Zaprojektowanie i wykonanie
robót związanych z budową
samoczynnej blokady
liniowej na linii E-65 odcinek
Chybie - Zebrzydowice oraz
wykonawca
modernizacja przejazdów w
zakresie robót drogowych,
urządzeń srk i energetyki
na odcinku Ochodza Zebrzydowice

Modernizacja układu
sterowania i zabezpieczenia
ruchu kolejowego
wykonawca
bocznicy kolejowej dla
Elektrociepłowni Kraków SA

Modernizacja linii kolejowej
E-20 odcinek Mińsk
Mazowiecki - Siedlce.
Sygnalizacja wraz ze
zdalnym sterowaniem,
w tym zabudowa SSP na
przejazdach

partner
konsorcjum
Skanska S.A.
-KZA Kraków
S.A.
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2000-2002

Stacja Pruchna. Opracowanie projektów
budowlano-wykonawczych; uzyskanie
pozwolenia na budowę; modernizacja
przejazdów w zakresie robót drogowych
i szynowych, elektryczna centralizacja
zwrotnic w stacji Pruchna; przebudowa
oświetlenia i EOR.

2,8 mln zł

2000-2002

Opracowanie projektów budowlanowykonawczych; uzyskanie pozwolenia
na budowę; budowa samoczynnej
blokady liniowej; modernizacje
przejazdów.

22,1 mln zł

2003-2005

Prace projektowe łącznie z
uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia
na budowę; zabudowa i uruchomienie
urządzeń srk typu OSA-H i urządzeń
blokady liniowej typu Eap; dostawa i
montaż nowej, kompletnej rozdzielni
0,4 kV typu NWGR,dostawa i montaż
rogatek kolejowych z zasilaniem i
telewizją przemysłową; demontaż
mechanicznych urządzeń srk; dostawa
i montaż kompletnych urządzeń eor;
adaptacja budynku nastawni, urządzeń
sygnalizacyjnych; dokumentacja
powykonawcza.

4,25 mln zł

2003-2005

Budowa kabli teletechnicznych
XzTKMX i OTK, samoczynnej blokady
liniowej typu SHL-12 na odcinku
Mińsk Mazowiecki - Siedlce; budowa
urządzeń przejazdowych typu SPA-4
na przejazdach (23 sztuki); budowa
telewizji przemysłowej na przejazdach
kategorii A (3 kpl); budowa urządzeń
typu EBILOCK 950 na posterunku
bocznicowym Mienia; montaż urządzeń
LCS Mińsk Mazowiecki; budowa
przyłączy energetycznych, modernizacja
urządzeń zasilających; instalacje
sygnalizacji włamania i pożaru; budowa
urządzeń odstraszania zwierząt (UOZ
- 12 kpl); budowa szafkowych urządzeń
diagnostycznych (SUD - 6 kpl);
zabudowa urządzeń diagnostyki blokady
Eac na odcinku Warszawa Rembertów
- Mińsk Mazowiecki; budowa urządzeń
radiołączności wraz z masztami
antenowymi; zabudowa urządzeń
informacji dla podróżnych; budowa
urządzeń łączności systemu SLK/SDH.

22,88 mln
euro
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2004-2006

Zabudowa urządzeń sygnalizacji
przejazdowych SPA-4 (7 kpl) i SPR-2 (1
kpl); zabudowa urządzeń samoczynnej
blokady liniowej SHL-12 (14 kpl);
budowa teletechnicznej sieci kablowej na
odcinku Oława - Św. Katarzyna (kable
6,17 mln zł
OTK i TKM) z zapewnieniem obsługi
geodezyjnej; przebudowa urządzeń
srk na stacjach Oława, Św. Katarzyna
i Wrocław Gł. oraz budowa urządzeń
srk na posterunku Wrocław Brochów;
budowa urządzeń elektroenergetycznych.

2005-2006

Wykonanie robót budowlanych zaplecza;
przebudowa układu torowego, budowa
torów bocznicowych; przebudowa
instalacji elektroenergetycznej;
2,77 mln zł
przebudowa sieci telekomunikacyjnej;
przebudowa sieci srk; wykonanie
instalacji wewnętrznych w budynkach.

2006-2007

Projekt i realizacja urządzeń SSP ( 5 kpl)
i stacyjnych urządzeń srk ( 2 kpl) wraz
z kompleksową obsługą geodezyjną;
kompletną dokumentacją projektową
(wraz ze wszelkimi uzgodnieniami
10,2 mln zł
i pozwoleniami) ; budową i
uruchomieniem systemów i urządzeń srk,
telekomunikacji, energetyki; szkoleniem
personelu obsługi.

2007-2008

Roboty z zakresu instalacyjnomontażowych i budowlanych
urządzeń srk, sieci kablowej wraz z
budową sieci OTK i TKM, instalacji
elektroenergetycznych, teletechnicznych
oraz instalacji zasilania urządzeń srk.

6,86 mln zł

wykonawca

2007-2008

Kompleksowa obsługa geodezyjna,
kompletna dokumentacja projektowa
(wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i
pozwoleniami), budowa i uruchomienie
systemów i urządzeń sterowania ruchem
kolejowym, Samoczynne Sygnalizacje
Przejazdowe w 18 lokalizacjach.

16,5 mln zł

wykonawca

2009 - w
trakcie

Projekt, dostawa i zabudowa
urządzeń sterowania i
kierowania ruchem na
odcinku Opole - Wrocław
linii kolejowej E-30

podwykonawca
dla konsorcjum
Bombardier
Transportation i
PRKil Wrocław

Budowa z projektowaniem
Zaplecza Sekcji Eksploatacji
PKP PLK S.A. w Krakowie
w ramach projektu
Krakowskiego Transportu
Miejskiego -Infrastruktura
Szybkiego Tramwaju

członek
konsorcjum
SAP Projekt
Południe,
KZA S.A. oraz
KRAKCHEM

Budowa i urządzanie
linii kolejowej Kraków
Mydlniki - Międzynarodowy
Port Lotniczy Kraków
Balice (linia nr 118) dla
uruchomienia przewozów
pasażerskich na odcinku
Kraków Główny Osobowy
-Międzynarodowy Port
Lotniczy Kraków Balice w
zakresie zaprojektowania
i budowy urządzeń
zabezpieczenia ruchu
kolejowego

wykonawca

Zaprojektowanie i wykonanie
srk LCS Koluszki w
ramach projektu SPOT
„Modernizacja linii kolejowej
Warszawa -Łódź, I etap
odcinek Skierniewice -Łódź
Widzew”

podwykonawca
firmy
Bombardier
Transportation
ZWUS Polska

Linia nr 8 Warszawa
- Kraków szlak Tunel
- Miechów - Słomniki
- Niedźwiedź -st. Zastów
zabudowa i modernizacja
urządzeń SSP
Opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie
robót budowlanych dla
zadania p.n.” Modenizacja
linii kolejowej nr 7
Rzeszów - Warszawa przez
Kolbuszową

rzebudowa urządzeń SRK na przejazdach
kolejowych, budowa kabla TKM wraz z Łącznie
przebudową urządzeń srk ( 3 zadania)
ok.11,06
mln zł
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8. Podsumowanie
 Kontrakty „projektuj i buduj” z jednej strony narzucają wyko-

nawcom wysokie wymagania kontraktowe, dla wielu stanowiące
barierę nie do przejścia, a drugiej dają możliwość zaprezentowania kultury technicznej i organizacyjnej firmy. Uwieńczeniem
tych kontraktów jest satysfakcja zawodowa i sukces finansowy.
 W modelu, w którym wykonawca przedsięwzięcia bierze za nie
odpowiedzialność w niemalże całym procesie inwestycyjnym od projektu, aż po jego realizację - sprawdzić się mogą tylko najlepsi. Inwestycje zrealizowane przez Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w systemie „projektuj i buduj” to dowód dojrzałości,
technicznego zaawansowania i kompetencyjnej wszechstronności firmy.
 Pozycja rynkowa KZA S.A znajduje odzwierciedlenie w licznych
referencjach. Kontrakty realizowane w tej formule są atrakcyjne
zwłaszcza dla doświadczonych wykonawców. Uważam jednak,
że dzięki tej formule, także zamawiający może realizować swą
inwestycję szybciej, taniej i lepiej, „przenosząc” przy okazji część
ryzyka i odpowiedzialności na wykonawcę.
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. są dobrze rozpoznawalną
marką w obszarze inwestycji infrastrukturalnych w tym omawianych
kontraktów „Projektuj i Buduj” . Nasz sukces nie byłby możliwy bez
naszych Partnerów:
 Zamawiających: PKP PLK S.A. z jednostkami prowadzącymi inwestycje tj.: Biurem Inwestycji, Oddziałami Regionalnymi, Zakładami Linii Kolejowych.
 Współpartnerów realizujących z nami Kontrakty: tj. Biur Projektowych, Geodezyjnych, Producentów systemów BT ZWUS,
KOMBUD, KZŁ Bydgoszcz, AREX, Radionika, Pyrylandia, TENS,
NEEL
 Firm wykonawczych i podwykonawczych tj. pozostałych KZA
i innych
 Producentów i dostawców materiałów
 Współpracujących firm z pozostałych branż (poza wyżej wymienionymi) tj.: Trakcji Polskiej, PKP Energetyki, Torpol, PRK,
PRKiJ, PNI i innych
 Instytucji finansowych

646

Noworyta A.

oraz pozostałych, którym składamy serdeczne podziękowanie za
współpracę i zapraszamy do jej kontynuacji.

Bibliografia
1. KZA EXPRESS nr 3/2009.
2. Opracowania własne KZA S.A.

CONTRACTS FOR PLANT AND DESIGN BUILD
– THE OPITMAL EXECUTION FORM – EXPERIENCES
OF KZA S.A KRAKOW
Summary
Contracts for Plant and Design-Build are the optimal form of infrastructure investments’ execution, especially in the field of railway signalling and accompanying systems.
On the one hand, Contracts for Plant and Design-Build give
the possibility of shortening the time of contracts’ execution with
a greater Contractor’s responsibility, but on the other hand Contractor have to meet higher technical, company’s organization and
financial requirements. Those criteria can be met only by experienced Contractors. KZA S.A. Krakow is one of the leaders in this
area, and this has been proved by many references and prizes for
already finished realizations.
Keywords: Plant and Design-Build

VERTRÄGE „PROJEKTIERE UND BAUE”
– EINE OPTIMALE REALISIERUNGSFORMEL
- ERFAHRUNGEN KZA S.A. KRAKÓW
Zusammenfassung

Verträge „Projektiere und Baue” stellen eine optimale Realisierungsformel der Infrastrukturinvestitionen dar, insbesondere im
Bereich der Eisenbahnverkehrssteuerung mit begleitenden Systemen. Verträge „P + B” ermöglichen Reduzierung des Zeitaufwands bei der Projektrealisierung und Übernahme einer größeren
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Verantwortung für den Vertrag durch den Auftragnehmer. Andererseits stellen jedoch den Auftragsnehmern sehr hohe technische, organisatorische und finanzielle Anforderungen. Diesen
Kriterien können nur erfahrene Auftragnehmer gerecht werden.
KZA S.A. ist einer der Marktführer in diesem Bereich, was durch
zahlreiche Referenzschreiben uns Auszeichnungen für erfolgreich
abgeschlossene Investitionen nachgewiesen werden kann.
Sschlüsselworte: „Projektiere und Baue”
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ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE
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Jan Ziaja1
Marcin Szwed2

IZOLACJE NATRYSKOWE ORAZ PODTORZA
W ŚWIETLE ANALIZY KOSZTÓW LCC

Streszczenie

W artykule przedstawiono metody izolacji i uszczelnień firmy
Stirling Lloyd oraz przybliżono technologię podtorza z asfaltu lanego firmy Aeschlimann, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mostowych. Pokazano, iż podniesienie standardów (mimo
nieznacznego początkowego podniesienia kosztów) dotyczących
izolacji mostowych, wprowadzenie pełnowartościowych metod
uszczelnień, a także przestrzeganie norm europejskich skraca
czas wykonania oraz prowadzi w efekcie do obniżenia kosztów
budowy i eksploatacji obiektów inżynieryjnych, na co wyraźnie
wskazują analizy LCC (tj. koszty obiektu od projektu przez budowę do końca eksploatacji).
Słowa kluczowe: eliminator, izolacja, asfalt lany, analiza
„Life Cycle Cost”, ochrona, jakość, skuteczność, wymagania techniczne, efektywność czasowa

1. Charakterystyka rynku
Polski rynek izolacji i uszczelnień mostowych jest rynkiem, który
zatrzymał się na poziomie lat 70-tych ubiegłego wieku. Jeżeli obecnie
prawie wszystkie nowoczesne technologie izolacyjne znajdują zastosowanie w budownictwie kubaturowym, to postęp w budownictwie
mostowym, po nieudanych próbach zastosowania izolacji natrysko1 inż., Firma Handel Büro Ziaja, ziajan@web.de
2 mgr inż., technolog - S.G.I. Systemy Geotechniczne i Instalacyjne, Warszawa ul. Grochowska 342
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wych przez jedną ze znanych firm europejskich, został całkowicie zatrzymany.
Próby zastosowania izolacji natryskowych na dużych mostach,
między innymi w Grudziądzu i w Płocku nie tylko spowodowały milionowe straty, ale też opóźniły postęp technologiczny w Polsce. Najgorszym skutkiem tych prób jest strata zaufania do tego typu izolacji
przez projektantów, inwestorów oraz administrację drogową, dlatego
ponowne wejście izolacji natryskowych będzie miało istotny wpływ na
rozwój rynku izolacji w Polsce.
Rynek polski dalej zdominowany jest przez izolacje papowe oraz
inne na bazie bitumów. Mimo, że na rynku reprezentowane są wszystkie znaczące firmy wykonujące izolacje, żadna z nich nie ma odwagi
ponownie rozpocząć realizacji izolacji natryskowych na terenie Polski.
Jedyną tolerowaną izolacją natryskową jest izolacja firmy „Bitum Pol”,
która co prawda realizuje zadania mostowe, lecz jej udział w rynku
jest wręcz znikomy, ponieważ największe obroty mają firmy oferujące
izolacje papowe i na bazie bitumów.
Studia i badania przeprowadzone przez GDDKiA oraz Ministerstwo
Infrastruktury potwierdzają, że głównym problemem w polskim budownictwie mostowym jest odpowiednia hydroizolacja. Kontrole przeprowadzone przez GDDKiA wykazały, że izolacja jest najsłabszym elementem budowy mostu i otrzymała notę 2,22 na 5 możliwych punktów (tablica 1), dlatego tak intensywnie prowadzi się badania i poszukuje technologii, która poprawiłaby stan polskich mostów.
Alternatywą dla tych problemów jest izolacja natryskowa Eliminator, która powinna zaspokoić oczekiwania wszystkich uczestników
procesu inwestycyjnego, a mianowicie:
− inwestora – ponieważ wydłuża o 100% czas eksploatacji i obniża
jej koszty,
− projektanta – ponieważ jest nowoczesna, w 100% skuteczna oraz
zmniejsza ciężar własny mostu,
− wykonawcy – ponieważ jest wydajna i szybka w wykonaniu
w każdych warunkach klimatycznych, odporna na uszkodzenia mechaniczne, a przerwy technologicznie nie wpływają na jej
właściwości oraz jakość,
− użytkownika – ponieważ zmniejsza ilość remontów, eliminuje
korki i zatory oraz obniża koszty społeczne.
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Tablica 1. Zestawienie średnich ocen elementów obiektów mostowych
wg inspekcji GDDKiA w 2008 roku
Lista ocenianych elementów
1
Nasypy i skarpy
2
Dojazdy w obrębie skrzydeł
3
Nawierzchnia jezdni
4
Nawierzchnia chodników
5
Balustrady, bariery ochronne
6
Belki podporęczowe - gzymsy
7
Urządzenia odwadniające
8
Izolacja pomostu
9
Konstrukcja pomostu
10
Konstrukcja dźwigarów
11
Łożyska
12
Urządzenia dylatacyjne
13
Przyczółki i ich fundamenty
14
Filary i ich fundamenty
15
Koryto cieku wodnego
16
Przeguby
17
Konstrukcje oporowe
18
Zakotwienie cięgien
19
Cięgna
20
Urządzenia obce
Ocena średnia elementów

Średnia ocena
3,283
3,248
3,413
3,061
3,417
3,034
3,015
2,221
3,254
3,201
3,294
2,784
3,270
3,400
3,322
2,800
3,229
3,667
3,833
3,031
3,192

Mimo swoich zalet nie może znaleźć drogi na polskie budowy, gdyż
na przeszkodzie stoją bariery biurokratyczne, nieżyciowe przepisy oraz
brak rachunku ekonomicznego, który obejmowałby okres od projektowania obiektu do końca jego eksploatacji.
Ten pesymistyczny obraz budownictwa drogowego i kolejowego
wskazuje na ogromne problemy i ryzyko związane z próbą wejścia na
polski rynek, ale równocześnie daje nadzieję, poprzez prezentacje nowoczesnych i skutecznych metod izolacji obiektów inżynieryjnych, na
poprawę stanu polskich mostów. Wejście na rynek polski to wejście
na obecnie największy rynek budowlany w Europie, ponieważ ogólna
suma inwestycji w budownictwie drogowym w najbliższym okresie to
ca. 28 mld. €, a w budownictwie kolejowym ca. 20 mld. €. Ponadto do
tego należy doliczyć nakłady związane z remontami obiektów, szacowane na ca. 5 mld. €.
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2. Strategia działań w zakresie poprawy stanu mostów
Członkostwo w Unii Europejskiej łączy się z koniecznością podniesienia nośności dróg międzynarodowych do 115 kN/oś. Projekty oparte na normach europejskich zakładają obciążenie mostów 400 kN
na oś, co odpowiada naciskom coraz częściej spotykanych pojazdów
nienormatywnych. Ponadto, konieczna jest budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów kolejowych dla kolei dużych prędkości
(KDP). Koleje dużych prędkości w ostatnich latach stanowią najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor transportu zbiorowego nie
tylko w zaawansowanych technologicznie krajach Europy Zachodniej
(Francja, Niemcy, Hiszpania), ale i w krajach rozwijających się (Turcja, Maroko, Chiny, Argentyna). Stanowią one ważną alternatywę dla
indywidualnego transportu drogowego, który w wielu przypadkach
osiągnął kres swojej zdolności przewozowej, nie zaspokajając potrzeb
wynikających z rosnącej mobilności społeczeństw oraz ograniczeń infrastruktury transportowej.
Polska posiada rozbudowaną sieć linii kolejowych zapewniającą
dogodny dojazd w najdalsze zakątki kraju. Kolej łączy również miasta
- gospodarzy, w których będą odbywały się zawody mistrzostw Europy
w piłce nożnej. Inwestycje kolejowe wpisujące się proces przygotowań do EURO 2012 to przede wszystkim modernizacje tych właśnie
połączeń międzymiastowych w celu podniesienia prędkości, zwiększenia przepustowości linii i skrócenia czasu podróży. Priorytetowym
zadaniem jest budowa połączeń kolejowych z lotniskami (Warszawa,
Kraków, Katowice, Wrocław), co pozwoli na przygotowanie miast do
obsługi zmasowanych przewozów pasażerskich przewidywanych podczas mistrzostw Europy 2012. Część zadań jest w trakcie realizacji
i prowadzone są zgodnie z przyjętymi harmonogramami; pozostałe zadania wpisane na listę indykatywną są w fazie przygotowań.
Podstawowym celem modernizacji jest dostosowanie możliwości
eksploatacyjnych linii do prędkości V 160 km/h dla taboru klasycznego i 200 km/h dla taboru z wychylnym nadwoziem - dla pociągów
pasażerskich, 120 km/h dla pociągów towarowych oraz przystosowanie nawierzchni do nacisku osiowego 225 kN.
Zakres modernizacji obejmuje wymianę nawierzchni torowej,
sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, likwidację
przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn i budowę wiaduktów
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drogowych. Modernizowane są również stacje i przystanki kolejowe budowane są nowe perony, przejścia podziemne i kładki dla pieszych,
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Począwszy od 2000 roku, obiekty inżynieryjne projektowane są według zaostrzonych przepisów w zakresie obciążeń normowych. Dokument „Polityka Transportowa Państwa na lata 2005 – 2025” zakłada
radykalną poprawę stanu technicznego sieci dróg wszystkich kategorii i sieci kolejowej. Przewiduje się likwidację zaległości w utrzymaniu
obiektów mostowych, spowodowanych brakiem wymaganego poziomu finansowania w latach ubiegłych. W pierwszej kolejności będzie
to dotyczyć mostów na drogach w korytarzach sieci transeuropejskiej
oraz na pozostałych drogach obciążonych intensywnym ruchem samochodów ciężarowych.
Znaczny wzrost nakładów finansowych w najbliższych latach na
rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, pozwoli również na poprawę stanu technicznego obiektów mostowych. Remonty i modernizacje
mostów realizowane są w taki sposób, aby zminimalizować wszelkie
związane z tym utrudnienia, a więc z wykorzystaniem mostów objazdowych (tymczasowych) oraz odpowiednich materiałów i przedsięwzięć
organizacyjnych, umożliwiających skrócenie do minimum czasu remontu, ale również zapewniających odpowiednią trwałość obiektów.
Wstępne prace studyjne wskazują, że w ramach realizacji programu budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast niezbędne będzie wybudowanie około 1500 różnej wielkości obiektów mostowych. W tej liczbie jest około 50 obiektów poprowadzonych przez
większe rzeki, których łączną długość szacuje się na około 25 km.
W kolejnictwie natomiast planuje się budowę lub modernizację około
500 obiektów inżynieryjnych.

3. Wymagania techniczne dla izolacji natryskowych
Zaangażowanie sektora prywatnego i wzrastające nakłady finansowe w rozwój infrastruktury wymagają, aby proces przetargowy był
przeprowadzany jasno i sprawiedliwie. W związku z tym, iż podawanie nazw produktów jest niedozwolone, projektanci zmuszeni są
do określania minimalnych wymagań technicznych produktu. Przy
opracowywaniu specyfikacji technicznej, projektanci są zmuszeni do
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zapewnienia wolnej konkurencji, aby uzyskać najkorzystniejszą cenę
i jednocześnie zapewnić pożądany efekt nie rezygnując z jakości.
Wytyczne do opracowania specyfikacji dla izolacji natryskowych
ETAG 033 Guideline for European Technical Approval for Liquid Applied Bridge Deck Kits zawierają serię standardowych testów i metod
badawczych, z których niektóre są obowiązkowe, a inne nie. Większość badań zawartych w wytycznych, z wyjątkiem testów dotyczących przyczepności do podłoża, spękań, transmisji jonów chlorkowych, nie mają podanych wartości granicznych, przy których dana
izolacja spełnia wymagania lub nie, i muszą być one określone indywidualnie przez każde państwo członkowskie. Jednak nie daje to
prawa każdemu państwu członkowskiemu do opracowania nowych
norm, ale wymaga dopasowania istniejących kryteriów do nowych
norm testowych. Umożliwia to poszczególnym krajom uwzględnić przy
opracowywaniu norm wymagania charakterystyczne dla danego kraju, tj. klimat, rodzaj asfaltu i obciążenie ruchem, jednak nie mogą one
wprowadzać nowych lub wyższych standardów, które nie były wcześniej stosowane w danym kraju, ponieważ mogłoby to być traktowane
jako protekcjonizm i łamanie prawa.
Zgodnie z ETAG 033, znak CE może być przyznany każdemu systemowi hydroizolacyjnemu z każdego kraju na świecie pod warunkiem, że spełnia on wymagania jednego z 27 państw członkowskich.
Nie oznacza to, że inne kraje muszą zaakceptować system, ponieważ
mogą one utrzymać swoje wyższe standardy.
Jednym z najważniejszych parametrów każdego systemu izolacyjnego jest jego przyczepność do podłoża. ETAG 033 wymaga, aby
przyczepność membrany do podłoża była większa niż 1 MPa. Jest
to wielkość dużo wyższa niż ta, którą można osiągnąć przy badaniu
przyczepności izolacji bitumicznych. Ponadto, przyczepność izolacji
odgrywa istotną rolę, gdyż projektowany okres eksploatacji izolacji
wynosi minimum 25 lat. Oznacza to, że w trakcie okresu eksploatacyjnego, nawierzchnia asfaltowa lub tłuczeń będą wymagały prac
remontowych. W sytuacji, gdy przyczepność izolacji do podłoża będzie
słaba, prace naprawcze spowodują jej oderwanie zwiększając koszty
naprawy oraz wydłużając czas remontu.
Systemy natryskowe muszą być tiksotropiczne, oznacza to, iż na
pewien – krótki okres, zmniejszają one swoją lepkość, co umożliwia
dokładne i skuteczne pokrycie płyty obiektu inżynieryjnego. Cecha
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ta, pozwala na osiągnięcie minimalnej, wymaganej grubości izolacji
na wszystkich nierównościach pokrywanego podłoża; zapewnia całkowite powiązanie z pokrywanym podłożem oraz gwarantuje odporność systemu na oddziaływanie układanych na nim warstw asfaltu
lub tłucznia. Ponadto izolowanie takich elementów jak odwodnienie,
barierki oraz powierzchni pionowych i poziomych jest łatwe oraz szybkie w przeciwieństwie do izolowania tych elementów materiałami papowymi.
Odporność izolacji natryskowych na spękania powstające w podłożu betonowym jest również bardzo istotną kwestią. ETAG 033 jako
minimalną szerokość spękania podaje 20 mm. Prawdopodobnie wartość ta zostanie zmieniona przez producentów i państwa członkowskie, ponieważ zakres temperatury dla tych badań jest niski i wynosi 0oC ÷ 40oC. Jest to oczywiście istotne, ale należy również określić
wymagania w wyższych temperaturach, ponieważ wytrzymałość na
rozciąganie i rozdarcie niektórych systemów spada wraz ze spadkiem
temperatury, a tym samym spada zdolność do przenoszenia spękań.
Właściwości chemiczne płynnych (natryskowych) systemów izolacyjnych są również warte rozważenia. Niektóre materiały izolacyjne
reagują z wilgocią atmosferyczną, co może mieć istotny wpływ na ich
właściwości fizyczne, obniżając ich gęstość, trwałość i wytrzymałość
na rozciąganie oraz może zaburzać proces twardnienia ułożonej izolacji. ETAG 033 podaje minimalne okresy twardnienia składników
poszczególnych systemów, jednak pomija zupełnie fakt, że dla niektórych systemów istotne są również okresy czasu, w których muszą
być one pokryte kolejną warstwą, w celu zapewnienia ich połączenia.
Nieprzestrzeganie tego warunku może prowadzić do uszkodzeń izolacji w miejscach spoin roboczych lub spoin podłużnych powstałych
w trakcie wykonywania izolacji w kilku etapach.

4. Izolacja natryskowa Eliminator
Mosty to obiekty bardzo kosztowne w projektowaniu, wykonawstwie i utrzymaniu jak również bardzo podatne na szkodliwe działanie czynników, tj. wody, chlorków, gazów atmosferycznych. Dlatego też tak istotną rolę odgrywa stosowanie odpowiednich systemów
ochronnych, które utrzymują całą konstrukcje w odpowiednim sta-
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nie technicznym. Wyniki przeprowadzonych na całym świecie badań
jednoznacznie wskazują, że stosowanie tradycyjnych uszczelnień płyt
mostowych nie spełnia stawianych przed nimi wymagań.
W latach 70-tych, firma Stirling Lloyd we współpracy z Koleją Brytyjską oraz specjalistami w dziedzinie budownictwa mostowego postawili sobie za cel stworzenie idealnego systemu izolacyjnego do uszczelnienia płyt mostowych. Na początku współpracy przedstawiciele obu
przedsiębiorstw postawili przed sobą listę wymagań, jakie powinna
spełniać idealna izolacja, tj.:
- długa i skuteczna eksploatacja,
- wysoka przyczepność do podłoża,
- łatwa i szybka aplikacja w różnych warunkach pogodowych,
- odporność na oddziaływanie ciężkiego sprzętu budowlanego
oraz zdolność do przenoszenia obciążeń już po jednej godzinie
od ułożenia,
- łatwość w naprawie.
W wyniku 8-letniego programu badawczego opracowano system
izolacyjny o nazwie Eliminator. Jest to bezszwowa membrana, której
skład oparty jest na żywicach metakrylanu metylu (technologia MMA).
Izolacja nanoszona jest metodą natryskową i po 1 godzinie tworzy
trwałą, elastyczną, odporną na działanie środków chemicznych (tzn.
olej, paliwo, woda morska, rozcieńczone kwasy mineralne) powłokę,
na którą bezpośrednio układany jest tłuczeń lub podsypka. Szybkość
twardnienia systemu i jego właściwości pozwalają zredukować czas
zamknięcia modernizowanego obiektu do minimum lub przyśpieszyć
budowę nowego mostu znacznie obniżając nakłady finansowe. Unikalne właściwości fizyczne i chemiczne systemu gwarantują wydłużenie projektowanego okresu eksploatacji chronionego obiektu oraz
znaczne obniżenie kosztów jego utrzymania. Obecnie, czas eksploatacji najstarszej wykonanej izolacji wynosi 34 lat, natomiast przewidywana trwałość izolacji szacowana jest na co najmniej 50 lat.
Eliminator został skutecznie zastosowany do uszczelnienia obiektów inżynieryjnych na wszystkich kontynentach, gdzie do tej pory wykonano około 20 mln m2 izolacji. System ten może być stosowany zarówno na mostach betonowych, stalowych, kamiennych i ceglanych.
Unikalność tego systemu polega na tym, iż szybko twardnieje przy nanoszeniu izolacji zarówno w temperaturach ujemnych jak i dodatnich.
Dodatkową zaletą Eliminatora jest łatwość i szybkość natryskiwania,
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wynosząca 2000 m2 – 3000 m2 w ciągu jednego dnia. Ponadto, system
jest całkowicie zgodny z przepisami higienicznymi wielu krajów świata, w tym zarówno organizacji amerykańskich jak i angielskich, których niezależne badania i analizy wykazały, iż stosowanie Eliminatora
nie stanowi ryzyka dla zdrowia pracowników i otoczenia.
Jednym z wielu obiektów kolejowych, na których zastosowano izolację Eliminator jest most Neponset w Bostonie. Inwestor zaplanował ułożenie izolacji na wiosnę ze względu na warunki atmosferyczne
w tym regionie kraju. Ponadto wymagał, aby izolacja gwarantowała
długotrwałą i skuteczną ochronę mostu, a jednocześnie, żeby jej instalacja przyśpieszyła termin oddania obiektu do eksploatacji i była
opłacalna. Wszystkie te wymagania zostały spełnione przez system firmy Stirling Lloyd. Izolacja Eliminator była układana w temperaturze
-5 oC, a już po upływie godziny była całkowicie utwardzona i spełniała
wszystkie wymagania. Wyniki otrzymane przy badaniu przyczepności
systemu do płyty pomostu wynosiły średnio 5,5 MPa, a planowany
termin ukończenia układania izolacji, mimo opadów śniegu uniemożliwiających ciągła instalację oraz ujemna temperatura przez cały
okres prac wykonawczych, został skrócony o 3 miesiące.
W dzisiejszych czasach coraz więcej podtorzy na obiektach kolejowych wykonywanych jest z asfaltu lanego. Warstwa izolacji Eliminator
pokrywana jest w tym przypadku dodatkową warstwą szczepną, której
skład jest oparty na tej samej technologii, co pozostałe warstwy izolacyjne. Warstwa ta, zapewnia połączenie pomiędzy izolacją i warstwami asfaltowymi, co w rezultacie powoduje, że cały system tworzy kompozyt. Dwie warstwy asfaltowe o łącznej grubości 70 mm ÷ 100 mm
zapewniają 100 % izolację przeciwwilgociową oraz posiadają zdecydowanie wyższą wytrzymałość niż podtorza wykonane z tłucznia lub
podsypki. Dodatkowo szybkość układania, brak konieczności zagęszczania asfaltu lanego oraz prognozowany okres eksploatacji około 35
lat, bez konieczności wykonywania prac remontowych powodują, że
materiał ten jest coraz częściej stosowany nie tylko jako podtorze kolejowe, ale również nawierzchnia na dworcach i peronach.
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5. Analiza kosztów budowy i eksploatacji mostów na podstawie
LCC
Ocena opłacalności inwestycji, dotyczących szczególnie mostów,
nie powinna być rozpatrywana przed, w trakcie czy bezpośrednio po
zakończeniu budowy, lecz koszty całkowite inwestycji należy przełożyć na cały okres żywotności obiektu, tzn. od rozpoczęcia projektu
do końca eksploatacji. Temu celowi służy analiza „Life Cycle Costs“
- LCC.
Założenia analizy LCC:
Z - średnia żywotność mostu wynosi od 120 do 150 lat.
PL - średni okres eksploatacji mostu między remontami w Polsce
wynosi od 8 do12 lat.
EU - średni okres eksploatacji mostu, przy zastosowaniu wysokojakościowych materiałów izolacyjnych, w zachodniej Europie
wynosi od 25 do 35 lat.
K - koszt remontu kapitalnego mostu wynosi od 20% do 40% kosztów budowy nowego mostu.

Z 150
= = 12,5 remontów,
PL 12

(1)

150
Z
= = 6 remontów,
EU 25

(2)

zatem minimalna oszczędność przy zastosowaniu wysokojakościowych materiałów izolacyjnych wynosi (12,5 - 6) . 20% = 130% kosztów
budowy nowego mostu.
Uwaga: Przedstawione przykładowe obliczenia oraz poniższy wykres opierają się na danych oraz założeniach szwajcarskich. Podobną
symulację można przeprowadzić dla polskich realiów wykorzystując
dane statystyczne dla naszego kraju.
Przedstawione wyliczenia jednoznacznie wskazują, że kryterium
minimalnych cen początkowych (wykresy oznaczone DRA/MR i AC)
prowadzi w trakcie okresu żywotności mostu do większej liczby remontów, a także do skrócenia czasu całkowitej eksploatacji mostu.
Zmniejszenie liczby remontów o 6, a w skrajnym przypadku nawet
o 9, oznacza redukcję kosztów bezpośrednich eksploatacji o ponad
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100 %, a w ekstremalnym przypadku o ponad 300% (wykresy oznaczone DRA/MR i MA). Do kosztów bezpośrednich dochodzą koszty
pośrednie w postaci kosztów społecznych związanych z wyłączeniem
mostu z ruchu, objazdami, korkami i zatorami, ograniczenia i wyłączenia pociągów z rozkładu jazdy jak również niewymierne koszty
związane z ochroną środowiska.

Rys. 1. Redukcja kosztów przy zastosowaniu skutecznych i efektywnych
materiałów izolacyjnych (wykres oznaczony MA)

Udział kosztów początkowych przeznaczonych na izolację oraz
uszczelnienie mostu to jedynie około 2 do 3% kosztów jego budowy.
W związku z tym oszczędzanie na izolacjach oraz uszczelnieniach jest
nieracjonalne, nieekonomiczne, a wręcz szkodliwe gospodarczo i społecznie.
Doświadczenia Szwajcarii, kraju, w którym statystycznie na jeden
kilometr drogi przypada najwięcej obiektów inżynieryjnych w Europie,
już dawno udowodniły, że minimalne zwiększenie kosztów początkowych związanych z izolacjami i uszczelnieniem mostu o 0,5 %÷1,0 %
pozwala na wydłużenie okresu użytkowania mostu bez konieczności
remontu od 25 do 35 lat. Zastosowanie pełnowartościowych materiałów i technologii pozwala efektywnie chronić konstrukcje mostowe,
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a zatem wyraźnie obniżyć koszty całkowite obiektów inżynieryjnych.
Założenia takie przyjęli też autorzy norm europejskich, którzy założyli
minimalną żywotność mostów na 25 lat.

Rys. 2. Koszty łącznie z projektem na m2 mostu (w $/CH)

Dlatego też, obecnie regułą wykonawczą na całym świecie stało
się stosowanie na obiektach mostowych sprawdzonych i efektywnych
systemów izolacyjnych. Bank Światowy kredytuje w krajach Trzeciego Świata obiekty mostowe posiadające wyłącznie systemy izolacyjne gwarantujące 100% zabezpieczenie przeciwwilgociowe konstrukcji
nośnej obiektu, które gwarantuje minimalny okres eksploatacji na 25
lat bez konieczności wykonywania remontu..
Jednym z takich systemów (rys. 3), który spełnia powyższe kryteria
to oferowany przez nas system dwóch firm: szwajcarskiej „Aeschlimann“ oraz angielskiej „Stirling Lloyd“. Składa się on z najwyższej
jakości izolacji natryskowej „Eliminator“ oraz nawierzchni z asfaltu
lanego. Dzięki swym unikalnym właściwościom fizycznym i chemicznym system ten jest z powodzeniem stosowany na mostach na całym
świecie (patrz referencje).
Sztandarowym przykładem zastosowania sytemu A-S jest wykonanie uszczelnień i nawierzchni na moście nad Wielkim Beltem w Danii,
gdzie zastosowano analizę LCC oraz spełniono następujące warunki
inwestora:
− całkowite uszczelnienie konstrukcji przed szkodliwym działaniem wody morskiej i opadowej,
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zniwelowanie skutków rozszerzalności przęseł dochodzących do
2,4 m przy ekstremalnych różnicach temperatur wynoszących
od - 30° C do + 50° C,
− odciążenie konstrukcji nośnej o 19 tys. ton przez zmniejszenie
grubości nawierzchni o 19 mm,
− bez remontowa eksploatacja mostu przez minimum 25 lat.
−

Rys. 3. System Aeschlimann - Stirling Lloyd na podłożu betonowym

Firmy Aeschlimann i Stirling Lloyd otrzymały zlecenie na wykonawstwo tych prac, mimo iż oferowany przez obie firmy koszt początkowy był wyższy o około 30 % od oferowanego przez konkurencję.
Oprócz spełnienia powyższych warunków narzuconych przez inwestora, wpływ na wybór szwajcarsko - angielskiej oferty miały też
parametry techniczne zastosowanych materiałów jak również przedstawione poniżej zdolności wykonawcze firm Aeschliamnn i Stirling
Lloyd.
W budownictwie kolejowym, gdzie czynnik czasu odgrywa najistotniejszą rolę przy wykonywaniu prac budowlanych, fizyczne jak i che-
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miczne właściwości izolacji Eliminator oraz podtorzy z asfaltu lanego
gwarantują szybkie i skuteczne wykonanie danego obiektu inżynieryjnego. Zminimalizowanie czasu wyłączenia obiektu z eksploatacji
wiąże się oczywiście z dużym obniżeniem kosztów finansowych jak
również społecznych. Izolacja natryskowa Eliminator firmy Stirling
Lloyd posiada następujące zalety:
− nanoszona w temperaturze od -15° C do +50° C,
− 100 % skuteczność ochrony wodoszczelnej,
− szybkość i prostota nanoszenia całego systemu, dzienna wydajność wynosi 2000 m2÷3000 m2 kompletnej izolacji,
− pokrywa każdy profil powierzchni zarówno pionowych jak i poziomych,
− lekka, elastyczna, grubość wszystkich warstw < 3 mm,
− stosowana na powierzchniach zawilgoconych ale nie mokrych,
tzn. prawie bezpośrednio po opadach atmosferycznych,
− stosowana na beton 7-dniowy o wilgotności powyżej 4 %,
− 100 % wytrzymałość uzyskuje przy temperaturze otoczenia
+20° C już po 1 godzinie,
− po 1 godzinie można układać kolejne warstwy systemu, np. warstwy asfaltowe lub tłuczeń oraz jeździć sprzętem budowlanym.
Asfalt lany firmy Aeschliamnn charakteryzuje sie następującymi
cechami:
− bezszwowe układanie asfaltu lanego od 3,50 m do 14,2 m szerokości z tolerancją wysokościową ±1 mm na odcinku 100 m przy
wykorzystaniu opatentowanych układarek szynowych,
− indywidualna receptura mieszanki asfaltowej dla każdego mostu z patentami uszlachetniającymi oraz z wykorzystaniem surowców lokalnych,
− 100 % szczelność wykonanych warstw asfaltowych,
− wykonywanie w jednym ciągu technologicznym warstwy ścieralnej oraz jej uszorstnienie,
− dzienna wydajność wynosząca do 9000 m2.
Prawie całkowita niezależność wobec warunków atmosferycznych
oraz wymienione powyżej zalety obu produktów systemu Aeschlimann
– Stirling Lloyd pozwalają przy odpowiedniej organizacji prac budowlanych na wykonanie izolacji Eliminator oraz podtorza z asfaltu lanego
na moście o powierzchni 1000 m² w ciągu 24 h. Takie wykorzystanie
zdobyczy postępu technologicznego, skorzystanie z doświadczeń eu-
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ropejskich oraz otwarte podejście inwestorów do nowych niekonwencjonalnych rozwiązań powinno już w najbliższym czasie być dziełem
polskich firm współpracujących z Polskim Kolejami Państwowymi.

SPRAY APPLIED BRIDGE DECK WATERPROOFING
ELIMINATOR AND SUBSTRUCTURE OF THE TRUCK
IN VIEW OF LCC ANALYSIS
Summary
The methods of isolation and packing by Stirling Lloyd firm
and technology of substructure of asphalt by Aeschlimann firm
including in particular bridge objects have been presented in the
paper. The improving of standards (in spite of small increase of
the costs in the beginning) referring to bridge isolations and implementation of packing methods of standard value and complying
with the European standards cut down the execution time and
leads to reducing costs of construction and exploitation of engineering objects what can be easily shown in LCC analysis (cost from
project through construction to the end of exploitation).
Key words: eliminator, waterproofing, mastic asphalt, „Life
Cycle Cost” analysis, protection, quality, effectiveness, technical
requirements, time performance

SPRITZISOLATIONEN UND BAHNKÖRPER BETRACHTET
IN HINSICHT AUF KOSTENANALYSE LCC
Zusammenfassung
In dem Beitrag wurden, unter besonderer Berücksichtigung
der Brückenobjekte, Isolations- und Abdichtungsverfahren von
der Firma Stirling Lloyd dargestellt und Bahnkörpertechnologie
aus Gussasphalt von der Firma Aeschlimann näher erläutert. Es
wurde gezeigt, dass Erhöhung der Anforderungen an Brückenisolationen (trotz der geringfügigen Kostensteigerung am Anfang),
Einführung der vollwertigen Abdichtungsverfahren sowie Einhaltung der Europäischen Normen den Arbeitsaufwand reduzieren
und letztendlich zur Senkung der Bau- und Betriebskosten der
technischen Objekte führen, worauf eindeutig die Analysen LCC
(d.h. Kosten eines Objekts vom Projekt über Bauarbeiten bis zum
Betriebsende) hinweisen.
Schlüsselworte: Eliminator, Abdichtung, Gussasphalt, Analyse „Life Cycle Cost“ Schutz, Qualität, Wirksamkeit, technische
Anforderungen, Zeiteffektivität

