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Przegląd wyranych tyPów wzmocnienia 
nawierzchni w łukach kołowych o małych 

Promieniach w kontekście ich wPływu 
na minimalną temPeraturę ekwiwalentną

dorota Błaszkiewicz
mgr inż., Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków tel.: +48 12 628 2157, e-mail: blaszkie-
wicz@pk.edu.pl 

Streszczenie. W artykule omówiono różne typy wzmocnień nawierzchni kolejowej w łukach 
o małych promieniach stosowane w celu wzmocnienia stateczności rusztu torowego. Elementy te 
są szczególnie istotne w aspekcie możliwości ich zastosowania w torze bezstykowym. Dodatkowe 
wzmocnienia, które w znaczy sposób zwiększają stateczność toru pozwalają jednocześnie na szersze 
zastosowanie toru bezstykowego.

Słowa kluczowe: łuk o małym promieniu, wzmocnienie, tor bezstykowy, stateczność, wybo-
czenie, podkład, nawierzchnia kolejowa

1. wprowadzenie

W większości przypadków na liniach kolejowych standard i rodzaj nawierzchni 
na całym szlaku jest jednakowy, za wyjątkiem rozjazdów, przejazdów kolejowych 
oraz obiektów mostowych, których rozpiętość w osiach łożysk jest większa niż 
20 m. Zdarza się jednak, że w miejscach gdzie linia kolejowa ma zostać zabudowa-
na w łuku o małym promieniu, nawierzchnia ulega zmianie. Dzieje się tak, ponie-
waż w tych miejscach tor jest w szczególny sposób narażony na utratę stateczności, 
wyboczenie, a co za tym idzie może dojść do wypadku, bądź katastrofy kolejowej. 
Zjawisko to zaczęło stwarzać większe zagrożenie po wprowadzeniu toru bezsty-
kowego. Wcześniej, gdy stosowany był tor klasyczny (szyny połączone ze sobą za 
pomocą łubek), zjawisko wyboczenia oczywiście występowało, ale znaczna część 
siły termicznej powstającej w torze była niwelowana w połączeniach łubkowych.

W polskich przepisach i normach nie istnieją wytyczne, które ułatwiłby pro-
jektantowi dobór odpowiedniego rozwiązania przy zastosowaniu łuku o małym 
promieniu, tak aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Największy pro-
blem pojawia się w terenach podgórskich i górskich, gdzie ukształtowanie terenu 
wymusza na projektancie stosowanie projektowania ciasnych łuków, tak aby ogra-
niczyć budowanie kosztownych tuneli oraz obiektów inżynierskich.

W Warunki technicznych [1] Id-1 w Załączniku nr 2 określono standardy kon-
strukcji nawierzchni dla torów od klasy 0 do klasy 5. Do każdej z klas przypo-
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rządkowane są odpowiednie warianty, które definiują: rodzaj szyny, typ i rozstaw 
podkładów oraz grubość warstwy podsypki. Klasa do danej linii klejowej jest przy-
porządkowana, natomiast projektantowi pozostaje dobór wariantu, w jakim dana 
linia kolejowa ma zostać wybudowana. Dobór wariantu głównie zleży od takich 
czynników jak: projektowana prędkość na danej linii kolejowej, czy planowane 
obciążenie ruchem.

W polskich przepisach, dotyczących budowy i utrzymania nawierzchni, mi-
nimalne promienie łuków kołowych to: 450 m, w przypadku nawierzchni z pod-
kładami strunobetonowymi i 500 m – w przypadku zastosowania podkładów 
drewnianych [2]. Wyjątkowo, w łukach o promieniu nie mniejszym niż 190 m 
w torach głównych dodatkowych i bocznych oraz w łukach o promieniu nie mniej-
szym niż 250 m w torach szlakowych i głównych zasadniczych można odstąpić od 
tych wymagań. W tym przypadku należy zastosować tor bezstykowy oraz wymu-
sić naprężenia wzdłużne w tokach szynowych, które odpowiadają temperaturze 
przytwierdzenia (23±3)oC. Ponadto należy zastosować rozwiązania zwiększające 
stateczność toru bezstykowego lub niezawodność użytkowania [3]. Przepisy nie 
precyzują jednak jakie rozwiązania konstrukcji nawierzchni kolejowej zwiększają 
stateczność toru lub jego niezawodność.

2. Przegląd literatury

Stateczności toru bezstykowego jest zagadnieniem wielokrotnie poruszanym 
w różnych rozprawach naukowych. Zostało wykonanych wiele badań doświad-
czalnych oraz modeli analitycznych, które miały na celu wyznaczenie wzdłużnych 
oraz poprzecznych oporów podsypki lub sprawdzających skuteczność nowych 
wzmocnień nawierzchni, które miały zwiększyć stateczność toru. Analizy te oraz 
ich wyniki zostały już wcześniej opisane w pozycjach [3,4,23,24], a także w wielu 
innych.

Z analiz doświadczalnych oraz modeli obliczeniowych wynika, że główny 
wpływ na stateczność toru bezstykowego mają następujące czynniki:

– Wzdłużne siły w szynach – wywołane przemieszczeniami, jak i od zmian 
temperatury [9,12,17,19,23];

– Rodzaj zastosowanej nawierzchni kolejowej (rodzaj podkładów, przytwier-
dzeń) [4,19,21,23];

– Stan utrzymania nawierzchni oraz podsypki – stan przytwierdzeń i nierów-
ności poziome [4,19,21];

– Parametry geometryczne toru – poziome łuki o małych promieniach [4,21];
– Oddziaływanie pojazdów szynowych poruszających się po torze [4,19,21].
Polskie przepisy nie definiują wprost jak radzić sobie ze statecznością toru w łu-

kach kołowych o małych promieniach. Natomiast regulują aspekty projektowania 
dróg kolejowych [12,13]. 
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3. rodzaje wzmocnień 

3.1. Nadsypka

Drugim popularnym rozwiązaniem, który w niewielkim stopniu ma zwiększyć 
stateczność konstrukcji nawierzchni jest tzw. „nadsypka”. Efekt ten uzyskuje się 
poprzez zwiększenie oporu porzecznego podsypki. Nadsypka jest to powiększe-
nie pryzmy tłucznia poprzez nadsypanie po stronie zewnętrznej toru niewielkiego 
naddatku. Naddatek ten wynosi około 15 cm powyżej usypanej pryzmy na prze-
kroju poprzecznym na prostej. Rozwiązanie to nie stanowi jednak wystarczającego 
wzmocnienia na odcinku o małych promieniach łuku.

3.2. Trzecia szyna – umieszczana przy toku wewnętrznym

Trzecia szyna umieszczona przy toku wewnętrznym nawierzchni kolejowej jest 
to tak zwana prowadnica. Szyny prowadnicowe układane są po wewnętrznej stro-
nie łuku, najczęściej z szyn staroużytecznych, gdzie odległość szyny tocznej od 
szyny prowadnicowej powinna wynosić 60 mm. Rozwiązanie to można stosować 
na każdym rodzaju podkładu, tj. zarówno na podkładach drewnianych, strunobe-
tonowych czy stalowych. Zgodnie z wymaganiami opisanymi w [Dz.U] w przy-
padku łuków o długości części kołowej nie większej niż 50 m w torze klasycz-
nym lub w przypadku zastosowania toru bezstykowego dopuszcza się stosowanie 
prowadnic wyłącznie na łukach o promieniu mniejszym niż 190 m. Taki rodzaj 
wzmocnienia nie zapewnia jednak wystarczającego wzmocnienia, stanowi on ra-
czej dodatkowe zabezpieczenie dla kół pojazdu poruszającego się po łuku.

3.3. Tor ułożony na stalowych podkładach typu Y

Podkłady stalowe typu Y są znanym rozwiązaniem wzmacniającym statecz-
ność rusztu torowego, stosowanym na świecie od ponad 30 lat, w Polsce po raz 
pierwszy zostały zabudowane niemal 20 lat temu. Podkłady te zostały z powodze-
niem zastosowane w łukach o promieniu minimalnym 170 m w torze bezstyko-
wym. Główną zaletą podkładów stalowych jest zwiększenie powierzchni podparcia 
względem standardowego rozwiązania z użyciem podkładów belkowych. Dzięki 
wykorzystaniu dwuteownika jako elementu nośnego uzyskuje się również znaczną 
poprawę stabilności położenia podkładu w kierunku wzdłużnym. Podsypka pod-
czas podbijania klinuje się pomiędzy półkami dwuteownika, zabezpieczając w ten 
sposób jego optymalne położenie. Dodatkowo podkłady te zapewniają większą 
stabilność w kierunku poprzecznym dzięki dodatkowemu kątownikowi przyspa-
wanemu do półki dolnej dwuteownika. Obszary, na których najchętniej stosowane 
są takie podkłady, to trasy o ograniczonych możliwościach rozbudowy w kierunku 
poprzecznym i odcinki torowe, gdzie nie można uzyskać wyznaczonej wysokości 
położenia górnej krawędzi toru bez wykonywania uciążliwych robót ziemnych, 
poszerzeń torowiska czy wykupu ziemi.
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3.4. Tarcza podkładowa typu SN, zwiększająca opór poprzeczny podsypki

Zakotwienia podkładów (zwane niekiedy opórkami przeciwpełznymi podkła-
dów lub kapturami) należą do grupy dodatkowych elementów pomocniczych do 
budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej. Najstarsze rozwiązanie tego typu 
wzmocnień stosowane już były w latach 30-tych ubiegłego wieku. Są one wyko-
rzystywane w wybranych miejscach i służą zwiększeniu bezpieczeństwa, popra-
wie warunków eksploatacji torów kolejowych, jak również zwiększają stateczność 
rusztu torowego. Zakotwienia te mogą być osadzone na krawędzi podkładu lub 
w jego środku. Stosowane są zarówno na podkładach drewnianych jak i betono-
wych. Zaletą umiejscowienia opórki na środku podkładu jest to, że podsypka nie 
ulega uszkodzeniu w miejscu przenoszenia obciążeń. Opórka przeciwpełzna prze-
testowana była przez Urząd Badań Budownictwa Lądowego Politechniki w Mo-
nachium (raport Politechniki w Monachium nr 1080), po zamontowaniu w torze 
zwiększa opór poprzeczny przęsła torowego, przy czym warstwa podsypki nie ule-
ga uszkodzeniu.

4. Porównanie wartości minimalnych temperatur ekwiwalentnych w za-
leżności od wybranych rodzajów zastosowanego wzmocnienia

Autorka artykułu przeanalizowała jaki wpływ na minimalną wartość tempera-
tury ekwiwalentnej mają poszczególne typy wzmocnień. Jak opisano w [1], sto-
pień bezpieczeństwa toru bezstykowego można określić na podstawie przyrostu 
temperatury ekwiwalentnej ΔT, jeśli ΔT jest mniejsza niż minimalna temperatura 
ekwiwalentna ΔT

min,
 to tor jest bezpieczny.

Do wykonania obliczeń wykorzystano model przygotowany w Katedrze Dróg, 
Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej. Model został wykonany w pro-
gramie Mathcad 15 oraz Microsoft Excel.

Jak wspominano we wstępie niniejszego artykułu, z analiz doświadczalnych 
wynika, że duży wpływ na stateczność toru bezstykowego ma stan utrzymania 
nawierzchni, jest to aspekt szczególnie ważny w kontekście podsypki. Dlatego 
podczas analiz obliczeniowych przyjęto wybrane wartości oporów poprzecznych 
podsypki, odpowiadające różnym jej stanom [4]:

– 7 kN/m  – podsypka w stanie luźnym, podkłady betonowe,
– 12,2 kN/m – podsypka średnio zagęszczona, podkłady betonowe,
– 18 kN/m – podsypka dobrze zagęszczona, podkłady betonowe.
W analizach obliczeniowych uwzględniono podkłady stalowe typu Y oraz tar-

cze montowane do podkładów. Ze względu na mały wpływ na wzrost stateczności 
toru kolejowego, a co za tym idzie wartość minimalnej temperatury ekwiwalentnej 
w obliczeniach pominięto nadsypkę oraz trzecią szynę.

Przedstawiono wyniki obliczeń dla łuku o promieniu R=250 m, jako najmniej-
szego promienia łuku, dla którego można zastosować tor bezstykowy zgodnie z [3].
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Dodatkowo w celach porównawczych zestawiono wyniki uzyskane dla odcinka 
prostego, dla wszystkich typów nawierzchni.

W tabeli 1 przedstawiono wartość minimalnej temperatury ekwiwalentnej dla 
łuku o R=250 m oraz odcinka prostego.

Tabela 1. Wartości minimalnych temperatur ekwiwalentnych 

Rodzaj ukła-
du 

Podsypka 
w stanie luź-

nym, podkłady 
betonowe 

Podsypka średnio 
zagęszczona, pod-
kłady betonowe

Podsypka dobrze 
zagęszczona, pod-
kłady betonowe

Podkłady 
stalowe 
typu Y

Podkłady strunobe-
tonowe wzmocnione 

tarczą (opórką)

Łuk R=250 m 37,46 55,4 71,2 128,96 105,17
Prosta 62,03 79,96 95,52 245,11 191,10

Źródło: własne

5. Podsumowanie

Przeprowadzone wyniki obliczeń pozwoliły na porównanie ΔT
min

 dla każdego 
z analizowanych rozwiązań w zależności od różnie przyjmowanych parametrów 
geometrycznych i mechanicznych toru. Po otrzymaniu i przeanalizowaniu wyni-
ków końcowych można wyciągnąć następujące wnioski:

– Stan utrzymania podsypki w torach ma bardzo duże znaczenie w kontekście 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

– Podkłady stalowe typu Y zwiększają opór podsypki dla łuków o promie-
niach rzędu 250 m i są rozwiązaniem skutecznym oraz wystarczającym 
z obliczeniowego punku widzenia;

– Kotwy/opórki zwiększające opór podsypki dla łuków o promieniach rzędu 
250 m, są rozwiązaniem skutecznym i wystarczającym z obliczeniowego 
punku widzenia.
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ANALIZA PRZYSPIESZEŃ I PRĘDKOŚCI DRGAŃ SIECI 
TRAKCYJNEJ I ŚLIZGACZA PANTOGRAFU 

W TRAKCIE PRZEJAZDU POCIĄGU 
PRZEZ NIERÓWNOŚĆ PROGOWĄ TORU1

Streszczenie. W pracy przedstawiono kolejny etap badań numerycznych, prowadzących do 
oceny wpływu przejazdu pociągu przez nierówność progową toru na dynamiczną interakcję pomię-
dzy pantografem a górną siecią jezdną kolejowej trakcji elektrycznej. Wcześniejsze badania wy-
kazały, że nierówność progowa, występująca w torze kolejowym nie wpływa znacząco na drgania 
sieci trakcyjnej, ale zakres tych badań był ograniczony do analizy stanu przemieszczenia sieci oraz 
dynamicznych zmian siły nacisku stykowego. Celem tej pracy jest zbadanie, czy wyraźne obciążenie 
impulsowe pojazdu kolejowego, spowodowane przejazdem przez nierówność progową przenosi się 
w istotny sposób na przyspieszenia drgań sieci trakcyjnej i pantografu, chociaż nie jest widoczne 
w przebiegach czasowych przemieszczeń. W tym celu uzupełniono oryginalną, autorską metodę sy-
mulacji drgań układu sieć trakcyjna–pociąg–tor kolejowy o ścieżkę wyznaczania prędkości i przy-
spieszeń drgań. Przedstawiono główne założenia dwuetapowego algorytmu symulacyjnego oraz wy-
niki analizy numerycznej. Analizę przeprowadzono dla dwóch typów nierówności progowej, dwóch 
prędkości jazdy pociągu oraz dwóch wariantów zawieszenia pojazdu. Wyniki symulacji pokazały, 
że pionowy ruch podstawy pantografu, dzięki dobrze amortyzowanej konstrukcji odbieraka słabo 
przenosi się zarówno na drgania, jak i przyspieszenia drgań ślizgacza i przewodu jezdnego. Wyka-
zano jednak, że przejazd pantografu powoduje drgania sieci o małych amplitudach w porównaniu 
z jej rozpiętością, ale drgania te zachodzą z dużymi przyspieszeniami, rosnącymi wraz z prędkością 
przejazdową. Jest to zjawisko niekorzystne w aspekcie zmęczenia materiału.

Słowa kluczowe: symulacja drgań, sieć trakcyjna, pantografy, pojazd kolejowy, tor kolejowy, 
nierówność progowa

1. Wprowadzenie

Zagadnienie wpływu drgań pojazdu kolejowego na drgania sieci trakcyjnej 
stanowi słabo rozpoznany obszar wiedzy na temat zjawisk dynamicznych zacho-
dzących podczas ruchu pociągu po torze kolejowym. Jednym z przejawów tych 
zjawisk jest tzw. efekt progowy, który pojawia się w trakcie przejazdu pociągu 
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przez nierówność progową toru. Dynamiczny efekt progowy ma charakter wy-
muszenia impulsowego, ujawnia się głównie w przyspieszeniach pionowych drgań 
pojazdu, a jego intensywność rośnie wraz z prędkością przejazdową [1,2]. Wpływ 
efektu progowego na drgania sieci trakcyjnej nie jest jeszcze dostatecznie zbadany, 
między innymi z powodu trudności jakie sprawia symulacja numeryczna drgań 
układu obejmującego nie tylko tor i pociąg, ale także i sieć trakcyjną. Uwzględnie-
nie nierówności toru jako wymuszenia drgań nadwozia pojazdu i sieci trakcyjnej 
sprawia, że modele obliczeniowe stają się bardzo złożone, a rozwiązanie równań 
ruchu czasochłonne.

W Katedrze Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej od kilku lat prowadzo-
ne są prace nad numerycznymi metodami analizy drgań w układach dynamicznych 
pociąg–tor oraz pantografy–sieć trakcyjna. W odniesieniu do pierwszego układu 
opracowano metodę umożliwiającą symulację drgań toru oraz sprzężonych z nimi 
drgań pojazdu kolejowego, rozwijając ją następnie w kierunku możliwości analizy 
wpływu przejazdu pociągu przez nierówność progową na drgania toru i pociągu 
[1,2]. Jako model toru zastosowano układ belkowy spoczywający na lepko-sprę-
żystym podłożu, a pojazd kolejowy zamodelowano jako tarczowy układ dyskretny, 
w którym wyróżnia się zestawy kołowe, ramy wózków jezdnych oraz nadwozie. 
Do symulacji drgań układu pantografy-sieć trakcyjna również opracowano własną 
metodę numeryczną. Jej oryginalną cechą jest konsekwentne wykorzystanie teo-
rii wiotkiego cięgna do opisu drgań głównych elementów konstrukcyjnych sieci 
jezdnej: liny nośnej i przewodu jezdnego. Model numeryczny sieci trakcyjnej ob-
ciążonej ruchem pantografów oraz metoda symulacyjna zostały szeroko opisane 
w pracach [2-6], w tym w pracy [5] zostało przeanalizowane nieliniowe zachowa-
nie wieszaków łączących przewód jezdny z liną nośną, stanowiące bardzo specy-
ficzną cechę konstrukcji sieci trakcyjnej (zjawisko tzw. sztywności resztkowej wie-
szaków w stanie ściskania). Zagadnienie sztywności resztkowej wieszaków zostało 
zasygnalizowane wcześniej w literaturze, m.in. w pracy [7], jednak nie zostało 
szczegółowo przeanalizowane. Wiarygodność opracowanej metody symulacyjnej 
została potwierdzona pozytywnym wynikiem pierwszego (numerycznego) kroku 
walidacji, której zasady określa norma PN-EN 50318 [8].

Autorzy niniejszej pracy, wykorzystując opracowane wcześniej metody symula-
cji drgań w układach pantografy–sieć trakcyjna i tor–pociąg, sformułowali kom-
pleksową metodę służącą do analizy drgań łącznego układu dynamicznego: sieć 
trakcyjna–pociąg–tor kolejowy. Specyficzną cechą tej metody jest sposób uwzględ-
nienia sprzężenia drgań podukładów, bazujący na podziale układu na dwa podu-
kłady główne (tor-pociąg oraz pantografy-sieć trakcyjna) i zastosowaniu wymu-
szenia kinematycznego drgań podstawy pantografu za pomocą wygenerowanego 
wcześniej przebiegu drgań nadwozia pojazdu kolejowego. Metodę po raz pierwszy 
zaprezentowano w pracy [9], a następnie zastosowano w pracy [10] do zidentyfi-
kowania warunków, w których niekorzystne drgania nadwozia pojazdu kolejowe-
go skutkują pogorszeniem charakterystyk interakcji dynamicznej pomiędzy pan-
tografem a przewodem jezdnym sieci trakcyjnej. Na podstawie badań opisanych 
w pracy [10] autorzy stwierdzili, że wpływ drgań nadwozia pojazdu na przebiegi 
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przemieszczeń przewodu jezdnego i przebieg siły nacisku stykowego jest niewielki, 
nie analizowali jednak wpływu na prędkości i przyspieszeń drgań.

Głównym celem tej pracy jest sprawdzenie, czy drgania podstawy pantografu 
spowodowane przejazdem pociągu przez nierówność progową toru przenoszą się 
w istotny sposób na prędkości i przyspieszenia drgań sieci trakcyjnej i pantogra-
fów. Warto zauważyć, że zgodnie z wiedzą autorów, drgania układu pantografy–
sieć trakcyjna nie były do tej pory analizowane w literaturze w zakresie prędkości 
i przyspieszeń. Może to być spowodowane faktem, że charakterystyki te nie są 
wymagane do praktycznej oceny konstrukcji sieci i jakości odbioru prądu, wy-
maganej przez normy (m.in. [8]) i wytyczne techniczne (np. TSI Energia [11]). 
Symulacja prędkości i przyspieszeń może jednak dać szerszy pogląd na zachowanie 
dynamiczne sieci trakcyjnej obciążonej ruchomymi pantografami i pomóc w anali-
zach zmęczeniowych, czy w analizach utraty kontaktu ślizgacza pantografu z prze-
wodem jezdnym.

Układ pracy jest następujący. Najpierw przedstawiono najważniejsze założenia 
modelu obliczeniowego oraz metody symulacyjnej, w tym ogólną ideę podziału 
układu dynamicznego sieć trakcyjna-pociąg-tor kolejowy na dwa podukłady głów-
ne. Następnie przypomniano wnioski z pracy [10], które były bezpośrednim przy-
czynkiem do podjęcia dalszych badań, a potem opisano wyniki aktualnego etapu 
analiz numerycznych. Ostatni punkt pracy zawiera wnioski podsumowujące.

2. Metoda symulacyjna

Do badań numerycznych zastosowano autorską metodę symulacji drgań ukła-
du sieć trakcyjna–pociąg– tor kolejowy, szczegółowo opisaną w pracach [9] i [10]. 
Ważną cechą modelu obliczeniowego, która istotnie wpływa na algorytm symu-
lacyjny, jest podział układu na dwa podukłady główne: (1) sieć trakcyjna–panto-
grafy oraz (2) tor kolejowy–pociąg. Fizycznym punktem styku podukładów głów-
nych jest podstawa pantografu zamocowana sztywno na dachu pojazdu. Każdy 
z wyróżnionych podukładów głównych składa się z dwóch podukładów wewnętrz-
nych, a te z kolei z wielu elementów, które pokazano schematycznie na rys. 1. 
Drgania elementów konstrukcyjnych układu są sprzężone w obszarze podukładów 
wewnętrznych, przy czym zarówno styk koła z szyną, jak i styk ślizgacza panto-
grafu z przewodem jezdnym mają w rzeczywistości charakter więzi jednostronnej, 
ponieważ mogą między nimi występować chwilowe utraty kontaktu. Zjawisko to 
jest źródłem specyficznych nieliniowości geometrycznych, które pominięto w ak-
tualnej wersji metody symulacyjnej. Uwzględniono natomiast nieliniowe zacho-
wanie linek wieszakowych, które nie przenoszą ściskania – poddane rozciąganiu 
zachowują się jak sprężyste więzi liniowe, natomiast podczas ściskania ich sztyw-
ność jest zredukowana do pewnej wartości resztkowej. Sposób uwzględnienia tego 
zjawiska w algorytmie symulacyjnym jest opisany we wcześniejszych pracach au-
torów [5,6].
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Rys. 1. Schemat układu tor-pociąg-sieć trakcyjna z wyróżnieniem elementów składowych

Sprzężenie drgań podukładów głównych jest jednokierunkowe, odbywa się na 
zasadzie wymuszenia kinematycznego. W podukładzie głównym (2) wyznaczane 
są pionowe drgania nadwozia w miejscu zamocowania odbieraka prądowego, któ-
rych historia czasowa jest następnie wykorzystywana do symulacji pionowego ruchu 
podstawy pantografu w podukładzie głównym (1). Założenie o jednokierunkowości 
sprzężenia podukładów głównych stanowi pewne uproszczenie modelu w stosunku 
do obiektu rzeczywistego, dopuszczalne ze względu na znikomy wpływ drgań pan-
tografu na drgania nadwozia pojazdu ([12]). Podział układu sieć trakcyjna–pociąg–
tor kolejowy na dwa podukłady główne wymusza podział algorytmu symulacyjnego 
na dwa etapy, przy czym dyskretny zapis funkcji drgań nadwozia pojazdu musi być 
zgodny z przyjętym krokiem całkowania numerycznego równań ruchu układu sieć 
trakcyjna–pantograf.

Wyniki symulacji drgań uzyskiwane w podukładzie głównym (2) mają formę 
przebiegów przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń drgań poszczególnych ele-
mentów tego podukładu. Natomiast w podukładzie głównym (1), wyniki symu-
lacji były do tej pory generowane i analizowane jedynie w zakresie przemieszczeń 
wybranych elementów konstrukcyjnych sieci i pantografu oraz siły nacisku sty-
kowego ślizgacza pantografu na przewód jezdny. Na potrzeby tej pracy metoda 
symulacyjna została uzupełniona o ścieżkę wyznaczania prędkości i przyspieszeń 
drgań sieci i pantografów.

3. Analiza numeryczna

Zgodnie z założeniami metody symulacyjnej, analiza numeryczna zosta-
ła przeprowadzona dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła symulacja i analiza 
drgań nadwozia pojazdu w miejscu zamocowania pantografu. Podczas symulacji 
wariantowano zawieszenie pojazdu w taki sposób, że pociąg miał zawieszenie 
dwustopniowe o parametrach charakteryzujących pociągi dużych prędkości lub 
nie miał zawieszenia drugiego stopnia (między wózkami jezdnymi i nadwoziem). 
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Oprócz tego wprowadzono dwa typy nierówności progowej w postaci skokowej 
zmiany sztywności podłoża toru (rys. 2): nierówność typu 1 – nagłe pięćdzie-
sięciokrotne zmniejszenie sztywności podłoża toru (od wartości kt do kt/50) oraz 
nierówność typu 2 – przejście z podłoża o zmniejszonej sztywności kt/50 w od-
cinek o sztywności kt. Przyjęto, że wyjściowa sztywność podłoża toru wynosi 
k

t
=1,1·108  N/m2, co jest wartością charakteryzującą tor na podłożu o bardzo 

dobrej jakości [13].

Rys. 2. Schemat nierówności progowych przyjętych do analiz

Symulacje wykonano dla dwóch prędkości przejazdowych pociągu: 60 oraz 
100 m/s, a jej wyniki opisano szczegółowo w pracy [10]. Kluczowym wnioskiem 
płynących z tego etapu badań było zidentyfikowanie wyraźnego, impulsowego 
wymuszenia drgań podstawy pantografu. Impuls ten ujawniał się głównie w pręd-
kościach i przyspieszeniach drgań, przy dość niewielkich amplitudach zmian pio-
nowych przemieszczeń nadwozia.

Drugi etap badań opisanych w pracy [10] stanowiła analiza drgań sieci trak-
cyjnej. Przeprowadzono ją w zakresie przemieszczeń przewodu jezdnego oraz siły 
nacisku stykowego ślizgacza pantografu na przewód jezdny. Na podstawie po-
równania przebiegów czasowych poszczególnych wielkości wynikowych wypro-
wadzono wniosek, że drgania nadwozia pojazdu nie przenoszą się w istotny sposób 
na pogorszenie warunków interakcji dynamicznej pomiędzy pantografem a siecią 
trakcyjną. Niemal niewidoczny był wpływ drgań podstawy pantografu na prze-
bieg uniesienia przewodu jezdnego na wsporniku sieci (rys. 3), a w przypadku siły 
nacisku stykowego obserwowano niewielkie zwiększenie amplitud zmian tej siły. 
Lokalnie wystąpiło znaczne zmniejszenie siły kontaktowej, prowadzące do chwilo-
wej utraty kontaktu.
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Rys. 3. Drgania przewodu jezdnego na wsporniku sieci oraz siła nacisku stykowego, wyznaczone:

Biorąc pod uwagę fakt, że impulsowe wzbudzenie drgań nadwozia pojazdu, 
obserwowane w miejscu zamocowania podstawy pantografu, było widoczne głów-
nie w przebiegach prędkości i przyspieszeń drgań, podjęto dalsze badania ukie-
runkowane na analizę prędkości i przyspieszeń drgań sieci i ślizgacza pantogra-
fu. Program symulacji drgań przyjęto analogicznie jak w pracy [10], to znaczy – 
drgania sieci trakcyjnej wygenerowano przy prędkości przejazdowej 60 i 100 m/s, 
uwzględniono dwa rodzaje zawieszenia pojazdu oraz dwa typy nierówności progo-
wych. Uzyskane przebiegi porównano z przypadkiem, w którym nie uwzględnia 
się drgań nadwozia pojazdu, tzn. podstawa pantografu jest nieruchoma w kierun-
ku pionowym. Wyniki symulacji prędkości i przyspieszeń drgań przewodu jezdne-
go oraz ślizgacza pantografu pokazano na rys. 4-6, w funkcji pozycji pantografu na 
długości odcinka testowego sieci, złożonego z pięciu jednakowych przęseł (każde 
o rozpiętości 60 m). Na rysunkach zaznaczono lokalizację nierówności progowej 
toru, za pomocą przerywanej, pionowej linii zielonej. Nierówność progowa jest 
zlokalizowana w środku rozpiętości trzeciego przęsła odcinka testowego sieci trak-
cyjnej, czyli w odległości 150 m od początku odcinka. Pokazane na rys. 4-6 prze-
biegi prędkości i przyspieszeń drgań towarzyszą przebiegom drgań przedstawio-
nym na rys. 3 i dotyczą nierówności progowej typu 1 (por. rys. 2).

Pokazane na rys. 4 i 5 porównanie przebiegów drgań sieci wygenerowanych 
z uwzględnieniem drgań nadwozia pojazdu, spowodowanych przejazdem przez 
nierówność progową, z przebiegami nie uwzględniającymi wymuszenia kinema-
tycznego drgań pantografu pokazuje, że wpływ nierówności progowej na prędko-
ści i przyspieszenia drgań przewodu jezdnego jest nieznaczny. W przyspieszeniach 
przewodu jezdnego, obserwowanych na wsporniku znajdującym się bezpośrednio 
za miejscem występowania nierówności progowej, widoczne różnice w przebie-
gach pojawiają się jedynie w strefie drgań występujących po przejeździe panto-
grafu przez obserwowany wspornik (rys. 4). W zakresie globalnych maksimów 
przebiegów różnice są pomijalnie małe. Analogiczne wnioski wynikają z analizy 
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przebiegów przyspieszeń przewodu jezdnego obserwowanych w 1/2 rozpiętości 
przęsła (rys. 5).

Rys. 4. Prędkości i przyspieszenia drgań przewodu jezdnego na prawym wsporniku środkowego przęsła 
odcinka testowego sieci trakcyjnej 

Rys. 5. Przyspieszenia drgań przewodu jezdnego w 1/2 rozpiętości środkowego przęsła odcinka testowe-
go sieci trakcyjnej
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Rys. 6. Przyspieszenia drgań ślizgacza pantografu w trakcie jego przejazdu przez trzecie i czwarte przę-
sło odcinka testowego sieci trakcyjnej

Należy zauważyć, że skutek przejazdu pojazdu trakcyjnego przez nierówność 
progową toru nie ujawnia się nawet w przyspieszeniach drgań ślizgacza pantogra-
fu, przedstawionych na rys. 6. Nic dziwnego zatem, że nie został zaobserwowany 
w prędkościach i przyspieszeniach drgań przewodu jezdnego. Stąd wynika wnio-
sek, że dzięki właściwościom tłumiącym konstrukcji pantografu, drgania pojazdu 
praktycznie nie przenoszą się na drgania ślizgacza, a stąd i na drgania sieci trakcyj-
nej. Do takiego samego wniosku prowadzi analiza wyników symulacji otrzyma-
nych w przypadku drugiego typu nierówności progowej, który założono w postaci 
nagłego przejścia z podłoża o zmniejszonej sztywności kt/50 w odcinek o sztywno-
ści kt. Na rys. 7 pokazano przykładowo porównanie wykresów przyspieszeń drgań 
przewodu jezdnego na prawym wsporniku środkowego przęsła, odpowiadających 
dwóm rozważanym typom nierówności progowej (por. rys. 2). Wpływ typu nie-
równości jest prawie niezauważalny na wykresach, poza fragmentem, który obra-
zuje przyspieszenia drgań przewodu po przejeździe pantografu przez obserwowany 
wspornik sieci, ale nawet w tym fragmencie analizowany wpływ jest niewielki.

Podsumowując ten etap analiz można stwierdzić, że nie spełniły się wstępne 
oczekiwania zakładające pojawienie się istotnego wpływu drgań pojazdu trak-
cyjnego na prędkości i przyspieszenia drgań sieci podczas przejazdu pociągu 
przez nierówność progową toru. Wpływ ten okazał się nieznaczny, podobnie jak 
w przypadku przemieszczeń sieci trakcyjnej. Mimo to, przedstawione wyniki sy-
mulacji pozwalają sformułować interesujące poznawczo wnioski na temat efek-
tów dynamicznych obciążenia sieci spowodowanego ruchem pantografu. Jak 
wynika z analizy rys. 3-7, przejazd pantografu powoduje drgania sieci o małych 
amplitudach w porównaniu z jej rozpiętością, ale drgania te zachodzą z dużymi 
przyspieszeniami, rosnącymi wraz z prędkością przejazdową. Maksymalne przy-
spieszenia drgań przewodu jezdnego, obserwowane na wsporniku sieci w chwili 
przejazdu pantografu, osiągają wartości bliskie 70 m/s2 (7,14g) przy prędkości jaz-
dy wynoszącej 100 m/s (360 km/h). Dwukrotnie mniejsze wartości przyspieszeń 
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występują w środku przęsła sieci (ok. 35 m/s2), a jeszcze mniejsze są maksymalne 
przyspieszenia drgań ślizgacza pantografu (ok. 21 m/s2). Zmniejszenie prędkości 
przejazdowej do 60 m/s (216 km/h) powoduje wyraźne zmniejszenie przyspieszeń 
drgań – odpowiednio do ok. 30 m/s2, 20 m/s2 i 10 m/s2, ale nadal są one sto-
sunkowo duże. Tak duże przyspieszenia drgań powodują pojawienie się dużych 
sił bezwładności i w konsekwencji dużych naprężeń dynamicznych w przewodzie 
jezdnym i prawdopodobnie w linie nośnej, co przy wielu cyklach zmian naprę-
żeń prowadzi do powstania rys zmęczeniowych i zmęczenia materiału. Z obliczeń 
wynika, że najbardziej obciążone zmęczeniowo są fragmenty przewodu jezdnego 
w otoczeniu wsporników sieci (ramion odciągowych), na liniach dużych prędkości 
i przy dużym natężeniu ruchu pociągów.

Rys. 7. Wpływ typu nierówności progowej toru na przyspieszenia drgań przewodu jezdnego na prawym 
wsporniku środkowego przęsła

4. Podsumowanie

Opisana w pracy analiza numeryczna drgań układu sieć trakcyjna–pociąg–tor 
kolejowy, przeprowadzona w zakresie prędkości i przyspieszeń drgań podukładu 
sieć trakcyjna–pantograf, stanowi uzupełnienie cyklu badań wpływu przejazdu 
pociągu przez nierówność progową toru na drgania toru, pojazdu kolejowego oraz 
sieci trakcyjnej. Pomimo, iż nie wykazano istotnego wpływu tego typu wymusze-
nia na drgania sieci trakcyjnej, w pracy przedstawiono interesujące wyniki symula-
cji w zakresie nie pokazywanym dotąd w literaturze, a ważnym z punktu widzenia 
analiz zmęczeniowych. Wykazano, że przebiegi przyspieszeń przewodu jezdnego 
i ślizgacza pantografu charakteryzują się bardzo dużymi wartościami szczytowymi, 
osiągającymi niemal 70 m/s2 w przekroju przewodu jezdnego na wsporniku sieci, 
przy prędkości przejazdowej 100 m/s. Z porównania przebiegów uwzględniających 
drgania nadwozia pojazdu z przebiegami traktującymi podstawę pantografu jako 
nieruchomą wynika, że drgania sieci i pantografu pochodzą przede wszystkim od 
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ruchu obciążenia wzdłuż sieci jezdnej. Pionowy ruch podstawy pantografu, dzięki 
dobrze amortyzowanej konstrukcji odbieraka, słabo przenosi się na drgania ślizga-
cza i przewodu jezdnego. Dalszymi kierunkami badań w zakresie interakcji dyna-
micznej pomiędzy pantografem a siecią trakcyjną mogą być: pogłębiona analiza 
utraty kontaktu między ślizgaczem pantografu i przewodem jezdnym, uwzględ-
niająca więź jednostronną na styku między tymi elementami, a także prognozo-
wanie trwałości elementów konstrukcyjnych sieci w aspekcie zmęczenia materiału.
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Badania staBilizacji podsypki tłuczniowej 
przy użyciu żywicy wiążącej 

na torze doświadczalnym instytutu 
kolejnictwa w żmigrodzie oraz na torach 

pkp polskie linie kolejowe s.a.1

streszczenie. Istotnym zagadnieniem związanym z eksploatacją podsypki kolejowej jest 
trwałe utrzymanie normatywnego kształtu pryzmy tłucznia. W miejscach, w których podsypka 
narażona jest na zwiększone oddziaływania dynamiczne lub mechaniczne, pomocna w tym celu 
może okazać się metoda stabilizacji tłucznia żywicami wiążącymi. W niniejszym artykule opisano 
badania tej technologii prowadzone przez Instytut Kolejnictwa dla jednego z producentów na torze 
doświadczalnym w Żmigrodzie oraz na torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

słowa kluczowe: nawierzchnia, podsypka, żywica, stabilizacja

1. wprowadzenie

Bardzo ważnym zagadnieniem w eksploatacji podsypki tłuczniowej jest utrzy-
manie odpowiedniego kształtu jej pryzmy. W miejscach poddanych zwiększonym 
oddziaływaniom dynamicznym, np. łukach toru o małym promieniu lub w stre-
fach przejściowych przy obiektach inżynieryjnych, mogą w tym zakresie pojawiać 
się problemy. Jednak największe i najbardziej kłopotliwe zniszczenia uformowanej 
podsypki powodowane są przez osoby przekraczające tory kolejowe w miejscach 
niedozwolonych, czyli na tzw. dzikich przejściach. To bardzo niekorzystne zjawi-
sko, występujące powszechnie w Polsce, przyczynia się do szybkiej, znacznej i po-
wtarzalnej degradacji nawierzchni kolejowej, generując wysokie koszty jej utrzy-
mania.

Jedną ze znanych i stosowanych za granicą metod ochrony podsypki przed opi-
sanymi oddziaływaniami jest jej powierzchniowe powlekanie żywicą wiążącą. Ży-
wica infiltrująca w głąb podsypki z określonym wydatkiem i głębokością penetra-
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cji skleja ziarna tłucznia, tworząc powłokę ochronną. Wzmocniona w ten sposób 
podsypka staje się odporna na oddziaływania mechaniczne, zachowuje pierwotnie 
nadany jej kształt oraz pozostaje przepuszczalna dla wody.

Od początku 2018 roku Instytut Kolejnictwa Zakład Dróg Kolejowych i Prze-
wozów prowadzi badania technologii powlekania podsypki żywicą wiążącą dla jed-
nej z polskich firm. Do chwili opracowania niniejszego referatu przeprowadzono 
badania palności, badania wodoprzepuszczalności, badania rozmywania stoków 
podsypki, a ponadto utworzono poligony badawcze do obserwacji długotrwałych 
na torze doświadczalnym w Żmigrodzie oraz na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. (w Warszawie i Gdyni). W niniejszym artykule opisano metodykę i wyniki 
tych prac.

2. Badania jednorazowe

Badania palności. Badania palności żywicy poliuretanowej z dodatkiem anty-
pirenu zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach 
terenowych.

Celem badań laboratoryjnych było określenie podstawowej charakterystyki 
palno-dymowej żywicy, pozwalającej na opracowanie wstępnej oceny pod kątem 
bezpieczeństwa pożarowego, a także na doprecyzowanie warunków badań tere-
nowych. W metodyce badań uwzględniono możliwą lokalizację żywicy wiążącej 
zarówno na warstwach poziomych tłucznia, jak i na skarpach pryzmy, a ponad-
to wzięto pod uwagę czynniki związane z możliwą stabilizacją podsypki żywicą 
w okolicach wlotów do tuneli oraz na odcinkach linii osłoniętych ekranami aku-
stycznymi. W ramach badań laboratoryjnych kontroli poddano następujące cechy 
produktu:

– zapalność metodą wskaźnika tlenowego,
– rozprzestrzenianie płomienia po powierzchniach poziomych,
– rozprzestrzenianie płomienia po powierzchniach pionowych,
– emisja ciepła,
– właściwości dymowe,
– właściwości toksyczne produktów spalania.
Po zakończeniu badań laboratoryjnych zostały przeprowadzone badania tere-

nowe:
– test polegający na umieszczaniu na tłuczniu pokrytym żywicą kolejnych 

rozżarzonych prętów o temperaturze ok. 800°C; nie stwierdzono zapłonu 
żywicy,

– test polegający na rozlaniu na tłuczniu pokrytym żywicą i podpaleniu mie-
szanki złożonej z benzyny i oleju napędowego w stosunku 1:2; nie stwier-
dzono zapłonu żywicy, stwierdzono znikomą adhezję paliwa do żywicy, gor-
szą niż w przypadku znajdujących się również na poletku doświadczalnym 
podkładów drewnianych.
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Opisane badania palności wykazały, że pokrycie podsypki tłuczniowej żywicą 
poliuretanową z dodatkiem antypirenu przy aplikacji ok. 1,5 kg/m2 (głębokość 
wnikania 10-15 cm) nie zagraża rozprzestrzenianiem się ognia w ramach prac 
utrzymaniowych i eksploatacji toru.

Badanie wodoprzepuszczalności. Badanie wodoprzepuszczalności przepro-
wadzono w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując przygotowaną w tym celu 
skrzynię wypełnioną tłuczniem. Konstrukcja skrzyni zapewniała, że tylko jedna 
powierzchnia tłucznia, imitująca skarpę nasypu, pozostawała odkryta (fot. 1). Od-
krytą powierzchnię tłucznia pokryto żywicą o zwiększonym wydatku W

2
 (jaki pla-

nowano zaaplikować później na torze doświadczalnym w Żmigrodzie w ramach 
tworzonego poligonu badawczego), pozostawiając w środku rurę odpływową 
(dren), która w zależności od potrzeb mogła być zaślepiona lub otwarta.

Fot. 1. Badanie wodoprzepuszczalności tłucznia pokrytego żywicą

Zgodnie z pierwotnymi założeniami badanie miało polegać na dwukrotnym 
(tj. przy drenie zaślepionym i otwartym) pomiarze czasu napełniania skrzyni wodą 
do określonego poziomu h

max
, a następnie czasu obniżenia się zwierciadła wody do 

określonego poziomu h
min

. Po rozpoczęciu eksperymentu okazało się, że wypływ 
wody przez tłuczeń pokryty żywicą jest tak duży, że nie ma możliwości uzyskania 
oczekiwanego poziomu napełnienia skrzyni h

max
.

W związku z powyższym zmodyfikowano doświadczenie poprzez dodatkowe 
szczelne zasłonięcie odkrytej powierzchni tłucznia płytą ochronną ze sklejki oraz 
zaślepienie drenu. Dopiero w takich warunkach możliwe stało się napełnienie 
skrzyni wodą do pożądanego poziomu h

max
. Następnie, po zdjęciu płyty ochronnej, 

mierzono czas obniżenia zwierciadła wody do poziomu h
min

 przy drenie zaślepio-
nym oraz otwartym. W obu przypadkach czas okazał się jednakowy, co jedno-
znacznie potwierdziło wysoką wodoprzepuszczalność tłucznia pokrytego żywicą.
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Badanie rozmywania tłucznia. Próbę rozmywania przeprowadzono na torze 
doświadczalnym w Żmigrodzie, tworząc w tym celu dzień wcześniej specjalne po-
letko doświadczalne o długości ok. 9 m w km 7,3 toru. Podsypkę w standardowy 
sposób ustabilizowano żywicą, tzn. na powierzchni od ławy torowiska do stopki 
szyny. Dogodne warunki atmosferyczne zapewniły prawidłowe związanie żywicy 
do momentu rozpoczęcia eksperymentu. Samo zaś badanie polegało na polewa-
niu tłucznia (zabezpieczonego i niezabezpieczonego żywicą) strumieniem wody 
pod wysokim ciśnieniem, podawanym z prądownicy (fot. 2). Z wykorzystaniem 
miejscowego hydrantu i węża strażackiego wodę aplikowano przez czas około 45 
sekund, po którym w tłuczniu niezabezpieczonym żywicą można było już obser-
wować niewielkie zniekształcenia pryzmy podsypki wskutek przemieszczania się 
pojedynczych ziaren tłucznia. Przy dłuższym czasie podawania wody prawdopo-
dobnie uzyskano by większe zniszczenia, jednak z uwagi na znaczne obciążenie 
toru doświadczalnego badaniami taboru należało tego uniknąć. Tłuczeń pokryty 
żywicą nie wykazywał żadnych zniszczeń, nawet przy dłuższym polewaniu wodą.

Fot. 2. Badanie rozmywania tłucznia

3. Badania ciągłe na torze doświadczalnym w żmigrodzie

tor doświadczalny ik w żmigrodzie. Zgodnie z przewidzianym progra-
mem badań pierwsze poligony doświadczalne przeznaczone do badania tłucznia 
stabilizowanego żywicą wiążącą powstały na torze doświadczalnym w Żmigrodzie. 
Obserwacje prowadzone w warunkach kontrolowanych miały poprzedzać aplika-
cję żywicy w eksploatowanych torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W celu 
zapewnienia wymaganej jakości badań okręg badawczy w Żmigrodzie został od-
powiednio przygotowany. W maju 2018 r. na sekcji nr 15 w km 4,288 – 4,588 zo-
stały zabudowane nowe podkłady betonowe PS-83 z przytwierdzeniem typu SB-
7, natomiast tłuczeń oczyszczono, uzupełniono i ustabilizowano maszyną DGS. 



29Badania staBilizacji podsypki tłuczniowej przy użyciu żywicy...

Ponadto na dwóch dzikich przejściach w km 2,4 oraz 3,0 wyprofilowano podsypkę 
tłuczniową, przywracając prawidłowy kształt jej pryzmy.

Aplikację żywicy przeprowadzono w dniach 6-7 lipca 2018 r. Z uwagi na 
utrudniony dostęp do niektórych lokalizacji wykorzystano w tym celu wózek mo-
torowy WM-15 (fot. 3).

Fot. 3. Aplikacja żywicy na torze doświadczalnym w Żmigrodzie

Utworzono następujące poligony badawcze:
– czteroodcinkowy poligon badawczy na łuku poziomym r = 900 m 

w sekcji nr 15 toru; charakterystyka kolejnych odcinków w obrębie poli-
gonu jest następująca:
* odcinek referencyjny nr 1 o długości 100 m,
* odcinek badawczy nr 1 o długości 100 m z żywicą zaaplikowaną w wy-

datku W1,
* odcinek badawczy nr 2 o długości 32 m z żywicą zaaplikowaną w wydat-

ku W2,
* odcinek obserwacyjny nr 2 o długości 68 m;
na odcinkach badawczych żywicę zaaplikowano po zewnętrznej stronie 
łuku, na powierzchni od ławy torowiska do stopki szyny; w trakcie aplikacji 
podkłady oraz węzły przytwierdzenia były chronione specjalnymi osłonami 
i nie uległy zabrudzeniu;

– punktowy poligon badawczy na dzikim przejściu w km 2,4; żywicę 
zaaplikowano tylko po jednej stronie przejścia, obsypując ją uprzednio do-
datkowo warstwą klińca; drugą stronę przejścia pozostawiono niezabezpie-
czoną w celach porównawczych;

– punktowy poligon badawczy na dzikim przejściu w km 3,0; żywicę za-
aplikowano tylko po jednej stronie przejścia, nie stosując dodatkowej warstwy 
klińca, jak miało to miejsce w przypadku dzikiego przejścia w km 2,4; drugą 
stronę przejścia pozostawiono niezabezpieczoną w celach porównawczych.
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Rys. 1. Poligon badawczy na dzikim przejściu w km 3,0 

Kolorem niebieskim oznaczono pierwotne położenie krawędzi ławy torowiska 
oraz krawędzi stoku pryzmy podsypki. Kolorem czerwonym oznaczono zaobser-
wowane zmiany, które ujawniły się tylko w strefie niezabezpieczonej żywicą

Do chwili opracowania artykułu na poligonach w Żmigrodzie wykonano trzy 
serie pomiarów i obserwacji w lipcu i grudniu 2018 r. oraz w czerwcu 2019 r. Ko-
lejne trzy są przewidziane na listopad 2019 r. oraz kwiecień i październik 2020 r. 
Zakres badań jest następujący:

– na poligonie czteroodcinkowym:
* ogólna obserwacja wzrokowa,
* niwelacja toków szynowych,
* pomiar ciągły toromierzem elektronicznym TEC-1435 (wraz z pomia-

rem porównawczym całej pętli toru doświadczalnego);
– na dzikich przejściach:
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* ogólna obserwacja wzrokowa,
* pomiar ukształtowania geometrycznego pryzmy podsypki.

4. Badania ciągłe na sieci kolejowej pkp polskie linie kolejowe s.a.

Po uzyskaniu wstępnych pozytywnych rezultatów pomiarów i obserwacji 
tłucznia pokrytego żywicą na torze doświadczalnym w Żmigrodzie przystąpiono 
do organizacji poligonów badawczych na sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. Przyjęto przy tym założenie, że podsypka stabilizowana żywicą powinna 
zostać sprawdzona w zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych, w tym m. in. 
w przekroju odcinkowym. W efekcie założono:

– 3 trójodcinkowe poligony badawcze w łukach poziomych (tzw. poligony 
„3´80”),

– 2 punktowe poligony badawcze na dzikich przejściach.
Aplikacja żywicy na wszystkich poligonach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

odbyła się stacjonarnie, tzn. bez wykorzystania pojazdu kolejowego, jak miało to 
miejsce w Żmigrodzie.

trójodcinkowe poligony badawcze „3´80” w łukach poziomych. Poligon 
„3´80” jest zlokalizowany w łuku poziomym linii kolejowej. W jego skład wcho-
dzą trzy odcinki o długości 80 m każdy: dwa zewnętrzne odcinki referencyjne oraz 
środkowy odcinek badawczy. Żywica aplikowana jest na odcinku badawczym, na 
powierzchni od ławy torowiska do stopki szyny, po zewnętrznej stronie łuku koło-
wego. Szczegóły przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Układ poligonu „3´80” 
Oznaczenia: POR1/2 – początek odcinka referencyjnego nr 1/2, KOR1/2 – koniec odcinka referencyjnego nr 1/2, POB – początek 

odcinka badawczego, KOB – koniec odcinka badawczego

Utworzono następujące poligony „3´80”:
– linia kolejowa nr 449 warszawa rembertów – zielonka, tor nr 1, km 

14,151 ÷ 14,391, łuk poziomy R = 310 m, odcinek o pochyleniu ok. 
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9‰ w nasypie, dojazd do wiaduktu kolejowego nad drogą i linią kolejową 
(utworzony 15 czerwca 2019 r.),

– linia kolejowa nr 449 warszawa rembertów – zielonka, tor nr 2, km 
14,369 ÷ 14,609, łuk poziomy R = 491 m, odcinek typowy bez znacznych 
pochyleń oraz robót ziemnych (utworzony 6 lipca 2019 r.),

– linia kolejowa nr 201 nowa wieś wielka – gdynia port, tor 201, km 
199,720 ÷ 199,960, łuk poziomy R = 502 m, linia kolejowa w przekroju 
odcinkowym, tzn. w wykopie z jednej strony i w nasypie z drugiej strony 
(utworzony 25 lipca 2019 r., patrz – fot. 4).

Fot. 4. Linia nr 201, tor nr 101, km 199,800 – początek odcinka badawczego. 

Na tym fragmencie linia kolejowa przebiega w przekroju odcinkowym (po le-
wej – wykop, po prawej – nasyp).

Poligony „3´80” podlegają 6 seriom badań o następującym zakresie:
– ogólna obserwacja wzrokowa,
– niwelacja toków szynowych,
– pomiar ciągły toromierzem elektronicznym TEC-1435,
– pomiar strzałek łuku.

punktowe poligony badawcze na „dzikich przejściach”. Poligon na „dzi-
kim przejściu” jest zakładany po uprzednim wyprofilowaniu podsypki do stanu 
zgodnego z przepisami. Żywicą zostaje pokryty tłuczeń wyłącznie po jednej stronie 
przejścia tak, aby można było obserwować i porównywać zachowanie podsypki 
zabezpieczonej i niezabezpieczonej tłuczniem, jak również oceniać intensywność 
ruchu pieszego odbywającego się na danym przejściu.

Utworzono następujące poligony na „dzikich przejściach”:
– linia kolejowa nr 449 warszawa rembertów – zielonka, tor nr 2, 

km 13,800, „dzikie przejście” na drodze osób spacerujących pomiędzy po-
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bliskim osiedlem mieszkaniowym a terenami leśnymi (utworzony 6 lipca 
2019 r.),

– linia kolejowa nr 449 warszawa rembertów – zielonka, tor nr 2, 
km 14,200, „dzikie przejście” na drodze osób spacerujących pomiędzy po-
bliskim osiedlem mieszkaniowym a terenami leśnymi (utworzony 6 lipca 
2019 r., patrz – fot. 5).

Poligony na „dzikich przejściach” podlegają 6 seriom badań o następującym 
zakresie:

– ogólna obserwacja wzrokowa,
– pomiar ukształtowania geometrycznego pryzmy podsypki.

Fot. 5. Dzikie przejście w km 13,800 toru nr 2 linii nr 449 jeden dzień po zakończeniu aplikacji żywic

5. wnioski po pierwszych pomiarach

wnioski z badań jednorazowych. Do chwili sporządzenia niniejszego arty-
kułu przeprowadzono opisane w atykule badania palności, wodoprzepuszczalno-
ści i rozmywania tłucznia. Wykazały one, że w badanych aspektach stosowanie 
technologii powlekania tłucznia żywicą poliuretanową z dodatkiem antypirenu nie 
powoduje zwiększonego zagrożenia pożarowego, a pod względem eksploatacyj-
nym nie utrudnia odpływu wody oraz w zauważalny sposób zwiększa odporność 
pryzmy podsypki na działanie wody spływowej/opadowej.
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wnioski z badań ciągłych. Do chwili sporządzenia niniejszego artykułu 
wykonano 3 serie pomiarów w ramach badań ciągłych na torze doświadczalnym 
w Żmigrodzie oraz 1 serię badań w torach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Do-
tychczasowe obserwacje wskazują, że zaaplikowana żywica spełnia należycie swoją 
podstawową funkcję, jaką jest prawidłowa stabilizacja podsypki tłuczniowej. Na 
żadnym z poligonów nie zaobserwowano objawów degradacji stoków pokrytych 
żywicą, podczas gdy w obrębie „dzikich przejść”, zgodnie z przewidywaniami stoki 
niezabezpieczone żywicą wykazują oznaki zużycia (obsypywanie tłucznia na sku-
tek ruchu osób postronnych).

Sklejone żywicą ziarna tłucznia są ze sobą prawidłowo związane, na skutek 
kopnięcia lub tarcia podeszwą ciężkiego obuwia odpadają nieliczne z nich, z róż-
nych przyczyn słabiej sklejone z pozostałymi. Nie powstają w ten sposób prze-
strzenie podsypki pozbawione pokrycia żywicą, co świadczy o tym, że wniknęła 
ona w podsypkę tłuczniową na wymaganą głębokość, tworząc warstwę ochronną, 
którą umownie można nazwać „skorupą żywiczno-tłuczniową”.

Należy podkreślić, że pokrycie tłucznia żywicą bardzo ułatwia ruch pracowni-
ków torowych (np. toromistrzów, monterów) po tak wzmocnionej podsypce.
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PROJEKTOWANIE POJAZDÓW DWUDROGOWYCH – 
WYMAGANIA PRAWNE1

Streszczenie. Podstawowym elementem umożliwiającym poruszanie się pojazdów po torze 
kolejowym jest świadectwo dopuszczenia do eksploatacji lub zezwolenie na eksploatację wydane 
przez Urząd Transportu Kolejowego. Artykuł prezentuje wymagania stawiane pojazdom szyno-
wo – drogowym w celu uzyskania w/w dokumentów. W artykule omówiono wybrane szczegółowe 
zagadnienia związane z parametrami koniecznymi do weryfikacji przez jednostkę uprawnioną 
(DeBo).

Słowa kluczowe: pojazdy dwudrogowe, projektowanie, homologacja. 

1. Wprowadzenie

System kolejowy nie mógłby istnieć bez szerokiej gamy pojazdów pomocni-
czych. Szczególną ich odmianę stanowią pojazdy szynowo-drogowe. W jednostce 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Pozna-
niu od wielu lat prowadzone są działania nad opracowaniem i wdrażaniem nowo-
czesnych konstrukcji z dziedziny transportu intermodalnego i pojazdów szynowo-
-drogowych. Pojazdy szynowo-drogowe pełnią wiele funkcji w systemie kolejo-
wym oraz drogowym.

W Instytucie opracowano szereg konstrukcji pojazdów szynowo-drogo-
wych, w tym pojazdy do ratownictwa technicznego i kolejowego, czyszczenia 
infrastruktury kolejowej i tramwajowej, dostarczających paliwo do spalino-
wych pojazdów szynowych oraz pojazdy do prowadzenia prac manewrowych 
na bocznicach kolejowych. W pojazdach zastosowano innowacyjne rozwiązania 
szynowych napędów jezdnych z napędem ciernym, ciernym-bębnowym oraz hy-
draulicznym. Zastosowane rozwiązanie techniczne szynowych układów jezdnych 
uzyskały ochronę patentową przez Urząd Patentowy RP. Przykłady pojazdów 
pokazano na rys. 1 i 2.

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Cichy	R.:	50%,	Czerwiński	J.:	50%

Rafał Cichy
dr inż., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów 
Szynowych „TABOR”, tel.: +48 663 055 108, e-mail: 
rafal.cichy@tabor.com.pl

Jarosław Czerwiński
dr inż., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów 
Szynowych „TABOR”, tel.: +48 603 508 866, e-mail: 
j.czerwinski@tabor.com.pl
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Rys. 1. Pojazd szynowo-drogowy z podnośnikiem koszowym

Rys. 2. Pojazd szynowo-drogowy do czyszczenia wybranych rodzajów infrastruktury

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił w Europie dynamiczny rozwój pojazdów 
szynowo-drogowych z różnorodnym specjalistycznym wyposażeniem. Pojazdy 
szynowo-drogowe charakteryzują się dużą mobilnością, możliwością zmiany toru 
w praktycznie każdym miejscu, oraz odpowiednio małymi kosztami eksploatacji 
w odniesieniu do taboru szynowego.
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Przemysł samochodowy wychodzi naprzeciw potrzebom europejskich produ-
centów pojazdów szynowo-drogowych, przystosowując pojazdy samochodowe do 
ich adaptacji na pojazdy szynowo-drogowe. W Polsce do adaptacji pojazdu samo-
chodowego na pojazd szynowo-drogowy wykorzystuje się standardowe pojazdy 
drogowe, co istotnie ogranicza ich możliwości funkcjonalne jako pojazdu szynowo-
-drogowego.

Zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce pojazdy szynowo-drogowe cha-
rakteryzowały się różnorodnymi rozwiązaniami technicznymi. Podstawowa różni-
ca wynikała z zastosowanych rozwiązań przeniesienia napędu. Rozwiązania stoso-
wane w ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR” można podzielić na:

– szynowy układ jezdny rolkowy, gdzie rolki są dociskane odpowiednią siłą 
pionową do toru i prowadzą pojazd w torze, a napęd i hamowanie pojazdu 
na torze są realizowane przez koła drogowe, które są oparte na szynach,

– szynowy układ jezdny z napędem ciernym bębnowym, gdzie rolki są doci-
skane odpowiednią siłą pionową do toru i prowadzą pojazd w torze, a napęd 
i hamowanie pojazdu na torze są realizowane przez koła drogowe, które są 
oparte na elemencie pośrednim umieszczonym na rolce jezdnej,

– szynowy układ jezdny, gdzie koła drogowe są unoszone na odpowiednią wy-
sokość od poziomu toru, a napęd i hamowanie pojazdu na torze zapewniają 
silniki hydrauliczne zamontowane bezpośrednio w rolkach prowadzących.

Szczegółowe opisy powyższych rozwiązań zaprezentowane są w literaturze 
[1,2,3]. Wszystkie powyższe rozwiązania, mimo różnic, muszą spełnić wyma-
gania homologacyjne. Należy zauważyć, że spełnienie wymagań normatywnych 
nie oznacza jednocześnie spełnienia obecnie obowiązujących wymagań homolo-
gacyjnych, które warunkują dopuszczenie pojazdów do eksploatacji, zarówno do 
pracy na bocznicach, jak i do pracy liniowej. Elementem komplikującym proces 
homologacji jest również fakt, iż homologacja musi być prowadzona w odniesieniu 
do przepisów ruchu drogowego i kolejowego. W praktyce oznacza to podwójny 
proces homologacji, gdyż nie istnieją przepisy, które mają zastosowanie tylko do 
pojazdów szynowo-drogowych.

2. Homologacja pojazdów dwudrogowych

Przepisy, implementujące Dyrektywę 2008/57/WE [11] w sprawie interopera-
cyjności systemu kolei we Wspólnocie Europejskiej wprowadziły znaczące zmiany 
w systemie homologacji i dotyczą całej sieci kolejowej.

Dopuszczenia do eksploatacji pojazdów szynowych w Polsce muszą być zgodne 
z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 
2019 r. poz. 710 [4]). Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy 
dotyczącej interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, czyli europejskiego 
projektu, który ma poprawić konkurencyjność sektora kolejowego w stosunku do 
innych rodzajów transportu.
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Ustawa [4] obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące dopuszczania do eksploatacji 
wyrobów oraz określonych części systemu kolei, zapewnienia interoperacyjności 
systemu kolei na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasady prowadzenia kra-
jowego rejestru infrastruktury kolejowej, zasady korzystania z infrastruktury ko-
lejowej, zarządzania infrastrukturą kolejową i jej utrzymania, zasady prowadzenia 
ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych.

Z punktu widzenia homologacji istotnym elementem opisanym w ustawie [4] 
są zasady według których homologowane są pojazdy. Pojazdy zgodnie z przepisa-
mi europejskimi winny spełniać tzw. wymagania zasadnicze. Spełnienie wymagań 
z zakresu bezpieczeństwa, niezawodności i bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony śro-
dowiska naturalnego i zgodności technicznej przez pojazdy szynowe odbywa się 
dwoma trybami dopuszczenia pojazdów do eksploatacji zgodnie ze schematem 
pokazanym na rys. 3.

Rys. 3. Tryby dopuszczania pojazdów w Polsce [5]

Przedstawiony diagram dzieli pojazdy szynowe w Polsce na dwie grupy. Pierw-
szą stanowią pojazdy nie objęte TSI czyli takie, których ocena będzie zakończona 
świadectwem dopuszczenia do eksploatacji. Tryb oceny przeprowadzony według 
„trybu świadectwowego” obowiązuje dla pojazdów określonych w art. 23 Usta-
wy o transporcie kolejowym [4]. Podstawowym dokumentem służącym do oceny 
jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. 
w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń 
i pojazdów kolejowych [6].

W ustawie określono m.in., że warunkiem dopuszczenia do eksploatacji po-
jazdów, jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego dla 
pierwszego egzemplarza. Decyzje w sprawach dotyczących wydania, odmowy lub 
cofnięcia świadectwa będzie podejmować Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. 
Kolejne egzemplarze danego typu budynków lub urządzeń będą dopuszczane do 
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użytku na podstawie odpowiedniej deklaracji zgodności z pierwszym egzempla-
rzem, wydawanej przez producenta.

W rozporządzeniach podano zakres badań koniecznych dla pojazdów szyno-
wych, które podzielono na pojazdy trakcyjne, wagony pasażerskie, wagony to-
warowe, pojazdy specjalne. Dla wymienionych pojazdów określono w sposób 
ogólny zakres badań bez precyzyjnego wskazania dokumentów odniesienia. Jako 
odniesienie można zatem zastosować karty UIC, normy lub przepisy TSI. Pojazdy 
szynowo-drogowe stanowią specyficzną odmianę pojazdów specjalnych. Analizu-
jąc zapisy rozporządzenia można zauważyć, że dla pojazdów szynowo-drogowych 
określono 22 zakresy sprawdzeń, które niejednokrotnie rozbite są na kilka mniej-
szych zagadnień szczegółowych. Zakresy można podzielić na dwie grupy. Pierwsza 
obejmuje 11 zagadnień z zakresu ogólnego (obowiązującego dla wszystkich pojaz-
dów) oraz 11 zagadnień z zakresu obowiązującego tylko dla pojazdów specjalnych.

Drugą grupę przedstawioną na rys. 3 stanowią pojazdy przeznaczone do poru-
szania się po linii kolejowej, które muszą spełniać wymagania dla pojazdów obję-
tych TSI. Pojazdy objęte TSI dzielą się na dwie grupy: pojazdy zgodne z TSI i po-
jazdy niezgodne z TSI. Dla każdej z tych grup można wyodrębnić pojazdy, które 
posiadają już dopuszczenie w innym kraju lub takie, które takiego dopuszczenia 
jeszcze nie uzyskały. Pojazdy, które nie mają dopuszczenia w żadnym kraju należą-
cym do Wspólnoty podlegają pełnej weryfikacji WE. Dla pojazdów, które zostały 
dopuszczone w innym kraju członkowskim stosuje się procedurę zgodną z art. 23c 
Ustawy o transporcie kolejowym [4]:

Nie wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazd kolejowy 
zgodny z TSI, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w innym pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli TSI dotyczące pojazdów nie określają punktów 
otwartych i szczególnych przypadków, a pojazd ten porusza się wyłącznie po sieci 
kolejowej zgodnej z TSI, które nie określają punktów otwartych i szczególnych przypadków.

Można w takim przypadku mówić o pełnej akceptacji wyników i metod badań, 
które muszą być identyczne na terenie całej wspólnoty.

Szczegółowy opis postępowania dla pojazdów zgodnych i niezgodnych z TSI 
można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 
kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Zakres sprawdzeń 
znajduje się w załączniku IV do rozporządzenia i obejmuje 14 obszarów zagadnień. 
Wytyczne te dotyczą wszystkich pojazdów i uwagą zawartą w § 14:

§ 14. W przypadku pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI, przystosowanego do poru-
szania się po torach kolejowych i drogach publicznych (pojazdu szynowo-drogowego), wyma-
gany zakres parametrów koniecznych do skontrolowania obejmuje wyłącznie pkt 1-4, 7, 11 
i 13 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

Zgodnie z zapisami wymienione zagadnienia dla pojazdów szynowo-drogo-
wych zostały ograniczone do 7 obszarów wymagających sprawdzenia. Stanowi to 
znaczne bardziej racjonalne podejście dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie 
zezwolenia do eksploatacji. Przykładem może być brak konieczności sprawdzenia 
pojazdów pod względem zastosowanych materiałów niemetalowych. Dla pojaz-
dów kolejowych wymagania materiałów niemetalowych określa norma PN EN 
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45545 [8]. Zastosowanie tej normy oznaczałoby powielenie wymagań w zakresie 
palności dla pojazdów, gdyż pojazdy są już najczęściej dopuszczone do ruchu na 
drogach i odpowiednie klasy palności muszą być spełnione (adekwatne dla trans-
portu drogowego). Bezzasadne byłoby więc przebudowanie pojazdu drogowego 
w obszarach gdzie nie jest to konieczne z punktu widzenia eksploatacji pojazdu 
na torach.

Do zagadnień koniecznych do sprawdzenia należą:
1. Dokumentacja ogólna z uwzględnieniem opisu nowego, odnowionego lub 

modernizowanego pojazdu i jego przeznaczenia, projektu, napraw, informa-
cji dotyczących eksploatacji i utrzymania, dokumentacji technicznej.

2. Konstrukcja i części mechaniczne, w tym integralność mechaniczna i in-
terfejs między pojazdami z uwzględnieniem urządzeń cięgłowo-zderznych, 
przejść międzywagonowych, wytrzymałość konstrukcji pojazdu i jego wy-
posażenia, pojemność ładunkowa, bezpieczeństwo bierne, w tym zewnętrz-
na i wewnętrzna wytrzymałość zderzeniowa.

  3. Współdziałanie pojazdu z torem i zagadnienia skrajni, w tym interfej-
sy mechaniczne z infrastrukturą z uwzględnieniem zachowania statyczne-
go i dynamicznego, skrajni budowli i skrajni ładunkowej, szerokości toru, 
układów biegowych.

  4. Urządzenia hamowania, w tym urządzenia zapobiegające poślizgowi kół 
i urządzenia sterowania hamowaniem, oraz skuteczność hamowania służbo-
wego, nagłego i postojowego.

5. Wymogi w zakresie zewnętrznych systemów ostrzegania, oznakowania, 
funkcji i integralności oprogramowania: zewnętrzne systemy ostrzegania, 
oznakowanie, funkcjonalność i integralność oprogramowania, w tym funk-
cje dotyczące bezpieczeństwa mające wpływ na zachowanie pociągu oraz 
magistrala komunikacyjna pociągu.

6. Obsługa, w tym urządzenia pokładowe i interfejsy przeznaczone dla czyn-
ności obsługowych.

7. Wymogi eksploatacyjne, w tym szczególne wymogi eksploatacyjne dla po-
jazdów z uwzględnieniem trybu pracy podczas awarii i przywracania spraw-
ności pojazdu.

Powyższa numeracja jest zgodna z numeracją wykazu parametrów pojazdu 
kolejowego do skontrolowania w celu dopuszczenia do eksploatacji pojazdów ko-
lejowych niezgodnych z TSI opublikowanego w rozporządzeniu w sprawie intero-
peracyjności [7].

3. Wymagania homologacyjne przy projektowaniu

Przystępując do projektu należy mieć na uwadze ostateczny cel jakim jest praca 
urządzenia w określonych warunkach. W przypadku pojazdów szynowo-drogo-
wych warunki są zdefiniowane przez przepisy kolejowe. Określone w przepisach 
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wymagania są konieczne do spełnienia. Należy więc już na etapie wyboru pojazdu 
drogowego, przeznaczonego do przebudowania na pojazd szynowo-drogowy, oce-
nić możliwości jego pozytywnej homologacji.

Zakres zagadnień przedstawionych powyżej jest szeroki. Poniżej omówiono 
wybrane zagadnienia w celu zaprezentowania metodyki podejścia na etapie pro-
jektowania. Objęte punktem 2 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności za-
gadnienia związane z konstrukcją i częściami mechanicznymi, a w szczególności: 
wytrzymałość pojazdu, obciążenie i rozkład masy, naciski, mocowanie urządzeń do 
pudła, sprzęgi. Na rys. 4 przedstawiono przykład rozciągania pojazdu szynowo-
-drogowego.

Próby wytrzymałościowe są istotne szczególnie dla maszyn szynowo-drogo-
wych zbudowanych na bazie istniejących pojazdów drogowych. Każda zmiana 
w konstrukcji maszyny kategorii 9 w stosunku do pierwotnego projektu pojazdu 
bazowego wymaga dowodu, że konstrukcja ramy maszyn jest zgodna z przezna-
czeniem. Zmiany takie mogą być konieczne w szczególności, gdy maszyna prze-
znaczona jest do współpracy z innymi pojazdami. Pojazdy takie wymagają spraw-
dzenia w zależności od istotności zmiany. Dowód może być przeprowadzony na 
stanowisku badawczym lub w postaci obliczeń symulacyjnych.

Rys. 4. Próba rozciągania pojazdu szynowo drogowego

Zmiany w konstrukcji pojazdu dokonywane są już na etapie konstrukcji. Przy-
kładem może być pojazd szynowo-drogowy, który został wyposażony w dodat-
kowe elementy. Ciągnik wyposażono w odpowiedni wspornik (1) przeznaczony 
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do zamocowania osi przedniej ciągnika, przedniego układu pociągowo zderznego 
(rys. 5a) oraz belki wzmacniające (2 i 3) pokazanych na rys. 5b. Belki wzmacnia-
jące wprowadzone po obu stronach korpusu podwozia zamocowano do korpusu 
w części środkowej i końcowej.
a)

b)

Rys. 5. Dodatkowe belki w pojeździe szynowo-drogowym podwyższające wytrzymałość [9]

Wszystkie zmiany dokonane w pojeździe winny być zgłoszone do jednostki 
homologującej i zostać poddane ocenie. Ważne jest, aby współpracę podjąć już 
na etapie projektu, gdyż może okazać się, że zmiany nie zostaną zaakceptowane 
z punktu widzenia procesów dopuszczenia pojazdu do ruchu, a ich kolejna moder-
nizacja już na gotowym pojeździe może nieść za sobą znaczące koszty.

Kolejnym zagadnieniem bezpośrednio wpływającym na bezpieczeństwo są ob-
jęte punktem 4 rozporządzenia [4] zagadnienia związane z hamulcem. Zagadnie-
nia te obejmują:

– wymogi funkcjonalne w zakresie hamowania,
– wymogi bezpieczeństwa,
– kontrole hamowania,
– skuteczność hamowania,
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– zarządzanie skutecznością hamowania,
– wytwarzanie siły hamowania,
– elementy hamulca ciernego.
Każde z tych zagadnień hamulcowych podzielone jest na kolejne szczegółowe 

wytyczne obejmujące hamowanie: robocze, bezpośrednie, dynamiczne, postojowe. 
Poszczególne wytyczne odnoszą się do hamulców klockowych, tarczowych, ma-
gnetycznych, wiroprądowych, hamowania postojowego itd. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na zakres norm przypisanych do zagadnień hamulca. Projektanci po-
jazdów przyzwyczajeni do pojazdów typowo kolejowych muszą w przypadku po-
jazdów szynowo-drogowych uwzględnić realizacje procesów hamowania poprzez 
tarcie opony o szyny. Wytyczne te znajdują się w normie EN-15746, która obecnie 
nie jest uwzględniona w Liście Prezesa UTK [10]. Jej zastosowanie jest niezbędne 
w celu określania tak podstawowych parametrów jak droga hamowania. Należy 
zauważyć, że zgodnie z przepisami pojazd szynowo-drogowy winien spełniać wy-
magania dla lokomotywy, gdy jest pojazdem posiadającym możliwość samodziel-
nej jazdy lub dla wagonu, gdy jest pojazdem ciągniętym przez inne pojazdy.

Osobnym zagadnieniem są pojazdy wyposażone w sprzęg i przeznaczone do 
pracy z innymi pojazdami. Pojazdy te często poruszając się samodzielnie realizują 
proces hamowania poprzez tarcie pomiędzy oponą a szyną, natomiast mogą zaini-
cjować proces hamowania w ciągnionych pojazdach. Na rys. 6 pokazano przykład 
pojazdu posiadającego zabudowane zbiorniki powietrza na dachu pojazdu, a na 
rys. 7 pokazano elementy hamulca znajdujące się w kabinie maszynisty.

Rys. 6. Przykład pojazdu wyposażonego w zbiorniki służące do hamowania składem wagonów 
Źródło: archiwum autora
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Rys. 7. Elementy układu hamulcowego zabudowanego w kabinie pojazdu szynowego 
Źródło: archiwum autora

4. Podsumowanie 

Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne w pojazdach szynowo-drogowych sta-
nowią wyzwanie dla konstruktorów. Istotnym wyzwaniem dla konstruktorów są 
techniczne aspekty homologacji. Zróżnicowanie pojazdów może powodować pro-
blemy z uzyskaniem dopuszczenia pojazdu do eksploatacji, niemniej wykonanie 
wymaganych rozporządzeniem badań jest niezbędne dla zachowania bezpieczeń-
stwa.

Proces homologacji pojazdu nie rozgranicza kategorii pojazdów, tak jak dostęp-
ne przepisy normatywne. Powoduje to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wszystkie typy pojazdów podlegają tym samym wymaganiom. Szczególnie nie-
zbędne jest rozdzielenie wymagań dla pojazdów kategorii 8 i 9.

Istotnym elementem dla homologacji pojazdów jest zaangażowanie w proces 
dopuszczenia pojazdu operatora linii, po której porusza się pojazd. Podmioty te 
najlepiej znają charakterystykę torów wraz ze wszystkimi ograniczeniami, które 
mogą się na nich pojawić.



45PROJEKTOWANIE POJAZDÓW DWUDROGOWYCH – WYMAGANIA PRAWNE

W ostatnim czasie UTK przy wsparciu jednostek upoważnionych podjęło dzia-
łania mające umożliwić homologację pojazdów szynowo-drogowych. Działania te 
mają doprowadzić do stworzenia wykazu przepisów pozwalających na bezpieczną 
eksploatację pojazdów dwudrogowych.

Należy zwrócić uwagę, że obecność na Polskich torach pojazdów szynowo-dro-
gowych jest niezbędna, a ich rola jest nieoceniona przy prowadzeniu prac zarówno 
remontowych jak i pomocniczych.
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MODERNIZACJA URZĄDZEŃ STEROWANIA 
RUCHEM KOLEJOWYM W OBSZARACH, DLA KTÓRYCH 

WYSTAWIONO CERTYFIKAT WERYFIKACJI WE 
PODSYSTEMU STEROWANIE1

Streszczenie. W dobie dynamicznego rozwoju transportu kolejowego spowodowanego reali-
zacją wielu inwestycji kolejowych zaczynają być zauważalne pewne problemy związane z reali-
zacją inwestycji kolejowych, które odnoszą się do uzyskania zezwolenia do dopuszczenia do eks-
ploatacji podsystemów strukturalnych. Większość realizowanych inwestycji jest współfinansowana 
ze środków unijnych, a ich głównym celem jest zwiększenie prędkości na liniach kolejowych przy 
utrzymaniu lub poprawie poziomu bezpieczeństwa. Oprócz modernizacji linii kolejowych z in-
frastrukturą towarzyszącą, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, czy urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym, linie kolejowe wyposażane są w urządzania przytorowe systemu ERTMS/ETCS. 
Wszystkie modernizowane linie kolejowe zgodnie z prawem europejskim jak i krajowym podlegają 
procesowi certyfikacji. W stosunku do linii wyposażonych w systemy ERTMS/ETCS, które zostały 
już scertyfikowane, jak i dopuszczone do eksploatacji, podejmowane są działania mające na celu 
polepszenie parametrów eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. Z tego też względu konieczna 
staje się ocena wpływu realizowanych inwestycji na zabudowane już urządzenia systemu ERTMS/
ETCS, które posiadają ważny certyfikat weryfikacji WE i uzyskały lub oczekują na otrzymanie 
zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji wydanego przez Prezesa UTK.

Słowa kluczowe: certyfikacja, podsystem sterowanie, zezwolenie na dopuszczenie do eks-
ploatacji

1. Eksploatacja linii kolejowej

Przekazanie zmodernizowanej linii kolejowej do eksploatacji możliwe jest po 
uzyskaniu w narodowym organie bezpieczeństwa (UTK), zgodnie z przepisami 
prawa, zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji. Zezwolenie na dopuszczenie 
do eksploatacji nie jest fizycznym dopuszczeniem do eksploatacji. Jest to bowiem 
dokument zezwalający przewoźnikowi lub zarządcy infrastruktury na podjęcie de-
cyzji o rozpoczęciu eksploatacji pojazdu lub podsystemu, po włączeniu do swojego 
systemu zarządzania bezpieczeństwem nowego pojazdu lub podsystemu. Eksplo-
atowane przez zarządców i przewoźników kolejowych mogą być tylko i wyłącz-

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Gradowski	P.:	60%,	Kycko	M.:	40%
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nie pojazdy kolejowe i podsystemy strukturalne, na które Prezes UTK wydał 
zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. Każdy z podsystemów może zostać 
dopuszczony do eksploatacji tylko wówczas, gdy jest skonstruowany i zainstalo-
wany w ten sposób, że spełnia zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności 
oraz jest zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei, w skład którego 
wchodzi, natomiast składniki interoperacyjności, z których się składa, są zainstalo-
wane i użytkowane w sposób właściwy [4].

Uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, zgodnie z literą obowią-
zującego prawa [16,13], wymaga przedłożenia kompletu dokumentów. Jednym 
z kluczowych dokumentów, który należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dopusz-
czenie do eksploatacji, jest certyfikat weryfikacji WE wystawiony przez uprawnio-
ną jednostkę notyfikowaną, posiadającą kompetencje dla ocenianego podsystemu, 
w odniesieniu do dyrektyw nowego podejścia (w tym podsystem sterowanie [12]). 
Wykonywany proces certyfikacji ma na celu potwierdzenie spełnienia wymagań 
zasadniczych interoperacyjności w rozpatrywanym składniku interoperacyjności 
czy podsystemie strukturalnym. Pozytywny wynik weryfikacji, umożliwia wysta-
wienie dla składnika certyfikatu zgodności WE, a dla podsystemu wspomnianego 
powyżej certyfikatu weryfikacji WE. Otrzymany przez wnioskodawcę właściwy 
certyfikat upoważnia wykonawcę czy producenta do wystawienia odpowiedniej 
deklaracji zgodności WE lub deklaracji weryfikacji WE, potwierdzającej przyjęcie 
przez wystawcę potwierdzenia na własną odpowiedzialność, że dostarczone przez 
nich wyroby są zgodne z wymaganiami europejskimi. Taka deklaracja stanowi ko-
lejny ważny dokument przedkładany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do eksplo-
atacji do Prezesa UTK. Dodatkowo do wniosku składane są również dokumenty 
wytworzone w niezależnym, równoległym do certyfikacji procesie, który wyko-
rzystując zapisy [15,14] obliguje w ramach oceny podsystemu przeprowadzenie 
wyceny i oceny ryzyka oraz uzyskania raportu w sprawie oceny bezpieczeństwa.

Wraz z postępującą ilością zmodernizowanej infrastruktury kolejowej, co-
raz częściej spotykane będą sytuacje, w każdym podsystemie strukturalnym, dla 
których zakończony został proces certyfikacji oraz wystawione są już dokumenty 
poświadczające dopuszczenie do eksploatacji, a na styku wykonanych robót do-
konana zostanie zmiana określonego elementu infrastruktury, który m.in. zagwa-
rantuje polepszenie parametrów eksploatacyjnych systemu kolejowego. Sytuacje 
takie wiążą się z wykonaniem określonych robót w certyfikowanym systemie oraz 
z koniecznością uzyskania nowego dopuszczenia do eksploatacji, co wskazuje rów-
nież na konieczność powtórzenia procesu certyfikacji. W tym miejscu nasuwają 
się więc pytania, na przykład: czy takie sytuacje w ogóle powinny mieć miejsce?; 
skoro należy powtarzać cały proces uzyskania dopuszczenia do eksploatacji to w ja-
kim zakresie konieczne jest przeprowadzenie ponownej certyfikacji?. Między in-
nymi w celu unikania konieczności powtarzania procesu uzyskania dopuszczenia 
do eksploatacji wykonawcy wykorzystując zapisy rozporządzenia 402/2013 [15] 
przyjmują stanowisko, że wprowadzona przez nich zmiana w systemie kolejowym 
jest nieznacząca. W wielu przypadkach od strony technicznej taki wynik oceny jest 
słuszny, gdyż podobne rozwiązania stosowane są powszechnie, jednak patrząc na 
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funkcjonowanie całego podsystemu taki wynik oceny może wpłynąć negatywnie 
na poziom bezpieczeństwa, ponieważ dany podsystem nie jest zweryfikowany po 
wprowadzonych zmianach. Przykłady takich inwestycji obejmujących podsystem 
Sterowanie, dla których następuje zmiana lub dobudowa elementów po scertyfi-
kowaniu określonego odcinka linii kolejowej oraz uzyskaniu dokumentu poświad-
czającego uzyskanie zezwolenia do dopuszczenia do eksploatacji, przedstawiono 
w dalszej części niniejszego materiału.

2. Zadania inwestycyjne realizowane w obszarach linii kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca narodowej infrastruktury kole-
jowej, poprzez swoją działalność inwestycyjną dąży do osiągnięcia celu, jakim jest 
poprawa sprawności i wydajności systemu transportowego kraju, poprzez realiza-
cję szerokiego programu inwestycyjnego, obejmującego modernizacje wielu linii 
kolejowych. W ostatnich latach zauważalny staje się wzrost liczby realizowanych 
inwestycji kolejowych, które swoim zakresem obejmują modernizację urządzeń za-
liczanych do podsystemu sterowanie. Zgodnie z dyrektywą [3] podsystem struk-
turalny sterowanie – urządzenia przytorowe został zdefiniowany, jako „wszelkie 
przytorowe urządzenia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sterowa-
nia ruchem pociągów na sieci”. Definicję podsystemu sterowanie można również 
przedstawić w ujęciu funkcjonalnym, jako system, który w każdych warunkach 
eksploatacyjnych ma zapewnić bezpieczne sterowanie ruchem kolejowym, czyli 
w szczególności ma nie dopuścić do zderzeń czołowych pociągów, zderzeń na roz-
jazdach, do przekroczeń prędkości itd. Natomiast zgodnie z ustawą [16] system 
sterowania ruchem kolejowym określa się jako „urządzenia niezbędne do zapew-
nienia bezpieczeństwa oraz sterowania ruchem pociągów na sieci kolejowej wraz 
z urządzeniami do zapewnienia komunikacji i oprogramowaniem urządzeń stero-
wania”.

Od dłuższego czasu, każdy rok jest dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ko-
lejnym okresem wykorzystywania środków m.in. perspektyw finansowych, dzięki 
którym realizowane są projekty inwestycyjne ujęte w Krajowym Programie Kole-
jowym (KPK) [6]. Głównym celem KPK, zgodnie z przyjętymi innymi dokumen-
tami strategicznymi, jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowa-
nym systemie transportowym kraju, przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci 
linii kolejowych w zakresie dotyczącym transportu kolejowego. Oprócz powyżej 
zdefiniowanego celu, realizacja prac ma się przyczynić również do zwiększenia bez-
pieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego, w tym prowadzenia ruchu 
kolejowego. Poprawa tych parametrów wynika z modernizacji lub rewitalizacji 
nawierzchni kolejowej, wymianie urządzeń sieci trakcyjnej, a także modernizacji 
lub zabudowy nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kole-
jowym. Odnosząc się tylko do branży sterowania ruchem kolejowym, w opisach 
zadań inwestycyjnych pojawia się coraz więcej takich inwestycji, które mają na 
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celu wprowadzenie nowych, interoperacyjnych systemów klasy A, zarówno w ob-
szarze zarządzania i sterowaniu ruchem kolejowym, jak i łączności wykorzystującej 
pasmo cyfrowe. Zgodnie z zapisami [5] przekazanymi w lipcu 2017 r. do Ko-
misji Europejskiej, będącymi aktualizacją Narodowego Planu Wdrażania ERTMS 
w Polsce [6], przewiduje się, że w system ERTMS/ETCS do 2023 roku zostanie 
wyposażonych 2480 km linii kolejowych (wliczając odcinki już wyposażone), a w 
perspektywie do 2030 roku liczba ta wzrośnie ponad dwukrotnie, przekraczając 
6549 km. W kolejnych latach (do roku 2050) zgodnie z założeniami [5] planuje 
się wyposażyć w system ERTMS/ETCS kolejne 1500 km linii kolejowych. W od-
niesieniu do systemu ERTMS/GSM-R do końca 2023 roku planowane jest zakoń-
czenie wdrożenia sieciowego projektu zabudowy GSM-R na 13,6 tys. linii kole-
jowych, co w połączeniu z dotychczas zrealizowanymi inwestycjami przyczyni się 
do objęcia niemal całej sieci kolejowej w Polsce zasięgiem tego systemu łączności.

Rys. 1. Mapa inwestycji realizowanych przez PKP PLK 
Źródło: [8]

Wykorzystując powyższy rysunek (rys. 1) można zilustrować, na jaką skalę pro-
wadzone są jednocześnie realizowane inwestycje kolejowe. Inwestycje te mają róż-
ny zakres modernizacji, obejmując jeden lub wiele podsystemów strukturalnych, 
a za ich realizację odpowiadają różni wykonawcy, którzy w obszarze podsystemu 
Sterowanie zabudowują urządzenia sterowania ruchem kolejowych (srk) różnych 
producentów. Każda taka inwestycja podlega oddzielnemu procesowi uzyskania 
dokumentów autoryzacyjnych, będących podstawą o ubieganie się o zezwolenie na 
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dopuszczenie do eksploatacji, co skutkuje tym, że integracja systemów srk pomię-
dzy liniami kolejowymi, które były modernizowane w ramach różnych procesów 
inwestycyjnych, nie jest łatwa. Większość błędów związanych z brakiem wymogu 
uzyskania dokumentów autoryzacyjnych dla współpracujących systemów srk za-
budowanych w ramach różnych procesów inwestycyjnych powstaje już na etapie 
tworzenia dokumentacji przetargowej.

3. Przykłady modernizacji linii kolejowej, dla której wystawiono certyfi-
kat weryfikacji WE

W celu pokazania wpływu realizacji nowego zadania inwestycyjnego, odno-
sząc się do bazowego fragmentu linii kolejowych zlokalizowanych na odcinku Le-
gnica – Węgliniec – Bielawa Dolna, dla którego to obszaru wystawiony został 
certyfikat weryfikacji WE dla podsystemu Sterowanie oraz uzyskano zezwolenie 
na dopuszczenie do eksploatacji [17], przenalizowano różne procesy inwestycyjne, 
realizowane w ciągu podstawowym, jak i na odcinkach stycznych do linii bazowej, 
pod względem zmian, jakie wprowadzają w podsystemie oraz ryzyk, które z tym 
są związane. Zaprezentowany w podsumowaniu wynik analizy odnosi się do opisa-
nych poniżej inwestycji modernizacyjnych.

3.1. Budowa nowego mostu na Nysie Łużyckiej

O właściwych parametrach linii kolejowej decyduje nie tylko dobry stan ukła-
du torowego, lecz także stan obiektów inżynieryjnych. Przykładowym projektem 
poprawiającym parametry eksploatowanych obiektów inżynieryjnych na liniach 
kolejowych jest zadanie inwestycyjne „Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II 
odcinek Bielawa Dolna – Horka: Budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elek-
tryfikacja” [11], rys. 2. Dzięki realizacji tego zadania inwestycyjnego, zarządca 
infrastruktury zamierza osiągnąć następujące cele: osiągnięcie możliwości wpro-
wadzenia ruchu dwutorowego oraz osiągnięcie kompatybilności z urządzeniami 
eksploatowanymi na sieci kolejowej DB Netz.

Zadanie to polega na wybudowaniu kolejowego mostu granicznego przez Nysę 
Łużycką między Horką i Węglińcem na 130,470 km nurtu rzeki, w kilometrze 
13,424 linii kolejowej nr 295 Węgliniec – Bielawa Dolna, wraz z elektryfikacją 
linii od miejsca zakończenia elektryfikacji (tor 1 km 13,315; tor 2 km 13,384) do 
punktu styku sieci trakcyjnej zarządzanej przez polskiego oraz przez niemieckiego 
zarządcę infrastruktury. Prace wykonywane przez spółkę PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. obejmą:

• budowę mostu granicznego przez rzekę Nysa Łużycka, znajdującego się na 
rozbudowanej międzynarodowej trasie towarowej (korytarz transportowy 
C-E 30) w obrębie paneuropejskiego korytarza transportowego nr III,
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• przebudowę układu torowego z jednotorowego na dwutorowy (w śladzie 
linii przerywanej, rys. 2),

• dostosowanie do układu dwutorowego zewnętrznych urządzeń sterowa-
nia ruchem kolejowym na posterunku odgałęźnym Bielawa Dolna wraz ze 
zmianą aplikacji w systemie komputerowych urządzeń sterowania na niniej-
szym posterunku i stacji Węgliniec oraz dobudową dodatkowych urządzeń 
wchodzących w skład podsystemu sterowanie,

• przebudowę kabla telekomunikacyjnego oraz linii światłowodowej,
• zabudowę sieci trakcyjnej nad nowym układem torowym do punktu styku 

sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i DB Netz.

Rys. 2. Fragment układu posterunku odgałęźnego Bielawa Dolna podlegający modernizacji 
Źródło: [1]

Jak wspomniano wcześniej, linia kolejowa numer 295 była jedną z pierwszych 
linii, na których wykonano zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 (zakoń-
czenie robót grudzień 2016 r.). Przetarg na realizację tego zadania ogłoszono po 
uzyskaniu pośrednich certyfikatów weryfikacji WE na etapie projektu i zabudowy 
oraz przeprowadzanych na całej długości linii testów, które to testy na etapie prób 
końcowych w listopadzie 2015 roku potwierdziły spełnienie wymagań zasadni-
czych. Po uzyskaniu końcowego certyfikatu weryfikacji WE system, cała pilotażo-
wa linia uzyskała 3 marca 2016 roku autoryzację narodowego organu bezpieczeń-
stwa [17], co dało zarządcy infrastruktury podstawę prawną do przekazania jej do 
komercyjnej eksploatacji.

W nowym zadaniu inwestycyjnym (budowa mostu), zapisy weryfikują, w jaki 
sposób w dokumentacji przetargowej zamawiający (zarządca infrastruktury) od-
nosi się do powiązania tych dwóch projektów inwestycyjnych oraz zagadnień 
związanych z certyfikacją, tj.: certyfikacji przebudowy obiektu inżynieryjnego, 
powiązania nowego mostu ze zmienionym układem torowym oraz dostosowany-
mi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, z koniecznością przeprowadzenia 
ponownej certyfikacji elementów zmienionych (stacja Węgliniec oraz posterunek 
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odgałęźny Bielawa Dolna), ocenionych w certyfikowanym systemie ERTMS/ETCS 
poziomu 2 na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. W dokumentacji 
zamówienia, poszczególne zapisy charakteryzują ogólny opis przedmiotu zamó-
wienia, obejmujący:

•	 wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do przygoto-
wania i wykonania robót budowlanych,

•	 uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia robót, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,

•	 uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego,
•	 wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, 

z obsługą geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym dla właściwe-
go wykonania tych robót,

•	 uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Zamówienie obejmuje następujące zadania:
•	 budowa nowego obiektu mostowego wraz z robotami towarzyszącymi, 

w tym rozbiórka istniejącego obiektu – w opcji etapowej w dwóch fazach, 
z utrzymaniem ruchu w jednym torze,

•	 przebudowa w niezbędnym zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejo-
wym na odcinku Bielawa Dolna – Horka w związku z projektem budowy 
mostu kolejowego, z uwzględnieniem budowy etapowej w dwóch fazach, 
z utrzymaniem ruchu w jednym torze,

•	 budowa sieci trakcyjnej, stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci do punk-
tu styku sieci trakcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i DB Netz wraz 
z robotami towarzyszącymi, w tym zmiana lokalizacji kabiny sekcyjnej,

•	 przebudowa kabla telekomunikacyjnego oraz budowa linii światłowodowej 
od nowo zlokalizowanej kabiny sekcyjnej do kontenera zasilania zespołów 
telekomunikacyjnych, zlokalizowanego przy kontenerach stacyjnych poste-
runku odgałęźnego Bielawa Dolna.

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym projektu, zamawiający tylko w części 
telekomunikacyjnej informuje o pracach związanych z zabudową systemu ERTMS/
ETCS poziomu 2 oraz GSM-R, objętych odrębnym kontraktem. Jest to tylko jed-
na informacja w całym dokumencie, dotycząca innych robót na linii kolejowej nr 
295. Zamawiający informuje tylko o pracach związanych z zabudową systemu 
ERTMS/ETCS poziomu 2 oraz GSM-R.

Zapisy wymagań dotyczących przebudowy mostu są ściśle związane z wymie-
nionymi celami i oczekiwanymi rezultatami. Odnoszą się nie tylko do obiektu 
inżynieryjnego, ale także do branż towarzyszących – między innymi do branży do-
tyczącej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Zgodnie z obowiązującym pra-
wem, do projektu mostu wraz z robotami towarzyszącymi, zarządca infrastruktury 
wymaga uzyskania certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności dla elementów 
podtorza i odwodnienia, nasypów oraz urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. 
W szczegółowych zapisach zamawiający nie wskazuje konieczności uzyskania 
uzgodnienia realizowanego projektu mostowego z innymi projektami.
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3.2. Weryfikacja WE podsystemu strukturalnego Sterowanie dla zrealizowa-
nej przebudowy mostu na Nysie Łużyckiej

Począwszy od wskazania w [6] linii kolejowej Legnica – Węgliniec – Bielawa 
Dolna jako linii pilotażowej, na której dokonana zostanie pierwsza w kraju zabu-
dowa systemu ERTMS/ETCS, analizując pojawiające się na stronie internetowej 
[9] zarządcy infrastruktury przetargi, można odnieś wrażenie, iż w obszarze za-
budowanego systemu ERTMS, na przestrzeni kolejnych 3 lat, rozpisanych zostało 
kilka postępowań przetargowych na prace modernizacyjne w obszarze podsyste-
mu Sterowanie. Nie licząc pierwszego przetargu, dotyczącego zabudowy systemu 
ERTMS/ETCS, który uzyskał w marcu 2016 roku autoryzację narodowego organu 
bezpieczeństwa [17]. W listopadzie 2015 roku ogłoszony został opisany w wcze-
śniejszym podpunkcie przetarg dotyczący modernizacji mostu kolejowego. Kolej-
ne postępowanie dotyczące tej linii zostało ogłoszone w lipcu 2018 roku. Analizu-
jąc zapisy ostatniego postępowania przetargowego, które jako element wyjściowy, 
wskazuje odwołanie do całej dokumentacji przetargowej, dotyczącej modernizacji 
mostu kolejowego, w swoich zapisach wskazuje na konieczność przeprowadzenia 
całościowej oceny podsystemu Sterowanie, które nie zostało certyfikowane w ra-
mach prac certyfikacyjnych związanych z pracami dotyczącymi mostu. Jednakże 
szczegółowe zapisy wskazujące zakres prac nie odwołują się do weryfikacji, czy do-
konana zabudowa nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym miała wpływ 
na uzyskaną w 2016 roku decyzję autoryzacyjną dotyczącą otrzymanego zezwo-
lenia na dopuszczenie do eksploatacji systemu ERTMS/ETCS na linii kolejowej 
Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna.

3.3. Rewitalizacja linii kolejowej 283 na odcinku Zebrzydowa – Żagań

Prace modernizacyjne nie są prowadzone tylko na odcinkach ciągu podstawo-
wego bazowej linii kolejowej, na której zabudowany został system ERTMS. Przy-
kładem prac modernizacyjnych, które swoim zakresem dotyczą odcinka stycznego 
do tej linii kolejowej jest rewitalizacja linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydo-
wa – Żagań [10]. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz rewitaliza-
cja na odcinku od km 60,399 do km 104,917 w zakresie nawierzchni i podtorza, 
obiektów inżynieryjnych, przejazdów kolejowo-drogowych, peronów, elektroener-
getyki, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji.

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:
• dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszyst-

kich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opi-
nii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do 
realizacji przedmiotu zamówienia;

• wszelakich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podsta-
wie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej oraz wszystkich robót przygotowawczych nie-
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zbędnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wszelakich czyn-
ności wymaganych prawem;

• przeprowadzenia oceny zgodności podsystemu strukturalnego Infrastruk-
tura i Sterowanie – urządzenia przytorowe, zgodnie z zakresem zamówienia 
na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Dokonując analizy dokumentacji przetargowej dla tego zadania inwestycyjne-
go, odniesiemy się do obiektu stycznego dla rozważanych inwestycji, tj. stacji Ze-
brzydowa, w obszarze której jest dokonana zabudowa urządzeń systemu ERTMS/
ETCS poziomu 2, a w ramach rewitalizacji objęta ma być innymi pracami związa-
nymi z rewitalizacją odcinka. W ramach tych prac, dla prac związanych ze stacją, 
przewiduje się do wykonania:

• dobudowę dwukierunkowej blokady szlakowej z linii 283;
• wymianę aplikacji w Zebrzydowej oraz LCS Bolesławiec, uwzględniającej 

nowe urządzenia;
• przy wymianie rozjazdów należy zdemontować istniejące napędy, po zakoń-

czeniu prac torowych zabudować trzy nowe napędy wraz z nowymi łożami 
i łącznikami kontrolnymi i nastawczymi;

• w przypadku gdy zakres prac będzie wymagał zmiany konfiguracji systemu 
ERTMS/ETCS poziom 2 (szczególnie w zakresie granicy wjazdu do obszaru 
wyposażonego w ERTMS/ETCS poziom 2 z linii 283 do stacji Zebrzydowa, 
wynikającego ze zmiany lokalizacji semafora wjazdowego oraz prędkości 
maksymalnej) należy dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji i opro-
gramowaniu balis oraz w oprogramowaniu RBC Bolesławiec.

Analiza materiałów przetargowych, opracowanych dla realizacji tego zada-
nia, wyraźnie wskazuje, na przestrzeni lat w odniesieniu do różnych przetargów, 
pozytywną zmianę w definiowaniu konieczności zrealizowania prac związanych 
z przeprowadzeniem oceny zgodności w zakresie zmian wprowadzanych w danym 
podsystemie. Jednakże, z drugiej strony, przy definiowaniu prac koniecznych do 
przeprowadzenia w ramach oceny w dalszym ciągu pozostaje zauważalny brak jej 
przeprowadzenia względem zmian wprowadzanych w ocenionej, posiadającej ze-
zwolenie na dopuszczenie do eksploatacji linii bazowej. W tym miejscu, odnosząc 
się do wcześniejszego zdania, może pojawić się zarzut, iż jest to stwierdzenie nie-
prawdziwe, ponieważ zarządca infrastruktury w swoich dokumentach przewidział 
wykonanie stosownej oceny w przypadku jeśli zmieniona zostanie konfiguracja 
systemu ERTMS/ETCS. Tak jest to prawda, iż w przypadku wystąpienia takich 
prac, wymagane będzie przeprowadzenie oceny zarówno dla zmienionych aplika-
cji, jak i wprowadzonych zmian w interoperacyjnym systemie klasy A. W przy-
padku realizacji tylko zmiany aplikacji, przy zaproponowanych przez zarządcę 
infrastruktury zapisach, prawdziwym staje się stwierdzenie o braku konieczności 
przeprowadzenia oceny w odniesieniu wprowadzonych zmian wpływających na 
linię bazową.
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4. Wpływ zmian kolejnych projektów na scertyfikowany podsystem 
w odniesieniu do uzyskanego dopuszczenia

Zgodnie z dokumentami strategicznymi [7], zatwierdzonymi przez rząd Rzecz-
pospolitej Polskiej, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zarządca infra-
struktury, jest podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie na swojej sieci kole-
jowej Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), obej-
mującego implementację systemu Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem 
(ETCS) i Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R). 
W ostatnich dziesięciu latach zarządca infrastruktury dokonał kilku implementacji 
obu systemów, dla których między innymi w 2016 roku, na podstawie uzyskanej 
autoryzacji UTK [17], umożliwiono przekazanie do eksploatacji urządzeń systemu 
ERTMS/ETCS poziomu 2, zabudowanego na odcinku Legnica – Węgliniec – Bie-
lawa Dolna (odcinki linii kolejowych nr 275, 282 i 295).

Na kolejnych liniach kolejowych implementacja systemu ERTMS odbywa się 
na podstawie dokumentacji projektowej, która między innymi określa w jaki spo-
sób zabudowane mają być balisy w charakterystycznych punktach infrastruktury. 
Takie wytyczne w sposób dość zgrubny zostały przyjęte w zatwierdzonym i prze-
kazanym Komisji Europejskiej, celem opracowania europejskiego planu wdraża-
nia systemu ERTMS, dokumencie opisującym Narodowy Plan Wdrażania ERTMS 
w Polsce [7]. Dokument ten określał i wskazywał m.in. na to, iż w systemie ETCS 
stosowane będą pojedyncze balisy i grupy balis składających się z co najmniej 
dwóch balis. W zależności od miejsca stosowane będą grupy balis i pojedyncze 
balisy. Grupa co najmniej dwóch balis musi być zastosowana w obszarze wjazdu 
na linię wyposażoną i zjazdu z linii wyposażonej. Grupa taka musi być zabudo-
wana także w połowie odstępu blokowego na szlaku. Grupa co najmniej dwóch 
balis może być także podłączona do tarczy ostrzegawczej przejazdowej. Pojedyncze 
balisy muszą być zabudowane przy zwrotnicach (początek konstrukcyjny rozjazdu 
i na wysokości ukresu dla obu torów), przy sygnalizatorach wjazdowych, wyjaz-
dowych, drogowskazowych oraz przy wskaźniku granica obszaru manewrowania. 
Wytyczne te w raz z określonymi w dokumentacji projektowymi odległościami, 
dla kolejnych linii kolejowych stają się – można powiedzieć – wartościami refe-
rencyjnymi.

Oprócz wspomnianego powyżej sposobu rozmieszczenia urządzeń systemu 
ERTMS/ETCS, respektując opracowane oprogramowanie balis, koderów (LEU), 
czy radiowego centrum sterowania (RBC) oraz uwzględniając fizyczne jak i pro-
gramowe powiązania urządzeń sterowania ruchem kolejowym, oceniona imple-
mentacja po przedłożeniu wymaganych prawem dokumentów, jak wspomniano 
na wstępie tego podrozdziału, uzyskała od narodowego organu bezpieczeństwa 
stosowne dokumenty zezwalające na dopuszczenie do eksploatacji.

Zarządca infrastruktury w ramach nadzoru nad infrastrukturą zleca wykonanie 
prac modernizacyjnych, mających umożliwić wzmocnienie roli transportu kolejo-
wego w zintegrowanym systemie transportowym kraju. Prace te po zakończeniu 
będą miały wpływ na realizację celu, jakim jest utrzymywanie parametrów tech-
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nicznych zmodernizowanych linii kolejowych, jak i ich poprawy na pozostałych 
liniach przez likwidację zaległości w utrzymaniu. Takimi pracami są przedstawio-
ne prace dotyczące modernizacji mostu kolejowego. Jednakże w ich zakresie była 
m.in. przebudowa i dostosowanie do układu dwutorowego zewnętrznych urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym na posterunku odgałęźnym Bielawa Dolna wraz ze 
zmianą aplikacji w systemie komputerowych urządzeń sterowania na niniejszym 
posterunku i stacji Węgliniec oraz dobudową dodatkowych urządzeń wchodzących 
w skład podsystemu sterowanie. Brak wskazań w materiałach przetargowych do-
tyczący przeprowadzenia certyfikacji w zmienionych elementach urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym, wymusił na zarządcy infrastruktury kolejowej ogłosze-
nie oddzielnego postępowania, które odnosiło się tylko i wyłącznie do tego zakre-
su. W obu postępowaniach przetargowych nie ma skorelowania wprowadzonych 
zmian w odniesieniu do architektury systemu, jak i uwzględnionych wersji opro-
gramowania w ramach uzyskanego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Dla wielu osób pomimo zdefiniowania w [7] sposobu rozmieszczenia balis, 
z pozoru błaha zmiana polegająca na przesunięciu o jakąś odległość balisy, może 
być zmianą nieznaczącą, lecz od strony technicznej taka zmiana lokalizacji pociąga 
za sobą znaczące zmiany. Oprócz korekty lokalizacji globalnej dla całego systemu, 
musi się zmienić m. in. oprogramowanie przenoszonych balis, powiązanie tych 
balis z pozostałymi elementami systemu, odległości w zezwoleniu na jazdę, czy 
dane w oprogramowaniu radiowego centrum sterowania (RBC). Poszczególne ele-
menty systemu, jak i cały podsystem, podlegają procesowi oceny przez jednostkę 
notyfikowaną, który kończy się wystawieniem certyfikatu weryfikacji WE. Oczy-
wiście można szukać „alternatywnych rozwiązań”, aby z posiadanego zezwolenia 
na dopuszczenie do eksploatacji, uwzględniającego certyfikat weryfikacji WE, 
wyłączyć zmieniony obszar. Dla takiego podejścia od strony technicznej pojawi 
się pytanie, czy taki obszar został zdefiniowany poprawnie i kto poświadczy, iż 
zachowano wymagany poziom bezpieczeństwa na granicy wyłączenia, jak i dla ob-
szaru nie wyłączonego? Przy zwiększającej się długości linii kolejowych, na których 
implementowany jest system ERTMS/ETCS, należy mieć świadomość, jakie kon-
sekwencje organizacyjne przyniesie widoczny w materiałach przetargowych brak 
korelacji pomiędzy projektami lub projektami a stanem faktycznym w terenie, 
wiedząc o konieczności ubiegania się o zezwolenia do przekazana do eksploatacji 
całych wyposażanych linii kolejowych.

5. Podsumowanie

Ocena podsystemów strukturalnych jest wielopoziomowa i wieloaspektowa. 
Na poziomie indywidualnych wyrobów oceniane są składniki interoperacyjności 
oraz budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego. Na 
poziomie podsystemów oceniane są podsystemy strukturalne współtworzące linie 
kolejowe. Wreszcie dla całej inwestycji – modernizacji lub budowy linii kolejowej, 
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względnie modernizacji – wycenione i ocenione ryzyko wprowadzenia do systemu 
kolei nieakceptowalnych zagrożeń. Jednocześnie na każdym z poziomów koniecz-
ne jest uwzględnienie wymagań europejskich zdefiniowanych w TSI oraz wyma-
gań polskich [4].

Przedstawione powyżej wnioski wynikają tylko z analizy technicznej zapisów 
zawartych w materiałach przetargowych i nie uwzględniają korelacji z interpreta-
cją zapisów obowiązujących zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety 
Management System – SMS) u zarządcy infrastruktury. Poszczególne dokumenty 
opisujące wymagania przytoczone w przykładowych postępowaniach przetargo-
wych realizowanych na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. odnoszą się tylko do prac, które mają być zrealizowane w ramach okre-
ślonego postępowania. W przytoczonych przykładowych projektach, dla wszyst-
kich nowych rozwiązań, zamawiający określa konieczność uzyskania dokumentów 
wymaganych przepisami prawa, tj. wykonania oceny zgodności i uzyskania certy-
fikatów i deklaracji zgodności dla określonych podsystemów, czy typów urządzeń. 
Jednak jednocześnie, w poszczególnych częściach przytoczonej dokumentacji bra-
kuje odwołania odnoszącego się m.in. do prac, które muszą być wykonane do-
datkowo w innych podsystemach, również w podsystemie Sterowanie. Podsystem 
Sterowanie, a dokładniej system ERTMS/ETCS, może mieć tutaj kluczową rolę, 
ponieważ prowadzone prace w ramach określonego postępowania przetargowego, 
skutkują dokonaniem właściwej korekty poszczególnych części urządzeń przyto-
rowych systemu.

Każda zmiana w certyfikowanym systemie lub podsystemie powinna zakoń-
czyć się procesem recertyfikacji zmienionego obszaru. Kluczowe w tym momen-
cie staje się dla zarządcy infrastruktury ryzyko utraty posiadanych dokumentów 
autoryzacyjnych. Jest możliwość minimalizacji tego ryzyka poprzez umieszczenie 
w wewnętrznych wymaganiach obowiązku umieszczenia w materiałach przetar-
gowych właściwej informacji o wymaganiach dotyczących modyfikacji powiązania 
w ramach różnych podsystemów.

W przypadku, gdy dany podsystem ma już dopuszczenie do eksploatacji wy-
dane przez Prezesa UTK, sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Patrząc na 
przedstawiony przykład budowy mostu (zmiana układu torowego, dobudowa 
urządzeń i zmiany w aplikacjach sterowania ruchem kolejowym, bez zmian w sys-
temie ERTMS/ETCS) od strony technicznej jak i prawnej wskazuje, iż wystawio-
ny certyfikat oraz otrzymane dopuszczenie do eksploatacji ulega unieważnieniu 
pomimo wykonania dodatkowej certyfikacji rozbudowanych urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym, których weryfikacja nie odnosiła się do wprowadzonych przez 
tę rozbudowę zmian wpływających na zmiany konfiguracji dla jakiej przeprowa-
dzono certyfikację zabudowanego systemu ERTMS/ETCS.

W tym miejscu należy nadmienić, iż z chwilą wejścia w życie zapisów tech-
nicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu Sterowanie [12], 
odwołującej się także do zapisów jeszcze nie zaimplementowanej do prawa krajo-
wego dyrektywy [2], pojawił się kodeks postępowania (dla realizowania projektów 
dotyczących implementacji systemu klasy A), który po wykonaniu analiz określa 
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sytuacje kiedy konieczne staje się uzyskanie nowego zezwolenia. Docelowo można 
się zastanowić, czy taki kodeks postępowania, w podobny sposób interpretacji, nie 
powinien zostać rozszerzony także na inwestycje, do których nie ma zastosowania 
TSI, odpowiadając na wstępie na podstawowe pytanie czy „nowa” inwestycja nie 
jest realizowana na linii, dla której wystawiono już certyfikat weryfikacji WE.

Na dzień dzisiejszy jednakże należy wierzyć, że opisane powyżej sytuacje są 
zidentyfikowane w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i dla przeprowadzanej 
wyceny i oceny ryzyka, dla których dochodzi do zmian technicznych w podsyste-
mie strukturalnym w sytuacjach gdy następuje naruszenie certyfikatów weryfi-
kacji WE lub zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji, wynikiem oceny będzie 
wykazanie, iż realizacja takich projektów w odniesieniu do innych podsystemów 
jest zmianą znacząca i ma wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego.
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Streszczenie. W artykule przedstawiona została rola i znaczenie czynnika ludzkiego 
w analizie zdarzeń kolejowych w oparciu o wymagania dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa ko-
lei. Przedstawione zostały zasady analizy przyczyn zdarzeń kolejowych wraz z przykładowymi 
błędami popełnianymi w trakcie ich ustalania. Opisano zasady formułowania wniosków zapobie-
gawczych wraz z przykładami popełnionych przez komisje kolejowe błędów. Wskazano kompetencje 
jakie powinny posiadać osoby odpowiedzialne za opracowywanie dokumentacji dochodzeniowej, 
w tym określające przyczyny zdarzeń oraz wnioski zapobiegawcze na poziomie krajowym oraz 
na poziomie zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych. W podsumowaniu wskazano 
wnioski dotyczące kwalifikacji osób badających zdarzenia kolejowe oraz postulaty służące poprawie 
procesu analizy zdarzeń kolejowych.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, wypadki i wydarzenia, transport kolejowy, zapobieganie 
wypadkom, podnoszenie (doskonalenie) bezpieczeństwa, kwalifikacje osób badających zdarzenia 
kolejowe

1. wprowadzenie 

Obowiązującą w systemie kolejowym krajów Unii Europejskiej Dyrektywę 
w sprawie bezpieczeństwa kolei [2] opublikowano „w celu przełamania barier tech-
nicznych i stworzeniu podstaw dla międzynarodowej działalności transportowej”1. Zgodnie 
z jej zapisami „wszyscy operatorzy systemów kolejowych, zarządcy infrastruktury i prze-
woźnicy kolejowi powinni ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu, każ-
dy w swoim zakresie”2 oraz wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem spełnia-
jący europejskie wymagania prawne i zawierający wspólne elementy zgodnie ze 
wspólnymi metodami oceny bezpieczeństwa. Jednym z tych elementów zawartym 
w kryterium Q Załącznika nr 1 [6,7] jest wymóg opracowania procedur zapew-
niających, aby wypadki, incydenty, zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz inne 
niebezpieczne zdarzenia były zgłaszane, badane i analizowane oraz aby podejmo-
wano niezbędne środki zapobiegawcze.

W ramach realizacji powyższego wymogu, opracowane i wdrożone przez prze-
woźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury systemy zarządzania bezpie-
czeństwem zapewniają, że:

1	 	Preambuła	ust.	1	[2]
2	 	Preambuła	ust	5	[2]
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1) „stosuje się procedury zapewniające, aby wypadki, incydenty, zdarzenia po-
tencjalnie wypadkowe oraz inne niebezpieczne zdarzenia były:
a) zgłaszane, rejestrowane, badane i analizowane,
b) zgłaszane, zgodnie z właściwymi przepisami, organom krajowym;

2) stosuje się procedury zapewniające, aby:
a) zalecenia krajowego organu bezpieczeństwa, krajowego organu dochodze-

niowego, branżowe/wynikające z dochodzeń wewnętrznych, były oceniane 
i w stosownych przypadkach wdrażane lub aby zlecano ich wdrożenie,

b) odnośne sprawozdania/informacje innych przedsiębiorstw kolejowych, za-
rządców infrastruktury, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i po-
siadaczy były analizowane i uwzględniane;

3) stosuje się procedury wykorzystania odpowiednich informacji odnoszących 
się do dochodzeń oraz przyczyn wypadków, incydentów, zdarzeń potencjal-
nie wypadkowych i innych niebezpiecznych zdarzeń do wyciągania wniosków 
i w stosownych przypadkach przyjmowania środków zapobiegawczych.”3

W artykule przedstawiono rolę czynnika ludzkiego w analizie zdarzeń kolejo-
wych w oparciu o przepisy ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia komisji 
europejskiej, decyzje komisji unii europejskiej, rozporządzenia ministra właściwego 
ds. transportu, przepisy wewnętrzne narodowego zarządcy infrastruktury i wybra-
nych przewoźników kolejowych oraz schemat analizy zdarzeń kolejowych zamiesz-
czony na rys. 1.

Legenda:
CSM RA – wspólne metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka

UTK – Urząd Transportu Kolejowego CST – wspólne metody bezpieczeństwa

ERA -Agencja Kolejowa Unii Europejskiej CSI – wspólne wskaźniki bezpieczeństwa

Rys. 1. Schemat analizy zdarzeń kolejowych
Źródło: opracowanie własne

3	 	wyciąg	z	kryterium	Q	Załącznika	nr	1	[6]	oraz	[7]
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2. definicja poważnego wypadku, wypadku i incydentu (zdarzeń kole-
jowych)

Wraz z implementacją Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa kolei [2], do sys-
temu kolejowego wprowadzono nową definicje wypadku wraz z pojęciami z nią 
związanymi. W § 2 pkt. 6 Rozporządzenia [9] zdefiniowano pojęcie zdarzenia jako 
poważny wypadek, wypadek lub incydent.

Zgodnie z Art. 4 ustawy o transporcie kolejowym [12] pojęcia te oznaczają:
1. Poważny wypadek – „każdy wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem 

lub innym zdarzeniem mającym oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeń-
stwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem:
a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej 5 ciężko ranny-

mi osobami, lub
b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury 

kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane 
przez komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro. 

2. Wypadek – „niezamierzone zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń, z udziałem 
pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia 
ludzkiego, mienia lub środowiska”, do wypadków zalicza się4:
1) „kolizja jest to zdarzenie obejmujące:

a) zderzenie – dynamiczne zetknięcie się pojazdów kolejowych jadących 
po tym samym torze z przeciwnych kierunków,

b) najechanie – niezamierzone, dynamiczne: 
– zetknięcie się pojazdów kolejowych jadących po tym samym torze 

w tym samym kierunku,
– zetknięcie się pojazdu kolejowego będącego w ruchu ze stojącym 

na tym samym torze pojazdem kolejowym,
– najechanie na przeszkodę znajdującą się na torze lub w skrajni 

pojazdu kolejowego;
c) starcie – zetknięcie się pojazdów kolejowych w miejscu połączenia 

lub przecięcia się torów;
2) wykolejenie – utrata kontaktu powierzchni tocznej koła pojazdu kolejo-

wego z powierzchnią toczną główki szyny;
3) zdarzenie na przejeździe5 – zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym 

lub przejściu z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego i co 
najmniej jednego pojazdu drogowego, innego użytkownika przejazdu 
takiego jak pieszy lub rowerzysta, lub innego obiektu znajdującego się 
na torach lub w ich pobliżu;

4) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez tabor kolejowy będący 
w ruchu – zdarzenia, w których w co najmniej jedną osobę uderzył po-
jazd kolejowy lub element jego wyposażenia, który oderwał się od pojaz-

4	 	definicje	pojęć	powtórzono	za	[3]
5	 	§	1	pkt	12	[9]
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du; obejmuje osoby, które wskakiwały, wyskakiwały lub wypadły z po-
jazdu kolejowego oraz osoby, które upadły lub w które w czasie podróży 
w pociągu uderzył jakiś przedmiot;

5) pożar pojazdu kolejowego – oznacza pożar lub wybuch w pojeździe ko-
lejowym (włącznie z przewożonym ładunkiem) podczas przejazdu lub 
postoju między stacją początkową a końcową (lub na jednej z tych stacji) 
albo podczas rozrządzania wagonów.”

3. Incydent – „każde zdarzenie, inne niż wypadek lub poważny wypadek, 
związane z ruchem pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo”.

Dodatkowo wraz z przyjęciem wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w za-
kresie wyceny i oceny ryzyka [10] wprowadzono następujące pojęcia związane ze 
zdarzeniami kolejowymi:

•  zagrożenie – „stan, który może prowadzić do wypadku”;
• ryzyko – „częstotliwość wypadków i incydentów prowadzących do szkody 

(spowodowanej zagrożeniem) oraz stopień powagi tej szkody”;
• bezpieczeństwo – „brak niedopuszczalnego ryzyka szkody”.
W celu ujednolicenia systemu analizy zdarzeń na poziomie Państw Człon-

kowskich Unii Europejskiej za pomocą wspólnych wskaźników bezpieczeństwa 
(CSI), wprowadzono definicję znaczącego wypadku, który oznacza „wypadek 
z udziałem co najmniej jednego pojazdu kolejowego będącego w ruchu:

a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną, lub
b) powodujący znaczne szkody w taborze, torach kolejowych, instalacjach lub 

środowisku, tj. szkodę o wartości co najmniej 150 tysięcy euro, lub
c) znaczne zakłócenie ruchu, tj. wstrzymanie ruchu kolejowego na głównej li-

nii kolejowej przez co najmniej 6 godzin, nie należy uwzględniać wypadków 
w warsztatach, w magazynach i miejscach do postoju pojazdów kolejowy-
ch”6.

Na podstawie CSI wyznaczane są wspólne cele bezpieczeństwa (CST), pozwala-
jące odnieść poziom bezpieczeństwa w poszczególnych państwach członkowskich 
do założonych dla nich wartości i porównać statystyki poszczególnych krajów mię-
dzy sobą. 

W celu przedstawienia zdarzeń kolejowych jako ważnego elementu funkcjo-
nowania systemu kolejowego na rys. 2 przedstawiono skalę zdarzeń kolejowych, 
jakie miały miejsce na polskiej sieci kolejowej w latach 2007-2018.

6	 Objaśnienia	do	części	II	[8]
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Rys. 2. Zdarzenia kolejowe w latach 2007-20187

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5]

Do konsekwencji zaistniałych zdarzeń kolejowych możemy zaliczyć straty w in-
frastrukturze oraz taborze, opóźnienia pociągów oraz ofiary i osoby ciężko ranne 
– dane te zostały zaprezentowane na rys. 3.

Rys. 3. Ofiary zdarzeń kolejowych w latach 2008-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5]

7	 Od	1	marca	2016	r.	do	statystyki	zdarzeń	kolejowych	zaliczane	są	również	zdarzenia	na	bocznicach	kolejo-
wych.
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3. Przyczyny zdarzeń kolejowych

Zgodnie z § 24 ust. 1 Rozporządzenia [9], po zakończeniu postępowania dowodo-
wego komisja kolejowa ustala:

1) „przyczyny wypadku lub incydentu,
2) końcową kwalifikację przyczyny bezpośredniej wypadku lub incydentu i jej ka-

tegorię,
3) wnioski zapobiegawcze.”
Określając jednocześnie:
1) „przyczynę pierwotną – stanowiącą początek ciągu nieprawidłowości, które do-

prowadziły do powstania wypadku lub incydentu,
2) przyczyny bezpośrednie – stwarzające stan bezpośredniego zagrożenia bezpie-

czeństwa ruchu kolejowego i stanowiące warunek konieczny powstania wypad-
ku lub incydentu,

3) przyczyny pośrednie – pozostające w związku przyczynowym z wypadkiem lub 
incydentem i mające wpływ na wielkość szkód i strat powstałych w jego wyniku,

4) przyczyny systemowe – związane ze stosowaniem uregulowań prawnych, syste-
mu zarządzania bezpieczeństwem, systemów zarządzania utrzymaniem lub prze-
pisów wewnętrznych podmiotów uczestniczących w wypadku lub incydencie.”

Zgodnie z zapisami § 22 [3], podczas ustalania w/w przyczyn zdarzenia, należy 
uwzględnić w szczególności: 

  1) „zapisy w instrukcjach i regulaminach,
  2) niewłaściwe metody pracy,
  3) nieprawidłowości organizacyjne, niedostateczny nadzór,
  4) nienależyte utrzymanie infrastruktury,
  5) nienależyte utrzymanie pojazdów kolejowych,
  6) usterki konstrukcyjne lub montażowe, wady materiałowe,
  7) niedostateczne kwalifikacje lub błędy pracowników (nie przestrzeganie obo-

wiązujących przepisów, instrukcji, regulaminów – wskutek ich nieznajomości, 
niedbalstwa, omyłki, lekkomyślności, spożycia alkoholu, przemęczenia itp.),

  8) nieodpowiednie dla danego stanowiska cechy osobowe pracownika (stan inte-
lektualny, cechy charakteru, niewydolność fizyczna lub psychiczna itp.);

  9) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przez podróżnych (np. wskaki-
wanie do jadącego pociągu i wyskakiwanie z niego),

10) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przez osoby nieuprawnione, 
użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych i inne osoby, przebywanie 
lub chodzenie w miejscach niedozwolonych, brak należytej uwagi podczas 
zbliżania się do przejazdu lub przejścia itp.,

11)  uchybienia w zakresie nieprawidłowego załadunku, niewłaściwego opakowa-
nia lub umocowania ładunku,

12) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej 
i ochrony środowiska,

13) zła wola (zamachy, napady, złośliwe występki, zabójstwa oraz samobójstwa),
14) niekorzystne warunki atmosferyczne (nadmierne opady, silne wiatry itp.), 
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15) nagły zgon.”
Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe nieprawidłowości w ustalaniu przyczyn 

zdarzeń kolejowych przez komisje kolejowe, zidentyfikowane przez Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego. Poza nieprawidłowościami w ustalaniu przyczyn, zdarzają się 
również przypadki sprzecznych interpretacji dot. zakwalifikowania wypadku do danej 
kategorii. Rysunek 5 przedstawia zapis dotyczący uzasadnienia zakwalifikowania zda-
rzenia do kat. B35, zamiast B34.

Rys. 4. Przykładowe nieprawidłowości w określaniu przyczyn zdarzeń
Źródło: [4] s. 10

Rys. 5. Przykład problemu interpretacyjnego dot. zakwalifikowania zdarzenia do odpowiedniej kategorii
Źródło: [4] s. 14
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Aktualnie żaden akt prawny nie nakłada na komisje kolejowe obowiązku ana-
lizowania przyczyn wypadków w powiązaniu z rejestrami zagrożeń, funkcjonu-
jącymi u zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych w ramach wdro-
żonych systemów zarządzania bezpieczeństwa. Wobec tego od członków komisji 
kolejowych nie jest wymagana udokumentowana znajomość rejestru zagrożeń. 
Zdaniem autora, wprowadzenie takiego obowiązku przyczyniłoby się do mniejszej 
ilości przypadków wskazanych na rys. 4, w których komisja kolejowa nie wskazuje 
przyczyn pierwotnych, pośrednich i systemowych zdarzeń kolejowych.

Obowiązkiem Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, komisji 
przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury jest wyciąganie wnio-
sków z zaistniałych zdarzeń kolejowych na przyszłość i podejmowanie działań, któ-
re mają zapobiec powstawaniu nowych zdarzeń.

Tabela 1. Procentowa realizacja CST dla poszczególnych kategorii ryzyka osiągnięta przez Polskę w 
latach 2013-2017

Wspólne cele 
bezpieczeństwa 

(CST)
2013 2014 2015 2016 2017 2018

CST 1.1 42,5% 16,7% 21,3% 8,3% 15,9% 14,6%

CST 1.2 48,1% 19,2% 25,9% 9,3% 17,4% 15,7%

CST 2 64,3% 38,1% 87,9% 29,2% 31,2% 97,1%

CST 3.1 92,2% 68,3% 91,31% 80,9% 66,3% 70,8%

CST 4 79,4% 96,9% 80,5% 0,00% 7,1% 3,3%

CST 5 64,9% 65,3% 62,6% 42,9% 44,6% 45,1%

CST 6 68,7% 63,5% 66,1% 47,3% 46,6% 48,4%

Źródło: [11] s. 110

4. wnioski zapobiegawcze 

Po ustaleniu przyczyny zdarzenia kolejowego, komisja badająca dane zdarzenie 
wypracowuje wnioski zapobiegawcze służące wyeliminowaniu lub ograniczeniu 
w przyszłości możliwości powstawania przyczyn, które doprowadziły do danego 
zdarzenia.

Wg przepisów wewnętrznych narodowego zarządcy infrastruktury wnioski za-
pobiegawcze wypracowuje się przy uwzględnieniu stosowanych systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem, systemów zarządzania utrzymaniem lub przepisów we-
wnętrznych. W zależności od ustaleń komisji kolejowej co do przyczyn zdarzenia, 
wnioski zapobiegawcze formułowane są m.in. w zakresie:

  1) „propozycji zmian w obowiązujących regulacjach prawnych lub przepi-
sach wewnętrznych,

  2) zmian w systemie organizacji pracy, technologii utrzymania itp.,



71Rola i znaczenie czynnika ludzkiego w analizie zdaRzeń kolejowych

  3) zmian w systemie nadzoru lub intensyfikacji nadzoru,
  4) zmian w systemie szkoleń,
  5) sprawdzenia stanu zdrowia i kwalifikacji pracowników związanych ze zda-

rzeniem,
  6) przekazania pracownikom informacji o przyczynach i okolicznościach 

zdarzenia,
  7) działań na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń 

wśród pracowników,
  8) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w regulaminach i instrukcjach,
  9) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej,
10) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w pojazdach kolejowych,
11) zaleceń dotyczących zmian konstrukcyjnych lub materiałowych,
12) propozycji niezbędnych napraw lub inwestycji.”
Podstawę prawidłowo opracowanych wniosków zapobiegawczych stanowią 

prawidłowo opisane przyczyny zdarzeń. Przypadkiem przedstawiającym niewła-
ściwie opracowane wnioski zapobiegawcze było wykolejenie pociągu pośpiesznego 
„Chopin” na linii Warszawa-Katowice. Komisja kolejowa uznała, że wykolejenie 
spowodowane zostało wyboczeniem toru, a dopiero badający sprawę biegły sądo-
wy stwierdził, że przyczyną wykolejenia było najechanie na korbowy podnośnik 
pozostawiony w podnoszonym torze.8 Opracowane wnioski zapobiegawcze nie od-
nosiły się do rzeczywistej przyczyny zdarzenia.

Jakość opracowanych i wdrożonych środków zapobiegawczych decyduje o po-
prawie stanu bezpieczeństwa na sieci kolejowej. Na rys. 6 przedstawiono przykład 
nieprawidłowo sformułowanych wniosków zapobiegawczych przez komisję kole-
jową.

Rys. 6. Przykład nieprawidłowo opisanych środków zaradczych
Źródło: [4] s. 24

8	 	[1]	s,	207
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5. Podmioty badające wypadki

Z uwagi na skalę zdarzeń kolejowych mających miejsce na polskiej sieci ko-
lejowej należy zwrócić szczególną uwagę na podmioty mające w swoich kom-
petencjach prawo do badania zdarzeń kolejowych.

Aktualnie zdarzenia kolejowe mogą być badane na dwóch poziomach kom-
petencyjnych przez:

1) Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK),
2) komisję kolejową.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) – Krajowy 

Organ Dochodzeniowy – jest obsługiwana administracyjnie przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powołana została jako podmiot badający 
zdarzenia kolejowe niezależnie od podmiotów branży kolejowej w ramach reali-
zacji Art. 1 ust. 1 pkt. d [2] zgodnie z zapisami art. 28a [12]. PKBWK prowadzi 
postępowanie po każdym poważnym wypadku, a ponadto ma prawo przejąć pro-
wadzenie dochodzenia powypadkowego od komisji kolejowej działającej w ramach 
przedsiębiorstwa kolejowego.

Ustalenia PKWBK odnotowywane są w Raportach z postępowania w sprawie 
wypadku lub incydentu kolejowego sporządzanych, w okresie do 12 miesięcy od 
momenty zaistnienia zdarzenia.

Komisja kolejowa – „osoba lub zespół osób prowadzących postępowanie w spra-
wie wypadku lub incydentu, złożony w szczególności z przedstawicieli zarządcy 
infrastruktury, przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej, któ-
rych pracownicy lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w wypadku lub incydencie, 
bądź których infrastruktura ma z nimi związek”9, powoływana przez zarządcę in-
frastruktury, w skład której wchodzą przedstawiciele podmiotów branży kolejowej 
wyznaczani decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych.

Członkowie komisji kolejowej podlegają nadzorowi:
– Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, sprawującego  nadzór nad pracami 

komisji kolejowej;
– Państwowej Komisji Badania Wypadków, która ma prawo przejąć  pro-

wadzenie postępowania od komisji Kolejowej na mocy art. 28e Ustawy 
o transporcie kolejowym.  Decyzją Przewodniczącego PKBWK  wyznaczeni 
członkowie komisji kolejowej na mocy w/w art. 28h, ust. 2, pkt 5 zostają 
zobowiązani do współpracy z Zespołem Badawczym PKBWK;

– organizacyjnie: pracodawcom w zakresie czasu pracy.
Ustalenia komisji kolejowej odnotowywane są w „Protokole ustaleń końco-

wych”, sporządzanym w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu zda-
rzenia.

W latach 2007-2018 Państwowa Komisja Badania Wypadków wydała 2310 
Raporty, pozostałe zdarzenia kolejowe zostały przebadane przez komisje kolejowe.

9	 	§	12	pkt	3	[9]	
10	 	[13]	
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6. kwalifikacje pracowników badających zdarzenia kolejowe

Sposób badania zdarzeń kolejowych i ich przyczyn, opis dynamiki zdarzenia, 
a także opracowanie wniosków zapobiegawczych zależy od wiedzy i doświadczenia 
osób biorących udział w postepowaniu powypadkowym.

Badania zdarzeń kolejowych prowadzone są przez komisje kolejowe powoły-
wane przez zarządcę infrastruktury, przewoźnika  lub zarządcę bocznicy oraz Pań-
stwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK) będącą Krajowym 
Organem Dochodzeniowym.

Osoby badające zdarzenia kolejowe muszą wykazać się posiadaniem wymaga-
nych kwalifikacji. Nie są one jednak jednakowe dla każdej z tych osób.

Członkiem PKBWK może zostać osoba, która:
a) jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) spełnia wymagania w zakresie wykształcenia.
Zgodnie z zapisami Art. 28 a ustawy o transporcie kolejowym [12] w skład 

Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych mogą wchodzić specjaliści 
z zakresu:

a) „prowadzenia ruchu kolejowego,
b) projektowania, budowy i utrzymania linii kolejowych, węzłów i stacji kole-

jowych,
c) urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym i łączności,
d) pojazdów kolejowych,
e) elektroenergetyki kolejowej,
f) przewozu koleją towarów niebezpiecznych.”
Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające wykształcenie 

wyższe, odpowiednie uprawnienia oraz co najmniej pięcioletnią praktykę w danej 
dziedzinie.

Członkostwo w PKBWK wygasa z chwilą śmierci, niespełniania wymagań, 
o których mowa powyżej, rezygnacji złożonej Przewodniczącemu PKBWK.

Inaczej sytuacja przedstawia się w stosunku do osób będących członkami komi-
sji kolejowych powoływanych przez poszczególnych pracodawców. Przepisy kra-
jowe ani przepisy narodowego zarządcy infrastruktury nie precyzują dokładnych 
wymagań jakie powinny zostać spełnione przez te osoby. Wg § 10 instrukcji Ir-8 
[3] do udziału w pracach komisji kolejowej należy wyznaczać pracowników o wy-
sokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Wymagania kwalifikacyjne 
oraz sposób ich uzyskania może zostać określony przez każdego kierownika 
jednostki organizacyjnej.

Biorąc pod uwagę niejednorodność wymagań kwalifikacyjnych warto przyj-
rzeć się systemowi szkoleń tych osób. Żadne przepisy krajowe ani wewnętrzne 
przepisy narodowego zarządcy infrastruktury nie wskazują zakresu szkolenia 
jakie powinni przechodzić członkowie komisji kolejowych, jak również nie 
określają warunków jakie musi spełniać osoba prowadząca szkolenie. Naro-
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dowy zarządca infrastruktury wskazał natomiast, że szkolenie takie powinno 
odbywać się raz w roku i jest organizowane przez pracodawcę.

7. Postulaty w zakresie poprawy analizy zdarzeń kolejowych

1) Opracowanie jednolitych wymagań kwalifikacyjnych dla członków komi-
sji kolejowych działających u przewoźników kolejowych, zarządców infra-
struktury oraz zarządców bocznic kolejowych.

2) Opracowanie programu i zakresu obowiązkowych szkoleń dla członków ko-
misji kolejowych.

3) Opracowanie wymagań kwalifikacyjnych dla osób prowadzących szkolenia 
podnoszące kwalifikacje osób pracujących w komisjach kolejowych.

8. Podsumowanie

Dogłębna analiza zdarzeń kolejowych nabiera znaczenia przy wzroście ilości 
przewożonych pasażerów oraz towarów. Jakość prowadzonej analizy zdarzeń ko-
lejowych zależy od kwalifikacji członków komisji kolejowych oraz Członków Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od prawidłowo przeprowa-
dzonej analizy zdarzeń zależy skuteczność działań podejmowanych przez zarząd-
ców infrastruktury i podmioty rynku kolejowego, Państwową Komisję Badania 
Wypadków Kolejowych, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Im wyższa sku-
teczność podejmowanych działań tym poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej 
będzie się zwiększał.
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propozycja zmian zasad określania 
widoczności sygnałów świetlnych1

streszczenie. Artykuł został poświęcony zagadnieniu widoczności sygnałów świetlnych 
nadawanych przez sygnalizatory kolejowe i wskaźniki stosowane na liniach kolejowych zarządza-
nych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zostały przedstawione zasady widoczności związane 
ze stawnością sygnalizacji oraz wynik analizy wymagań zawartych w przepisach i zasad stosowa-
nych przez projektantów w kraju i za granicą. Omówiono genezę standardu sygnalizacji OSŻD 
i określone w ramach tego standardu długości dróg związanych z widocznością. Na podstawie 
wniosków ze zgromadzonego materiału zostały zaproponowane zmiany w wytycznych wyznaczania 
odległości, z której sygnał na sygnalizatorach kolejowych powinien być widoczny i czytelny oraz 
zasad postrzegania tego sygnału przez kierującego pojazdem trakcyjnym w trakcie zbliżania się 
do sygnalizatora.

słowa kluczowe: widoczność, sygnalizator, kolej, zmiana

1. wprowadzenie

Zasięg widoczności sygnalizatorów jest wartością, która zmieniała się wraz 
z rozwojem techniki, wzrostem prędkości jazdy oraz rozwojem trakcji i systemów 
hamulcowych. Doświadczalnie dobrane parametry z czasem zostały opisane od-
powiednimi wzorami matematycznymi. Wzory takie są uzupełnione o dodatkowe 
rozwiązania techniczne i organizacyjne z uwagi na szczególne sytuacje topologicz-
ne, specyficzny przebieg toru i inne czynniki mogące wpłynąć na uzyskanie pożą-
danych odległości niezbędnych do zachowania widoczności sygnałów. Aktualnie 
stosowane zasady [19] zdaniem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i projektantów 
utrudniają lokalizowanie sygnalizatorów w niektórych przypadkach. Stało się to 
przyczyną poszukiwania możliwości ich modyfikacji.

1	 Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Karolak	J.:	75%,	Ilczuk	P.:	25%
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2. zasady widoczności związane ze stawnością sygnalizacji

Sygnalizatory przytorowe przekazują obsłudze pojazdu kolejowego sygnały 
określające sposób prowadzenia pojazdu (m.in. informacje o zezwoleniu na jazdę, 
maksymalnej dopuszczalnej prędkości, bądź jej ograniczeniu, a także o możliwości 
i warunkach jazdy na następnych odcinkach znajdujących się za sygnalizatorem). 
Aby informacje te mogły być prawidłowo odczytane, powinny charakteryzować 
się odpowiednią widocznością i czytelnością. Obsługa musi je otrzymać z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym podjęcie właściwej reakcji na zaobser-
wowany sygnał.

Do bezpiecznego prowadzenia ruchu pojazdów konieczna jest możliwość do-
strzeżenia przeszkody, wskaźnika lub sygnału przekazywanego przez sygnalizator 
z odległości określonej zależnością [5]:

    lw ≥ lr + lh    (1)
gdzie: lw – droga widoczności, lr – droga reakcji, lh – droga hamowania.

Droga reakcji stanowi odcinek toru przejeżdżany w czasie reakcji tr, tj. od mo-
mentu spostrzeżenia sygnału ostrzegającego, bądź zabraniającego jazdy na sygna-
lizatorze, do chwili rozpoczęcia hamowania. Dla ruchu jednostajnego drogę reakcji 
określić można na podstawie zależności [5]:

    lr = vtr  (2)
gdzie: v – maksymalna prędkość ruchu dla odcinka lr, tr – czas reakcji.

Drogę hamowania stanowi odcinek toru, na długości którego pojazd może być 
zatrzymany. Z uwagi na różną długość rzeczywistych dróg hamowania różnych 
pociągów, przyjmuje się znormalizowaną drogę hamowania o określonej długości 
(1300 m, 1000 m, 700 m, 400 m) w zależności od prędkości i innych czynników 
[19].

Pociągi, ze względu na prędkość ruchu i ciężar, wymagają stosunkowo długiej 
drogi hamowania. Warunki miejscowe linii kolejowych i warunki atmosferyczne 
nie pozwalają na osiągnięcie drogi widoczności tak długiej, jak droga hamowania. 
Skrócenie jej do wielkości praktycznie osiągalnej jest możliwe dzięki ustawieniu 
przed sygnalizatorami (semaforami) sygnalizatorów uprzedzających (tarcz ostrze-
gawczych, semaforów pełniących również rolę tarczy ostrzegawczej).

Sygnalizator uprzedzający musi być widoczny z odległości pomniejszonej o od-
ległość pomiędzy nim a sygnalizatorem zasadniczym (semaforem):

    lw ≥ lr + lh – lb (3)
gdzie: lb – odległość pomiędzy sygnalizatorem zasadniczym i uprzedzającym.
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Jeżeli sygnalizatory są odsunięte od siebie na odległość większą od drogi hamo-
wania, czyli jest spełniona nierówność:

    lb ≥ lh  (4)
wówczas wystarczy, aby:

    lw ≥ lr (5)

Ponieważ droga reakcji zależeć będzie od czasu reakcji i prędkości, to po 
upraszczającym przyjęciu, że prędkość ta jest stała i że rozważa się jej wartość 
maksymalną, możliwą do osiągnięcia na rozważanym odcinku toru przed sygna-
lizatorem, dalsze rozważania należy odnieść do czasu reakcji tr. Przyjęte uprosz-
czenie pozwala na zastosowanie prostszych rachunków, co powoduje otrzymanie 
wyników o wartościach większych niż przy zastosowaniu wzorów dokładniejszych, 
ale jest korzystne z uwagi na uproszczenie zapisów zasad wykorzystywanych do 
projektowania rozmieszczenia sygnalizatorów. W oparciu o wyżej przytoczone ro-
zumowanie jest skonstruowana część wzorów ujętych w instrukcji Ie-4 [19]. Próba 
ich modyfikacji powinna zatem opierać się na rewizji wartości czasu reakcji tr.

3. czas reakcji

Czas reakcji maszynisty postanowiono ustalić na podstawie analizy dostępnych 
źródeł literatury ze względu na określony czas i koszty realizowanej pracy.

W ogólnodostępnej naukowej literaturze specjalistycznej wartości minimal-
nych wymaganych czasów reakcji maszynisty dla poszczególnych rodzajów trakcji 
są zdefiniowane w różny, często niejednoznaczny sposób. Według niektórych au-
torów obejmują one wyłącznie działanie i reakcję maszynisty, a zgodnie z innymi, 
całkowity czas od chwili zaobserwowania sygnału po faktyczne rozpoczęcie dzia-
łania układu hamulcowego. Żadna z przeanalizowanych publikacji nie definiuje 
czasu reakcji powołując się na szczegółowe wyniki badań, a jedynie odnosi się do 
ogólnie przyjętych wartości. Nie podano okoliczności ich powstania ani czynni-
ków, które miały wpływ na ich wielkość. Zapisane czasy reakcji maszynisty wyno-
szą od 2 do 12 sekund:

– 12 s [11,18,2],
– 12 s dla parowozu, 8 s dla elektrowozu [12],
– 12 s dla parowozu, 10 s dla lokomotywy elektrycznej lub spalinowej, 2 s 

w przypadku zastosowania urządzeń kabinowych ostrzegających o sygnale 
[10],

– 12 s w przypadku zastosowania blokady półsamoczynnej, 6 s w przypadku 
zastosowania blokady samoczynnej [3,4],

– na podstawie ustaleń VII Komisji OSŻD (skrót rozwinięty dalej w rozdziale 
4) oraz badań przeprowadzonych wśród maszynistów [13]:
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o 12 s - minimalny czas widoczności sygnałów pociągowych, w tym:
- 4 s na reakcję maszynisty,
- 8 s na wykonanie czynności uruchomienia hamowania.

o 7-8 s - minimalny czas widoczności dla pasa świetlnego.
Praca [7] omawia problemy diagnozowania ergonomicznego układu operator-

-pojazd szynowy-otoczenie. Na podstawie badań literaturowych i przeprowadzo-
nych przez autorów opracowano trzy metody oceny. Jedna z metod wykorzystuje 
czas reakcji operatora jako parametr sprawności pracy operatora w zróżnicowa-
nych warunkach pracy. Wpływ warunków pracy otrzymano wykorzystując meto-
dy modelowania oraz symulacje komputerowe.

Założono, że przedmiotem modelowania są różne działania operatora (np. 
wpływ na urządzenia sterownicze). Istotnym parametrem charakteryzującym 
działanie operatora jest czas reakcji, który wpływa na działanie całego układu 
operator-pojazd szynowy-otoczenie. Czas reakcji został przedstawiony za pomocą 
trzyelementowego wektora Ui

, który składa się z: 
– czasu odbioru informacji (t

min
 = 478 ms, t

max
 = 790 ms),

– czasu podjęcia decyzji (t
min

 = 346 ms, t
max

 = 850 ms),
– czasu wykonania czynności (t

min
 = 800 ms, t

max
 = 1550 ms).

Czas odbioru informacji oraz czas podjęcia decyzji może być wydłużony ze 
względu na zwiększoną prędkość pojazdu lub inne czynniki.

Autor pracy [7] wykorzystał opracowany przez siebie model oddziaływania 
maszynisty na urządzenia sterownicze w procesie hamowania w celu otrzymania 
czasu reakcji dla wymienionych wyżej warunków i czynników pracy. Podstawy 
metodologiczne heurystycznego modelu lingwistycznego zostały zaimplemento-
wane numerycznie w symulacji komputerowej środowiska Matlab_Simulink. Ba-
dania zostały przeprowadzone dla trzech różnych przypadków: 

– Przypadek 1 – Badania przy dużych zakłóceniach (wszystkie przyjmują 
wartości nieprawidłowe),

– Przypadek 2 – Badania w warunkach sprzyjających pracy maszynisty,
– Przypadek 3 – Badania zbliżone do realnych warunków pracy operatora 

w pojeździe. 
Uzyskane wyniki zostały przedstawione w tab. 1. Autor założył, że przypadek 2 

odzwierciedla optymalne warunki pracy i w konsekwencji najkrótszy czas reakcji.

Tabela 1. Średnie czasy reakcji
Lp. Średnie czasy reakcji Przypadek 1 Przypadek 2 Przypadek 3
1. Czas	odbioru	informacji 0,776	s 0,598	s 0,692	s
2. Czas	podejmowania	decyzji 0,838	s 0,457	s 0,644	s
3. Czas	wykonania	czynności 1,496	s 0,912	s 1,129	s
4. Całkowity czas reakcji 3,110 s 1,972 s 2,465 s

Źródło: opracowanie własne na podstawie [7]

W ramach pracy [1] przeanalizowano również zasady dotyczące widoczności 
i czasy reakcji prowadzących pojazdy w innych rodzajach transportu: transporcie 
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lotniczym i drogowym. Na potrzeby pracy [1] przedstawiono także najważniejsze 
aspekty wpływające na postrzeganie przez człowieka sygnałów nadawanych przez 
urządzenia sygnalizacyjne, a analizie poddano także środowisko pracy i przepisy 
dotyczące badań kwalifikujących personel dla ww. rodzajów transportu i transpor-
tu kolejowego.

Takie podejście podyktowane jest tym, że wbrew wielu różnicom pomiędzy 
analizowanymi rodzajami transportu, we wszystkich rozpatrywanych przypad-
kach prowadzącym pojazd jest człowiek.

Wysnuto wniosek, że o ile obserwatorem sygnałów jest za każdym razem czło-
wiek i można dla niego określać czasy reakcji (wpływające w konsekwencji na to, 
jaki dystans pokonuje kierowany przez niego pojazd), o tyle na wartości te może 
wpływać specyfika odmiennych warunków pracy oraz doboru osób względem wy-
maganych kwalifikacji.

Wykonane analizy pozwalają rekomendować wykonanie badań czasów re-
akcji dla maszynistów przy zmiennych warunkach: wynikających z typu po-
jazdu trakcyjnego, terenowych, pogodowych itp.

Różnica pomiędzy analizowanymi rodzajami transportu występuje także 
w sposobie wyznaczania odległości dotyczących widoczności. W kolejnic-
twie odległość ta zazwyczaj określana jest poprzez wzory matematyczne, w któ-
rych determinującymi zmiennymi są czasy reakcji maszynisty oraz dopuszczalna 
maksymalna prędkość na danej linii kolejowej. Dla przypadku transportu drogo-
wego, o ile w polskich przepisach drogowych podane są określone wartości, o tyle 
w innych krajach odległości, z których powinna być zachowana widoczność sy-
gnałów nadawanych przez sygnalizatory drogowe jest ściśle związana z prędkością 
pojazdów. W przypadku transportu lotniczego podawane są konkretne wartości, 
zależne od rodzaju naziemnego urządzenia sygnalizacyjnego.

Ponadto w ruchu drogowym odróżnia się pojęcia widoczności i widzialno-
ści, co jest korzystne, ponieważ dzięki temu unika się błędnej interpretacji zapisów.

4. standard sygnalizacji osŻd

Zasady sygnalizacji opracowane w ramach ustalenia jednolitego standardu obo-
wiązującego w państwach należących do organizacji BUD (Biuro Uprawlenia Die-
łami SMPS/SMGS), od 1 września 1957 r. zastąpionej przez Organizację Współ-
pracy Kolei (OSŻD, ros. Организация	сотрудничества	железных	дорог	–	ОСЖД) 
zostały uzgodnione podczas dwóch międzynarodowych konferencji, które odbyły 
się w 1956 roku w Sofii i w Leningradzie. Ostatecznie wspólny system sygnalizacji 
przyjęty został na naradzie VII Komisji Komitetu Transportu Kolejowego OSŻD, 
która odbyła się we wrześniu 1961 r. w Warszawie [1].

Podczas obrad komisji ustalono wzory matematyczne dotyczące zasięgów 
widoczności sygnałów świetlnych na semaforach. We wzorach tych uzależniono 
zasięg sygnału od prędkości zbliżającego się pociągu, opierając się na badaniach 
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przeprowadzonych wśród maszynistów, zgodnie z którymi sygnały główne, to jest 
bezpośrednio dotyczące jazdy pociągu, powinny być widoczne co najmniej na 12 
sekund przed minięciem sygnału przez czoło pojazdu trakcyjnego. Na czas 12 se-
kund składają się 4 sekundy przeznaczone na reakcję maszynisty i 8 sekund prze-
znaczone na wykonanie czynności uruchomienia hamowania. Dla pasów świetl-
nych minimalny okres spostrzegania ustalono na 7-8 sekund [1].

Na tej podstawie sformułowano wzory, obecne również aktualnie w instrukcji 
Ie-4 [19], przyjmując dla sygnałów głównych czas reakcji 12 s, dla sygnalizato-
rów usytuowanych na szlaku wyposażonym w urządzenia samoczynnej blokady 
liniowej, sygnałów ostrzegawczych i manewrowych – 9 s, natomiast dla pasów 
świetlnych – 7,2 s. Wzory, zawarte w instrukcji Ie-4 [19], przedstawiono w tab. 2.

Tabela 2. Odległości związane z widocznością sygnałów na polskiej sieci kole-
jowej (V oznacza największą dozwoloną prędkość zbliżania się pociągu do sygnali-
zatora wyrażoną w km/h)

Lp. Rodzaj sygnalizatora Minimalny zasięg, z jakiego sygnał 
jest widoczny [m]

1.

Semafor	wjazdowy:
-	na	liniach	magistralnych	i	pierwszorzędnych

dla	V>120	km/h:
dla	V≤120	km/h:

-	na	liniach	drugorzędnych:
-	na	liniach	znaczenia	miejscowego:

(10*V)/3
400
300
100

2.

Semafor	wyjazdowy,	wyjazdowy	grupowy 
	i	drogowskazowy	przy	torach	głównych	zasadniczych 
	i	dodatkowych,	po	których	odbywają	się	przebiegi	bez 

	zatrzymania	oraz	semafory	odstępowe 
	obsługiwane	i	samoczynne:

(10*V)/4	ale	nie	mniej	niż	200

3.
Semafor	wyjazdowy	przy	torach,	po	których	nie 

	odbywają	się	przebiegi	bez	zatrzymania	oraz	dla	wszystkich	
semaforów	na	liniach	znaczenia	miejscowego:

50

4. Tarcza	ostrzegawcza	i	tarcza	ostrzegawcza 
	przejazdowa (10*V)/4	ale	nie	mniej	niż	200

5. Pasy	świetlne	i	wskaźniki	wyświetlane	zainstalowane 
	na	semaforach (10*V)/5	ale	nie	mniej	niż	200

6. Tarcza	manewrowa 50

7. Tarcza	rozrządowa
cała	droga	spychania	poprzez	zastoso-
wanie	odpowiedniej	ilości	tarcz	roz-

rządowych	i	nie	mniej	niż	500
Źródło: opracowanie własne na podstawie [19]

W ramach pracy [1] analizie poddano przepisy aktualnie obowiązujące w za-
rządach kolejowych, stosujących sygnalizację opartą na standardzie OSŻD: Rosji 
(Federacji Rosyjskiej), Rumunii, Czechach, Węgrach i Estonii. Dodatkowo analizie 
poddano także przepisy obowiązujące na kolejach niemieckich i brytyjskich, a tak-
że przedstawiono podstawowe dane dotyczące widoczności sygnalizatorów w in-
nych niemieckojęzycznych zarządach kolejowych. Wybór zarządów kolejowych 
wybranych do przeprowadzenia analizy został podyktowany przede wszystkim 
stosowaniem sygnalizacji opartej na standardzie OSŻD oraz wielkością sieci kole-
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jowej. Do analizy wybrano Niemcy (Republikę Federalną Niemiec), mające jeden 
z najbardziej zaawansowanych organizacyjnie systemów kolejowych w Europie.

Przepisy dotyczące widoczności sygnałów obowiązujące w poszczególnych eu-
ropejskich zarządach kolejowych są efektem położenia geopolitycznego w okresie 
kształtowania się tych zagadnień oraz stanu zaawansowania techniki tzn. parame-
trów eksploatacyjnych ówczesnego taboru. Jednym z najważniejszych parametrów 
był rodzaj systemu hamulcowego, którego funkcjonowanie miało istotny wpływ 
na określenie wymaganej drogi widoczności sygnałów kolejowych, pozwalającej na 
bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Ważnym aspektem jest to, że przepisy 
dostosowane do standardu OSŻD opierały się na parametrach eksploatacyjnych 
ówczesnego taboru napędzanego trakcją parową. Aktualne przepisy dotyczące wi-
doczności należałoby poddać rewizji ze względu na postęp techniczny oraz techno-
logiczny zarówno od strony taboru jak i urządzeń sygnalizacji kolejowej.

Poddane analizie przepisy różnią się od siebie nie tylko pomiędzy zarządcami 
infrastruktury należącymi i nienależącymi do stowarzyszenia OSŻD, ale także we-
wnątrz tej organizacji. W Rosji i krajach będących byłymi republikami Związku 
Radzieckiego zarządcy infrastruktury stosują przepisy dotyczące widoczności sy-
gnałów oparte na wspólnym standardzie pochodzącym z okresu sprzed rozpadu 
Związku Radzieckiego. Jest on zgodny z wytycznymi OSŻD, przy czym parame-
try widoczności są uzależnione od rodzaju sygnalizatora, kierunku przebiegu linii 
kolejowej oraz ukształtowania terenu, bez określania maksymalnej dopuszczalnej 
prędkości jazdy pociągu.

W przypadku pozostałych objętych analizą europejskich zarządów infrastruk-
tury kolejowej, w których zasady sygnalizacji kolejowej oparte są na standardzie 
OSŻD, stosowane są przepisy dotyczące wymaganej wartości widoczności sygna-
łów uwzględniające wzory matematyczne opracowane w ramach tej organizacji 
(pod koniec lat 50-tych XX wieku). Niezależnie od tego, w niektórych krajach 
wymagana jest większa minimalna wartość widoczności sygnałów niż wynika to 
z wyżej wymienionych wzorów. Do krajów tych należy również Polska.

W większości zarządów kolejowych wartością graniczną przy określaniu mi-
nimalnej odległości, z której widoczność sygnałów jest zapewniona, jest prędkość 
120 km/h. Powyżej tej prędkości następuje odwołanie się do wyżej wymienionych 
wzorów matematycznych lub stopniowe znaczne zwiększenie odległości z jakiej 
muszą być widoczne sygnały.

W przepisach innych europejskich zarządców infrastruktury kolejowej, nie-
należących do stowarzyszenia OSŻD, parametry widoczności sygnałów bez sto-
sowania dodatkowych rozwiązań uprzedzających nie są tak rygorystyczne. Np. 
w Niemczech minimalna odległość zapewniająca widoczność sygnałów kolejowych 
dla prędkości 160 km/h wynosi 300 metrów. W porównaniu do wartości obowią-
zującej w Polsce, wyliczonej zgodnie ze standardem OSŻD, wynoszącej 534 metry 
daje to znaczną różnicę około 78%. Tak dużą rozbieżność można wytłumaczyć 
odmienną filozofią określania widoczności przyjętą w Niemczech, która przejawia 
się występowaniem w przepisach dwóch definicji i dwóch zakresów wartości od-
noszących się do widoczności tzn. widoczności minimalnej i widoczności zalecanej. 
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Natomiast w nomenklaturze stosowanej w zarządach kolejowych, eksploatujących 
systemy sygnalizacji zgodne z zasadami standardu OSŻD występuje wyłącznie po-
jęcie wartości minimalnej widoczności. Nie zmienia to faktu, że niektóre zarządy 
kolejowe, np. czeski, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczają zmniejszenie czasu 
postrzegania sygnału, jednak jest to rozwiązanie niestandardowe.

W celu określenia widoczności minimalnej wprowadzono w Niemczech wzór 
d = 1,875*V, który zapewnia widoczność sygnału z odległości 300 m dla prędko-
ści maksymalnej 160 km/h. Odległość ta wynika z wymaganego czasu obserwacji 
sygnału wynoszącego 6,75 sekundy. Jest to czas, w którym maszynista podczas 
zbliżania się do sygnalizatora powinien mieć nieprzerwaną (ciągłą) widoczność 
nadawanego sygnału. W przypadku zasad obowiązujących w Niemczech [16], 
w całym zakresie minimalnej widoczności musi zawsze być widoczny pełny obraz 
sygnałowy. Nie dopuszcza się sytuacji, w której pojedyncze światło będzie czasowo 
niewidoczne w wyniku zasłaniania przez budynek, most lub drzewo. Uwzględnia 
się również ograniczenia widoczności związane z planowym postojem pojazdów 
kolejowych. Nie są natomiast uważane za niedopuszczalne zakłócenia krótkotrwa-
łe, nawet powtarzające się ograniczenia widoczności, spowodowane pojedynczymi 
masztami lub konstrukcjami wsporczymi instalacji stacjonarnych, które powodują 
podobne ograniczenia jak maszt lub konstrukcja wsporcza linii napowietrznej.

We wzorze opracowanym w ramach stowarzyszenia OSŻD w celu określenia 
drogi widoczności pociągowych sygnałów głównych uwzględnia się parametr cza-
su reakcji równy 12 sekund. W literaturze fachowej, omawianej w rozdziale 4, 
wartość ta została podzielona na czas reakcji maszynisty równy 4 sekundy i czas za-
działania układu hamulcowego równy 8 sekund, wynikający z konstrukcji pojazdu 
trakcyjnego i charakterystyki układu hamulcowego. W literaturze tej wartość 12 
sekund odpowiada trakcji parowej oraz specyfice układów hamulcowych 
jakimi charakteryzował się ówczesny tabor. Czas reakcji obowiązujący w ak-
tualnych przepisach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. może być nieadekwatny 
dla aktualnie eksploatowanych rodzajów trakcji (elektrycznej, spalinowej). Z tego 
powodu zasadnym wydaje się zaktualizowanie tego czasu i wzorów obecnie 
stosowanych w przepisach. Przemawia za tym również zastosowanie mniejszej 
wartości czasu na kolei niemieckiej.

Odmiennym podejściem do określania widoczności cechuje się kolej brytyjska, 
w przypadku której do określenia odległości jest brany pod uwagę czas określa-
ny komisyjnie przy współudziale zarządcy infrastruktury, przewoźników i innych 
podmiotów.

5. zagadnienie widoczności ciągłej

W odniesieniu do maszynistów i przytorowych sygnalizatorów świetlnych oraz 
wskaźników zawierających własne źródło światła uzupełniających wskazania tych 
sygnalizatorów, należy zapewnić widoczność z każdego punktu znajdującego się 
na powierzchniach bryły lub w jej wnętrzu. Bryłę tę uzyskać można przesuwając 
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figurę geometryczną znajdującą się na płaszczyźnie prostopadłej do osi toru, po osi 
toru, w zakresie następujących odległości:

a) Odległość minimalna, z której sygnał będzie widoczny w sytuacji, w której 
pojazd będzie znajdować się w pobliżu sygnalizatora. Jest to przypadek od-
powiadający ruszaniu spod semafora lub tarczy manewrowej po zatrzyma-
niu się jak najbliżej tego urządzenia, np. z powodu potrzeby wykorzystania 
całej dostępnej długości użytecznej toru.

b) Odległość, z której sygnał będzie widoczny w sytuacji, w której pojazd bę-
dzie zbliżać się do sygnalizatora z maksymalną dopuszczalną prędkością 
obowiązującą dla odcinka toru przed tym sygnalizatorem, a sygnalizator 
ten będzie przekazywał sygnał uprzedzający o konieczności rozpoczęcia ha-
mowania.

Na odcinku drogi pomiędzy punktami wyznaczonymi wyżej określonymi odle-
głościami widoczność powinna być zachowana. Wynika to z możliwości porusza-
nia się pojazdu z dowolną prędkością z zakresu od 0 do prędkości maksymalnej 
określonej dla odcinka toru przed tym sygnalizatorem lub postoju pojazdu przed 
sygnalizatorem.

Figurę geometryczną, o której mowa powyżej, powinny określać dokumenty 
(norma, rozporządzenie lub instrukcja), a jej wymiary i położenie względem osi 
toru i powierzchni tocznej główek szyn powinny wynikać z możliwych lokalizacji 
oczu maszynisty zajmującego dopuszczalne pozycje pracy podczas prowadzenia 
pojazdu. Dla określenia tych parametrów powinny być znane cechy antropome-
tryczne populacji maszynistów oraz dopuszczalne cechy kabin pojazdów trakcyj-
nych eksploatowanych obecnie i możliwych do wprowadzenia do eksploatacji na 
sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Określanie widoczności sygnalizatora i wskaźników powinno uwzględniać ich 
lokalizację względem (osi) toru: z lewej/prawej strony i nad torem, w minimalnej 
i maksymalnej dopuszczalnej odległości od osi toru.

Możliwa do uzyskania odległość, określona w literze a) powyżej, zależeć będzie 
od konstrukcji sygnalizatora i odchylania części strumienia świetlnego nadawane-
go przez jego elementy w kierunku kabiny maszynisty pojazdu znajdującego się 
w pobliżu sygnalizatora. W Polsce do tego celu stosuje się zewnętrzne soczewki 
sygnalizatora z sektorem odchylającym i obraca się je podczas montażu w taki 
sposób, aby strumień odchylany tym sposobem mógł trafić do kabiny. W normie 
PN-90/K-11001 [14] określono, że kabina maszynisty (lokomotywy elektrycz-
nej dwukabinowej) powinna być tak ukształtowana, żeby sygnały przekazywane 
maszyniście przez sygnalizatory wysokie powinny być widoczne z odległości min. 
10 m, natomiast sygnały przekazywane maszyniście przez sygnalizatory niskie 
z odległości min. 15 m, licząc od czoła zderzaków lokomotywy.

Z uwagi na możliwość zatrzymania pojazdu w odległości, z której maszynista 
stwierdzi, że będzie mógł w niezakłócony sposób obserwować sygnały nadawane 
przez sygnalizator, istotniejszym wydaje się przypadek poruszania się w sytuacji 
zakładającej brak postoju przed sygnalizatorem. Takie podejście wymaga jednak 
odpowiednich państwowych zapisów zezwalających na takie niewykorzystywanie 
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długości użytecznej toru (maszynista i dyżurny ruchu należą najczęściej do różnych 
przedsiębiorstw). Skrajnym przypadkiem będzie natomiast poruszanie się z pręd-
kością maksymalną obowiązującą na odcinku toru pomiędzy punktem określonym 
powyżej w lit. b) a sygnalizatorem.

Przepisy, wytyczne i normy powinny dotyczyć wyłącznie widoczności ciągłej. 
Sygnały przekazywane uczestnikom procesu ruchowego przez przytorowe urzą-
dzenia sygnalizacyjne i przekazywane przez nie sygnały powinny być widoczne 
w taki sposób, aby była możliwa ich prawidłowa interpretacja. Zakłócenia wpły-
wające na tą możliwość mogą być różne: wynikające z elementów stałych infra-
struktury i otoczenia (w tym oświetlenia i oślepiania), obecności obiektów rucho-
mych (pojazdy szynowe, drogowe, ludzie, zwierzęta) pomiędzy obserwatorem 
a urządzeniem sygnalizacyjnym, warunków atmosferycznych. Wpływ każdego ze 
źródeł zakłócających może zostać ograniczony, ale wymaga to określonych działań, 
które w danej sytuacji mogą nie dać się zastosować m.in. z powodów wysokich 
kosztów. Racjonalnym zatem wydaje się określenie, że dopuszczalne jest chwilo-
we pogorszenie warunków obserwacji. Niedopuszczalny jest natomiast całkowity 
zanik obiektu obserwowanego (światła sygnalizatora, wskaźnika) w obszarze, dla 
którego określono konieczność zachowania widoczności.

Aby móc określić, czy widoczność pozostaje ciągła przy istniejących zakłóce-
niach, potrzeba określić parametry i zakresy ich wartości. Można wskazać nastę-
pujące parametry, które mogłyby do tego służyć:

– zmiana natężenia sygnału (o ile, np. spadek poniżej określonej wartości),
– kontrastowość (różnica pomiędzy sygnałem a zakłóceniem, np. pomiędzy 

sygnałem dla danego toru a dla toru sąsiedniego),
– przysłonięcie obiektu (jaki czas, np. wynikający z czasu, w którym człowiek 

nie jest w stanie dostrzec braku sygnału – tak jak w kinematografii).
Dyskusja nad doborem parametrów i ich zakresów powinna być wynikiem ba-

dań naukowych obejmujących populacje maszynistów.

6. propozycja zmian w wytycznych

Definicje drogi hamowania i drogi hamowania obowiązującej określone w in-
strukcji Ie-4 [19] (odcinek toru niezbędny dla zatrzymania pociągu) nie precyzują 
procesu hamowania pod względem tego, kiedy ma się rozpocząć, w jaki sposób 
ma przebiegać (zmiany przyspieszenia i jego wartość maksymalna). W dostępnych 
źródłach czas reakcji obejmuje czas reakcji maszynisty i czas wykonania czynności 
hamowania. Czas reakcji maszynisty jest to czas potrzebny na zaobserwowanie 
(odbiór) sygnału, jego rozpoznanie i zapamiętanie, przetworzenie oraz podjęcie od-
powiedniej decyzji, np. wdrożenie hamowania lub jego zaniechanie. Pozostały czas 
– wykonania czynności hamowania – nie został precyzyjnie określony. W skrajnym 
przypadku może obejmować on czas, w którym wydane przez maszynistę poprzez 
urządzenie sterownicze polecenie rozpoczęcia hamowania zostaje przetworzone 
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przez urządzenia pojazdowe, a hamowanie wdrożone z pełnym zadanym przy-
spieszeniem. W normie EN 14531-6 [6] czas ten określono dla hamulców tarczo-
wych jako 3,5 s. Nieprecyzyjne określenie czasu reakcji – czy obejmuje wyłącznie 
czas reakcji maszynisty, czy również czas reakcji urządzeń pojazdu – powoduje, że 
bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przyjęcie sumy tych czasów do wzoru okre-
ślającego miejsce, z którego sygnały przekazywane przez sygnalizator przytorowy, 
powinny być widoczne dla maszynisty pojazdu poruszającego się w kierunku tego 
sygnalizatora z maksymalną dopuszczalną prędkością, określoną dla odcinka toru 
przed tym sygnalizatorem.

Zbyteczne jest wiązanie widoczności semaforów wjazdowych z kategorią linii, 
jak ma to miejsce obecnie [19]. W zupełności wystarczającym powinno być powią-
zanie jej z dopuszczalną prędkością. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dla określa-
nia drogi związanej z czasem reakcji istotna jest prędkość i ewentualne zakłócenia 
mogące znaleźć się pomiędzy maszynistą a urządzeniem sygnalizacyjnym na tej 
drodze, a nie na całej linii.

Biorąc pod uwagę czasy reakcji określone w badaniach pilotów i maszynistów 
oraz z uwagi na zasady obowiązujące w niektórych zarządach kolejowych, wydaje 
się zasadnym zaproponowanie jednolitego czasu reakcji wynoszącego 8 sekund, 
z zastrzeżeniem, że dla jazd pojazdów historycznych (z trakcją parową, itp.) może 
to oznaczać konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań organizacyjnych 
(np. ograniczenia prędkości lub przeprowadzania sprawdzenia czasu dla konkret-
nego pojazdu). Czas ten zawierać będzie:

– czas potrzebny na dostrzeżenie sygnalizatora,
– czas potrzebny na dostrzeżenie sygnału na tym sygnalizatorze,
– czas potrzebny na zinterpretowanie tego sygnału,
– czas potrzebny na podjęcie decyzji,
– czas potrzebny na obsługę urządzeń sterowniczych w pojeździe trakcyjnym,
– czas upływający od wydana polecenia poprzez te urządzenia do przetwo-

rzenia ich przez układy pojazdu (np. wdrożenie hamowania całego pociągu 
z określoną badaniami wartością siły.

Dla czasu tego proponowany jest ogólny wzór określający minimalną odległość 
W, z jakiej sygnał na sygnalizatorze powinien być widoczny przez prowadzącego 
pojazd kolejowy z miejsca, jego pracy:

 (6)

gdzie: Vmax – prędkość maksymalna z jaką można dojeżdżać do sygnalizatora.

Iloraz znajdujący się we wzorze (20/9) wynika z przyjęcia ośmiosekundowego 
czasu reakcji oraz przeliczenia jednostek.

Wzór proponuje się stosować dla sygnalizatorów dla jazd pociągowych (sema-
fory, tarcze ostrzegawcze). Dla semaforów przy torach, po których nie odbywają 
się przebiegi bez zatrzymania proponuje się pozostawić stałą minimalną wartość 
50 m.
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Zależności pomiędzy wartościami odległości wyznaczonymi proponowanym 
wzorem (6) oraz dotychczasowymi wzorami zawartymi w instrukcji Ie-4 [19], 
w zależności od prędkości, przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Zależność wymaganego zasięgu widoczności od prędkości

Źródło: opracowanie własne na podstawie [19]

Dodatkowo, przed każdym semaforem, tarczą ostrzegawczą i tarczą ostrzegaw-
czą przejazdową, niezależnie czy ich obrazy sygnałowe są widoczne z wymaganej 
odległości czy nie, proponowane jest umieszczanie wskaźnika widoczności (propo-
nowana nazwa – W11c, wzór na rys. 1).
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Wskaźnik ten powinien być stosowany przed sygnalizatorami na początku 
wymaganej drogi widoczności. W związku z wprowadzeniem wskaźnika W11c 
proponuje się rezygnację ze stosowania wskaźników W11a [9,17] używanych do-
tychczasowo do sygnalizacji zbliżania się do semafora, którego obrazy sygnałowe 
mogą nie być widoczne z wymaganej odległości.

Lokalizację wskaźnika względem sygnalizatora przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Propozycja lokalizacji wskaźnika W11c. Lw – droga widoczności
Źródło: opracowanie własne

W przypadku torów głównych dodatkowych, po których nie odbywają się 
przebiegi bez zatrzymania, zakończonych z jednej strony, nie ma potrzeby stoso-
wania wskaźników W11c przed semaforami. Wskaźnika można nie zastosować, 
jeżeli w miejscu jego usytuowania lub pomiędzy tym miejscem a sygnalizatorem 
tor rozgałęzia się.

Propozycja zastosowania wskaźnika W11c wynika z ustalenia czasu, będącego 
podstawą wzoru służącego do obliczenia wartości odległości W. Czas ten jest krót-
szy niż wykorzystany w dotychczasowych wzorach dla wybranych sygnalizatorów. 
Maszynista na podstawie wskaźnika powinien być informowany o miejscu, w któ-
rym najpóźniej może i powinien zaobserwować wskazanie sygnalizatora, przy jeź-
dzie z maksymalną prędkością. Wskaźnik W11c może być również traktowany 
przez maszynistę jako punkt odniesienia, umożliwiający mu określenie sposobu, 
w jaki powinien regulować prędkość pojazdu. Wskaźnik W11c byłby również 
wskaźnikiem istotnym dla maszynistów prowadzących pojazdy niewyposażone 
w urządzenia SHP lub z nieczynnymi urządzeniami SHP.

Proponuje się pozostawić dwa z dotychczasowych zasad i środków stosowanych 
w przypadku braku możliwości spełnienia wymaganej drogi widoczności sygnali-
zatorów [19] – sygnalizatory powtarzające oraz ograniczenie prędkości.

Dodatkowymi rozwiązaniami mogłyby być sygnalizatory powtarzające stoso-
wane na szlakach wyposażonych w SBL przed semaforami wjazdowymi [3,4]. Aby 
ograniczyć możliwość pomylenia sygnalizatora powtarzającego z semaforem wjaz-
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dowym, proponuje się wprowadzenie odmiennych sygnałów nadawanych przez 
taki sygnalizator dla szlaków z samoczynną blokadą liniową.

Zastosowanie wskaźników W11a, przy zaproponowanym ograniczeniu czasu 
reakcji jako podstawy wzoru do wyliczania wymaganej odległości z jakiej sygnali-
zator oraz umieszczone na nim wskaźniki i sygnały przekazywane przez niego po-
winny być widoczne, nie jest rozwiązaniem pozwalającym na dalsze zmniejszanie 
wymaganej drogi widoczności. Umieszczenie pierwszego z czterech wskaźników 
w miejscu, z którego sygnał powinien być już widoczny nie wpływa na skrócenie 
czasu reakcji.

Zastosowanie omawianych rozwiązań wymaga zmian w przepisach (rozporzą-
dzenie [17], Lista Prezesa UTK [15]) i instrukcjach wewnętrznych PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. (m.in. [19,9,8])

7. podsumowanie

W artykule przedstawiono i uzasadniono proponowane modyfikacje wybra-
nych, obecnie obowiązujących przepisów z zakresu widoczności sygnałów nada-
wanych przez sygnalizatory kolejowe na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
oraz potencjalne kierunki działań koniecznych do ich wprowadzenia. Zastosowano 
podejście eksperckie opierając się na analizie przepisów oraz dokumentów norma-
tywnych obowiązujących na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i na kolejach 
zagranicznych, a także specjalistycznej dokumentacji w zakresie widoczności sy-
gnałów.

Zalecane jest podjęcie dalszych działań prowadzących do doskonalenia opra-
cowanego sposobu określania widoczności sygnałów. Pierwszym z nich jest prze-
prowadzenie badań eksperymentalnych, weryfikujących czasy reakcji maszynistów 
w różnych warunkach ich pracy. Czasy te w znacznym stopniu wpływają na okre-
ślenie długości dróg widoczności sygnałów nadawanych przez sygnalizatory przy-
torowe. Badania powinny być przeprowadzone w różnych warunkach atmosfe-
rycznych oraz terenowych, co pozwoliłoby na określenie rzeczywistego zachowania 
maszynistów podczas jazdy.

Proponuje się opracowanie jednolitych i jednoznacznych definicji pojęć używa-
nych w aktach prawa i instrukcjach wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Z punktu widzenia zrealizowanej pracy słusznym wydaje się określenie ujed-
noliconego sformułowania definicji widoczności sygnałów, czy też drogi hamowa-
nia (w obecnej instrukcji Ie-4 niesprecyzowane jest, kiedy proces ten powinien się 
rozpocząć oraz w jaki sposób powinien przebiegać). Definicje powinny być ujęte 
we wspólnym słowniku, który mógłby być przydatny do opracowywania innych 
dokumentów.

W tabeli 3 zaproponowano ujednolicone definicje związane z tematem widocz-
ności sygnałów.
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Tabela 3. Proponowane ujednolicone definicje związane z tematem widoczności sygnałów
Lp. Pojęcie (termin) Proponowana definicja

1. Widoczność Jest	to	właściwość	sygnału,	dzięki	której	maszynista	ma	możliwość	jego	
dostrzeżenia	i	jednoznacznego	zinterpretowania

2. Czytelność Jest	to	właściwość	sygnału	pozwalająca	na	jego	bezbłędną	interpretację	
z	wymaganej	odległości

3. Widzialność Parametr	określający	odległość	z	jakiej	obiekt	może	być	dostrzeżony

4. Wskaźnik

Element	sygnalizacji	kolejowej,	który	przekazuje	sygnały	i	nie	będący	
sygnalizatorem.	Źródłem	sygnału	jest	napis,	symbol	lub	ustalony	kształt	

umieszczony	na	tablicy	w	sposób	stały	lub	uwidoczniony	na	licu	za	pomocą	
źródła	światła

5. Sygnał
Znak	umowny	lub	zespół	znaków,	za	pomocą	których	przekazywane	są	
polecenia,	nakazy,	lub	informacje	związane	z	ruchem	kolejowym	oraz	

bezpieczeństwem	osób,	ładunków,	taboru,	i	mienia	kolejowego
Źródło: opracowanie własne

Zastosowanie omawianych rozwiązań wymaga zmian w przepisach i instruk-
cjach wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Streszczenie. Obecnie zauważyć można w kraju problem z koegzystencją kolejowych przepi-
sów wewnętrznych z wymogami zawartymi w Eurokodach. Artykuł prezentuje problematykę pra-
widłowego wykonywania modeli numerycznych na potrzeby analizy stateczności skarp i nasypów 
oraz podtorza w kontekście stosowania różnych modeli obciążenia.

Słowa kluczowe: stateczność nasypu, stateczność podtorza, modele obciążenia, LM71, 
HSLM, EC-1, EC-7, Id-3

1. Wprowadzenie

Wprowadzenie w Unii Europejskiej jednolitych aktów normowych dotyczą-
cych oceny i projektowania obiektów budowlanych spowodowało, iż wiele obo-
wiązujących dotychczas wewnętrznych wytycznych branżowych jest obecnie wza-
jemnie niespójne. Zaobserwować można przez to stosowanie różnych modeli ob-
liczeniowych, nie zawsze właściwych, co powoduje szereg problemów związanych 
z właściwym dokonywaniem samych analiz numerycznych, a także powodować 
może problemy proceduralne w odbiorze zadanych prac przez Zamawiającego, 
który posługuje się przestarzałymi instrukcjami wewnętrznymi, niedostosowa-
nymi do istniejącego stanu wiedzy inżynierskiej. W konflikcie takim stoją na 
przykład wytyczne Id-3 „Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego” 
wprowadzone Uchwałą nr 165/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 04.05.2009 r. [5], z obowiązującymi normami PN-EN 1991-2 [1] oraz 
PN-EN 1997 [2,3]. Powyższe spowodowało, iż w literaturze spotkać można wiele 
interpretacji wymaganych wartości obciążeń jakie należy przyjąć w modelach ob-
liczeniowych, sięgające dla prędkości rozkładowych 160 km/h wielkość obciążenia 

1	 Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Kłosek	K.:	34%,	Sołkowski	J.:	33%,	Tondera	M.:	33%
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zastępczego na poziomie q
zast

 = 120 kPa [8], a nawet q
zast

 = 150 kPa [7]. Wyni-
kające z powyższej sytuacji nieścisłości, czy nawet rozbieżności, autorzy niniejszego 
artykułu pragną wykazać na przykładzie najważniejszych elementów stanowią-
cych ocenę stanu podtorza, tj.: analiz stateczności skarp i nasypów stanowiących 
konstrukcję podtorza oraz stosowanych modeli obciążeniowych dla poszczegól-
nych obciążeń i odpowiadające im wartości.

2. Przyjmowanie obciążenia od ruchu kolejowego do obliczania osiada-
nia i stateczności podtorza

2.1. Przypadki obliczeniowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
5.06.2014 (Dz. U. poz. 867) „Zmieniające rozporządzenie w sprawie war. techn. jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie”, stosuje się:

1.1 par. 14a „…przy sprawdzaniu wytrzymałości budowli kolejowych 
stosuje się modele obciążeniowe zgodnie z PN-EN 15528 „Kolejnictwo 
– klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami 
granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą”,

1.2 par. 14b „…modele obciążeń projektowych stosuje się zgodne z normą 
PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 2: 
Obciążenia ruchome mostów. Przy przyjmowaniu obciążenia kolejowego 
należy stosować współczynnik (mnożnik obciążenia) dla linii magistral-
nych i pierwszorzędnych alfa=1.21 (par. 14.b, p. pkt. 1).

Rozważając przypadki obliczeniowe podane powyżej, pozostaje problem sposo-
bu przyłożenia obciążenia do konstrukcji ziemnej podtorza. Czy należy obciążenie 
przykładać osiowo na tor, czy mimośrodowo, czy w sposób pasmowy (tzn. poni-
żej spodu podsypki), czy ma to być obciążenie poruszające się, czy obciążenie ze 
współczynnikiem dynamicznym, itp.

a. przypadek 1.1 (norma PN-EN 15528):
– nie ma wskazań odnośnie sposobu przykładania obciążenia,
– w prezentowanych modelach obliczeniowych dla wagonów oraz loko-

motyw 4-osiowych i 6-osiowych rozważa się zasadniczo prędkość do 160 
km/h (wyjątkowo 200 km/h), z zaleceniem przeprowadzenia analiz dy-
namicznych zgodnie z Eurokodem 1. , pkt. 5.1, Załącznik D),

– w normie podaje się modele referencyjne, które są reprezentatywne dla okre-
ślonych typów dla wagonów i lokomotyw, na które składają się konfiguracje 
osi oraz naciski osiowe, tworząc podział na kategorie linii (od A do E5),

b. przypadek 1.2: (PN-EN 1991-2 Eurokod 1):
– zgodnie z pkt. 6.3.6.4, przy obliczeniach podtorza stosuje się obciążenie 

pasmowe o szerokości 3.0 m położone 0.7 m poniżej powierzchni tocz-
nej główki szyny.
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2.2. Przykłady obliczeń obciążenia na podtorze zgodnie z PN-EN 15528

Biorąc pod uwagę najbardziej niekorzystny przypadek obciążenia, dla najcięż-
szych pojazdów, poniżej prezentowane są wyniki obliczeń na podstawie zalecenia 
PN-EN 15528: dotyczące sprawdzenia wytrzymałości budowli kolejowych są na-
stępujące:

a. lokomotywy: maksymalne obciążenie liniowe 64 kN/m (pkt. 6.3.4.), 
które dotyczy zarówno lokomotyw 4-osiowych jak i 6-osiowych,

b. wagony: najcięższy wagon referencyjny (E5) – obciążenie liniowe 
88 kN/m (Tabela A.1).

Z uwagi na brak w w/w normie określenia sposobu przyłożenia obciążenia, 
wykonano obliczenia dla obciążenia pasmowego o szerokości 3.0 m (przez analogię 
do PN-EN 1991-2 Eurokod 1). Uzyskano następujący wynik:

a. dla lokomotyw: 64 kN/m/3.0 m -21.3 kPa,
b. dla wagonów: 88 kN/m/3.0 m -29.3 kPa.
Stosując współczynnik dla linii alfa=1.21 (mimo braku bezpośredniego wska-

zania) uzyskuje się obciążenia pasmowe odpowiednio 25,8 kPa oraz 35,5 kPa, któ-
re są mniejsze niż wynikające z modelu LM 71 (tzn. 63.02 kPa).

2.3. Przypadki przyjmowania obciążeń projektowych zgodnie z PN-EN 
1991-2 Eurokod 1

Zgodnie z TSI infrastruktura 1299/2014, pkt. 4.2.7.1.1, współczynnik zależ-
ny od kategorii linii w przypadku linii o kodach P1, P2, P3, P4 oraz F1, F2, F3 
musi spełniać warunek alfa>=1, ponadto także zgodnie ze wspomnianym Roz-
porządzeniem (Dz. U. 867) alfa=1.21 (par. 14.b, p. pkt. 1). Wg PN-EN 1991-
2 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, stosowane są następujące modele 
obliczeniowe:

a. Model LM 71 – do obliczeń obiektów mostowych oraz także do obliczeń 
podtorza, gdzie stosuje się obciążenie pasmowe o szerokości 3.0 m położone 
0.7 m poniżej powierzchni tocznej główki szyny (pkt. 6.3.6.4) – rys. 1.

Rys. 1. Model obciążenia LM 71

Z powyższego modelu oblicza się obciążenia na 1 mb toru:
   250 kN/1.6 m =156.3 kN/m
Po zastosowaniu współczynnika alfa=1.21 otrzymuje się:
   156.3 x 1.21 = 189.06 kN/m
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Obciążenie powyższe jest przyłożone jako obciążenie pasmowe o szero-
kości 3.0 m, co oznacza ostatecznie:

  obciążenie od taboru = 189.06 kN/m/3.0 = 63.02 kPa.
b. Model SW/0 i SW/2 – do obliczeń przęseł obiektów mostowych o belkach 

ciągłych, nie stosuje się do obliczeń podtorza – widać ponadto, że efekty 
obciążenia modelem SW/2 (rys. 2) od ciężkiego ruchu kolejowego dają war-
tości mniejsze, niż efekty obliczone z zastosowaniem LM 71. 

SW/2 = 150 kN x 1.21 / 3.0 m = 60.5 kPa < LM 71 = 63.02 kPa,
Rys. 2. Modele obciążenia SW/0, SW/2

c. Modele dynamiczne pionowych obciążeń ruchomych
Modele dynamiczne stosuje się do obliczeń konstrukcji mostowych w celu 
uwzględnienia wpływu szybkiego przyrostu obciążenia na wzbudzenie kon-
strukcji oraz w celu sprawdzenia, czy nie występują zjawiska rezonansowe 
w konstrukcji obiektu mostowego. Zgodnie z PN-EN 1991-2 Eurokod 1, 
przy takich obliczeniach bierze się pod uwagę:
• prędkość ruchu po obiekcie mostowym, rozpiętość elementu oraz dłu-

gość linii ugięcia elementu,
• częstotliwość drgań własnych konstrukcji i elementów wchodzących 

w jej skład,
• liczbę osi pojazdu,
• tłumienie konstrukcji,
• charakterystykę pojazdu oraz toru położonego na obiekcie mostowym.

Wspominany Eurokod 1 podaje także granice częstotliwości drgań własnych 
obiektu mostowego.

Analizę dynamiczną obiektu mostowego należy wykonać dla Pociągów Rze-
czywistych jeżeli vmax

 >= 200 km/h. Natomiast, jeśli prędkość maksymalna 
v

max
 < 200 km/h, należy przeprowadzić obliczenia dla pociągów typowych. W cy-

towanym EC 1 podana jest lista pociągów typowych: A, B, C, D oraz E.
Na obiektach projektowanych na liniach dla v > 200 km/h analizę dyna-

miczną należy wykonać stosując także model HSLM. Model obciążenia stanowią 
dwa niezależne Pociągi Uniwersalne: HSLM-A oraz HSLM-B. Pierwszy z wy-



97OCENA NOŚNOŚCI I STATECZNOŚCI PODTORZA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI...

mienionych modeli podaje zestawy wagonów od A1-A10, natomiast drugi model 
jest układem sił pionowych o jednakowym rozstawie. Model ten stosuje się dla 
obiektów mostowych o rozpiętości do 7.0 m w celu sprawdzenia zjawisk rezo-
nansowych pomiędzy pojazdem a krótkim obiektem, który może być wzbudzony 
z częstotliwością zbliżoną do częstotliwości drgań własnych obiektu z uwagi na 
jego małą rozpiętość.

Zgodnie z Załącznikiem E w/w normatywu (str. 141), model obciążenia HSLM 
stosuje się gdy:

• nacisk statyczny osi jest ograniczony do 170 kN dla pociągów zespolonych 
oraz dla pociągów konwencjonalnych, zasadniczo także mniejszych niż 
170 kN (wzór do określenia nacisku osi E.2, znajduje się w załączniku E),

• długości wagonu 18÷27 m, 
• masa pociągu jest ograniczona do 10000 kN,
• długość pociągu nie przekracza 400 m,
• do obliczeń z wykorzystaniem modelu HSLM nie stosuje się współczynnika 

dynamicznego (pkt. 6.4.5.2)’
Modelu HSLM nie stosuje się do obliczeń podtorza.

2.4. Sprawdzenie współczynników obciążeniowych dla pociągów rzeczywi-
stych

Pomijając efekty nagłego przyrostu obciążenia na podtorze oraz efekty rezo-
nansowe pomiędzy pociągiem a podtorzem, współczynniki obciążeniowe dla po-
ciągów rzeczywistych są wyznaczone w następujący sposób (nawet przy założeniu 
wystąpienia ponadnormatywnych obciążeń pociągami towarowymi):

a. wagony – naciski osiowe 250 kN o rozstawie 1.8 m w wózkach:
250 kN/1.8 m = 138.9 kN/m (obciążenie liniowe),
co daje obciążenie pasmowe o szerokości 3.0 m wartości: 
138.9 kN/m/3.0 m = 46.3 kPa < 63 kPa (LM 71),
Obliczony współczynnik zwiększający dla modelu LM 71 wynosi 1.36;

b. lokomotywy – naciski osiowe 225 kN o rozstawie 2.6 m w wózkach:
225 kN/2.6 m = 86.5 kN/m (obciążenie liniowe),
co daje obciążenie pasmowe o szerokości 3.0 m wartości :
86.5 kN/m/3.0 m = 38.9 kPa < 63 kPa (LM 71),
Obliczony współczynnik zwiększający dla modelu LM 71 wynosi 2.18;

c. Pendolino – naciski osiowe  N o rozstawie 3.0 m w wózkach:
170 kN/3.0 m = 56.7 kN/m (obciążenie liniowe),
co daje obciążenie pasmowe o szerokości 3.0 m wartości:
56.7 kN/m/3.0 m = 18.9 kPa < 63 kPa (LM 71),
Obliczony współczynnik zwiększający dla modelu LM 71 wynosi 3.34.
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2.5. Wnioski z przeglądu modeli obliczeniowych dla podtorza

1) obciążenie pasmowe o wartości 63.02 kPa, uzyskane z modelu LM71, przy-
łożone na głębokości 0.7 m poniżej powierzchni tocznej główki szyny jest 
zgodne z obowiązującymi normami oraz rozporządzeniami (Rozp. Dz. U. 
867, 2014, TSI 1299/2014, Eurokod 1: PN-EN 1991-2),

2) powyższe obciążenie jest przyjmowane do projektowania (ew. wzmacniania) 
podtorza i jest największym możliwym obciążeniem przyjmowanym dla 
podtorza,

3) obciążenie przyjmowane dla budowli istniejących, zgodnie z PN-EN 15528, 
dla najcięższego możliwego obciążenia (linia kategorii E5) wynosi 35,5 kPa 
(z uwzględnieniem współczynnika dla kategorii linii alfa=1.21),

4) przy sprawdzaniu nośności podtorza istniejącego (bez jego wzmacniania), 
przy zastosowaniu modelu LM 71 uzyskuje się pewność co do jego nośno-
ści, gdy współczynnik stateczności jest spełniony, natomiast w przypadku 
niespełnienia współczynnika stateczności należałoby przeprowadzić dodat-
kową analizę z wykorzystaniem wymagań normy PN-EN 15528,

5) formy zniszczenia podtorza (utraty stateczności) uzyskane z wykorzysta-
niem w/w obciążeń będą na ogół różne, co prowadzi do wniosków odnośnie 
zastosowania typu wzmocnienia podtorza,

6) wymienione wyżej normatywy podają quasi-styczne modele obciążenia - 
brak jest modeli w pełni dynamicznych do obliczeń podtorza.

3. Ocena stateczności podtorza z uwzględnieniem wymogów Eurokodu 
7 i warunków technicznych Id-3

W niniejszej części artykułu zaprezentowane zostały wyniki analiz numerycz-
nych wykonanych na potrzeby oceny istniejącej linii kolejowej w kontekście przy-
stosowania jej do potencjalnego przejęcia obciążeń związanych z podniesieniem 
prędkości do 230/250 km/h.

Obliczenia stateczności zostały wykonane na podstawie aktualnie obowiązują-
cej normy PN-EN 1997-1 (Eurokod 7). Zgodnie z punktem 2.4.7.3. zastosowano 
podejście obliczeniowe nr 3, gdzie kombinacja zestawu współczynników częścio-
wych opisana jest zależnością: A2 + M2 + R3. Obciążenia przyjęto zgodnie z Eu-
rokodem 1 „Oddziaływania na konstrukcje”, przyjmując model LM 71 wg PN-EN 
1991-2. Na potrzeby korelacji wyników z wymogami Id-3 wytypowano reprezen-
tacyjne przekroje, celem określenia współczynnika bezpieczeństwa według niesto-
sowanej obecnie metody globalnego współczynnika bezpieczeństwa, niemniej do 
wyników tej metody odnoszą się bezpośrednio wymogi zawarte w Id-3 [5]. Celem 
porównania dla wytypowanych przekrojów zostały także wykonane modele obli-
czeniowe uwzględniające obciążenie przyjęte dla Pendolino w miejsce stosowanego 
obciążenia LM 71.
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Obliczenia stateczności skarp nasypów i przekopów przeprowadzono analizując 
kołowe powierzchnie poślizgu przy wykorzystaniu tzw. metody blokowej. Bryłę 
skarpy podzielono na odpowiednie bloki i sprawdzono stan równowagi każdego 
z bloków oraz wszystkich łącznie.

Jako siły zsuwające przyjmuje się ciężar własny gruntu, ciśnienie spływowe 
wody, obciążenie naziomu bloku itd. Jako siły utrzymujące – siły tarcia i opór 
spójności. Do określenia współczynnika stateczności skarp projektowanych nasy-
pów zastosowano metodę Bishopa, która opiera się na następujących założeniach:

– płaskiego stanu naprężenia i odkształcenia;
– hipotezy wytrzymałościowej Coulomba-Moh’ra;
– niezależności parametrów Φ i c; 
– wystąpienia wzdłuż całej powierzchni poślizgu jednakowych przemieszczeń.

Rys. 3. Założenia obliczeniowe stateczności skarp projektowanych przy użyciu metody Bishop’a

Obliczenia przeprowadzono przy użyciu specjalistycznego oprogramowania 
komputerowego (GGU Stability). Zgodnie z obowiązującą w Polsce normą PN-
-EN 1997 [2,3] oraz Instrukcją ITB nr 429/2007 [6], wartość stopnia wykorzy-
stania wytrzymałości konstrukcji dla projektowanych obiektów (w tym przypadku 
budowla ziemna) musi spełniać warunek (wg PN – EN 1997-1: Eurocod 7: Pro-
jektowanie geotechniczne – Cześć 1: Zasady ogólne, dla stanu podstawowego do 
120 lat użytkowania obiektu):

  (1a)

gdzie:
Rd – wartość obliczeniowa oporu przeciw oddziaływaniu,
Ed – wartość obliczeniowa efektu oddziaływań.

W celu obliczenia granicznej nośności podłoża pod nasypami posłużono się me-
todą pasków, jako najbardziej dokładną dla określenia granicznej nośności podło-
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ża, uwzględniającą wpływ wytrzymałości na ścinanie gruntu nasypowego. Założe-
nia obliczeniowe metody są identyczne jak w przypadku sprawdzania stateczności 
skarp, z tą różnicą, że analizowane powierzchnie zniszczenia swym zasięgiem obej-
mują również słabe podłoże zalegające pod nasypem. Pozwala to na sprawdzenie, 
czy obciążenie podłoża wielometrowym nasypem może spowodować wypieranie 
gruntu rodzimego z pod podstawy nasypu. Suma sił zapobiegających wypieraniu 
podłoża musi być, ze względów bezpieczeństwa znacząco większa od sił dążących 
do wyparcia podłoża. Jeżeli uzyskany współczynnik bezpieczeństwa jest niższy od 
wymaganego przez normatywy, to konieczne jest wzmocnienie nasypu np. po-
przez zastosowanie zbrojenia geosyntetycznego w podtorzu lub podstawie nasypu.

Rys. 4. Schemat obliczania wytrzymałości oraz potrzeby zastosowania potencjalnego zbrojenia geosyn-
tetycznego w podstawie nasypu

Obliczenia stateczności zostały wykonane na podstawie normy PN-EN 1997-1 
(Eurokod 7, [2,3]). Zgodnie z punktem 2.4.7.3. zastosowano podejście oblicze-
niowe nr 3, gdzie kombinacja zestawu współczynników częściowych opisana jest 
zależnością: 

A2 + M2 + R3
Podejście obliczeniowe wg Eurokodu 7 uwzględnia częściowe współczynniki 

bezpieczeństwa w trakcie wyznaczania wartości obliczeniowych oddziaływań Rd 
i Ed, natomiast w przypadku wyznaczania współczynnika stateczności metodą 
globalnego współczynnika stateczności (podawanego np. w Id-3) bierzemy pod 
uwagę wartości charakterystyczne (nie uwzględniające współczynników częścio-
wych bezpieczeństwa) – bezpieczeństwo konstrukcji przyjmuje się globalnie.

Przedmiotowe obiekty analizowano zgodnie z metodą stanów granicznych, 
sprawdzając stateczność wewnętrzną i zewnętrzną. Wyniki obliczeń stateczności 
skarp i nasypów metodą Bishop’a wg EC-7 przedstawiono na rys. 5-10, obra-
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zując najbardziej niekorzystny mechanizm zniszczenia konstrukcji budowli. Wg 
powyższego, wartość wskaźnika wykorzystania konstrukcji dla projektowanych 
obiektów oraz stanu podstawowego użytkowania obiektu musi spełniać warunek:

    µ
max

 = E
d
/R

d
 ≤ 1,0   (1b)

Dla porównania metod obliczeniowych wykonano także alternatywnie oblicze-
nia metodą globalnego współczynnika stateczności (rys. 6a i 6b oraz 9a i 9b), aby 
określić korelacje wyników uzyskiwanych w różnych podejściach obliczeniowych. 
Dla przypomnienia należy zaznaczyć, iż w myśl zapisów instrukcji Id-3 wartość 
współczynnika bezpieczeństwa „F” wynosić powinna odpowiednio:

F≥2,0 dla podtorza nowobudowanego i dobudowywanego,
F≥1,5 dla podtorza w eksploatacji,
F≥1,3 dla podtorza bezpośrednio po naprawie.

Rys. 5a i 5b. Wyniki analiz stateczności dla przekroju P-1 wykonanych wg EC-7 oraz modelu obciąże-
nia LM 71. µmaxL=0,93, µmaxP=0,85

Rys. 6a i 6b. Wyniki analiz stateczności dla przekroju P-1 wykonanych wg Id-3 oraz modelu obciąże-
nia LM 71. FL (ηL)=1,39, FP (ηP)=1,51
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Rys. 7a i 7b. Wyniki analiz stateczności dla przekroju P-1 wykonanych wg EC-7 oraz modelu obciąże-
nia właściwego dla Pendolino. µmaxL=0,83, µmaxP=0,79

Rys. 8a i 8b. Wyniki analiz stateczności dla przekroju P-2 wykonanych wg EC-7 oraz modelu obciąże-
nia właściwego dla LM 71. µmaxL=0,99, µmaxP=0,95

Rys. 9a i 9b. Wyniki analiz stateczności dla przekroju P-2 wykonanych wg Id-3 oraz modelu obciąże-
nia LM 71. FL (ηL)=1,20, FP (ηP)=1,36
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Rys. 10a i 10b. Wyniki analiz stateczności dla przekroju P-2 wykonanych wg EC-7 oraz modelu obcią-
żenia właściwego dla Pendolino. µmaxL=0,98, µmaxP=0,85

Zbiorcze zestawienie wyników przedstawiono w poniższej tabeli 1.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie wyników 

Lp. Km
Współczynnik stateczności  

[µmax] wg EC7

Współczynnik stateczności  
[η wg metody 

globalnego wsp.]

Współczynnik stateczności  
[µmax] wg EC7 dla 

obciążenia Pendolino
Strona Lewa Strona Prawa Strona Lewa Strona Prawa Strona Lewa Strona Prawa

01. P-1 0,93 0,85 1,39 1,51 0,83 0,79
02. P-2 0,99 0,95 1,20 1,36 0,98 0,85

Analizy wykazały, że w odniesieniu do wymagań EC-7 dla obydwu przypad-
ków, każdorazowo został spełniony warunek wymaganego współczynnika statecz-
ności. Z kolei odnosząc te modele do starej metody, na bazie której bazują wy-
tyczne Id-3, współczynnik stateczności spełnia wymagania co do wartości jedynie 
w jednym przypadku (P-1, strona prawa).

Przypadki reprezentacyjnych przekrojów wykazują też, iż bardzo istotnym jest 
schemat zniszczenia i ma on bezpośrednie przełożenie na wartość współczynnika 
bezpieczeństwa. W przypadku przekroju P-1 zauważyć można, że pomniejszone 
obciążenie (wskutek zastosowanego modelu obciążenia dla Pendolino) zwiększa 
pewność stateczności o wartość 0,06 – 0,1. Natomiast w przypadku przekroju 
P-2, zmniejszenie (nawet tak znaczące) obciążenia nie wpływa znacząco na wartość 
współczynnika bezpieczeństwa, gdyż uzyskano wartość mniejszą o zaledwie 0,01. 
Wyniki te wskazują jednoznacznie, że w analizach stateczności prócz stosowanych 
modeli obciążeń każdorazowo bardzo dokładnie należy analizować prawdopodob-
ne schematy zniszczenia i w razie potrzeb, dostosowywać do nich właściwe metody 
zabezpieczeń.

4. Ocena nośności torowiska w świetle aktualnych ustaleń normowych

Oprócz określenia stopnia zagęszczenia, dla kolejowych robót ziemnych wyma-
gany jest często także pomiar nośności. Obecnie można wykonać taką ocenę jako: 
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– próbę statyczną (próba docisku sztywnej płyty VSS i określenie modułów 
E1/E2); rys. 11; zalecana wg Id3 [5].

Rys. 11. Pomiar nośności torowiska płyta statyczna wg [9]
Oznaczenia: 1 dociążenie; 2 podnośnik ciśnieniowy; 3 libella; 4 libella kołowa; 5 czujnik zegarowy; 6 czujnik z zakresu od 0 do 

100 kN; 7 badany grunt; 8 osiadające ramię aparatu; 9 śruba blokująca; 10 przykładowy wyświetlacz; 11 widok z góry.

– próbę dynamiczną (lekka płyta dynamiczna) zgodnie z TPBF część 8.3; 
rys. 12.

Rys. 12. Płyta dynamiczna wg [9]

Badanie nośności torowiska, zwłaszcza w warunkach intensywnie eksploatowa-
nej linii napotyka na szereg istotnych przeszkód, co w praktyce skutkuje najczęściej 
zaniechaniem tego rodzaju badań. Głównym problemem jest tu bez wątpienia:
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– konieczność wykonania badań pod krawędzią podkładu, co wymaga 
jego usunięcia, rozgarnięcia podsypki, przygotowania podłoża, rozłoże-
nia sprzętu pomiarowego itp.; czynności te wymagają z reguły wstrzy-
mania ruchu pociągów, często także i po torach sąsiednich z uwagi na 
emisję drgań podłoża zaburzających pomiar statyczny,

– po wykonaniu pomiaru należy przywrócić pierwotną konstrukcję na-
wierzchni, wykonać jej podbicie i stabilizację, co sumarycznie znacznie 
wydłuża czas niezbędnego zamknięcie linii (do ok.3-4h).

Zalecenia podane w Id3 skutkują w praktyce całkowitym niemalże zanie-
chaniem badań nośności torowiska ‘pod ruchem’ i ograniczeniem tych pomia-
rów wyłącznie do sytuacji wymagających odbioru robót przed zabudową na-
wierzchni na torowisku. Sytuacja taka występowała w wielu innych zarządach 
kolejowych, gdzie jednakże od wielu lat stosuje się inne, alternatywne metody 
pomiarowe nośności. Dobrym przykładem są tu działania kolei niemieckich, 
które dopuściły stosowanie tzw. płyty dynamicznej już ponad 20-lat temu.

Nie ulega wątpliwości, że badanie płytą dynamiczną dokonało dużego po-
stępu w praktyce zarówno na Wschodzie i Zachodzie Niemiec. Według eks-
pertów niemieckich [jak np. Prof. L. Fendrich] praktyka w tym względzie 
wyprzedziła naukę. Poniżej przedstawiono za [9] najważniejsze wymagania 
związane z badaniami lekką płytą dynamiczną (Evd).

Można w nich zauważyć, że odbiory na podstawie badań płytą dynamiczną 
są powszechnie w Niemczech uznawane, a tematyka ta została szczegółowo 
opisana w części „Pośrednie metody badań” [9].

Rozwój badań płytą dynamiczną rozpoczął się na kolejach niemieckich już 
w 1970 roku od tematu badawczego zrealizowanego na zlecenie Deutsche 
Reichsbahn. Zostały one opracowane na przestrzeni lat we wspólnych pra-
cach na odcinkach drogowych i kolejowych w NRD, doprowadzając w efekcie 
finalnym do rangi ustandaryzowanych wytycznych (TGL 11 461/10 z paź-
dziernika 1980 r.). Finalnie uznano je za wiążące dla transportu drogowego 
i kolejowego. Podobne próby podjęto w ‘starych’ krajach związkowych. Po 
zjednoczeniu w 1991 r. wprowadzono dyrektywę dotyczącą obszaru Deutsche 
Reichsbahn, a w 1997 r. obowiązywać zaczęła w dyrektywa w sprawie kolei 
niemieckich w sprawie zastosowania lekkiej płyty w budownictwie kolejowym 
od 01.02.1997 r.

Nowa norma polska [4], jaka została wprowadzona od bieżącego roku w za-
kresie kolejowych robót ziemnych także jednoznacznie wskazuje na możliwość 
odbioru, jak i bieżącej kontroli poszczególnych warstw nasypu kolejowego za 
pomocą wymagań, jakie stawia się lekkiej płycie dynamicznej i modułowi dy-
namicznego Evd.



106 Kłosek K., Sołkowski J., Tondera M.

Rys. 13. Przekrój przez nasyp kolejowy linii magistralnej (V<230km/h) z wymogami uzyskania war-
tości określonych dynamicznych modułów odkształcenia (Evd) wg PN-EN 16907-1:2019 [4]

Jak wynika z badań [9], pomiar obciążenia w zakresie „suchym” wykazuje wyż-
szą nośność podtorza w badaniach modułu dynamicznego. Wraz ze wzrostem wil-
gotności nośność E

vd
 zmniejsza się do wartości nośności odpowiedniej dla gęstości 

i zawartości wody.
Za szczególnie istotny należy uznać wniosek o możliwości oceny modułu ‘sta-

tycznego’ na bazie prób wykonywanych lekką płytą dynamiczną przy zastosowa-
nia odpowiednich współczynników korelacyjnych. Kwestia ta jest podstawowa dla 
wiarygodnej interpretacji wyników uzyskiwanych płytą dynamiczną , co wymaga 
odpowiednich kompetencji.

Płyta dynamiczna eliminuje podstawową niedogodność badań płytą statyczną, 
jaką w praktyce jest nierealność wykonania tych badań ‘pod ruchem’ pociągów. 
Cykl wykonania 1 próby to min. 2-3 h zamknięcia ruchu na linii wg. oceny wyko-
nawców. W warunkach wielu linii o dużym natężeniu ruchu skutkowało to, wg. 
informacji IZ–tów, całkowitym zaniechaniem pomiarów nośności torowiska. Ba-
dania takie wykonuje się wyłącznie po odbiorach napraw, przy braku ruchu. Wg 
ww. badań, zaleceń niemieckich, jak i normy PN-EN 16907-1-2019 wymagana 
wartość modułu odkształcenia podtorza mierzona na torowisku dotyczy całej jego 
szerokości, a nie tylko strefy pod-podkładowej, co umożliwia dokonywanie mia-
rodajnych pomiarów kontrolnych płytą dynamiczną również na ławie torowiska. 
W tych warunkach nie ma zagrożenia dla ciągłości i bezpieczeństwa prowadzenia 
ruchu, co stanowi istotny atut tej alternatywnej metody pomiarowej.
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5. Podsumowanie

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że ocena nośności i stateczności pod-
torza powinna być wykonywana zgodnie z wymaganiami krajowymi oraz Euro-
kodu PN-EN 1991:2. Wymogi te niejednokrotnie jeszcze odbiegają od praktyki 
projektowej, jak i niektórych zapisów ujętych w przepisach krajowych, co wy-
maga odpowiednich zmian. Dotyczy to zwłaszcza ewaluacji takich parametrów 
wytrzymałościowych podtorza jak nośność i stateczność. Sprawa ta jest szczegól-
nie istotna w procesie modernizacji linii przystosowywanych do dużych prędkości. 
Szczegółowe wnioski i zalecenia w tym zakresie podano odpowiednich rozdziałach 
niniejszej pracy.

 

Bibliografia

  [1] PN-EN 1991-2:200 7. Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 
2. Obciążenia ruchome mostów.

  [2] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: 
Zasady ogólne.

  [3] PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechnicz-
ne. Część 1: Zasady ogólne. Załącznik krajowy NA.

  [4] PN-EN 16907-1:2019-01. Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły 
ogólne.

  [5] Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3, PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009.

  [6] Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z grun-
tu zbrojonego geosyntetykami. Instrukcja ITB nr 429/2007(2008). War-
szawa, 2007.

  [7] Batog, A., Hawrysz, M., Problemy analizy stateczności skarp nasypów 
kolejowych, Górnictwo i Geoinżynieria, Rok 32, Zeszyt 2, 2008 r.

  [8] Pilecka, E., Maciołek, G., Analiza stateczności nasypu kolejowego po mo-
dernizacji na przykładzie odcinka Brzeg-Oława. Zeszyty naukowo-tech-
niczne SITK RP, Oddział w Krakowie. Nr 1(112). 2017 r.

  [9] Fendrich L., Handbuch. Eisenbahninfrastruktur. Springer-Verlag Berlin. 
2007 r.





ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2019Nr 2(119)

KATALOG RODZAJÓW ELEMENTÓW I UKŁADÓW 
STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM1

Streszczenie. W artykule przedstawiono propozycję katalogu rodzajów elementów i ukła-
dów, z których budowane są systemy sterowania ruchem kolejowym. Potrzeba opracowania aktual-
nego katalogu wynika z wielu dyskusji prowadzonych w kontekście procedur certyfikacji typu dla 
urządzeń srk, gdzie niedokładne definicje lub ich brak powodują niejednoznaczność w interpretacji 
wymagań dla poszczególnych rodzajów urządzeń. Impulsem dla prac nad przedmiotowym katalo-
giem jest również rozwój systemów srk zwłaszcza w kierunku urządzeń pokładowych jak również 
w zakresie automatyzacji prowadzenia pociągu. Autorzy w artykule przedstawiają listę elementów 
i układów oraz ich definicje. Katalog jest uzupełniony opisem sposobów kategoryzacji, które mogą 
być pomocne przy poszukiwaniu cech wspólnych rozwiązań.

Słowa kluczowe: system srk, elementy i układy srk, kategoryzacja rozwiązań srk

1. Wprowadzenie

W Polsce urządzenia sterowania ruchem kolejowym mogą być zastosowane po 
uzyskaniu świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia kolejowego 
przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego [11,12,13]. W celu uzyskania 
świadectwa urządzenie powinno przejść m.in. badania, dla których wymagania są 
określone w [13]. Z oczywistych przyczyn wymagania te są zdefiniowane dla okre-
ślonych rodzajów rozwiązań. Aktualna lista rodzajów urządzeń, gdzie niedokładne 
definicje lub ich brak powodują niejednoznaczność w interpretacji wymagań dla 
poszczególnych rodzajów urządzeń, przedstawiona w [12,13] wymaga dopraco-
wania. Ta sytuacja stworzyła potrzebę przeprowadzenia analiz, których wynikiem 
jest przedmiotowy katalog. Impulsem dla tych prac był również rozwój systemów srk 
zwłaszcza w kierunku urządzeń pokładowych jak również w zakresie automatyza-
cji prowadzenia pociągu i pojawianie się nowych typów rozwiązań.

1  Wkład procentowy poszczególnych autorów: Kochan A.: 50%, Wontorski P.: 40%, Koper E.: 10%

Andrzej Kochan
dr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Trans-
portu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel.: 
+48 22 234 7882, e-mail: andrzej.kochan@pw.edu.pl

Paweł Wontorski
dr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Transpor-
tu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Rail-Mil 
Computers, ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa, tel.: 
+48 517 141 987, e-mail: pawel.wontorski.dokt@
pw.edu.pl

Emilia Koper
mgr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Trans-
portu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel.: 
+48 22 234 7882, e-mail: emilia.koper@pw.edu.pl



110 Kochan A., Wontorski P., Koper E.

2. Organizacja katalogu

Katalog rodzajów elementów i układów sterowania ruchem kolejowym składa 
się z następujących części:

– preambuły,
– listy elementów,
– listy definicji elementów,
– listy układów,
– listy definicji układów,
– listy i krótkiej charakterystyki różnych sposobów kategoryzacji elementów 

i układów.
Autorzy katalogu przyjmują założenie, że system srk składa się z elementów 

srk, czyli podstawowych urządzeń srk realizujących elementarne funkcje w tym 
systemie. Elementy mogą tworzyć struktury bardziej złożone, w ramach których 
współpracują ze sobą, określane jako układy srk, a więc:

– element srk – to urządzenie, moduł oprogramowania lub podsystem srk 
realizujący elementarne funkcje sterowania ruchem kolejowym [1,2,3] lub 
elementarne funkcje wspomagające sterowanie ruchem kolejowym,

– układ srk – to zespół elementów srk uzupełnionych opcjonalnie o elemen-
ty specjalizowane tworzących strukturę, w ramach której współpracując ze 
sobą realizują złożone funkcje sterowania ruchem kolejowym.

3. Katalog

3.1.	 Preambuła

Zjawiska opisane we wprowadzeniu dały impuls do powstania niniejszego ka-
talogu, który jest próbą uporządkowania zbioru i definicji rodzajów elementów 
i układów srk lub też, inaczej mówiąc, urządzeń i systemów srk, choć to mniej 
dokładne określenie. Bazą dla wykonanego przeglądu są pozycje [1-11,13]. Waż-
nym założeniem dla formułowania definicji pozycji katalogu było potraktowanie 
techniki realizacji jako kwestii drugorzędnej względem funkcji, pełnionych przez 
poszczególne elementy i układy. Oczywiście jest ona nieodłącznym elementem 
praktycznych zastosowań, jednak cel, jaki realizuje katalog skupia się na funk-
cjonalności ujętej w zakresie tak oszczędnym na jaki pozwala definicja. Miejsce na 
dokładny opis konkretnych rozwiązań znajdzie się na pewno w dokumentacjach 
techniczno-ruchowych czy też obszerniejszych monografiach albo publikacjach 
bardziej specjalizowanych. Należy wspomnieć również o tym, że bazą dla identy-
fikacji pozycji katalogu były systemy oparte o technikę komputerową i może mieć 
to swoje odzwierciedlenie w powstałych zapisach. Zakłada się, że katalog będzie 
podlegał rewizjom i identyfikowane niedoskonałości z czasem zostaną wyelimino-
wane.
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3.2.	 Elementy

Zbiór rodzajów elementów srk zawiera:
– sygnalizator kolejowy,
– urządzenie do przestawiania i kontroli położenia ruchomej części rozjazdu,
– urządzenie kontroli niezajętości elementu układu torowego,
– urządzenie detekcji stanów awaryjnych taboru,
– sterownik obiektowy,
– moduł zależnościowy,
– pulpit nastawczy,
– pulpit diagnostyczny,
– rejestrator / urządzenie archiwizujące dane,
– system komunikacji głosowej,
– system transmisji danych,
– system zasilania,
– moduł wyznaczający zezwolenie na jazdę 
– transponder torowy,
– antena transpondera,
– odometr,
– prędkościomierz,
– czasomierz,
– urządzenie wyznaczania profilu prędkości,
– urządzenie organizujące współpracę innych podzespołów,
– czuwak aktywny,
– urządzenie rejestrujące obraz wideo i/lub dźwięk.
Definicje rodzajów elementów srk są następujące [1,2,3,6,11,13]:
– sygnalizator kolejowy – urządzenie srk służące do przekazywania zmienia-

jących się w czasie informacji, przeznaczonych dla uczestników procesu ru-
chowego (transportowego), a określających możliwości, warunki i sposób 
wykonywania ruchu,

– urządzenie do przestawiania i kontroli położenia ruchomej części rozjazdu 
– urządzenie srk, które umożliwia przestawianie ruchomych elementów 
rozjazdu (iglic, a czasem także dziobu krzyżownicy), ich zamknięcie w poło-
żeniu krańcowym oraz kontrolę tego położenia.

– urządzenie kontroli niezajętości elementu układu torowego – urządzenie 
srk stwierdzające niezajętość określonego fragmentu układu torowego (np. 
odcinka torowego lub zwrotnicowego),

– urządzenie detekcji stanów awaryjnych taboru – urządzenie srk, które służy 
do wykrywania uszkodzeń elementów biegowych taboru podczas jazdy,

– sterownik obiektowy – urządzenie srk sterujące i kontrolujące pracę innego 
urządzenia srk (np. sygnalizatora) będącego obiektem sterowanym z wyko-
rzystaniem odpowiedniego interfejsu na podstawie poleceń z systemu nad-
rzędnego (np. nastawnicy),
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– moduł zależnościowy – urządzenie srk realizujące funkcje kontroli zależno-
ści, fundamentalne dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego w zakresie uzależ-
nienia wykonania poleceń nastawczych od spełniania warunków ich realiza-
cji,

– pulpit nastawczy – urządzenie srk realizujące funkcje zobrazowania sytuacji 
ruchowej i stanu urządzeń srk oraz funkcje wprowadzania poleceń, w szcze-
gólności poleceń nastawczych,

– pulpit diagnostyczny – urządzenie srk realizujące funkcje zobrazowania sta-
nu technicznego urządzeń srk oraz funkcje wprowadzania poleceń wykona-
nia testów diagnostycznych na żądanie,

– rejestrator / urządzenie archiwizujące dane – urządzenie srk służące do zbie-
rania i archiwizacji danych w formie umożliwiającej ich późniejsze przeglą-
danie,

– system komunikacji głosowej – system srk realizujący funkcję bezpośredniej 
konwersacji głosowej, w szczególności umożliwiający przekazywanie pole-
ceń i składanie meldunków dotyczących prowadzenia ruchu w sposób bez-
pieczny,

– system transmisji danych – system srk realizujący funkcję przekazywania 
danych między dwoma lub wieloma urządzeniami, w szczególności urzą-
dzeniami srk,

– system zasilania – system srk, którego zadaniem jest dostarczenie energii 
elektrycznej do innych urządzeń o określonym poziomie dostępności i nie-
zawodności; w szczególności zapewniające zasilanie bezprzerwowe oraz re-
dundancję źródeł zasilania,

– moduł wyznaczający zezwolenie na jazdę – urządzenie srk, wyznaczające 
długość odcinka układu torowego wraz z dodatkowymi informacjami, po 
którym pociąg może bezpiecznie się przemieszczać (np. radiowe centrum 
sterowania RBC),

– transponder torowy – urządzenie srk umożliwiające bezprzewodową trans-
misję danych w relacji tor – pojazd w stałej, ściśle określonej lokalizacji na 
układzie torowym,

– antena transpondera – urządzenie srk, umieszczone na pojeździe, umożli-
wiające komunikację bezprzewodową z transponderem przytorowym,

– odometr – urządzenie realizujące funkcję pomiaru odległości pokonanej 
przez pojazd z określoną dokładnością, inaczej nazywane również drogo-
mierzem,

– prędkościomierz – urządzenie realizujące funkcję pomiaru aktualnej pręd-
kości pojazdu z określoną dokładnością,

– czasomierz – urządzenie realizujące funkcję przekazywania informacji o ak-
tualnym czasie bezwzględnym z określoną dokładnością oraz funkcję po-
miaru czasu trwania określonych odcinków czasu (najczęściej wyznaczanych 
zdarzeniami),

– urządzenie wyznaczania profilu prędkości – urządzenie realizujące funkcję 
wyznaczania prędkości pojazdu na podstawie zezwolenia na jazdę i informa-
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cji z nim związanych w szczególności statycznego profilu prędkości i rozkła-
du jazdy,

– urządzenie organizujące współpracę innych podzespołów – urządzenie reali-
zujące funkcję synchronizacji pracy zespołu urządzeń w systemach zrealizo-
wanych w technice komputerowej,

– czuwak aktywny – urządzenie umieszczone w kabinie pojazdu realizujące 
funkcję okresowej kontroli czujności maszynisty (np. co 60 sekund),

– urządzenie rejestrujące obraz wideo i/lub dźwięk - urządzenie realizujące 
funkcję rejestracji obrazu wideo i/lub dźwięku o określonych parametrach.

3.3.	 Układy

Zbiór rodzajów elementów uzupełnia zbiór rodzajów układów srk, do których 
należą:

– urządzenia stacyjne,
– blokada liniowa,
– system zabezpieczenia skrzyżowań kolejowo-drogowych, 
– system zdalnego sterowania,
– system łączności służący do prowadzenia ruchu,
– system oddziaływania tor-pojazd,
– system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu,
– system automatycznego prowadzenia pociągu,
– system hamowania obszarowego,
– system telewizji użytkowej.
Definicje rodzajów układów srk są następujące [1,2,3,6,11,13]:
– urządzenia stacyjne – układ srk, realizujący funkcje sterowania ruchem ko-

lejowym na obszarze posterunku ruchu; w skład urządzeń stacyjnych mogą 
wchodzić różne urządzenia srk w zależności od zasad organizacji ruchu,

– blokada liniowa – układ srk, realizujący funkcje sterowania ruchem kolejo-
wym na obszarze szlaku pomiędzy posterunkami ruchu, w skład urządzeń 
liniowych mogą wchodzić różne urządzenia srk w zależności od zasad orga-
nizacji ruchu, najczęściej są to:
o sygnalizatory,
o urządzenia kontroli niezajętości,
o moduł zależnościowy.

– system zabezpieczenia skrzyżowań kolejowo-drogowych – układ srk reali-
zujący funkcję zabezpieczenia przejazdu pociągu z drogą kołową, w skład 
układu mogą wchodzić różne elementy srk oraz urządzenia dodatkowe, 
konfiguracja zależy od kategorii przejazdu oraz od organizacji ruchu na 
przejeździe, najbardziej rozbudowana konfiguracja układu składa się z:
o urządzeń kontroli niezajętości,
o sygnalizatorów drogowych,
o gongu,
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o rogatek z napędami,
o modułu zależnościowego,
o sygnalizatorów kolejowych,
o systemu telewizji użytkowej,
o pulpitu nastawczego,
o pulpitu diagnostycznego.

– system zdalnego sterowania – układ srk pełniący funkcję pulpitu nastaw-
czego dla jednego lub wielu okręgów nastawczych, umożliwiających stero-
wanie ruchem kolejowym bez potrzeby bezpośredniego wglądu operatora 
(dyżurnego ruchu) do sytuacji ruchowej na kontrolowanym obszarze,

– system łączności służący do prowadzenia ruchu – układ srk składający się 
z systemu komunikacji głosowej, realizujący w sposób bezpieczny funkcję 
środka przekazu poleceń i odbierania meldunków związanych z prowadze-
niem ruchu,

– system oddziaływania tor-pojazd – układ srk realizujący funkcję przekazy-
wania informacji między urządzeniami przytorowymi a urządzeniami po-
kładowymi,

– system bezpiecznej kontroli jazdy pociągu – układ srk realizujący w sposób 
bezpieczny funkcję kontroli warunków (np. czujność maszynisty, dopusz-
czalna prędkość) jazdy pociągu,

– system automatycznego prowadzenia pociągu – system realizujący funkcję 
automatycznego sterowania jazdą pociągu zgodnie z informacjami odbie-
ranymi z infrastruktury, pozostawiający maszyniście obsługę urządzeń nie-
związanych bezpośrednio ze sterowaniem prędkością pojazdu (np. zamyka-
nie drzwi) lub zastępujący go całkowicie,

– system hamowania obszarowego – układ srk realizujący funkcję bezwarun-
kowego wstrzymania ruchu kolejowego w określonym obszarze sieci kolejo-
wej w sytuacji zagrożenia,

– system telewizji użytkowej – układ srk realizujący funkcję zdalnego wglądu 
w sytuację ruchową na określonym obszarze oraz rejestrację i archiwizację 
tego wglądu.

3.4.	 Kategorie

3.4.1. Zbiór kategoryzacji
Dla elementów i układów srk można zastosować różne kategoryzacje. Zbiór 

kategoryzacji jest następujący:
– ze względu na technikę wykonania: mechaniczne, elektromechaniczne, 

elektryczne, komputerowe,
– ze względu na miejsce realizacji funkcji: liniowe, stacyjne, przejazdowe, po-

kładowe,
– według Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI): przytorowe, 

pokładowe,
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– ze względu na stopień odporności na oddziaływanie czynników środowisko-
wych: zewnętrzne, wewnętrzne,

– ze względu na miejsce w pętli sterowania: sterownik, efektor (wykonawcze, 
warstwy podstawowej), detektor (wykonawcze, warstwy podstawowej), sta-
cja operatorska, 

– ze względu na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL): 1, 2, 3, 4.
– ze względu na model hierarchiczny (warstwowy): zarządzanie, kierowanie, 

sterowanie, zabezpieczenie

3.4.2. Podział ze względu na technikę wykonania
Systemy sterowania ruchem kolejowym można podzielić według kryterium 

techniki wykonania [1] na:
– mechaniczne – realizujące zależności oraz nastawianie urządzeń zewnętrz-

nych w sposób mechaniczny; urządzenia mechaniczne dzielą się na ręczne 
(kluczowe) i scentralizowane (pędniowe),

– elektromechaniczne – realizujące zależności w sposób mechaniczny i elek-
tryczny, a nastawianie urządzeń zewnętrznych w sposób elektryczny; głów-
nymi elementami zależnościowymi są przekaźniki i suwaki (stąd nazwa, 
która przyjęła się w praktyce: urządzenia suwakowe),

– elektryczne – realizujące zależności oraz nastawianie urządzeń zewnętrz-
nych w sposób elektryczny,

– komputerowe – realizujące funkcje zależnościowe, sterowników obiekto-
wych, przesyłania poleceń i meldunków pulpitu nastawczego w technice 
komputerowej. 

3.4.3. Podział ze względu na miejsce realizacji funkcji
Systemy sterowania ruchem kolejowym można podzielić według kryterium 

miejsca realizacji funkcji sterowania na [1]:
– stacyjne – realizujące funkcje sterowania ruchem kolejowym na posterunku 

ruchu: w stacyjnych okręgach sterowania i okręgach nastawczych; przy-
kładami urządzeń stacyjnych są urządzenia zależnościowe lub urządzenia 
miejscowego sterowania,

– liniowe – realizujące funkcje sterowania ruchem kolejowym na szlaku mię-
dzy posterunkami zapowiadawczymi i odstępowymi; do tej grupy zalicza 
się także urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągu (bkjp) przekazujące 
informacje w relacji tor – pojazd oraz urządzenia na przejazdach kolejowo-
-drogowych; przykładami urządzeń liniowych są blokady liniowe.

Podział na urządzenia stacyjne i liniowe, chociaż na ogół zrozumiały i czytelny 
nie jest wystarczająco precyzyjny w przypadku niektórych urządzeń i systemów, 
które mogą być instalowane zarówno na posterunku jak i na szlaku. Dotyczy to 
m.in. urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych, które mogą być zainstalowa-
ne zarówno na szlaku jak i na posterunku (czasami urządzenia zabezpieczenia 
skrzyżowań kolejowo-drogowych wyróżniane są jako odrębna grupa). Same 
określenia: stacyjny i liniowy nie są precyzyjne. Urządzenia stacyjne bowiem insta-
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lowane są również na posterunkach, które nie są stacjami. Pod pojęciem urządzeń 
liniowych z kolei rozumie się urządzenia, które należałoby właściwie określać do-
słownie mianem szlakowych.

Ze względu na rozwój systemów bkjp i przenoszeniu funkcji sterowania na 
pojazd, coraz częściej wyróżnia się, jako odrębną grupę, urządzenia pokładowe, 
w odróżnieniu od urządzeń przytorowych, zlokalizowane poza pojazdem. Urzą-
dzenia pojazdowe realizują funkcje ostrzegania maszynisty oraz sterowania pojaz-
dem w sposób częściowo lub całkowicie automatyczny, komunikując się z urządze-
niami przytorowymi za pomocą transmisji bezprzewodowej.

3.4.4. Podział według Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI)
Podział na urządzenia przytorowe i pojazdowe będzie miał coraz większe zna-

czenie w technice srk, także ze względu na ujęcie go w Technicznych Specyfika-
cjach Interoperacyjności TSI (ang. Technical Specifications for Interoperability). Pod-
system Sterowanie CCS (ang. Control command and signalling), zgodnie z Technicz-
nymi Specyfikacjami Interoperacyjności TSI CCS, dzieli się odpowiednio na [15]:

– część przytorową CCT (ang. track-side),
– część pojazdową CCO (ang. on-board).

3.4.5. Podział ze względu na stopień odporności na czynniki środowiskowe
Ze względu na stopień odporności na odziaływanie czynników środowiskowych 

[3], [16], a jednocześnie lokalizację, urządzenia srk można podzielić na wewnętrz-
ne i zewnętrzne. Rysunek 1 przedstawia podział komputerowych urządzeń srk na 
część wewnętrzną i zewnętrzną.

Rys.	1.	Podział	urządzeń	srk	na	wewnętrzne	i	zewnętrzne
Źródło: Opracowanie własne 
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Urządzenia wewnętrzne srk to wszystkie urządzenia srk, które nie mogą być 
narażone na bezpośrednie oddziaływanie czynników środowiskowych i z tego po-
wodu muszą być instalowane w pomieszczeniach przekaźnikowni (komputerowni) 
i nastawnicowni, a niekiedy również w innych budynkach, kontenerach lub szafach 
torowych, zapewniających w przybliżeniu stałe wartości parametrów środowisko-
wych, takich jak temperatura, wilgotność oraz ochrona przed promieniowaniem 
słonecznym i opadami. Urządzenia wewnętrzne zazwyczaj realizują funkcje stero-
wania i funkcje zależnościowe, oddziałując na elementy układu torowego i proces 
ruchowy poprzez urządzenia zewnętrzne, zainstalowane w torze.

Urządzenia zewnętrzne srk to wszystkie urządzenia srk, które mogą być na-
rażone na bezpośrednie oddziaływanie czynników środowiskowych i z tego powo-
du mogą być instalowane w torze lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, poza za-
mkniętymi pomieszczeniami lub szafami ze stałymi warunkami środowiskowymi. 
Urządzenia zewnętrzne zazwyczaj realizują funkcje wykonawcze (należą do grupy 
urządzeń wykonawczych), bezpośrednio oddziałując na elementy układu torowego 
i proces ruchowy oraz kontrolujące ten proces.

Różnica między urządzeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi jest często 
umowna, ponieważ jej wyznaczenie według kryterium lokalizacji zależy od przy-
jętej struktury systemu na posterunku lub szlaku. W scentralizowanym modelu 
struktury systemu srk wszystkie urządzenia wewnętrzne zainstalowane są w po-
mieszczeniach przekaźnikowni (komputerowni) i nastawnicowni. Granica między 
urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi jest w tym przypadku jednoznaczna. 
W modelu rozproszonym niektóre urządzenia wewnętrzne (np. sterowniki obiek-
towe) mogą być wyniesione z przekaźnikowni i zainstalowane bezpośrednio przy 
urządzeniach zewnętrznych bądź w grupach rozmieszczonych w szafach torowych.

3.4.6. Podział ze względu na miejsce w pętli sterowania
Ze względu na miejsce w pętli sterowania [3], urządzenia srk możemy podzielić na:
– sterowniki (np. sterowniki zależnościowe) – sterujące innymi urządzeniami 

i procesami, poprzez przetwarzanie danych wejściowych na dane wyjściowe, 
według zapisanych w nich algorytmów zaimplementowanych w oprogramo-
waniu;

– efektory (np. sygnalizatory, napędy zwrotnicowe) – przekazują oddziaływania 
z urządzeń wewnętrznych na elementy układu torowego i proces ruchowy;

– detektory (np. czujniki koła) – kontrolują proces ruchowy i przekazują sygnały 
z infrastruktury kolejowej do urządzeń wewnętrznych;

– stacje operatorskie (np. komputery na stanowisku dyżurnego ruchu) – stano-
wiąc interfejs człowiek – maszyna umożliwiając wydawanie poleceń do systemu 
oraz zobrazowanie sytuacji ruchowej i odbieranie meldunków o stanie systemu.

 
3.4.7. Podział ze względu na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL
Urządzenia i systemy można podzielić ze względu na poziom nienaruszalno-

ści bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level). Poziomy SIL definiuje norma 
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PN-EN 50129:2007 [14], określając je na podstawie współczynnika THR (ang. 
Tolerable Hazard Rate).

Poniżej wartości THR dla poszczególnych poziomów SIL [14]:
– SIL-4: 10-9 ≤ THR < 10-8

– SIL-3: 10-8 ≤ THR < 10-7

– SIL-2: 10-7 ≤ THR < 10-6

– SIL-1: 10-6 ≤ THR < 10-5

Urządzenia srk realizujące funkcje związane z bezpieczeństwem (np. komputer 
zależnościowy) muszą być wykonane na poziomie SIL-4.

3.4.8. Podział ze względu na miejsce w modelu hierarchicznym (warstwowym) struk-
tury systemów ksrk

Struktury systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym mogą być 
przedstawiane w postaci modeli. Model stanowi odwzorowanie rzeczywistości 
w pewnym uproszczeniu, a więc nie uwzględnia wszystkich możliwych odmian 
urządzeń i systemów oraz aspektów techniczno-funkcjonalnych z nimi związa-
nych. Niemniej struktura systemów ksrk może być najłatwiej opisana za pomocą 
modelu hierarchicznego [4].

Punktem wyjścia do konstrukcji modeli hierarchicznych są warstwy obejmu-
jące działania różniące się od siebie zasięgiem i rodzajem oddziaływania na proces 
ruchowy (rys. 2). Kolejno są to (począwszy od najniższej) warstwy: procesu, ope-
racji (regulacji), dyspozycji (optymalizacji) i planowania (adaptacji). W kierowaniu 
i sterowaniu ruchem kolejowym wyżej wymienione warstwy określa się odpowied-
nio jako: zabezpieczenia, sterowania, kierowania i zarządzenia ruchem. 

Rys.	2.	Model	warstwowy	organizacji	systemu	ksrk
Źródło: Opracowanie własne
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Opis warstw przedstawiono poniżej:
– warstwa zabezpieczenia – obejmuje realizację funkcji zależnościowych 

i bezpośrednie sterowanie i zabezpieczenie ruchu kolejowego,
– warstwa sterowania – obejmuje sterowanie ruchem na stacji lub szlaku z za-

stosowaniem automatów (system srk) i obsługi operatorskiej,
– warstwa kierowania – obejmuje operatywne korygowanie rozkładu jazdy 

w wybranym obszarze przy uwzględnieniu występujących zakłóceń w ruchu,
– warstwa zarządzania – obejmuje nadzór nad ruchem w całej sieci i plano-

wanie ruchu, z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych potrzeb i możliwości 
ruchowych.

4. Podsumowanie

W artykule przedstawiono katalog rodzajów elementów i układów sterowania 
ruchem kolejowym. Katalog jest próbą uporządkowania listy nazw oraz określenia 
definicji poszczególnych pozycji. Lista może stanowić źródło danych dla rodzajów 
urządzeń i systemów, o których mowa w rozporządzeniu [12] i [13], a także może 
służyć jako materiał wyjściowy w dydaktyce. Utworzenie katalogu ma celu uła-
twienie szczegółowej dyskusji na temat funkcjonalności i wymagań dla poszcze-
gólnych rozwiązań. Autorzy zakładają, że katalog będzie poddawany cyklicznym 
rewizjom, dzięki czemu jego zawartość będzie stale aktualizowana uwzględniając 
uwagi i potrzeby zainteresowanych stron.

Bibliografia

  [1] Bajon M., Podstawy sterowania ruchem kolejowym, Oficyna Wydawni-
cza Politechniki Warszawskiej, 2014.

  [2] Grochowski K., Jóźwik K., Karolak J., Wontorski P., Projektowanie sys-
temów i urządzeń kierowania i sterowania ruchem kolejowym. Elementy 
projektu budowlanego urządzeń stacyjnych, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Warszawskiej (w przygotowaniu).

  [3] Wontorski P., Kochan A., Komputerowe systemy kierowania i sterowania 
ruchem kolejowym Część 1: Funkcje, elementy i układy, Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki Warszawskiej (w przygotowaniu).

  [4] Kochan A., System pokładowy w modelu warstwowym systemu kiero-
wania i sterowania ruchem kolejowym, w: Zeszyty Naukowo-Techniczne 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: 
Materiały Konferencyjne, vol. 107, nr 3, 2015, ss. 79-87.

  [5] Kochan A., Koper E., Wontorski P., Automatyczne prowadzenie pociągu 
– analiza wymagań, w: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Trans-
port, vol. 121, pp. 161–170, 2018.



120 Kochan A., Wontorski P., Koper E.

  [6] Ie-4 (WTB-E10). Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2017. 

  [7] IEEE Std 1474.1 - IEEE Standard for Communication Based Train Con-
trol Performance Requirements and Functional Requirements. 

  [8] PN-EN 62290-1 Zastosowania kolejowe – Systemy zarządzania i kontroli 
jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego – Część 1: Zasa-
dy systemu i pojęcia podstawowe.

  [9] PN-EN 62290-2 Zastosowania kolejowe – Systemy zarządzania i kontroli 
jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego – Część 2: Spe-
cyfikacja wymagań funkcjonalnych.

[10] IRSE, International Technical Comitee, Muttram R., Kessell Report on 
topic 38, Understanding SIL, 2015.

[11] Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. 
zm.).

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. 
w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, 
urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720).

[13] Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajo-
wych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których 
zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących 
interoperacyjności systemu kolei, z dnia 19 stycznia 2017 r.

[14] PN-EN 50129:2007/AC:2010 Zastosowania kolejowe- Systemy łączno-
ści, przetwarzania danych i sterowania ruchem- Elektroniczne systemy 
sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem.

[15] Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w spra-
wie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów 
„Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 158 z 15 
czerwca 2016 r., s. 1)

[16] Wontorski P., Metoda automatyzacji projektowania infrastruktury kom-
puterowego systemu sterowania ruchem kolejowym, rozprawa doktorska, 
Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019.



ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE 2019Nr 2(119)

SYMULACJE PROCESÓW RUCHOWYCH 
NA LINII WYPOSAŻONEJ W SYSTEM ERTMS/ETCS 

W ŚRODOWISKU ERSA1

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości wynikające z przygotowywania modeli 
linii kolejowych wyposażonych w urządzenia systemu ERTMS/ETCS oraz symulacji ruchu po-
jazdów ETCS w dedykowanych narzędziach symulacyjnych. W artykule skupiono się na cechach 
oprogramowania ERSA. Przytoczono zasadnicze komponenty narzędzia, modelowane, aspekty 
oraz potencjalne zastosowanie tego rodzaju środowisk. Zwrócono uwagę na dane wyjściowe oraz 
możliwości ich dalszego zastosowania, m.in. do badania parametrów ruchowych. W artykule sku-
piono się na zastosowaniu narzędzia do modelowania konfiguracji sytemu ERTMS/ECTS 1.

Słowa kluczowe: modelowanie, ERTMS/ETCS, ERSA

1. Wprowadzenie

System ERTMS/ECTS jest aktualnie powszechnie eksploatowany oraz imple-
mentowany w krajach Unii Europejskiej i na świecie. Specyfikacja systemu de-
finiuje trzy główne poziomy: 1, 2 oraz 3. Poziomy te różnią się wyposażeniem 
(przede wszystkim) przytorowym. Wszystkie poziomy wykorzystują komunikację 
tor-pojazd, zaś maszynista otrzymuje zezwolenie na jazdę bezpośrednio do kabiny.

Zgodnie z Dyrektywą o Interoperacyjności system kolei [3], każda linia kolejowa 
wyposażona w system ERTMS/ECTS musi otrzymać Certyfikat WE. Proces certyfi-
kacji jest zazwyczaj wieloetapowy, a w rezultacie należy wykazać, że dany podsystem 
spełnia wymagania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Jednym z elemen-
tów procesu są tzw. testy dynamiczne, mające na celu weryfikację prawidłowości 
współpracy pomiędzy urządzeniami pokładowymi ERTMS/ETCS zainstalowanymi 
na rzeczywistym pojeździe (pojazd ETCS) a elementami systemu ERTMS/ETCS 
w części przytorowej. Przedmiotowy etap jest niezbędny, ale i kosztowny. Wynika 
to m.in. z potrzeby wynajęcia taboru oraz ewentualnych zamknięć torowych. Z tego 
względu interesującym uzupełnieniem mogą być symulacje, przeprowadzone w wy-
specjalizowanym narzędziu, pozwalające na wyeliminowanie potencjalnych błędów 
na wcześniejszym etapie. Tendencję do przeprowadzania wybranych sprawdzeń w la-
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boratorium widać również w Europie. Przykładem mogą być działania laboratorium 
CEDEX [14]. Proces weryfikacji WE opisano szerzej w [1].

2. ERTMS/ETCS 1

Poziom pierwszy stanowi uzupełnienie istniejących urządzeń stacyjnych i linio-
wych. Jest on oparty na transmisji informacji pochodzących z rozproszonych przy-
torowych urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Nadajnikami tych 
informacji są najczęściej eurobalisy (zwane dalej balisami) jednakże wykorzystane 
mogą zostać również europętle czy urządzenia systemu łączności bezprzewodowej 
działającego w oparciu o Euroradio.

Działanie systemu ERTMS/ETCS 1 polega na transmisji przez balisy przełą-
czalne zezwoleń na jazdę (ang. Movement Authority – MA), generowanych na 
podstawie aktualnie wyświetlanego sygnału na sygnalizatorach świetlnych oraz 
informacji statycznych przesyłanych przez balisy nieprzełączalne. Elementem po-
średniczącym, pozwalającym na odczyt wskazań sygnalizatora, a następnie prze-
słanie tych danych do balisy przełączalnej jest koder LEU (ang. Lineside Electronic 
Unit). Zazwyczaj jest on włączany w obwody świateł sygnalizatorów kolejowych. 
Takie podejście wiąże się z występowaniem pewnych ograniczeń, które związane 
są z niejednoznacznością pewnych wskazań względem realizowanego przebiegu. 
Koder LEU łączony jest za pośrednictwem kabla (interfejs C) z przełączalną balisą, 
która przekazuje do pokładowych urządzeń ERTMS/ETCS zezwolenie na jazdę, 
zależne od wskazania sygnalizatora [2]. Urządzenia pokładowe systemu ERTMS/
ETCS, na podstawie otrzymanych informacji kontrolują, czy maszynista prowadzi 
pojazd ETCS zgodnie z profilem prędkości odpowiadającym aktualnym wskaza-
niom sygnalizatora i drodze przebiegu.

3. ERSA

Modelowanie i symulowanie ruchu pociągu na infrastrukturze cieszy się co-
raz większą popularnością [10,11]. Aktualnie na rynku funkcjonuje kilka na-
rzędzi umożliwiających symulację operowania w systemie ERTMS/ETCS. Są to 
np.: ERSA ERTMS/ETCS Operational Simulator, ERSA ERTMS/ETCS Traffic 
Simulator, Open Track [12], RailSys. Symulacje w tych środowiskach odzwier-
ciedlają współpracę pomiędzy urządzeniami przytorowymi i pokładowymi syste-
mu ERTMS/ETCS. Na potrzeby niniejszego artykułu skupiono się na narzędziu 
ERSA, umożliwiającym budowanie modeli mikro i makro symulacyjnych.

Narzędzie umożliwia szczegółowe modelowanie rzeczywistej konfiguracji dla 
ERTMS/ETCS oraz testowanie różnych konfiguracji. Na potrzeby niniejszego 
opracowania skupiono się na zastosowaniu narzędzia do modelowania konfiguracji 
ERTMS/ETCS 1.
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Głównymi etapami pracy z narzędziem są:
– przygotowanie do modelowania,
– tworzenie modeli,
– symulacja,
– pozyskanie i analiza wyników.
Pakiet oprogramowania składa się z kilku oddzielnych programów obejmują-

cych poszczególne obszary wspomagające prace w dziedzinie rozwiązań dla kolej-
nictwa. Do podstawowych narzędzi oferowanych przez firmę ERSA należą:

– ERTMS/ETCS Operational Simulator [6],
– ERTMS/ETCS OBU Test Bench [5],
– ERTMS RBC/IXL Test Bench [4],
– ERTMS/ETCS Traffic Simulator [7],
– ETCS Driver Machine Interface,
– ETCS Track Editor [8],
– Evaluation and analysis tools [9],

i najważniejsze z nich opisano pokrótce poniżej.

3.1. ERTMS/ETCS Operational Simulator [6]

ERTMS/ETCS Operational Simulator umożliwia symulacje w czasie rzeczywi-
stym ruchu pociągów na liniach kolejowych wyposażonych w urządzenia ERTMS/
ETCS. Podczas użytkowania programu na ekranie wyświetlany jest pulpit maszy-
nisty, a symulacja odbywa się dla wcześniej zdefiniowanego scenariusza i trasy. Mo-
duł dynamiczny pociągu na bieżąco oblicza sytuację ruchową na podstawie danych 
o pociągu i trasie, z uwzględnieniem komend wprowadzanych za pomocą pulpitu.

3.2. ERTMS/ETCS Traffic Simulator [7]

ERTMS/ETCS Traffic Simulator jest narzędziem, które umożliwia przeprowa-
dzanie symulacji w czasie rzeczywistym. Działanie programu wykorzystuje dane 
z podsystemów takich jak: odwzorowanie sieci na mapie trasy, symulatora RBC, 
menedżera funkcji ruchu, symulacji zajętości odcinków i odstępów blokowych oraz 
ruchu pociągów w tym samym czasie. ERTMS/ETCS Traffic Simulator może być 
wykorzystany jako: narzędzie wykrywania problemów w implementacji ERTMS/
ETCS z propozycją ich rozwiązania, badania przepustowości w systemie ETCS, 
a także w poprawie zarządzania tym systemem.

3.3. ETCS Track Editor [8]

ETCS Track Editor służy do tworzenia i edycji modelu infrastruktury niezbęd-
nego do przeprowadzania symulacji. Model ma postać dwuwymiarowego grafu, 
a poszczególne elementy wprowadzane są do systemu poprzez edytor graficzny.
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3.4. Evaluation and analysis tools [9]

Evaluation and Analysis Tools jest zestawem narzędzi, który umożliwia analizę 
danych wygenerowanych przez pozostałe produkty z pakietu ERSA. Program ten 
umożliwia podgląd działania urządzeń pokładowych systemu, krzywych hamowa-
nia, zachowania modułów przytorowych, zestawienia telegramów wymienionych 
podczas symulacji oraz weryfikację zdefiniowanych scenariuszy

4. Modelowanie

Symulacja procesów ruchowych wymaga przygotowania odpowiednich modeli. 
Modelowane aspekty obejmują:

– model układu torowego (np. odcinki torów, rozjazdy, gradient),
– model systemu sterowania ruchem kolejowym (np. sygnalizatory, zwrotnice),
– model ERTMS/ETCS (balisy i wiadomości wysyłane przez balisy czy Radiowe 

Centrum Sterowania (RBC)), 
– model pojazdu,
– model rozkładu jazdy.
Przygotowanie odpowiedniego modelu dla certyfikowanej linii pozwala na sy-

mulację wszystkich możliwych jazd (przebiegów) oraz na weryfikację poprawności 
współpracy pomiędzy rzeczywistymi elementami systemu.

4.1. Model układu torowego

Układ torowy tworzony jest na podstawie planów schematycznych oraz sytu-
acyjnych modelowanego odcinka linii kolejowej w module Track Editor.

Rys. 1. Odzwierciedlenie planu schematycznego w modelu
Źródło: Opracowanie własne
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Zasadniczymi elementami modelu są elementy układu torowego, takie jak:
– (1) odcinki (sections) oraz
– (2) rozjazdy i skrzyżowania (junctions).
Na szkielet układu torowego nanoszone są również urządzenia sterowania ru-

chem kolejowym istotne z punktu widzenia symulacji, tj.:
– (3) sygnalizatory (signals), 
– (4) urządzenia kontroli niezajętości np. liczniki osi (axle counters),
– (5) balisy (balises) oraz
– inne (np. wykolejnice).
Fragment układu torowego wraz z powyższymi elementami przedstawiono na 

rys. 2.

Rys. 2. Fragment układu torowego wraz z istotnymi urządzeniami srk
Źródło: Opracowanie własne

Każdemu z modelowanych elementów przypisuje się atrybuty. Minimalny 
zbiór cech opisany jest poniżej. Wszystkim elementom przypisywane są nazwy 
(oznaczenia). Odcinkom (1) nadawany jest kilometraż początkowy i końcowy, jak 
również jego długość. Rozjazdom (2) określa się kierunek normalny i zwrotny. Sy-
gnalizatorom (3) przypisuje się typ (rozumiany jako sygnalizator wjazdowy/wyjaz-
dowy itp.), kilometraż, położenie na określonym odcinku oraz odpowiadające mu 
urządzenie kontroli niezajętości. Urządzeniom kontroli niezajętości (4) definiuje 
się rodzaj (obwód torowy/licznik osi), kilometraż oraz położenie na określonym 
odcinku. Balisom (5) przypisuje się kilometraż oraz rodzaj (przełączalna/nieprze-
łączalna).

Rys. 3. Model układu torowego linii kolejowej nr 22
Źródło: Opracowanie własne
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4.2. Pojazd

Do przeprowadzenia symulacji na utworzonym układzie torowym niezbędny 
jest model pojazdu ETCS, rozumianego jako pojazd, w skład którego wchodzi po-
jazd trakcyjny z urządzeniami pokładowymi systemu ETCS. W tym celu istnieją 
dwie możliwe ścieżki postępowania:

– skorzystanie z przygotowanych i dostępnych w bibliotece modeli pojazdów,
– zbudowanie autorskiego modelu pojazdu ETCS.
W przypadku korzystania z gotowego modelu pojazdu nie jest wymagane 

wprowadzanie dodatkowych danych. Natomiast w przypadku budowania własne-
go modelu pojazdu należy wprowadzić w dedykowanym oknie (train data input 
window) atrybuty pociągu. Do najważniejszych parametrów należą:

– rodzaj pociągu,
– długość,
– maksymalna dopuszczalna prędkość,
– masa,
– siła trakcyjna i opory ruchu,
– maksymalne przyspieszenie,
– lokalizacja anteny odbiorczej,
– opóźnienia reakcji,
– inne.

4.3. Pakiety i wiadomości

Omawiane narzędzie umożliwia tworzenie pakietów i wiadomości zgodnych 
z tzw. językiem ETCS opisanym w Specyfikacji Wymagań Systemowych (SRS) 
[15]. Funkcjonalność ta umożliwia testowanie poprawności przygotowywanych 
pakietów i wiadomości już na etapie projektowania podsystemu.

Narzędzie ERSA oprócz tworzenia i weryfikacji poprawności pakietów umoż-
liwia definiowanie odmiennych pakietów i wiadomości, które są uzależnione od 
spełnienia zaprojektowanych warunków. Możliwość definiowania wspomnianych 
warunków umożliwia przekazywanie i czerpanie z bogatszych zasobów informacji 
niż wyłącznie wskazanie sygnalizatora. Jednocześnie warunki pozwalają na po-
zbycie się ograniczenia związanego z niejednoznacznością wskazania sygnalizatora 
i realizowanego aktualnie przebiegu, a w konsekwencji daje możliwość przesyłania 
zezwolenia na jazdę adekwatnego do realizowanego przebiegu. Narzędzie umożli-
wia opracowanie odmiennych pakietów w zależności od:

– wskazania sygnalizatora (przy czym wyróżnia się sygnał zabraniający jazdy, 
sygnał zezwalający na jazdę oraz sygnał zezwalający na jazdę, lecz z ostrze-
żeniem (ograniczeniem prędkości),

– położenia zwrotnic(-y),
– stanu urządzeń przejazdowych.
Okno definiowania warunków przedstawiono na rys. 4.
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Rys. 4. Okno edycji warunków
Źródło: materiały własne

Poniżej przedstawiono okno definiowania pakietów przekazywanych przez ba-
lisę na przykładzie pakietu 12 (zezwolenie na jazdę dla poziomu 1).

Rys. 5. Okno edycji pakietu 12 (zezwolenie na jazdę) dla danego warunku
Źródło: materiały własne

4.4. Inne

Środowisko ERSA umożliwia realizację ruchu pociągu z uwzględnieniem za-
łożonego rozkładu jazdy. Daje również możliwość symulacji prowadzenia ruchu 
z zastosowaniem automatycznego nastawiania przebiegów. ERSA umożliwia pracę 
w module Traffic Simulator oraz Operational Simulator. W zależności od wybra-
nego modułu możliwa jest symulacja ruchu pojedynczego pociągu lub ruchu wielu 
pociągów na fragmencie sieci kolejowej.
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5. Symulacja

5.1. Przebieg symulacji

Po utworzeniu modelu układu torowego, zaprogramowaniu balis i przygoto-
waniu modelu/modeli pociągu/pociągów w module Scenario Editor tworzony jest 
scenariusz jazd. Scenario Editor umożliwia dodanie do układu torowego pociągu/
pociągów, których jazdy mają być symulowane. Scenario Controler jest modułem, 
w którym realizowana jest symulacja jazd. W ramach Scenario Controler dostęp-
ny jest symulator nastawiania przebiegów (interlocking symulator) – w którym 
wybierany jest przebieg do zrealizowania oraz Route Map Controler, odzwiercie-
dlający jazdę/ruch pociągu/pociągów na modelowanym fragmencie sieci kolejowej.

Po uruchomieniu symulacji dostępny jest interfejs maszynisty DMI (ang. Dri-
ver Machine Interface), oraz manipulatory obsługujące wybór:

– trybu jazdy (manualny/automatyczny),
– kabiny (A/B),
– kierunku.
W czasie symulacji dostępne są następujące widoki:
– DMI wraz z wyświetlanymi komunikatami (rys. 6),
– krzywe hamowania (rys. 7),
– położenie pociągu na układzie torowym (rys. 8).

Rys. 6. Przykładowy wygląd DMI w czasie symulacji
Źródło: materiały własne
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Rys. 7. Przykładowe krzywe hamowania uzyskane w trakcie symulacji
Źródło: materiały własne

Rys. 8. Odzwierciedlenie położenia pociągu na trasie
Źródło: materiały własne
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5.2. Wyniki symulacji

Poprawny przejazd pojazdu po modelowanym fragmencie linii kolejowej po-
twierdza prawidłowość modelu w zakresie poprawności formalnej projektowanych 
pakietów. Wynika to z faktu, że w przypadku wprowadzenia w pakietach niepo-
prawnych wartości poszczególnych zmiennych lub w przypadku nie wprowadze-
nia wszystkich niezbędnych pakietów do balis pociąg w trakcie symulacji zostanie 
zatrzymany, co świadczy o występowaniu błędów lub braków w zaprojektowanych 
pakietach.

Symulacja umożliwia również weryfikację poprawności (osiągalności) założone-
go rozkładu jazdy oraz jego modyfikacji.

Ponadto w wyniku symulacji otrzymuje się także wykres jazdy pociągu oraz 
wykres ruchu pociągów umożliwiający badanie pewnych parametrów ruchowych 
[13], takich jak:

– przepustowość (teoretyczna i rzeczywista) linii kolejowej,
– czas blokowania, bufor czasowy,
– płynność ruchu czy jazdy,
– i inne.

Rys. 9. Przykładowy wykres ruchu uzyskany w narzędziu
Źródło: materiały własne

Przeprowadzone symulacje dają możliwość testowania różnych konfiguracji 
urządzeń i badanie ich wpływu na parametry ruchowe. Otrzymane wyniki pozwa-
lają na optymalizację rozwiązań już na etapie koncepcji wyposażania linii.
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Narzędzie umożliwia przegląd i analizę uzyskanych wyników, podgląd działa-
nia urządzeń pokładowych, wykreślone krzywe jazdy, zachowanie (pakiety i wia-
domości) modułów przytorowych, zestawienia wymienianych pakietów, wiadomo-
ści i komunikatów.

6. Podsumowanie

Nowoczesne narzędzia symulacyjne cieszą się coraz większą popularnością. 
Wynika to z ich zalet, umożliwiających szczegółowe modelowanie rzeczywistych 
konfiguracji systemu ERTMS/ETCS. Modelowanie to może odbywać się na wcze-
snym etapie – takim jak koncepcja czy studium wykonalności, a wyniki symulacji 
pozwalają na badanie parametrów ruchowych osiąganych dla różnych konfiguracji 
urządzeń. Ponadto narzędzia symulacyjne pozwalają na weryfikację poprawności 
projektowanej konfiguracji w zakresie zgodności z językiem ETCS, a tym samym 
identyfikację potencjalnych błędów na wcześniejszych etapach niż testy dyna-
miczne. Modelowanie w narzędziu takim jak ERSA pozwala na prowadzenie prac 
o charakterze zarówno dydaktycznym, naukowym jak i utylitarnym.
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
SKANERA LASEROWEGO DO DIAGNOSTYKI 

KRZYŻOWNIC TRAMWAJOWYCH1

Streszczenie. W artykule odniesiono się do zagadnień pomiaru zużycia przekroju stalo-
wych elementów nawierzchni szynowych (kolejowych i tramwajowych) stanowiących styk pojazdu 
z drogą, w oparciu o nową technologię wykorzystującą technikę skaningu laserowego. Przedsta-
wiono budowę, podstawowe parametry oraz sposób obsługi laserowego systemu pomiaru profili szyn 
i rozjazdów. Opisano sposób wykonania pomiarów i analizy ich wyników przeprowadzonych tym 
urządzeniem na krzyżownicy kolejowej w warunkach laboratoryjnych. Określono odmienność za-
równo geometryczną jak i konstrukcyjną krzyżownic tramwajowych w stosunku do kolejowych. 
Opisano sposób wykonania analogicznych pomiarów i analizy ich wyników przeprowadzonych na 
krzyżownicach tramwajowych w warunkach terenowych. W podsumowaniu sformułowano wnioski 
z przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe: tory tramwajowe, diagnostyka, skaning laserowy

1. Wprowadzenie

Najważniejszym elementem toru kolejowego z punktu widzenia zapewnienia 
bezpieczeństwa prowadzenia po nim ruchu pociągów są szyny, w ciasnych łukach 
ponadto prowadnice, a w rozjazdach również iglice, opornice, krzyżownice i kie-
rownice. Są to elementy bezpośredniego styku pojazdu z drogą. Podobnie jak koła 
lokomotyw i wagonów wykonane są one ze stali. Jedną z form zużywania się tych 
elementów jest niepożądana zmiana ich kształtu, najczęściej w postaci ubytków 
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spowodowanych ścieraniem i korozją, choć możliwe są również przemieszczenia – 
w wyniku spływów.

W zakresie właściwego utrzymania drogi szynowej (rozumianego jako zacho-
wanie jej w stanie zdatności eksploatacyjnej) mieści się określanie stopnia zużycia 
jej elementów (diagnostyka). W niemal dwustuletniej historii rozwoju kolejnictwa 
metody kontroli zmian kształtu szyn ulegały modyfikacjom:

– pierwsza generacja tych metod to bardzo żmudne, praco- i czasochłonne 
geometryczne pomiary punktowe wybranych elementów powierzchni ba-
danego kształtu (osobno zużycie pionowe i boczne – pomiary pojedyncze 
lub po kilka punktów) wykonywane przyrządami pomiarowymi ogólnego 
zastosowania (przymiarami, suwmiarkami) albo specjalistycznymi kolejo-
wymi (aparatami rylcowymi, szablonami, profilometrami) którym towarzy-
szyły równie żmudne analizy wykonanych pomiarów (na ile zmierzone war-
tości odbiegają od nominalnych i czy nie zostały przekroczone dopuszczalne 
wartości tych różnic),

– druga generacja to zastosowanie urządzeń mechanicznych (profilografów), 
które dzięki ruchowi wodzika prowadzonego ręcznie po powierzchni ba-
danego kształtu rysowały jego odwzorowanie na arkuszu papieru; pomiar 
zamiast punktowego stał się ciągły, analiza zaś z bezpośredniej – pośrednia, 
gdyż mierzono zużycia nie na rzeczywistym obiekcie, lecz na jego wygene-
rowanym modelu,

– trzecia generacja to dodanie elektroniki, dzięki której mechaniczny ruch 
wodzika zostaje przetworzony na serię danych w postaci współrzędnych 
X i Y w układzie dwuwymiarowym (2D), których opracowania dokonuje 
odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające częściową au-
tomatyzację analiz (nakładanie profili zużytych na nominalne, mierzenie, 
wymiarowanie, analizę statystyczną, generowanie raportów), ułatwiające 
porównywanie i archiwizację; choć ruch wodzika ma charakter pomiaru cią-
głego, to pozyskiwanie danych jest punktowe – jednakże odbywa się na tyle 
często, iż można tego typu pomiar traktować jako ciągły,

– czwarta generacja to wykorzystanie techniki skaningu laserowego (wdraża-
nej obecnie w innych gałęziach budownictwa jako narzędzia pozyskiwania 
informacji o terenie lub obiekcie), umożliwiającej wykonanie bardzo dużej 
liczby precyzyjnych pomiarów przestrzennych (3D), dla których stosowane 
jest określenie „chmura punktów”, dzięki czemu uzyskuje się quasi-ciągłą 
przestrzenną reprezentację powierzchni badanego obiektu; pomiary w tym 
wypadku są bezdotykowe i w pełni zautomatyzowane.

Przykładem urządzenia wykorzystującego opisaną powyżej ostatnią, najnowszą 
technologię odwzorowania powierzchni badanego obiektu jest optyczny system 
pomiaru geometrii nawierzchni szynowych „Scorpion”, oferowany przez polską 
firmę GRAW z Gliwic [1,2]. W 2018 roku Politechnika Wrocławska dokonała 
zakupu takiego urządzenia.

Według informacji producenta, urządzenie dotychczas stosowane było do po-
miarów profilów szyn i rozjazdów w torach kolejowych. Celem badań przeprowa-
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dzonych przez autorów niniejszego artykułu jest rozpoznanie możliwości wykorzy-
stania opisywanego urządzenia do diagnostyki krzyżownic tramwajowych.

2. Opis urządzenia

Elementy składowe oraz wygląd urządzenia przedstawiono na rys. 1, a jego 
podstawowe parametry – w tab. 1. Urządzenie składa się z:

– ramy nośnej (ustawianej na torach, stanowiącej sztywną belkę odniesienia 
pomiaru, zawierającej elementy napędu umożliwiającego przejazd głowicy 
po ramie),

– głowicy pomiarowej (zawierającej kamery skanujące, mocowania rejestrato-
ra i akumulatorów oraz wyjście USB),

– pulpitu sterującego (z wyświetlaczem, klawiaturą i własnym wbudowanym 
akumulatorem),

– walizki zawierającej cztery akumulatory oraz dwie ładowarki (do akumula-
torów oraz pulpitu sterującego),

– poprzecznej belki podtrzymującej (stosowanej w przypadku braku stabilno-
ści ustawienia ramy nośnej).

Rys. 1. Urządzenie  podczas pomiaru w torze tramwajowym
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Tabela 1. Podstawowe parametry urządzenia [1]
Zakres pomiarowy w jednym przejeździe (LxWxH) 1300*	x	160	x	70	mm
Krok pomiarowy 1	÷	10	mm
Dokładność pomiaru ±	0,1	mm
Maksymalny czas pojedynczego pomiaru 2	min
Waga rama	–	29	kg,	głowica	–	13	kg

Wymiar zewnętrzny (L x W x H) rama	–	1800x610x240		mm,	głowica	–	
560x300x320	mm

Temperatura pracy -10C	÷	+50C

Czas pracy na pojedynczym zestawie baterii
2,5	h	(co	odpowiada	pełnym	pomiarom	około	6	÷	8	
krzyżownic);	możliwość	wymiany	akumulatorów	bez	
wyłączania	urządzenia	

Pojemność pamięci 100	pomiarów
Format zapisu danych DXF,	CSV,	ASC
Oprogramowanie aplikacja	dla	systemów	Windows	XP	lub	nowszego

* – wg danych producenta, w rzeczywistości nieco mniej: 1223 mm

Ramę nośną ustawia się nad badanym obiektem w sposób swobodny, brak jest 
zamocowań mechanicznych lub magnetycznych. Magnesy posiada jedynie podsta-
wa poprzecznej belki podtrzymującej, spoczywająca na sąsiednim toku szynowym. 
Rama nośna na jednym końcu ma podstawę sztywną, na drugim zaś przechylną – 
w celu zapewnienia stabilnego jej ustawienia nad badanym obiektem (analogicznie 
jak dla stołu z trzema, a nie czterema nogami). Głowicę pomiarową ustawia się na 
ramie nośnej (na trzech bolcach, w jednym z dwóch możliwych skrajnych położeń) 
i łączy z nią kablem. Pulpit sterujący przymocowuje się do głowicy pomiarowej 
i łączy z nią kablem. Do głowicy pomiarowej podłącza się dwa akumulatory (po-
zostałe dwa stanowią rezerwę). Po ustawieniu urządzenia nad badanym obiektem, 
pomiary wykonywane są w pełni automatycznie – głowica przejeżdża z jednego 
końca ramy nośnej na drugi. Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą wy-
świetlacza i klawiatury pulpitu sterującego (jego wygląd przedstawiono na rys. 2).

Rys. 2. Wyświetlacz i klawiatura pulpitu sterującego
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Wykonane pomiary zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia, 
a następnie kopiowane za pomocą pamięci przenośnych USB do oprogramowania 
komputera. Wynikiem pomiaru jest model 3D mierzonego obiektu. Oprogramo-
wanie umożliwia przetwarzanie pomiarów: generowanie dowolnych przekrojów 
i profilów 2D, mierzenie, opisywanie, porównywanie z wzorcami, generowanie 
raportów, plików graficznych i wektorowych.

Pomiarów nie należy wykonywać na mokrych albo wilgotnych elementach 
oraz przy nadmiernym nasłonecznieniu, gdyż może to obniżać ich dokładność 
albo wręcz powodować generowanie modeli 3D niezgodnych z rzeczywistością. 
Powierzchnie połyskujące badanych elementów należy pokryć środkiem matowią-
cym.

Producent urządzenia dostarcza wraz z nim dwa następujące programy kom-
puterowe: „Measurement Loader” (rys. 4) oraz „Profile Analyser” (rys. 5). Pierw-
szy z nich służy do wstępnego opracowania wykonanych pomiarów (pliki z rozsze-
rzeniami „T” oraz „gsp”), drugi zaś do analizy zasadniczej (pliki z rozszerzeniem 
„model”). Drugi z programów wymaga posiadania klucza sprzętowego.

W przypadku badań krzyżownic kolejowych, w celu uzyskania większej precy-
zji odwzorowania generowanego modelu 3D, pomiar jednej krzyżownicy wykonu-
je się dla trzech osobnych ustawień urządzenia (rys. 3):

– „lewa strona” (left),
– „środek” (middle),
– „prawa strona” (right).

Rys. 3. Trzy osobne ustawienia urządzenia przy pomiarze jednej krzyżownicy kolejowej [3]

Pierwszy z wymienionych wcześniej programów (Measurement Loader) doko-
nuje „złożenia” wykonanych w ten sposób trzech pomiarów, czego efektem jest 
otrzymanie kompletnego modelu krzyżownicy. W celu ułatwienia oprogramowa-
niu przeprowadzenia tej procedury z linijek umieszczonych na krótszych bokach 
ramy nośnej (z przodu i z tyłu) odczytuje się wartości ustawienia ramy względem 
pewnych punktów stałych badanej krzyżownicy i wprowadza przed pomiarem do 
pamięci urządzenia, korzystając z klawiatury pulpitu sterującego.

3. Pomiary laboratoryjne krzyżownicy kolejowej

Politechnika Wrocławska jesienią 2018 roku zakupiła od PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. krzyżownicę kolejową rozjazdu Rz 49E1-300-1:9 typu „k” (z 
dziobem kuto-zgrzewanym), którą wymontowano z torów i umieszczono w ka-
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tedralnym laboratorium. Założeniem było pozyskanie mocno zużytej krzyżow-
nicy, niestety dostępny był jedynie egzemplarz z 2014 roku, posiadający nie-
wielkie postacie zużyć. W celu opanowania umiejętności wykonywania badań 
urządzeniem, autorzy artykułu przeprowadzili wielokrotne pomiary tejże krzy-
żownicy przy pomocy opisywanego urządzenia (rys. 4), a następnie dokonali 
opracowania wyników przy użyciu dostarczonego przez producenta urządzenia 
oprogramowania.

Program Measurement Loader daje możliwość wstępnego obejrzenia mode-
li 3D wykonanych pomiarów (przykładowy widok pokazano na rys. 6), głów-
nie zaś służy do „składania” w jeden model pomiarów wykonanych dla trzech 
osobnych ustawień urządzenia. W przypadku pomiarów przeprowadzonych bez 
użycia środka matowiącego program ten najczęściej nie potrafi tego zrobić – na 
rys. 5 przykładem takiego pomiaru jest „test9” (komentarz: „Cannot align”). Dla 
pomiaru „test10” (w przypadku którego użyto środka matowiącego – rys. 4), 
„składanie” zakończyło się sukcesem. Program Measurement Loader generuje 
pliki z rozszerzeniem „model” będące podstawą dalszych analiz przeprowadza-
nych w programie Profile Analyser. Jeśli „składanie” powiodło się – pliki te nie 
są puste, a ponadto oprogramowanie dzieli logicznie wygenerowany model 3D 
na trzy osobne obiekty (rys. 7):

-	 lewą szynę skrzydłową (LeftWing),
-	 dziób krzyżownicy (CrossingVee),
-	 prawą szynę skrzydłową (RightWing).
Co prawda podobne (anglojęzyczne) nazwy pojawiły się już w programie Me-

asurement Loader (rys. 5), lecz zdaniem autorów artykułu użycie ich w tamtym 
momencie nie jest poprawne, gdyż tak na prawdę wtedy były to pozycje doty-
czące trzech osobnych ustawień urządzenia (czyli powinno tam być: left, middle 
i right).

Po uruchomieniu programu Profile Analyser i otwarciu w nim pliku z roz-
szerzeniem „model” istnieje możliwość bardzo dokładnego obejrzenia wygene-
rowanego przez program modelu 3D badanego obiektu (karta „Widok” wstążki 
programu). Umożliwiają to funkcje obrotu, przesunięcia i dopasowania wido-
ku, wykonywania zbliżeń i oddaleń. Pomocne mogą okazać się ponadto funkcje 
umożliwiające wyświetlenie: osi, początku, linijek, siatki oraz bryły brzegowej. 
Można również wykonywać zdjęcia, czyli „zrzuty” ekranowe uzyskanych wido-
ków – w postaci plików „png” (dostępne z pierwszej karty wstążki programu).
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Rys. 4. Pomiar krzyżownicy kolejowej w katedralnym laboratorium („test10”)

Rys. 5. Wygląd ekranu programu Measurement Loader z wstępnym opracowaniem wyników pomiarów 
„test9” i „test10” (w grubej ramce ze strzałką pokazano to, czego nie widać po prawej stronie ekranu)
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Rys. 6. Podgląd modelu 3D dostępny z programu Measurement Loader (pomiar „test10” dla ustawie-
nia „middle”)

Rys. 7. Wygląd ekranu programu Profile Analyser w trybie 3D z analizą pomiaru „test10”

Po otwarciu w programie Profile Analyser pliku z rozszerzeniem „model” – 
w przypadku którego powiodła się operacja „składania”, podpowiada on sam refe-
rencyjną linię (rys. 7) będącą podstawą możliwych do wykonania, częściowo zauto-
matyzowanych analiz. Większość z nich jest dostępna z karty „Ocena rozjazdów” 
wstążki programu.
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Wybierając narzędzie „Generator profili” z panelu „Narzędzia” możemy wy-
generować serię przekrojów poprzecznych na długości podpowiadanej przez pro-
gram linii referencyjnej (ale i również przez nas zdefiniowanej wskazaniem począt-
ku i końca), z przyjętym przez nas krokiem oraz lokalizacją położenia pierwszego 
z nich. Po ich wygenerowaniu – mamy możliwość ich oglądania i analizy. Program 
przechodzi wtedy automatycznie do trybu pracy „2D” (rys. 8), zmienia się nieco 
zawartość wstążki programu.

Rys. 8. Wygląd ekranu programu Profile Analyser w trybie 2D z analizą pomiaru „test10”, przekrój 
„czwarty” (w odległości 150 mm)

Wygenerowane przekroje możemy mierzyć i opisywać, możemy również wy-
generować z nich pliki „png” (jako zdjęcia) albo „dxf ” – dające możliwość prowa-
dzenia dalszych analiz w innych edytorach grafiki inżynierskiej (Autocad, Micro-
station). Na rys. 9 przedstawiono przykład takiej analizy.

Rys. 9. Seria kolejnych przekrojów poprzecznych na długości dzioba krzyżownicy kolejowej – „test10” 
(widoki w stronę początku dzioba)
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Analogicznie wybierając narzędzie „Wykres zużycia” możemy wygenerować se-
rię profili podłużnych wykonanych równolegle do linii referencyjnej (zdefiniowanej 
przez program albo przez nas) z zadanym przez nas krokiem odsunięcia (rys. 10). 
Po ich wygenerowaniu, podobnie jak poprzednio, a ponadto używając kart „Tabe-
la” i „Wykres” panelu „Wyniki” wstążki programu, możemy je oglądać, mierzyć, 
opisywać jako pliki 2D, eksportować do formatów „png” (zdjęcia), „dxf ” (grafika 
wektorowa) oraz „csv” (współrzędne XY jako pliki Excela). Program pokazuje wy-
generowane profile również w 3D (rys. 15) dając możliwość wykonania ich zdjęć.

Rys. 10. Seria kolejnych profili podłużnych równoległych do wzdłużnej osi dzioba krzyżownicy kolejowej 
– „test10” (po lewej jej stronie patrząc w stronę początku dzioba)

4. Krzyżownice tramwajowe

Krzyżownice tramwajowe w stosunku do kolejowych cechuje odmienność za-
równo geometryczna, jak i konstrukcyjna. 

W krzyżownicach kolejowych koło nie wpada w rowek, gdyż kąt skrzyżowania 
toków szynowych jest na tyle mały, a bieżnia obręczy koła na tyle szeroka, że koło 
przejeżdżając przez gardziel krzyżownicy zawsze albo lewym, albo prawym zakoń-
czeniem swej powierzchni tocznej utrzymuje się na górnym poziomie główek szyn. 
W torach tramwajowych, zarówno kąty skrzyżowania toków szynowych w krzy-
żownicach są większe, jak i bieżnie obręczy kół są węższe, dlatego aby koło nie 
wpadało w gardziel stosuje się zupełnie inne rozwiązanie – wypłyca się rowek tak, 
aby koło przejeżdżało przez krzyżownicę nie bieżnią, tylko obrzeżem.

We Wrocławiu do około połowy lat 90-tych stosowano krzyżownice szyno-
we – wykonane z szyn rowkowych, odpowiednio dociętych, a następnie zespawa-
nych, w których rowki wspawywano stalowe kliny wypłycające. Obecnie stosuje 
się krzyżownice blokowe – głównym ich elementem jest stalowy blok, w którym 
od góry wyfrezowane zostają wypłycone rowki, a do obu końców dospawuwuje się 
szyny z również wyfrezowanymi rowkami ramp wypłycających.

Według krajowych przepisów dotyczących projektowania i budowy torów 
tramwajowych [4], podstawowe nominalne wymiary dotyczące krzyżownic to:

– głębokość rowków: 10 mm (max 14 mm),
– szerokość (prześwit) torów – tak jak poza krzyżownicami, czyli: 1435 mm 

(max: +10 mm – dla prostych i łuków R ≥ 100 m; +15 mm – dla łuków 
R < 100 m),

– pochylenie ramp wypłycających: 1 : 100.
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Wymagania te są jednak:
– nieaktualne – w większości polskich miast nominalną głębokość rowków 

wynoszącą 10 mm uznano za zbyt płytką (a przez to niebezpieczną) – sto-
suje się 12 mm,

– zbyt ubogie – wystarczy porównać je z wymaganiami stosowanymi na kolei 
[5] albo rozwiązaniami stosowanymi za granicą (rys. 11).

Zdaniem autorów artykułu istnieje pilna potrzeba opracowania szczegółowych 
zaleceń dotyczących projektowania, produkcji, budowy i utrzymania rozjazdów 
tramwajowych, w tym ich krzyżownic [7].

Rys. 11. Zalecenia dotyczące wykonania krzyżownic tramwajowych stosowane przez jednego z produ-
centów w Niemczech [6]

5. Pomiary terenowe krzyżownic tramwajowych

W celu przeprowadzenia pomiarów terenowych wykorzystano czasowe wstrzy-
mania ruchu tramwajowego, jakie miały miejsce we Wrocławiu w 2019 roku. 
Pierwszą ku temu okazją było kilkudniowe wyłączenie ruchu tramwajowego 
w marcu na odcinku od pl. Staszica do pętli Osobowice. Kolejna, druga możliwość 
pojawiła się w okresie wakacyjnym, kiedy z powodu remontu torowiska w ul. Ślęż-
nej na okres około dwóch miesięcy wyłączono z ruchu odcinek od skrzyżowania 
z ul. Kamienną do pętli Park Południowy. Trzecią lokalizacją, w której zdecydowa-
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no się na przeprowadzenie pomiarów był niewykorzystywany w ruchu tramwajów 
liniowych odcinek torowiska w ul. Mickiewicza pomiędzy ulicami Paderewskiego 
a Kopernika.

Łącznie we wskazanych trzech lokalizacjach przebadano 12 krzyżownic tram-
wajowych różnych typów (szynowe, blokowe), w zróżnicowanym wieku (od 2 do 
80 lat). Podczas umieszczenia ramy nośnej urządzenia nad badanymi krzyżowni-
cami występowały problemy z zapewnieniem stabilności jej ustawienia. Pomocne 
okazało się zastosowanie plastikowych klinów umieszczanych pod ramą, w czte-
rech jej rogach. Badane krzyżownice każdorazowo wymagały oczyszczenia z bru-
du i błota. Jako środek do zmatowienia połyskujących powierzchni zastosowano 
wywoływacz spawalniczy Crick 130.

W przypadku każdej z przebadanych krzyżownic program Measurement Lo-
ader nie potrafił przeprowadzić procedury „złożenia” trzech osobnych ustawień 
urządzenia (left, middle, right) – wygenerowane przez niego pliki z rozszerzeniem 
„model” były więc puste. Właściwą analizę przy pomocy programu Profile Analy-
ser należało więc rozpocząć od wczytania do pokazywanego standardowo po uru-
chomieniu tego programu pustego dokumentu 3D chmury punktów uzyskanych 
z przeprowadzonych pomiarów. W tym celu z karty „Chmury punktów” wstąż-
ki programu należało wybrać narzędzie „Wczytaj” z panelu „Wczytaj chmury”, 
wskazać lokalizację odpowiedniego pliku pomiarowego z rozszerzeniem „gsp”, 
a po ukazaniu się modelu 3D w środkowym oknie programu zapisać go jako plik 
z rozszerzeniem „model”.

Wyświetlone modele najpierw były analizowane wizualnie, co umożliwiały na-
rzędzia obrotu, zbliżeń i oddaleń oraz przesuwania widoku. Przykład analizy jednej 
z krzyżownic przebadanych na pętli Osobowice („test11”, ustawienie „middle”) 
przedstawiono na rys. 12 – po prawej stronie, po lewej zaś umieszczono dla po-
równania zdjęcie tejże krzyżownicy wykonane podczas pomiarów. Jest to krzyżow-
nica w wieku około 20 lat, szynowa, dwutokowa: prosto – łukowa (R = 50 m), 
z charakterystycznymi postaciami zużyć: śladu dwóch rowków w toku łukowym 
i jednego – w prostym, z widocznym rozwijającym się pęknięciem i ubytkami na 
jednym ze styków szyn tworzących dwa przecinające się toki.

Konsekwencją niemożności przeprowadzenia procedury „złożenia” trzech 
osobnych ustawień jest brak wygenerowania przez program referencyjnej linii uła-
twiającej wykonanie zautomatyzowanych analiz – użytkownik programu musi ją 
każdorazowo definiować sam, oprogramowanie ponadto nie dzieli logicznie wyge-
nerowanego modelu 3D na trzy osobne obiekty (LeftWing, CrossingVee i Righ-
tWing) lecz traktuje jako jeden obiekt.

Analizę pomiarów przeprowadzono analogicznie jak dla opisanej w punkcie 
trzecim artykułu krzyżownicy kolejowej, różnica sprowadzała się głównie do fak-
tu, iż w przypadku krzyżownicy tramwajowej do oceny były dwa jej dzioby: zjaz-
dowy i najazdowy. Korzystano również z innej karty wstążki programu („Ocena 
szyn” zamiast „Ocena rozjazdów”). Wygenerowano serię przekrojów poprzecznych 
na długości zdefiniowanej przez użytkownika programu linii referencyjnej (wska-
zaniem jej początku i końca), z przyjętym krokiem o odpowiedniej wartości (tu 
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korzystniejsza zamiast 50 mm okazała się odległość 35 mm) – wyniki tej analizy 
przedstawiono na rys. 13 i 14.

Rys. 12. Widok rzeczywisty (z lewej) i wygenerowany model 3D (z prawej) krzyżownicy tramwajowej 
pierwszego rozjazdu na pętli Osobowice („test11”, ustawienie „middle”, widok przeciwnie do kierun-

ku jazdy)

Rys. 13. Seria kolejnych przekrojów poprzecznych na długości dzioba zjazdowego krzyżownicy tramwa-
jowej – „test11” , ustawienie „middle” (widoki od środka krzyżownicy w stronę jej początku)

Rys. 14. Seria kolejnych przekrojów poprzecznych na długości dzioba najazdowego krzyżownicy tram-
wajowej – „test11”, ustawienie „middle” (widoki od końca krzyżownicy w stronę jej środka)
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Wygenerowano również profil podłużny równoległy do wzdłużnej osi krzyżow-
nicy – wyniki tej analizy przedstawiono na rys. 15. Tym razem był to tylko jeden 
profil, a nie cała ich seria według zdefiniowanego „offsetu” (jak dla krzyżownicy 
kolejowej), gdyż w przypadku korzystania z karty „Ocena szyn” wstążki (zamiast 
„Ocena rozjazdów”) program nie daje takiej możliwości.

Rys. 15. Profil podłużny równoległy do wzdłużnej osi krzyżownicy tramwajowej – „test11”, ustawienie 
„middle”

6. Podsumowanie

Przeprowadzone przy pomocy skanera laserowego badania diagnostyczne 
krzyżownic rozjazdów tramwajowych, pomimo ich odmienności zarówno geome-
trycznej jak i konstrukcyjnej w stosunku do krzyżownic rozjazdów kolejowych, 
potwierdziły przydatność wykorzystywania rozważanego urządzenia w tym celu.

Dla krzyżownic tramwajowych udało się zastosować wszystkie narzędzia oceny 
wykorzystywane w badaniach krzyżownic kolejowych – począwszy od wygenero-
wania trójwymiarowego modelu i możliwości jego oceny wizualnej, poprzez gene-
rowanie serii dwuwymiarowych przekrojów poprzecznych oraz profili podłużnych, 
z możliwościami: mierzenia, wymiarowania, opisywania, porównywania, eksportu 
do formatu plików graficznych (zdjęcia), wektorowych (Autocad albo Microsta-
tion), liczbowych (wartości współrzędnych XY), co z kolei daje możliwość tworze-
nia wszechstronnych raportów z przeprowadzonych analiz.

Jedyną różnicą przy badaniach krzyżownic rozjazdów tramwajowych w sto-
sunku do kolejowych był fakt, iż oprogramowanie nie potrafiło w ich przypadku 
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przeprowadzić procedury „złożenia” pomiarów wykonanych z trzech osobnych 
ustawień urządzenia. Może to rodzić obawy o zbyt niską jakość odwzorowania 
wygenerowanego modelu. Analiza wyników przeprowadzonych pomiarów nie po-
twierdza jednakże tej obawy – wszystkie analizowane przekroje poprzeczne i pro-
file podłużne z przebadanych krzyżownic tramwajowych miały ciągłe i „gładkie” 
przebiegi, a stwierdzone skokowe nieregularności występowały jedynie w miej-
scach obserwowanych wizualnie pęknięć, wykruszeń i ubytków (jak w przypadku 
krzyżownicy z rys. 13). Ponadto, niekiedy liczba danych chmury punktów była 
i tak zbyt obszerna, co powodowało spowolnienie pracy oprogramowania – na 
tyle, że aby temu zapobiec konieczne było przeprowadzenie procedury przerzedze-
nia chmury punktów. W efekcie niekiedy korzystniej było pracować na osobnych, 
nie „złożonych” plikach pomiarów, zamiast na jednym „złożonym”, ale za to zbyt 
obszernym.

Co prawda oprogramowanie daje możliwość „ręcznego” składania pomiarów 
uzyskanych z trzech osobnych ustawień urządzenia, procedura ta jest jednak zda-
niem autorów artykułu po pierwsze dość pracochłonna, a po drugie nieco nie-
pewna. Polega ona na tym, iż w każdym z trzech modeli odpowiadających trzem 
osobnym ustawieniom urządzenia należy określić trzy punkty stałe (na przykład 
charakterystyczne zaburzenia, nieregularności kształtu), a następnie dzięki tym 
punktom nałożyć na siebie rozważane trzy osobne modele. W przebadanych przy-
padkach niekiedy trudno było znaleźć takie trzy punkty. Warte rozważenia wy-
daje się więc być celowe umieszczanie na badanych w ten sposób krzyżownicach 
tymczasowych „własnych” punktów stałych (na przykład przyklejanych drobnych 
stalowych elementów).

Kolejnymi niedogodnościami wynikającymi z faktu niemożności przeprowa-
dzenia przez oprogramowanie procedury „złożenia” trzech osobnych ustawień był 
brak wygenerowania przez program:

– pliku z modelem 3D gotowym do dalszych analiz,
– referencyjnej linii ułatwiającej wykonanie zautomatyzowanych ocen,
– podziału modelu 3D na trzy osobne obiekty (LeftWing, CrossingVee i Righ-

tWing).
Niedogodności te nie powodowały jednak braku możliwości przeprowadze-

nia analizy i oceny przeprowadzonych pomiarów, a jedynie ich skomplikowanie, 
a przez to wydłużenie w czasie.

Problemem zaś „nie do przeskoczenia” okazał się fakt znacznie mniejszych pro-
mieni łuków stosowanych w torach tramwajowych (nawet tylko R = 18 m) w sto-
sunku do kolei (raczej nie mniej niż R = 190 m). Z tego powodu generowane pro-
stoliniowo profile podłużne przez krzyżownice tramwajowe w przypadku toków 
szynowych torów położonych w łukach o niewielkich promieniach nie „podążały” 
za właściwym śladem przebiegu koła w rowku i dawały jedynie zniekształcony 
(ukośny) obraz. Wskazane byłoby więc uzupełnienie oprogramowania o narzędzie 
generowania profili podłużnych wzdłuż zdefiniowanego łuku. 

Podsumowując autorzy artykułu pragną zaważyć, iż ze względu na ograniczo-
ny zakres pomiarowy skanera laserowego (tab. 1) oraz nieco mniejsze wymiary 
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krzyżownic tramwajowych w stosunku do kolejowych, jest on urządzeniem wręcz 
bardziej dedykowanym dla tych pierwszych.
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INNOWACYJNA 
UNIWERSALNA LOKOMOTYWA DWUNAPĘDOWA1

Streszczenie. W ramach artykułu przedstawiono główne założenia projektu lokomotywy 
dwunapędowej przeznaczonej do ruchu pasażerskiego i transportu intermodalnego, której kon-
strukcja, parametry techniczne oraz eksploatacyjne spełniać będą wymagania obowiązujących 
norm i przepisów. Przedstawiono także schemat blokowy układu napędowego oraz opisano analizy 
symulacyjne wykonane w czasie realizacji prac. Artykuł zawiera również opisy rozmieszczenia 
głównych zespołów i urządzeń w przedziale maszynowym oraz w kabinach maszynisty. Ponadto 
opisano charakterystyki trakcyjne lokomotywy i przedstawia podstawowe dane techniczne. W pod-
sumowaniu artykułu nakreślono zalety stosowania lokomotywy dwunapędowej w ruchu kolejowym 
i potencjalne zadania przewozowe do realizacji. Opisany projekt realizowany jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr POIR. 01.02.00-00-0191/16-00 pt. „Platforma 
lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowymi) układami napędo-
wymi”, dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wykonawcą projektu 
są Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów 
Szynowych „TABOR” w Poznaniu.

Słowa kluczowe: lokomotywa, dwunapędowa, intermodalny

1. Wprowadzenie

Organizacja przewozów w Polsce opiera się na trzech podstawowych typach 
lokomotyw: spalinowych i elektrycznych do prac pociągowych oraz spalinowych 
do prac manewrowych. Od kilku lat producenci pojazdów szynowych m.in. PESA 
oferują także nowy typ lokomotyw elektrycznych do prac pociągowych z zabu-
dowanym agregatem prądotwórczym małej mocy tzw. dojazdowym, służącym 
do awaryjnego zjazdu lokomotywy z trasy lub do lekkich prac manewrowych. 
Lokomotywy takie są etapem przejściowym w konstrukcji lokomotyw, który 
wyznacza nowy kierunek rozwoju, jednak ze względu na małą moc systemu do-
jazdowego nie jest w stanie zastąpić lokomotywy spalinowej i elektrycznej jedno-
cześnie. Takie zadanie może spełnić tylko lokomotywa o całkowicie innowacyjnym 
układzie napędowym opartym na dwóch źródłach napędu: elektrycznym z sieci 
trakcyjnej i spalinowym z agregatu prądotwórczego.

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Michalak	P.:	60%,	Jakuszko	W.:	40%

Piotr Michalak
mgr inż., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojaz-
dów Szynowych „TABOR”, tel.: +48 663 032 353, e-
-mail: piotr.michalak@tabor.com.pl

Wojciech Jakuszko
mgr inż., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojaz-
dów Szynowych „TABOR”, tel.: +48 601 185 099, e-
-mail: wojciech.jakuszko@tabor.com.pl
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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” od lutego 
2017 roku realizuje jako kluczowy podwykonawca – projekt w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój nr POIR.01.02.00-00-0191/16-00 pt.: „Plat-
forma lokomotyw z zaawansowanymi spalinowo-elektrycznymi (wielosystemowy-
mi) układami napędowymi”. Projekt realizowany jest przez Pojazdy Szynowe PESA 
Bydgoszcz S.A. i dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Opisywany projekt przewiduje zbudowanie demonstratora lokomotywy nor-
malnotorowej czteroosiowej o mocy w zależności od źródła zasilania maksymalnie 
2800 kW (trakcja elektryczna) lub ok. 2000 kW (trakcja spalinowa). Największą 
zaletą lokomotywy dwunapędowej będzie jej uniwersalność i możliwości operacyj-
ne, ograniczone jedynie mocą napędów. Lokomotywa wyróżniać się będzie także 
dużym zakresem funkcjonalności ponieważ podwójny napęd spowoduje, że będzie 
mogła wykonywać różne prace transportowe w ruchu towarowym oraz pasażer-
skim na liniach zelektryfikowanych i poza nimi, a także wszelkie prace manewro-
we. Lokomotywa dwunapędowa dedykowana jest przewoźnikom zajmującym się 
transportem intermodalnym, przewozami rozproszonymi towarów oraz przewoza-
mi pasażerskimi. Konstrukcja lokomotywy, parametry techniczne oraz eksploata-
cyjne spełniać będą wymagania norm PN, EN, ISO, kart UIC oraz TSI. Aktualnie 
na rynku polskim nie ma producenta, który oferowałby tak innowacyjne rozwią-
zanie napędu lokomotyw, dzięki czemu w segmencie lokomotyw dwunapędowych 
nie ma jeszcze konkurencji.

2. Ogólny opis projektu lokomotywy dwunapędowej

Projekt uniwersalnej lokomotywy dwunapędowej zakłada:
−	 dwa źródła zasilania: z sieci trakcyjnej lub z agregatu prądotwórczego 

napięciem 3 kV
DC

,
−	 moc maksymalna 2 800 kW (dla napędu z sieci trakcyjnej),
−	 moc silnika spalinowego ok. 2 000 kW,
−	 masa lokomotywy maksymalnie 86 t/4 osie,
−	 modułowa budowa lokomotywy,
−	 przeznaczenie: ruch pasażerski, ruch towarowy intermodalny oraz prace 

manewrowe na terminalach przeładunkowych,
−	 pełna zgodność z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności syste-

mu kolei w Unii Europejskiej (TSI).
Lokomotywa dwunapędowa jest budowana jako lokomotywa dwukabinowa 

z przedziałem maszynowym pomiędzy kabinami maszynisty. Przedział maszynowy 
został podzielony na części funkcjonalne: elektryczną, agregatu prądotwórczego 
i pneumatyczną. Rozmieszczenie urządzeń zostało zaprojektowane z uwzględnie-
niem mas zespołów pozwalającym na osiągnięcie równomiernych nacisków zesta-
wów kołowych na tor. W lokomotywie zabudowano nowoczesny zespół prądo-
twórczy z silnikiem spalinowym QSK60 o mocy 2013 kW (rys. 1) z układem 
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oczyszczania spalin SCR. Silnik spalinowy spełnia wymagania Dyrektywy 97/68/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady etap III B (cykl F), natomiast w przypadku 
budowy kolejnych lokomotyw od 2021 roku producent deklaruje spełnienie wy-
magań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 etap V.

Rys. 1. Agregat prądotwórczy 3 kVDC 
Źródło: opracowanie własne

Na rys. 2 przedstawiono proponowane rozmieszczenie urządzeń na lokomotywie.

Rys. 2. Rozplanowanie urządzeń na lokomotywie 
Oznaczenia: 1- agregat prądotwórczy, 2- zespół katalizatorów SCR, 3- zespół chłodnic silnika spalinowego, 4- pantograf, 5- 

zbiorniki główne powietrza, 6- moduł sprężarkowy, 7- moduł tablicowy, 8- szafa falowników trakcyjnych, 9- kolumna chłodząca 
z rezystorem hamowania, 10- szafa WN, 11- szafa ETCS, 12- szafa NN z wentylatorem silników trakcyjnych, 13- dławik 

liniowy, 14- skrzynia akumulatorów, 15- zbiornik paliwa, 16- klimatyzator
Źródło: opracowanie własne
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Lokomotywa zostanie wyposażona w dwie komfortowe kabiny maszynisty 
zbudowane zgodnie z obowiązującymi TSI oraz kartami UIC 651 i UIC 612 za-
pewniające optymalne warunki pracy maszyniście i pomocnikowi. Kabina będzie 
mogła zostać wyposażona w zaplecze socjalne wg wymagań klienta np. lodówkę, 
czajnik bezprzewodowy, umywalkę czy kuchenkę mikrofalową. Na rys. 3 przed-
stawiono widok ogólny kabiny maszynisty z zewnątrz oraz wnętrze z pulpitem 
maszynisty.

  

Rys. 3. Widok ogólny kabiny maszynisty z zewnątrz oraz wnętrze 
Źródło: opracowanie własne

Napęd elektryczny lokomotywy stanowić będą cztery silniki asynchroniczne, 
zasilane przez układ przekształtników trakcyjnych z przetwornicą pomocniczą. 
Z sieci trakcyjnej przez odbierak prądu i wyłącznik główny zasilany będzie filtr 
liniowy, a następnie przekształtniki trakcyjne. Drugim źródłem zasilania będzie 
agregat prądotwórczy o mocy ok. 2000 kW i napięciu (za prostownikiem) 3 kV

DC,
 

podłączony równolegle za wyłącznikiem szybkim zasilania z sieci trakcyjnej. 
Obwód będzie przygotowany do hamowania ED odzyskowego lub oporowego 
(rys. 4). Lokomotywa będzie wyposażona także w przetwornice do zasilania sieci 
napięcia pomocniczego 3x400 V, 50 Hz. Przetwornice te, wykonane w techno-
logii SiC, będą zasilane napięciem trakcyjnym 3 kV

DC
. Do zasilania niektórych 

obwodów będzie wydzielony obwód o napięciu 230 V, 50 Hz. Napięcie pokładowe 
wynosić będzie 24 V

DC
. Z obwodów tych ładowana będzie bateria akumulatorów 

oraz zasilane obwody: sterowania, oświetlenia, zabezpieczenia ruchu kolejowego, 
sygnalizacji, rejestracji i łączności.
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Rys. 4. Obwód główny lokomotywy dwunapędowej 
Oznaczenia: 1- Układ przekształtnika trakcyjnego z przetwornicą pomocniczą, 2- Rezystor hamowania, 3- Silnik trakcyjny, 4– 
Transformator, 5– Wymiennik ciepła, 6–Dławik liniowy, 7- Odgromnik, 8–Odbierak prądu, 9- Wyłącznik szybki, 10– Odłącz-

nik nożowy, 11- Styk uziemiający, 12- Agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym
Źródło: opracowanie własne

3. Analizy symulacyjne i badania stanowiskowe konstrukcji nośnych lo-
komotywy

Zgodnie z wymaganiami TSI podczas projektowania lokomotywy dwunapę-
dowej przeprowadzono szereg analiz m.in. wytrzymałościowych konstrukcji pudła 
czy ramy wózka. Konstrukcja pudła lokomotywy poddana została ocenie wytrzy-
małości wg normy PN-EN 12663-1 w zakresie analiz statycznych z obciążeniem 
nadzwyczajnym i eksploatacyjnym, utraty stateczności oraz drgań strukturalnych. 
Po zbudowaniu przez PESA pudła lokomotywy, w październiku 2019 r. przepro-
wadzono badania statyczne w laboratorium Łukasiewicz – IPS TABOR. Przykła-
dowy wynik symulacji przedstawiono na rys. 5. Natomiast na fotografii 1 przed-
stawiono pudło podczas statycznych badań stanowiskowych.
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Rys. 5. Ściskanie pudła lokomotywy siłą 2 MN przyłożoną w osi sprzęgu – skala 100:1 
Źródło: opracowanie własne

 

Fot. 1. Pudło lokomotywy 111DE podczas badań statycznych w laboratorium
Źródło: opracowanie własne

Ocena wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej rozwiązania ustroju nośnego 
ramy wózka w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 13749 wykonana 
została na podstawie symulacji MES. Statyczne i dynamiczne badania wytrzymało-
ściowe wózka lokomotywy prowadzone są zgodnie z ich zakresem przewidzianym 
w normie PN-EN 13749. Rama wózka z wspornikami została zbudowana przez 
PESA i dostarczona do laboratorium badawczego. W laboratorium przeprowadzo-
no kontrolę spoin oraz przygotowano ramę do badań m.in. naklejając tensometry. 
Od października rama jest badana na stanowisku w laboratorium Łukasiewicz – 
IPS TABOR. Na rys. 6 przedstawiono ramę wózka w trakcie symulacji MES, na-
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tomiast na fotografii 2 przedstawiono ramę wózka po badaniach spoin, w trakcie 
naklejania tensometrów.

Rys. 6. Rozkład przemieszczeń pionowych w [mm] powstających podczas obciążenia wichrującego ramę 
o wartości 10 kN na każdą maźnicę symetrycznie po przekątnej 

Źródło: opracowanie własne

Fot. 2. Rama wózka lokomotywy 111DE w laboratorium podczas przygotowywania do badań wytrzy-
małościowych statycznych i dynamicznych 

Źródło: opracowanie własne



156 Michalak P., Jakuszko W.

W wyniku przeprowadzonych badań stanowiskowych uzyskane zostanie po-
twierdzenie zakładanych założeń projektowych i materiałowych oraz spełnienie 
wymaganych norm wytrzymałościowych. Uzyskane wyniki pozwolą zweryfikować 
wykonane modele oraz dopracować ich dokumentację konstrukcyjną.

Badania ramy wózka są badaniami niszczącymi, dlatego dla demonstratora lo-
komotywy po badaniach zbudowane zostaną nowe ramy wózków.

4. Charakterystyki trakcyjne oraz podstawowe parametry techniczne lo-
komotywy dwunapędowej

Podczas opracowywania konstrukcji lokomotywy dwunapędowej typu 111DE 
dokonano obliczeń charakterystyk trakcyjnych. Początkowo charakterystyki zo-
stały opracowane dla silnika spalinowego o zakładanej mocy 1800 kW i mocy 
2800 kW dla trakcji elektrycznej, jednak szybko okazało się, że zakładana moc sil-
nika spalinowego będzie niewystarczająca w stosunku do oczekiwań potencjalnych 
klientów. Dokonano ponownego doboru silnika spalinowego o mocy 2013 kW 
i ponownie przeprowadzono analizy charakterystyk trakcyjnych, czego wynikiem 
są niżej opisane parametry lokomotywy.

Charakterystyka pociągowa lokomotywy podczas trakcji z pociągami osobo-
wymi o masie 500-650 t jest następująca:

−	 lokomotywa zasilana z sieci trakcyjnej, realizując moc 2800 kW na torze 
bez pochylenia pociągnie bez problemów z prędkością 160 km/h skład 
wagonów osobowych o masie 650 t, natomiast na wzniesieniach o po-
chyleniu rzędu 7‰ prędkość pociągów pod siecią elektryczną spadnie 
do prędkości 120 km/h,

−	 lokomotywa zasilana przez agregat trakcyjny, realizując moc 1160 kW 
na torze bez pochylenia pociągnie bez problemów z prędkością 120 km/h 
skład wagonów osobowych o masie 550 t, natomiast na wzniesieniach 
o pochyleniu rzędu 7‰ prędkość pociągów w trakcji spalinowej spadnie 
do 70 km/h.

Charakterystyka pociągowa lokomotywy podczas trakcji z pociągami towaro-
wymi o masie 1500-3000 t jest następująca:

−	 lokomotywa zasilana z sieci trakcyjnej, realizując moc 2800 kW na torze bez 
pochylenia pociągnie bez problemów z prędkością 110 km/h skład wago-
nów towarowych o masie 2000 t, natomiast na wzniesieniach o pochyleniu 
rzędu 7‰ prędkość pociągów pod siecią elektryczną spadnie do 53 km/h,

−	 lokomotywa zasilana przez agregat trakcyjny, realizując moc 1560 kW na 
torze bez pochylenia pociągnie bez problemów z prędkością 85 km/h skład 
wagonów towarowych o masie 2000 t, natomiast na wzniesieniach o pochy-
leniu rzędu 7‰ prędkość pociągów w trakcji spalinowej spada do prędkości 
31 km/h.
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Jak można zauważyć dla trakcji elektrycznej nie występuje spadek mocy na cele 
trakcyjne w stosunku do mocy nominalnej 2800 kW, ponieważ zasilanie przez od-
bierak prądu pozwala na pełne wykorzystanie mocy przekształtników trakcyjnych 
i przetwornic pomocniczych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku trakcji spali-
nowej. Moc silnika spalinowego jest ograniczona i dodatkowo częściowo zużywana 
na zasilanie np. układu hydrostatycznego napędu wentylatorów układu chłodze-
nia. Moc agregatu prądotwórczego pozwala na uzyskanie mocy na cele trakcyjne 
w przypadku pociągu osobowego na poziomie 1160 kW, natomiast w przypadku 
pociągu towarowego 1560 kW. Różnica ta wynika z konieczności ogrzewania zimą 
i chłodzenia latem wagonów osobowych, w przedstawionej analizie przewidziano 
na te cele moc 400 kW. Oczywiście przedstawione charakterystyki trakcyjne zo-
stały opracowane dla „czarnego scenariusza” zakładającego maksymalne zużycie 
energii przez wszystkie odbiorniki, a w rzeczywistości poszczególne układy nie 
pracują jednocześnie. Ponadto ilość wagonów w składzie osobowym także będzie 
miała znaczący wpływ na pobór mocy. Przewiduje się, że w rzeczywistości moc na 
cele trakcyjne będzie wyższa niż przedstawiona w obliczeniach.

Podstawowe parametry techniczne lokomotywy zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe dane techniczne lokomotywy typu 111DE 

Źródło: opracowanie własne

5. Podsumowanie

Przedstawiona w artykule innowacyjna lokomotywa dwunapędowa ze względu 
na dwa źródła zasilania ma szereg zastosowań w Polsce, gdzie jeszcze nie występuje 
pełna elektryfikacja sieci kolejowych i bocznic. Możliwości operacyjne lokomotywy 
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ograniczone będą jedynie mocą, natomiast podwójny napęd spowoduje, że prezen-
towana lokomotywa będzie mogła wykonywać najróżniejsze prace transportowe 
w ruchu towarowym, pasażerskim pod siecią trakcyjną, jak i poza oraz prace ma-
newrowe np. na terminalach przeładunkowych. Lokomotywa po wyposażeniu jej 
w systemy bezpieczeństwa krajów ościennych Polski będzie mogła pracować jako 
lokomotywa do transportu intermodalnego. W przypadku transportu intermodal-
nego proponowana lokomotywa będzie obsługiwać terminale przeładunkowe jako 
lokomotywa manewrowa formująca skład pociągu, po czym ta sama lokomotywa 
sformowany pociąg może poprowadzić po dowolnej linii do granicy kraju, a na-
stępnie w trakcji spalinowej do docelowego punktu w kraju ościennym Polski za 
zachodnią lub południową granicą. Podobnie jak w transporcie intermodalnym, 
tak i w transporcie rozproszonym, dzięki zastosowaniu lokomotywy dwunapę-
dowej znacznie skróci się czas transportu towarów i zwiększy jego efektywność 
przez wykorzystanie różnych funkcji lokomotywy (manewrowa, spalinowa liniowa 
i elektryczna liniowa). Kolejnym zastosowaniem dla lokomotywy dwunapędowej 
są przewozy pasażerskie (wspomniane wyżej), gdzie powyższa lokomotywa pozwa-
la na rozwinięcie oferty przewoźników o linie niezelektryfikowane i jednocześnie 
podnosi poziom bezpieczeństwa podróżnych w przypadku awarii trakcji elektrycz-
nej, gdzie napęd spalinowy pozwala na bezpieczne dokończenie podróży bez zbęd-
nych przestojów niezbędnych do zmiany lokomotywy.
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Streszczenie. Systemy sterowania ruchem kolejowym odgrywają istotne znaczenie w zapew-
nieniu bezpieczeństwa przemieszczania osób i przewozu ładunków. Bardzo duża ilość urządzeń 
i systemów sterowania ruchem kolejowym, a także fakt, że wykonane są one w różnej technologii 
powoduje istotne utrudnienie w zapewnieniu, przez zarządcę infrastruktury kolejowej, wymagane-
go poziomu niezawodności. Konieczne jest więc wspieranie procesu ich utrzymania z użyciem metod 
diagnostyki technicznej. Oprogramowanie diagnostyczne CUiD przeznaczone jest głównie dla roz-
wiązań technicznych konkretnych producentów systemów sterowania ruchem kolejowym. Dlatego 
też autor artykułu zaproponował uniwersalną metodę diagnostyczną wykorzystującą wnioskowa-
nie bayesowskie. Bazując na tej metodzie oraz protokole SNMP opracowano oprogramowanie kom-
puterowe, które następnie użyto do diagnozowania uszkodzeń systemu SSP.

Słowa kluczowe: systemy sterowania ruchem kolejowym, diagnostyka, wnioskowanie bay-
esowskie

1. Wprowadzenie

Sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego wymaga, aby systemy 
i urządzenia sterowania ruchem (srk) gwarantowały odpowiedni poziom nieza-
wodności i bezpieczeństwa [9,10]. Proces utrzymania ich w stanie zdatności tech-
nicznej jest dużym wyzwaniem dla zarządców infrastruktury kolejowej, dlatego 
też musi on być wspierany przez diagnostykę techniczną. Potrzeba diagnostyki 
urządzeń srk wynika z procesu ich destrukcji, na który wpływają takie czynni-
ki jak: czas istnienia urządzeń, intensywność ich użytkowania, czy jakość obsłu-
gi technicznej. Uzyskiwane w wyniku diagnostyki informacje o zmianach stanu 
technicznego urządzeń umożliwiają efektywne przywracanie, w wyniku naprawy, 
stanu ich zdatności. Rozwój systemów srk wiąże się z zastosowaniem w proce-
sie konstruowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, co 
pozwala na rozszerzanie funkcjonalności systemów srk o rejestrację zdarzeń i au-
todiagnostykę. Niezależnie od tych działań budowane są systemy informatyczne 
wspomagające proces diagnostyczny, które lokalizowane są w Centrach Utrzyma-
nia i Diagnostyki (CUiD). Aktualnie producenci działający w branży automatyki 
kolejowej oferują różnorodne systemy diagnostyczne, które dostosowują do swoich 
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urządzeń. Wymusza to potrzebę prowadzenia badań oraz podejmowania działań 
związanych z opracowaniem nowych metod diagnostycznych, które uwzględnią 
wymagania heterogenicznego środowiska, jakie tworzą systemy srk [6,7]. Wycho-
dząc naprzeciw tym oczekiwaniom autor artykułu opracował własną metodę dia-
gnostyczną dedykowaną systemom srk, bazującą na wnioskowaniu bayesowskim.

2. Autorska metoda diagnozowania systemów sterowania ruchem kole-
jowym

W przypadku systemów srk mamy do czynienia z sytuacją, w której sygnatury 
uszkodzeń w postaci kombinacji symptomów mogą nie wskazywać jednoznacz-
nie na rodzaj uszkodzenia. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie 
diagnostyki logicznej [2]. Jednak w przypadku systemów srk, ze względu na ko-
nieczność uwzględnienia dużej liczby analizowanych stanów, wnioskowanie jest 
bardzo utrudnione. Na przykład dla jednego wybranego urządzenia, w przypadku 
5 symptomów i 9 uszkodzeń, należałoby poddać analizie aż 25+9=16384 stanów. 
Dlatego też w artykule zaproponowano autorską metodę diagnostyczną dostoso-
waną do potrzeb systemów srk, bazującą na wnioskowaniu bayesowskim. W pro-
ponowanej metodzie diagnozowania można wyróżnić trzy etapy [3,5]:

Wybór diagnozowanych elementów systemu
Etap tan polega na dekompozycji systemu i wyborze tylko tych elemen-
tów (np. modułów lub urządzeń wchodzących w skład systemu), które ze 
względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa będą podlegały procedu-
rze diagnozowania. W przypadku systemów sterowania ruchem kolejowym 
mogą to być na przykład takie elementy jak: sygnalizatory, napędy, czujniki 
koła, itp.

Opracowanie sygnatur uszkodzeń
Etap ten przeprowadzany jest oddzielnie dla każdego diagnozowanego ele-
mentu systemu wybranego w wyniku analizy wykonanej w pierwszym eta-
pie. Zbiór wszystkich możliwych kombinacji symptomów dla danego ele-
mentu systemu można przedstawić jako:

 (1)
gdzie: J - liczba symptomów.

Ze zbioru S należy wybierać tylko te kombinacje symptomów, które związane są  
z powstawaniem uszkodzeń. Tworzą one zbiór sygnatur uszkodzeń V:

 (2)

Tak więc, w wyniku analizy symptomów z wykorzystaniem wiedzy tech-
nicznej dotyczącej diagnozowanego systemu, uzyskujemy zmniejszenie licz-
by sygnatur w wyniku eliminacji wszystkich kombinacji symptomów, które 
nie są związane z powstawaniem uszkodzeń.
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Opracowanie funkcji niesprawności
Zbiór możliwych uszkodzeń U, które mogą spowodować, że element syste-
mu znajdzie się w stanie niezdatności można przedstawić jako:

 (3)
gdzie: K - liczba możliwych uszkodzeń elementu systemu.

Dla każdej sygnatury Vi, wytypowanej w drugim etapie, należy utworzyć 
oddzielną funkcję niesprawności wybierając ze zbioru U, w wyniku analizy 
technicznej dotyczącej diagnozowanego systemu, tylko te uszkodzenia, któ-
re mogą wystąpić dla danej kombinacji symptomów. Funkcję niesprawności 
F dla każdej sygnatury określa zależność:

 
(4)

przy czym:

  (5)

 Dla funkcji niesprawności składającej się z wielu elementów nie jest moż-
liwe jednoznaczne stwierdzenie, które uszkodzenie wystąpiło w systemie. 
Dlatego też, korzystając z reguły Bayesa, możemy obliczyć wartość praw-
dopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia pod warunkiem zaobserwowa-
nia danej kombinacji symptomów, dla każdego z uszkodzeń wchodzących 
w skład funkcji niesprawności. Wzór Bayesa, przy założeniu niezależności 
symptomów, można przedstawić w postaci [1,2]:

 

(6)

Jeśli nie zachodzi n-ty symptom, zgodnie z sygnaturą uszkodzenia, wówczas 
do wzoru (6) wstawiamy:

 (7)

3. Implementacja metody na przykładzie systemu SSP

W celu ochrony użytkowników dróg kołowych przed zagrożeniami wynikają-
cymi z ruchu kolejowego budowane są systemy samoczynnej sygnalizacji przejaz-
dowej (SSP) [8]. Przykładowe rozmieszczenie urządzeń SSP dla przejazdu katego-
rii B zabudowanego na linii dwutorowej przedstawiono na rys. 1.



162 Nowakowski W.

Rys. 1. Elementy wyposażenia przejazdu kategorii B z systemem SSP 
Źródło: opracowanie własne

System SSP musi spełniać następujące wymagania:
- włączanie ostrzegania przy zbliżaniu się pociągu do skrzyżowania, przy 

uwzględnieniu czasu dojechania pociągu do skrzyżowania,
- wyłączanie ostrzegania natychmiast po opuszczeniu skrzyżowania przez po-

ciąg,
- w przypadku ruchu dwukierunkowego, oddalanie się pociągu od przejazdu 

nie powinno powodować ostrzegania,
- wjazd następnego pociągu w kontrolowaną sekcję powinien powodować 

podtrzymanie ostrzegania,
- zmiana kierunku jazdy pociągu, po opuszczeniu kontrolowanej sekcji, po-

winna powodować wyłączenie ostrzegania,
- w przypadku stosowania zapór drogowych, zamykanie ich powinno nastą-

pić z określonym opóźnieniem względem włączenia ostrzegania świetlnego 
i akustycznego,

- zapory drogowe powinny być oznakowane światłami ostrzegawczymi,
- otwarcie zapór przez osoby postronne powinno być wykluczone.
Dla przyjętej architektury SSP działanie systemu oraz stan w jakim się aktual-

nie znajduje zależne jest od położenia pojazdu szynowego. W stanie oczekiwania 
światła tarcz ostrzegawczych TOP, światła sygnalizatorów drogowych S, światła 
latarek zapór są wygaszone, wyłączony jest sygnał dźwiękowy, a zapory znajdu-
ją się w położeniu pionowym (rys.). Po przejechaniu pierwszej osi pociągu nad 
czujnikiem koła załączającym ostrzeganie (C1, C4, C11 lub C14) następuje zaini-
cjowanie pracy urządzeń. Włączone zostają sygnalizatory drogowe i akustyczne, 
a następnie podane są sygnały na tarczach TOP informując o sprawności systemu 
przejazdowego dla wybranego kierunku jazdy. Kolejną czynnością jest zamknięcie 
zapór. Wjazd pierwszego koła pociągu na pierwszy czujnik drugiej strefy (C2, C3, 
C12 lub C13) powoduje wyłączenie sygnału akustycznego. Po opuszczeniu przez 
pociąg strefy przejazdu zostają wygaszone światła na tarczy ostrzegawczej przejaz-
dowej, następuje podniesienie zapór oraz wyłączenie sygnalizatorów drogowych.
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System SSP w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych musi zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu. Dlatego też wyszczególniono „usterki kategorii I”, któ-
re zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu oraz „usterki kategorii II” - nie 
zagrażające bezpieczeństwu. Wystąpienie usterki I kategorii wymusza działanie 
systemu polegające na ograniczeniu prędkości pociągu. Obniżona prędkość po-
zwala na bezpieczne zatrzymanie pociągu w przypadku pojawienia się przeszkody 
na przejeździe.

Implementacja nowej metody dla systemu SSP obejmowała opracowanie sy-
gnatur i funkcji niesprawności dla

1) usterek kategorii I:
- usterek czujnika koła C1, C4, C11 lub C14 załączającego ostrzeganie,
- usterek napędu rogatkowego N1, N2, N3 lub N4,
- usterek sygnalizatora drogowego S1, S2, S3 lub S4,
- usterek interfejsu SSP z urządzeniami stacyjnymi.

2) usterek kategorii II:
- usterek czujnika koła C2, C3, C12 lub C13,
- usterek świateł drąga napędu rogatkowego N1, N2, N3 lub N4,
- usterek światła białego / pomarańczowego tarczy TOP1, TOP2, TOP3 

lub TOP4.
Jako przykład do dalszych rozważań posłużą usterki czujnika koła C1, C4, C11 

lub C14 załączającego ostrzeganie. W tabeli 1 przedstawiono symptomy uszko-
dzeń, zaś w tabeli 2 możliwe uszkodzenia.

Tabela 1. Lista przyjętych symptomów dla czujników koła C1, C4, C11 lub C14
Oznaczenie Opis symptomu

s1
Niezgodność zmian sygnałów „sys” (RSR123)  
lub liczników „sys” i kierunku „Ri” (RSR180)

s2 Jednoczesność wystąpienia zboczy sygnałów sysA oraz sysB

s3
Nieprawidłowa sekwencja sygnałów „sys” - brak zachodzenia (pokrycia) sygnałów sysA i 
sysB

s4 Zbyt długo trwający sygnał sysB
s5 Wykrycie obecności pojazdu przez czujnik strefy przejazdowej przy braku pojazdu
s6 Zbyt długo trwający sygnał sysA
s7 Impulsowanie sygnałów „sys”
s8 Brak zbilansowania liczby osi dla kontrolowanej strefy

Tabela 2. Lista przyjętych uszkodzeń czujników koła C1, C4, C11 lub C14
Oznaczenie Opis uszkodzenia

f1 Uszkodzenie karty wartościującej
f2 Postój koła pojazdu nad czujnikiem
f3 Brak ciągłości kabla czujnika
f4 Zajęcie strefy środkowej przejazdu (przy wolnej strefie najazdowej)
f5 Źle wyregulowany czujnik
f6 Niepewne połączenia czujnika
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Analiza techniczna systemu SSP, w tym eliminacja kombinacji symptomów, któ-
re nie są związane z powstawaniem uszkodzeń, pozwoliła na powiązanie sygnatur 
oraz uszkodzeń i zbudowanie funkcji niesprawności: V1,…,V7=f1, V8=f1+f2+f3, 
V9,…,V15=f1, V16=f4, V17=f1+f2+f3, V18,…,V24=f1, V25=f1+f2+f3, V26,…
…,V32=f1, V33=f6, V34=f5. Jak wynika z przeprowadzonej analizy większość sy-
gnatur powiązana jest z pojedynczymi uszkodzeniami, a tym samym symptomy 
te jednoznacznie wskazują na rodzaj uszkodzenia. Niestety dla sygnatur: V8, V17 
i V25 nie można jednoznacznie stwierdzić, które uszkodzenie wystąpiło w systemie 
SSP. Dlatego też, korzystając ze wzorów (6, 7) musimy obliczyć wartość praw-
dopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia pod warunkiem zaobserwowania danej 
kombinacji symptomów, dla każdego z uszkodzeń wchodzących w skład funkcji 
niesprawności. Na przykład dla V8 wyniesie ono odpowiednio:

 

(8)

 

 
 

 
 

Analogicznie dla sygnatury V17 uzyskamy następujące wartości: 
P(f1|V17)=0,0022, P(f2|V17)=0,9587, P(f3|V17)=0,0391, natomiast dla V25 
wartości: P(f1|V25)=0,0024, P(f2|V25)=0,9132, P(f3|V25)=0,0844. Z przedsta-
wionej analizy wynika, że we wszystkich przypadkach najbardziej prawdopodobne 
było uszkodzenie f2, czyli „Postój koła pojazdu nad czujnikiem”.

4. Oprogramowanie diagnostyczne dedykowane systemom sterowania 
ruchem kolejowym

Zaproponowana w artykule metoda diagnozowania urządzeń srk pozwala na 
formułowanie hipotezy dotyczącej uszkodzenia w wyniku analizy stanów prze-
szłych, czyli wcześniejszych uszkodzeń. Autor artykułu opracował w tym celu opro-
gramowanie komputerowe bazując na technologii SNMP (ang. Simple Network 
Management Protocol), która jest powszechnie wykorzystywana do zarządzania 
systemami sieciowymi [4,11]. W standardzie tym wyróżnia się dwie kategorie 
urządzeń: zarządzane, na których uruchomiony jest agent SNMP i zarządzające, 
tak zwane NMS (ang. Network Management System), na których działa mene-
dżer SNMP. Przykładowa architektura systemu diagnostycznego, wykorzystująca 
do diagnozowania systemów srk technologię SNMP oraz zaprezentowaną w arty-
kule metodę, została przedstawiona na rys. 2.
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Rys. 2. Architektura systemu diagnostycznego dedykowanego urządzeniom srk 
Źródło: opracowanie własne

Z każdym diagnozowanym systemem srk musi współpracować oddzielny agent 
SNMP, który pobiera dane diagnostyczne z systemu. Na tej podstawie na bieżąco ob-
liczana jest wartość prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia pod warunkiem 
zaobserwowania danej kombinacji symptomów, dla każdego z uszkodzeń wchodzą-
cych w skład funkcji niesprawności. Dane te są przez agenta SNMP przechowywane 
i udostępniane w na żądanie skierowane przez menadżera SNMP (rys. 3).

Rys. 3. Przykładowa tablica „Stan systemu” SSP agenta SNMP 
Źródło: opracowanie własne

Dodatkowo wystąpienie kombinacji symptomów zgodnych z sygnaturą uszko-
dzenia powoduje wysłanie pułapki (ang. trap) do stacji zarządzającej NMS, co po-
zwala na poinformowanie personelu obsługi o wystąpieniu uszkodzenia (rys. 4).
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Rys. 4. Wybrane pułapki zarejestrowane przez menadżera SNMP 
Źródło: opracowanie własne

Przed podjęciem czynności serwisowych należy wysłać do agenta SNMP za-
pytanie i odczytać aktualne wartości prawdopodobieństw wystąpienia uszkodzeń 
opisanych funkcją niesprawności. Czynność ta możliwa jest do wykonania w prze-
glądarce bazy MIB (ang. Management Information Base) (rys. 5).

Rys. 5. Wybór obiektu MIB w przeglądarce menadżera SNMP 
Źródło: opracowanie własne
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Przykładowy wynik odczytu wartości wybranego obiektu MIB został przedsta-
wiony na rysunku 6.

Rys. 6. Przykładowy wynik odczytu wartości wybranego obiektu MIB 
Źródło: opracowanie własne

Pozwoli to ostatecznie na skrócenie czasu postawienia diagnozy w wyniku wska-
zania uszkodzenia o największym prawdopodobieństwie wystąpienia. Dodatkowo 
personel obsługujący system diagnostyczny otrzyma pełną informację o sympto-
mach (sygnaturze uszkodzenia) oraz wszystkich możliwych uszkodzeniach.

5. Podsumowanie

Systemy automatyki kolejowej pełnią istotna rolę w zagwarantowaniu bezpie-
czeństwa przemieszczania się osób i przewozu ładunków. Dlatego też niezbędne 
jest zapewnienie przez nie wysokiego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa. 
Niestety, mimo ciągłego postępu technicznego urządzenia automatyki kolejowej 
ulegają uszkodzeniom. Ważny staje się wówczas problem ich naprawy, w którym 
niezwykle istotne są przyjęte metody diagnostyczne. Bardzo duża liczba urządzeń 
automatyki kolejowej, różnorodność ich typów, rozmaitość rozwiązań technicz-
nych, a także określona awaryjność powodują, że ich eksploatacja musi być wspie-
rana przez diagnostykę techniczną. W tym celu opracowywane są systemy infor-
matyczne wspomagające proces diagnostyczny. W artykule przedstawiono autor-
ską metodę diagnostyczną dedykowaną systemom srk, bazującą na diagnostyce 
logicznej i wnioskowaniu bayesowskim oraz jej implementację z wykorzystaniem 
technologii SNMP. Pozytywne rezultaty osiągnięte dla systemu SSP skłaniają au-
tora artykułu do kontynuacji badań i objęcia nimi innych typów systemów stero-
wania ruchem kolejowym.
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Streszczenie. Zdecydowana większość rozjazdów występująca na liniach kolejowych w Pol-
sce to rozjazdy zwyczajne o typowym zestawie parametrów. Z tego powodu analiza przypadków 
nietypowych (takich jak rozjazdy o zmiennej krzywiźnie toru zwrotnego) może być utrudniona. 
Wirtualny model geometryczno-konstrukcyjny rozjazdu, generowany w oparciu o metody analitycz-
ne, stanowić może narzędzie użyteczne w sferze projektowania, konstrukcji oraz diagnostyki roz-
jazdu wbudowanego w tor. W artykule zaprezentowano główne założenia dotyczące modelowania 
rozjazdów, ustalono zakres niezbędnych danych wejściowych. Przedstawiono przykłady parametry-
zacji elementu krzyżownicy w kontekście geometrycznym oraz konstrukcyjnym (projektowanie krzy-
żownicy zwyczajnej rozjazdu oraz problem doboru wariantu przytwierdzenia w rejonie montażu 
krzyżownicy). W podsumowaniu przedstawiono możliwości i kierunki dalszej rozbudowy modelu.

Słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, metody numeryczne, krzyżownica

1. Wprowadzenie

Rozjazdy kolejowe stanowią istotny element infrastruktury kolejowej, dzięki 
któremu możliwe jest odgałęzianie linii kolejowych czy budowa stacji. Istnieje wie-
le typów konstrukcji, począwszy od rozjazdów zwyczajnych, podwójnych (jedno-
stronnych i dwustronnych), a skończywszy na rozjazdach krzyżowych. W większości 
przypadków są to konstrukcje, których geometria została ustalona już kilkadziesiąt 
lat temu. Stosowane w Polsce rozjazdy w większości charakteryzują się przebiegiem 
osi toru zwrotnego w kształcie łuku kołowego. Opis tych konstrukcji oraz sposób 
kształtowania ich w układzie torowym opisują monografie [9,13]. W krajach ta-
kich jak Niemcy, Hiszpania, Japonia czy ostatnio Czechy [10,12] stosuje się rozjaz-
dy o bardziej skomplikowanym przebiegu osi toru, związanej z liniowym lub nie-
liniowym przebiegiem krzywizny. Nietypowy kształt osi toru zwrotnego posiadają 
również niektóre rozjazdy użytkowane na liniach kolejowych w Wielkiej Brytanii, 
przystosowanych do ruchu z prędkością do 200 km/h [16]. Mając powyższe na uwa-
dze, należy zastanowić się, czy istnieje potrzeba i możliwość wykorzystania tego typu 
konstrukcji w Polsce. W perspektywie czasowej ich eksploatacja może wiązać się 
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z planami realizacji koncepcji rozbudowy polskiej sieci kolejowej, z których wyło-
niły się dwie główne propozycje: «Linia Y» w relacji Warszawa – Łódź – Poznań/
Wrocław, a także tzw. szprychy, czyli linie łączące duży obszar kraju z planowanym 
centralnym portem lotniczym „Solidarność”.

2. Możliwości rozjazdów użytkowanych na sieci PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A.

Prędkość maksymalna poruszania się pociągów w Polsce wynosi 160 km/h na 
odcinkach linii magistralnych i pierwszorzędnych. Wyjątek stanowi Centralna Ma-
gistrala Kolejowa (CMK) na odcinkach Grodzisk Mazowiecki – Biała Rawska – Idzi-
kowice oraz Włoszczowa – Góra Włodowska, gdzie maksymalna prędkość wynosi 
200 km/h [17]. Oznacza to, że połączenia torów na tego typu liniach wymagają 
konstrukcji, dla której przejazd po torze zwrotnym będzie mógł odbywać się z pręd-
kością wynoszącą 0,8 prędkości maksymalnej określonej dla torów zasadniczych, dla 
przypadku przejścia linii jednotorowej w dwutorową, lub prędkością zbliżoną dla 
połączeń węzłowych. Tym samym dla przypadku prędkości Vmax

=160 km/h pręd-
kość na torze zwrotnym powinna wynosić 130 km/h, zatem warunki te spełnia tylko 
rozjazd o największym stosowanym w Polsce promieniu, to jest 2500 metrów. Dla-
tego też w Standardach Technicznych [15] wskazana jest możliwość zastosowania 
rozjazdów o zmiennej krzywiźnie toru zwrotnego, dla połączeń węzłowych w typach 
linii P250, P200 oraz M200 (dla P250 także banalizacyjne).

Rozjazdy stosowane na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
zostały sklasyfikowane według typów oraz podstawowych parametrów geometrycz-
nych i konstrukcyjnych, takich jak m.in. promień osi toru zwrotnego, skos rozjazdu, 
konstrukcje iglic, krzyżownic czy podrozjazdnic. Instrukcja Id-4 [2] zawiera odpo-
wiednie arkusze kontrolne geometrii, lecz opracowane są one tylko dla określonych 
typów rozjazdów. Powyższe oznacza, że wprowadzenie rozjazdów o zmiennej krzy-
wiźnie wymagać będzie uzupełnienia polskich przepisów dotyczących rozjazdów, 
a także aktualizacji procedur dotyczących diagnostyki i utrzymania. Planowana 
budowa sieci kolei dużych prędkości oraz kwestia modernizacji krajowych linii ma-
gistralnych sprawiają, że należy szukać sposobu projektowania nietypowych rozwią-
zań geometrycznych rozjazdów kolejowych. Jedną z możliwości rozwiązania tego 
problemu może być zbudowanie modelu numerycznego rozjazdu, który na podsta-
wie zadanych danych będzie w sposób zautomatyzowany generował jego konstruk-
cję i dostarczy niezbędnych informacji.

3. Modelowanie rozjazdów zwyczajnych do celów projektowych

Trójwymiarowy model rozjazdu, który ma spełnić założone cele, musi odzna-
czać się odpowiednim stopniem złożoności i szczegółowości. Wymaga to utwo-
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rzenia odpowiedniego skryptu (sposobu postępowania), umożliwiającego automa-
tyczne utworzenie konstrukcji rozjazdu. Model taki powinien stanowić odwzoro-
wanie w przestrzeni 3D kluczowych elementów rozjazdu, to jest profili szynowych 
oraz dostarczać informacji dotyczących ułożenia i kształtu podrozjazdnic oraz 
przytwierdzeń. Wyróżnić można kilka etapów konstrukcji modelu:

– utworzenie osi toru zwrotnego (generacja współrzędnych punktów na osi),
– generacja punktów wyznaczających oś toków szynowych,
– nałożenie na osie przekrojów szynowych wraz z uwzględnieniem obróbki 

profili,
– rozwiązanie szczególnych zagadnień konstrukcyjnych (krzyżownica, kie-

rownica, przytwierdzenia).
Rozjazd zwyczajny (z jednym torem zwrotnym) można opisać za pomocą zwar-

tego systemu cech, które definiują jego układ geometryczny oraz pozwalają na 
zwymiarowanie konstrukcji elementów rozjazdu. Na rys. 1 przedstawiono podział 
cech na grupy. Dysponując tymi informacjami stworzono model konstrukcyjny 
rozjazdu, którego geometria toru zwrotnego została podzielona na skończoną licz-
bę odcinków zależnych od charakteru krzywizny (stała, liniowa oraz nieliniowa, 
przy której konieczne jest podanie współczynnika ‚C’ [5]). Do wykonania obliczeń 
konieczna jest znajomość długości poszczególnych odcinków oraz wartości krzy-
wizn na ich końcach. Dla szczególnego przypadku rozjazdu o stałym promieniu, 
jako daną wejściową można zaproponować także skos rozjazdu. Należy również 
uwzględnić odległość między stykiem przediglicowym a rzeczywistym początkiem 
iglicy (tab. 1). Położenie toków szynowych zewnętrznego i wewnętrznego okre-
ślane jest w odniesieniu do osi toru. Przykładowo tok zewnętrzny opisywany jest 
jako fragment okręgu współśrodkowego o promieniu odpowiednio zwiększonym 
o połowę odległości między osiami szyn. Położenie toru dla przypadku zmiennej 
krzywizny można ustalić na podstawie równań i zależności zawartych w pracach 
[3-8]. Wykorzystanie tych zależności i założeń opracowanej metody pozwoli z do-
wolną dokładnością wygenerować punkty na osi toków szynowych.

Tabela 1. Parametry geometrii osi toru
Parametr Wartość lub zakres Jednostka

Liczba odcinków o określonej charakterystyce krzywizny nz- liczba odcinków w torze 
zwrotnym -

Funkcja opisująca krzywiznę stała, liniowa, nieliniowa -
Długość odcinków o określonej charakterystyce 

krzywizny l1, l2, ... , ln m

Wartości brzegowe poszczególnych krzywych
ka(1,2,...,n), kb(1,2,...,n) - wartość 

krzywizny na początku i końcu 
każdego odcinka

1/m

Długość odcinka od styku przediglicowego do początku 
iglicy e m
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Rys. 1. Grupy parametrów modelu konstrukcyjnego rozjazdu 
Źródło: opracowanie własne

Kolejnym etapem po ustaleniu geometrii osi toru jest ustalenie przebiegu 
osi toków szynowych. Dla prostego odcinka toru osie te są do siebie równoległe 
i przebiegają w odległości około 75 cm od osi toru. Dla kolei normalnotorowych, 
dokładna jej wartość zależy od typu oraz nachylenia poprzecznego szyny. Dla naj-
częściej używanych typów szyn wynoszą one:

– szyna 60E1, bez pochylenia   1507 mm,
– szyna 60E1, pochylenie 1:40  1515 mm,
– szyna 49E1, bez pochylenia  1502 mm,
– szyna 49E1, pochylenie 1:20  1515 mm.
Podane wartości odnoszą się do sytuacji, gdy oś podłużną szyny przyjmujemy 

symetrycznie na dolnej powierzchni stopki, co uczyniono w ramach prezentowa-
nego modelu.

W dalszej części na ustalonej geometrii generowana jest konstrukcja rozjazdu 
w postaci chmury punktów. Oprócz standardowych szyn występują jeszcze do-
datkowe profile, których kształt przekroju poprzecznego zmienia się na długości 
(np. iglica w bloku zwrotnicy). W ramach tak opisanych założeń modelu można 
wyróżnić kilka istotnych zagadnień związanych z konstrukcją rozjazdu, których 
rozwiązanie jest niezbędne do właściwego działania programu i gwarancji popraw-
ności uzyskiwanych wyników.

4. Określenie lokalizacji osi toków w rejonie krzyżownicy

W celu zaprezentowania możliwości tworzonego modelu posłużono się przy-
kładem obliczeniowym jednego z elementów konstrukcyjnych rozjazdu, to jest 
krzyżownicy (rys. 2). Na początku fazy obliczeniowej wyznaczane jest położenie 
punktu przecięcia osi toku zasadniczego z osią toku zwrotnego. W standardowych 
konstrukcjach rozjazdów (o stałym promieniu) jego położenie można określić od-
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powiednią zależnością (w odległości ‘X‘ od początku iglicy), a także kąt między 
tokami, które wynoszą:

 (1)

gdzie: R – promień rozjazdu w osi toru w m, s – odległość między osiami prze-
ciwległych szyn w m.

Rys. 2. Uproszczony schemat konstrukcyjny rozjazdu 
Źródło: opracowanie własne

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż kąt dziobu krzyżownicy mie-
rzony jest po wewnętrznej stronie powierzchni tocznej główki szyny, wobec czego 
przyjmie on nieco mniejszą wartość. Uwzględnienie tego faktu spowoduje rozbu-
dowanie zależności (1) do postaci:

 (2)

gdzie: z – szerokość główki szyny mierzona 14 mm poniżej powierzchni tocz-
nej, w m

Wartości te dla rozjazdów eksploatowanych w Polsce podano w tab. 2. Różnice 
w wartościach ‘X’ oraz ‘X ‘wynoszą maksymalnie 2,3%.

Tabela 2. Przecięcie osi toków w krzyżownicy
Promień toru 
zwrotnego [m] Kąt κ [°] Kąt Θ [°] Różnica [°] X [m] X’ [m] Różnica [m]

300 5,738131 5,609332 0,128798 30,070 29,394 0,676
500 4,446223 4,346358 0,099864 38,820 37,947 0,873
760 3,606982 3,525941 0,081042 47,861 46,785 1,076
1200 2,870865 2,806347 0,064518 60,140 58,788 1,352
2500 1,989210 1,944497 0,044713 86,804 84,853 1,952

Przykładowe typy krzyżownic zawarto w załączniku do instrukcji [2]. Podane 
są w nim jednak tylko podstawowe wymiary, takie jak szerokości żłobków w okre-
ślonych miejscach:

– w gardzieli (nie we wszystkich typach),
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– w początkowej strefie dzioba krzyżownicy,
– na odcinku równoległych krawędzi szyn dzioba i szyn skrzydłowych, 
– w miejscu zakończenia przebiegu szyn skrzydłowych.
W ramach generacji kształtu tego elementu należy uwzględnić kilka własno-

ści konstrukcyjnych, obejmujących zmienną szerokość żłobka w krzyżownicy, 
obniżenie ostrza dziobu, skrawanie stopek szyn skrzydłowych od strony dziobu 
krzyżownicy (dla krzyżownic szynowych). W celu wprowadzenia zestawu kołowe-
go w obręb krzyżownicy stosuje się odpowiednie poszerzenia, najczęściej poprzez 
odpowiednie odgięcie szyny skrzydłowej o określony kąt ‚ψ, który musi spełniać 
następujące warunki:

– ψ ≥ 0: kąt nie może być ujemny, gdyż celem jest poszerzenie żłobka,
– Θ/2 > ψ: kąt nie może być większy niż połowa kąta krzyżowania, gdyż 

gardziel, jako najmniejsza odległość między szynami skrzydłowymi musi 
znajdować się przed dziobem krzyżownicy (względem początku rozjazdu).

Omawianą sytuację przedstawiają rysunki 3 oraz 4. Zakładając jako dane wej-
ściowe wielkości takie jak kąt krzyżowania, wartości szerokości żłobków oraz od-
ległości między gardzielą a dziobem krzyżownicy można wyznaczyć wielkości po-
mocnicze ‘φ’ , ‘a’ , ‘b’, ‘d’:

 (3)

Na ich podstawie można ustalić wartość kąta ‘ψ‘, który wynosi:

 (4)

gdzie: Θ – kąt krzyżowania toków w stopniach,
  φ - połowa kąta krzyżowania w stopniach,
  i’ - szerokość żłobka krzyżownicy w m,
  i - szerokość żłobka krzyżownicy w rejonie początku dzioba 
       krzyżownicy w m,
  l’ - odległość od początku dzioba do miejsca o stałej szerokości
       żłobka w m,
  l - odległość od początku dzioba do gardzieli w m.

Odległość ‘c’ można potraktować jako dystans dzielący teoretyczny początek 
dzioba krzyżownicy i gardziel, mierzony wzdłuż przedłużenia bocznej wewnętrznej 
krawędzi szyny odpowiedniego toku szynowego.

Ustalenie kąta ‘ψ’ przy założeniu prostoliniowego przebiegu osi odchylonej czę-
ści szyny skrzydłowej może odbyć się na podstawie szerokości żłobków w początku 
dzioba krzyżownicy i na stałym odcinku, co ilustruje zależność:

 (5)

gdzie: i - szerokość żłobka krzyżownicy w m, i’, l’ - jak w (3).
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Z analizy przedstawionej sytuacji wynika, że wymiary gardzieli (odległość gar-
dziel – początek dzioba, szerokość) zależą od przyjętych na etapie projektowania 
szerokości żłobków, ich wzajemnej odległości oraz kąta krzyżowania, co można 
zapisać jako (6):

 (6)
W przypadku dokonywania pomiaru odległości od przecięcia osi toków szy-

nowych, do ‘ l ’ należy dodać wartość ‘l0’ , przedstawioną na rys. 4. Wymiar ten 
opisano zależnością (7):

 (7)

gdzie:z, φ - jak w (2) i (3).

Rys. 3. Rozwiązanie konstrukcyjne krzyżownicy zwyczajnej pojedynczej. Zbliżenie na rejon dziobu 
krzyżownicy - skala skażona 7

Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Geometryczne wyjaśnienie zależności (3) i (4)– rysunek schematyczny)
Źródło: opracowanie własne

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że w przeprowadzanej analizie 
geometrycznej uwzględniany jest punkt teoretyczny początku dzioba krzyżowni-
cy, powstały przez przecięcie powierzchni bocznych. Ze względu na właściwości 
mechaniczne dzioba fizyczny początek znajduje się nieco w głąb dzioba (im mniej-
szy kąt krzyżowania, tym większa odległość). W celu uszczegółowienia obliczeń 
po przekształceniu wymienionych zależności i uwzględnieniu znajomości wartości 
kąta ‘ ψ ’ można wyznaczyć długość przeciwprostokątnej ‘c‘ , która wynosi (8):
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 (8)

gdzie: 
 ψ – kąt poszerzenia żłobka (ułożenia części szyn skrzydłowych) w stopniach,
 a, b, φ - jak w (3).

Wartość uzyskanej szerokości gardzieli oraz odległość między gardzielą a teo-
retycznym początkiem dziobu krzyżownicy można opisać zależnościami (9) i (10):

 (9)
 

(10)

gdzie:ψ, i’, l’, φ - jak w (3) i (4)

Wyznacza ona jednocześnie miejsce odgięcia toków przechodzących w szyny 
skrzydłowe, jak również obróbki wewnętrznej powierzchni bocznej główki szyny. 
Można w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż przyjęcie kąta ‘ψ = 0‘ spowoduje 
uproszczenie równań (9) i (10) do postaci (11):

 (11)

gdzie: ’i’, φ - jak w (3) i (4).

Ze względu na minimalną wartość żłobka gardzieli (podyktowaną odpowiednią 
współpracą elementu z zestawem kołowym pojazdu), odpowiednim przekształce-
niu wzoru na ‘g’ można uzyskać minimalną wartość kąta ‘ψ‘, dla którego warunek 
szerokości gardzieli jest spełniony. Wartość ‘g‘ w rzeczywistej konstrukcji będzie się 
jednak nieznacznie różniła, ze względu m.in. na miejscowe wygięcie szyny w krzy-
żownicach kuto-zgrzewanych, posiadające określony promień (jego kształt zależny 
jest od zastosowanej technologii produkcji).

W istniejących konstrukcjach kąt ‚ψ› oscyluje w granicach od 0,5 do około 2,5 
w zależności od geometrii konstrukcji (typu rozjazdu). Wartości te można ustalić 
posługując się danymi zawartymi w instrukcji Id-4 [2]. Należy jednak zaznaczyć, 
że nie są to dane projektowe. Stanowią one pochodną całego procesu wdrożenia 
rozwiązań konstrukcyjnych, w którym po zaprojektowaniu i wykonaniu elementu 
określa się jego wymiary kontrolne z odpowiednią tolerancją. Posłużenie się tą 
tabelą ma zatem charakter opisowy, jednak jest korzystne ze względu na ukazanie 
podstawowych założeń konstrukcyjnych. Przykładowe rozwiązania konstrukcyj-
ne (wraz z określeniem odległości ‘l’) przedstawiono w tab. 3, przy zachowanych 
oznaczeniach jak z rys. 3. Należy zauważyć, iż w dwóch przedstawionych przypad-
kach (zaznaczonych na szaro) kąt ‘ψ‘ jest większy od ‘φ‘ , co może sugerować, że 
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powierzchnia boczna dziobu krzyżownicy nie jest ułożona równolegle do przedłu-
żenia osi toków lub też osie szyn skrzydłowe nie stanową odcinka prostego między 
gardzielą a miejscem początku poszerzenia żłobka.

Tabela 3. Wybrane rozwiązania konstrukcyjne krzyżownic
Promień toru 

zwrotnego 
[m]

Typ i 
[mm]

i’ 
[mm]

l’ 
[mm] Kąt Θ [°]

l [mm] 
dla 
ψ=0

g [mm] 
dla 
ψ=0

Kąt ψ [°] Warunek 
½Θ>ψ

l [mm] dla 
ψ≠0

g [mm] 
dla ψ≠0

300

Kz 46,5 44 150

5,609332 449,6 44,05

0,954841 TAK 572,3 56,1

Kz 48,5 44 100 2,576572 TAK 914,7 89,6

Ma 47,5 44 150 1,336659 TAK 636,6 62,4

500
Ma 46,5 44 202

4,346358 580,2 44,03
0,709070 TAK 732,4 55,6

Sz 46,5 44 150 0,954841 TAK 785,3 59,6

760
Kz 47,6 44 100

3,525941
715,1 44,02 2,061758 NIE 1860,8 114,5

Ma 46,5 43 273 698,9 43,02 0,734521 TAK 954,3 58,7

1200
Kz 47,2 44 100

2,806347
898,4 44,01 1,832840 NIE 2775,8 136,0

Ma 46 43 347 878,0 43,01 0,495340 TAK 1140,4 55,9

Typ krzyżownicy: Kz - kuto-zgrzewana, Ma - z dziobem manganowym, Sz - szynowa

W następnym etapie wykonano obliczenia geometrii krzyżownicy dla rozjazdu 
typu Rz60E1-760-1:14 (w wariancie bez pochylenia poprzecznego szyny), których 
interpretację graficzną przedstawiono na rys, 5, natomiast przykładową wizualiza-
cję na rys. 6. Przebieg osi wygenerowany został na podstawie szerokości żłobków 
określonych w dwóch punktach w rejonie dziobu krzyżownicy, długości odcinka 
między ‚i’ oraz ’i’’ , a także (wynikających z zależności) szerokości gardzieli oraz 
jej odległości od teoretycznego dzioba krzyżownicy ’l’. Zastosowanie w obszarze 
krzyżownicy wyłukowania osi toku zewnętrznego w torze zwrotnym powoduje 
powstanie niewielkiej rozbieżności (przesunięcie wyznaczonej odległości w kierun-
ku dzioba krzyżownicy). Dodatkowo wartość odległości od żłobka do osi szyny 
skrzydłowej może ulec zmianie ze względu na wykonanie pionowego ścięcia we-
wnętrznej powierzchni bocznej szyny skrzydłowej.

Rys. 5. Przebieg osi toków szynowych w rejonie krzyżownicy 
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 6. Uproszczony model krzyżownicy (wizualizacja 3D) na podstawie danych 
Źródło: opracowanie własne

W przypadku projektowania geometrii rozjazdu o zmiennej krzywiźnie, zaist-
nieje konieczność zaprojektowania nowego typu krzyżownicy pod daną geometrię 
osi toru, w szczególności krzyżownicy z ruchomym dziobem. Jak pokazuje przy-
kład zawarty w [16], jedną z możliwości rozwiązania tego zagadnienia jest dobór 
krzyżownicy z gotowego zestawu. Na podstawie danych o geometrii krzyżownicy 
można podąć próbę dopasowania lokalnego przebiegu krzywizny i kąta krzyżowa-
nia w miejscu przecięcia osi toków. Dla prezentowanego sposobu generacji punk-
tów wymaga to jednak podejścia iteracyjnego.

5. Lokalizacja wariantów przytwierdzeń w rejonie krzyżownicy

Ustalenie odległości między osiami toków szynowych ma również wpływ na 
sposób przytwierdzania w rejonie krzyżownicy. Celem wyznaczenia wariantu 
przytwierdzenia można posłużyć się numerycznym procesem wyznaczenia odle-
głości między tokami szynowymi. Wyróżnić można pięć rozwiązań konstrukcji 
przytwierdzeń. Warianty, oznaczone literami od A do E, przedstawiono na rys. 7. 
Dodatkowo zaznaczone zostały dwie wartości, gdzie ‘t‘ oznacza odległość między 
osiami szyn (mierzona równolegle do osi podrozjazdnicy), natomiast ‘u‘ to odle-
głość między krawędziami stopki szyny. Ich poznanie jest niezbędne do ustalenia 
możliwego do zastosowania wariantu. Dodatkowo zaznaczono miejsce pomiaru 
odległości między osiami toków szynowych. Natomiast na kolejnym rysunku 
(rys. 8) pokazano szczegół przytwierdzenia w rejonie krzyżownicy w widoku od 
czoła, w przekroju szyny. Na tym rzucie oznaczono odległość między środkami 
żeberek (wariant D zawiera tylko jedno żeberko środkowe). Aby dokonać jedno-
znacznego przyporządkowania wariantów konstrukcyjnych do podrozjazdnic, na-
leży uzależnić ich stosowanie od wymiarów podkładek żebrowych. Odległości od 
środka podkładki do miejsc charakterystycznych (narożników), przedstawionych 
na rys. 9, zależne są od zastosowanego przytwierdzenia. Można je oznaczyć jako:

– a - odległość między osią a środkiem żeberka,
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– b - odległość między osią a początkiem strefy mocowania wkrętami,
– c - odległość między osią a krawędzią podkładki żebrowej.

Rys. 7. Sposoby przytwierdzenia toków szynowych w rejonie krzyżownicy 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 8. Szczegół przytwierdzenia w rejonie krzyżownicy 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 9. Wymiary szczególne podkładki żebrowej 
Źródło: opracowanie własne
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Dla przykładowego przytwierdzenia na podkładce żebrowej z łapką typu Skl-
12 (przedstawionego schematyczne na rysunkach od 7 do 9) wartości te zostały 
przedstawione w tab. 4. Przytwierdzenie to jest często stosowane w konstrukcji 
rozjazdów użytkowanych w Polsce. W zdecydowanej większości rozwiązań obec-
ne będą wszystkie warianty przytwierdzeń w odpowiedniej kolejności. Wyjątek 
stanowią konstrukcje takie jak np. Rz-150-1:7 czy Rz-150-1:5, gdzie następuje 
pominięcie jednego z wariantów przytwierdzeń. Rozjazdy te mimo dostępności 
w sprzedaży [11] są jednak w ramach prac modernizacyjnych zamieniane na kon-
strukcje o większym promieniu łuku.

Tabela 4. Warianty przytwierdzeń w zależności od odległości

Mierzona względem osi podkładu odległość a odległość b odległość c
toki równoległe 92 mm 130 mm 185 mm

kąt jak dla skosu 1:9 100 mm 138 mm 192 mm

Zastosowany wariant 
przytwierdzenia

Ułożenie toków szynowych – odległość między osiami
toki równoległe kąt jak dla skosu 1:9

od do od do

A 370 mm 377 mm
B 315 mm 370 mm 322 mm 377 mm
C 260 mm 315 mm 268 mm 322 mm
D 184 mm 260 mm 192 mm 268 mm
E 184 mm 192 mm

Sposób wyznaczenia odległości ‚t’ przedstawia rys. 10, na którym uwzględnio-
no wzajemne położenie dwóch podkładek, pod odpowiednim kątem. Po prawej 
stronie rysunku zaprezentowano sposób wyznaczenia punktów skrajnych. Punkt 
skrajny podkładki żebrowej przytwierdzenia typu Skl oznaczono jako ‘y‘,x’, gdzie 
współrzędna ‘y’ mierzona jest po osi podrozjazdnicy, natomiast ‘x‘ prostopadle do 
niej (zachowany układ współrzędnych z rys. 5). Obrót podkładki powoduje wy-
sunięcie punktu skrajnego, które trzeba uwzględnić przy określaniu ilości dostęp-
nego miejsca na jej montaż. Wartości współrzędnych (mierzonych od punktu cen-
tralnego podkładki) można uzyskać na podstawie zależności (12):

 (12)

gdzie: 
 x, y – współrzędne punktów w podkładce ustawionej równolegle do 
           podrozjazdnicy w m,
 y’ - współrzędna y po obrocie w m,
 x’ - współrzędna x po obrocie w m,
 ɛ – kąt obrotu w stopniach.
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Rys. 10. Typowy przykład konstrukcyjny zastosowania wariantu B 
Źródło: opracowanie własne

Aby dokonać przyporządkowania miejsc na tokach szynowych do osi okre-
ślonych podrozjazdnic konieczne jest przeprowadzenie procesu geometrycznej 
interpolacji, w trakcie której utworzone zostają (z odpowiednią gęstością) linie 
prostopadłe do osi toku zasadniczego z odpowiadającymi im punktami na osi 
toku zwrotnego. Część z tych linii stanowić będzie następnie osie wyznaczające 
środek fizycznie istniejących obiektów - podrozjazdnic.

Rozwiązanie wymienionych zagadnień pozwala na wykonanie przykłado-
wych obliczeń do celów ustalenia konfiguracji przytwierdzeń w okolicy krzy-
żownicy dla rozjazdu zwyczajnego o promieniu osi toru 760 metrów i skosie 
1:14, których wyniki zestawiono w tab. 5. Wynika z nich konieczność zastoso-
wania każdego z wariantów przytwierdzeń, co przedstawia odpowiednia kolum-
na. Zasięg elementu krzyżownicy można określić na podstawie wspomnianej 
w poprzednim rozdziale zależności na wielkość ‚l’ oraz ‚l0’, a także zdefiniowanej 
długości szyn skrzydłowych. Poza obrębem krzyżownicy obydwa toki można 
traktować jako niezależne od siebie. Wygenerowanie takiej tabeli dla konkretne-
go rozjazdu umożliwi pozyskanie danych dotyczących określania wariantu przy-
twierdzenia w rejonie krzyżownicy. W przypadku przytwierdzenia w wariancie 
C uzyskuje się informacje o odległości i kącie między żeberkami wewnętrznymi 
sąsiadujących toków, zaś w wariancie D jest to odległość i kąt między żeberka-
mi zewnętrznymi oraz umiejscowienie żeberka środkowego (symetrycznie). Dla 
wariantu C, D, oraz E można uzyskać informacje dotyczące długości podkładki. 
Wyniki z tabeli zobrazowano na wykresie (rys. 11), na którym oznaczono po-
szczególne strefy zastosowania przytwierdzeń. Liniami przerywanymi zaznaczo-
no osie podrozjazdnic.
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Tabela 5. Oś toku zewnętrznego w torze zwrotnym rozjazdu Rz60E1-760-1:14

Nr podroz-
jazdnicy

Długość 
po stycznej 

[m]

Rzędna 
osi toku 

zwrotnego 
[m]

Rzędna 
osi toku 

zasadniczego 
[m]

Kąt 
ułożenia 
szyny [°]

Odległość 
osiowa 

[m]
3*

Wariant 
przytw. Ilość Uwagi

67 38,000 0,196 0,754 2,863143 0,557 A
68 38,600 0,226 0,754 2,908389 0,527 A
69 39,200 0,257 0,754 2,953637 0,496 A
70 39,800 0,288 0,754 2,998887 0,465 A
71 40,400 0,320 0,754 3,044138 0,434 A
72 41,000 0,352 0,754 3,089392 0,401 A
73 41,600 0,385 0,754 3,134647 0,369 B

2
74 42,200 0,418 0,754 3,179905 0,336 B
75 42,800 0,451 0,754 3,225164 0,302 C

2
1*

76 43,400 0,485 0,754 3,270425 0,268 C
77 44,000 0,520 0,754 3,315689 0,234 D

2
78 44,600 0,555 0,754 3,360954 0,199 D
79 45,200 0,590 0,754 3,406222 0,163 E

10 1,2*

80 45,800 0,626 0,754 3,451492 0,127 E
81 46,400 0,663 0,754 3,496764 0,091 E
82 47,000 0,700 0,754 3,542038 0,054 E
83 47,600 0,737 0,754 3,587314 0,016 E
84 48,200 0,775 0,754 3,632593 (-) 0,021 E
85 48,800 0,813 0,754 3,677873 (-) 0,060 E
86 49,400 0,852 0,754 3,723157 (-) 0,099 E
87 50,000 0,891 0,754 3,768442 (-) 0,138 E
88 50,600 0,931 0,754 3,813730 (-) 0,178 E
89 51,200 0,971 0,754 3,859020 (-) 0,218 D

2
1*90 51,800 1,012 0,754 3,904313 (-) 0,259 D

91 52,400 1,053 0,754 3,949608 (-) 0,300 C 1
92 53,000 1,095 0,754 3,994905 (-) 0,341 B 1
93 53,600 1,137 0,754 4,040205 (-) 0,384 A
94 54,200 1,180 0,754 4,085508 (-) 0,426 A

Uwaga 1. Przytwierdzenia (podkładki) projektowane indywidualnie (według odległości między osiami szyn 
i kąta ułożenia szyn)
Uwaga 2. Strefa krzyżownicy. Należy uwzględnić szerokość elementu razem z szynami skrzydłowymi
Uwaga 3. Między podrozjazdnicą 83 a 84 następuje przecięcie osi toków wewnętrznego toru zasadniczego 
i zewnętrznego toru zwrotnego
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Rys. 11. Graficzne przedstawienie zakresów przytwierdzeń z tabeli 6 
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Efektem zastosowania przedstawionych w artykule sposobów określania pa-
rametrów modelowania jest wstępne wymodelowanie rejonu krzyżowania się to-
ków szynowych. Wyprowadzone z zależności geometrycznych dane pozwalają na 
kontynuację procesu projektowania krzyżownicy, w zależności od docelowo za-
stosowanego rozwiązania konstrukcyjnego. Wyszczególnienie w artykule dwóch 
elementów, to jest lokalizacji osi szyn (a przez to powierzchni tocznych) oraz wa-
riantów przytwierdzeń, spowodowane jest znacznymi ich zmianami w przypadku 
modyfikacji krzywizny osi toru zwrotnego. Przedstawione w formie tabelarycznej 
rozwiązania oraz ich interpretacja graficzna pozwalają na stwierdzenie poprawno-
ści zastosowanej metody postępowania. W dalszym etapie prac nad numerycznym 
modelem rozjazdu przewidziano rozbudowę o kolejne elementy konstrukcyjne. 
Ostateczna dokładność i szczegółowość modelu powinna pozwolić na jego sku-
teczne zastosowanie w procesach projektowania, wykonania i późniejszej diagno-
styki konstrukcji rozjazdu.
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Streszczenie. Transport kolejowy obejmuje zarówno tabor i przewozy kolejowe, jak i in-
frastrukturę oraz procedury i personel, bez których usługi przewozowe nie mogłyby być realizowa-
ne. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa usług transportowych, a z drugiej 
z powodu podziału kolei na wiele podmiotów gospodarczych analizy ryzyk prowadzone są z wy-
korzystaniem zróżnicowanych metodologii przez różne zespoły bez zapewnienia ich komplemen-
tarności. Niniejszy artykuł przedstawia podstawowe informacje o kompleksowej metodzie analizy 
bezpieczeństwa szczegółowo przedstawionej w monografii autora wydanej w roku bieżącym przez 
Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ochrona, cyberbezpieczeństwo

1. Wprowadzenie

Transport kolejowy w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) zorga-
nizowany jest w sposób odmienny od wykorzystywanego w innych krajach świata. 
W przypadku krajów UE, ze względu na zapisy prawa, transport kolejowy współ-
tworzą podmioty zarządzające infrastrukturą, po której realizowane są przewozy 
oraz przewoźnicy, którzy z tej infrastruktury korzystają, realizując przewozy osób 
i rzeczy.

Wielu przewoźników korzysta z tej samej infrastruktury konkurując ze sobą. 
Wszelkie spory i wyzwania wymagające uwzględniania relacji pomiędzy tymi pod-
miotami pozostają w zakresie działania narodowego organu, działającego jako re-
gulator rynku oraz krajowy organ bezpieczeństwa. W Polsce role te pełni Urząd 
Transportu Kolejowego (UTK). Poza UE koleje nadal funkcjonują jako komplek-
sowe przedsiębiorstwa krajowe, tak jak było to w przeszłości także w krajach UE. 
Podział kolei na niezależne podmioty z pewnością zwiększa konkurencyjność kolei. 
Koleje podążają w tym zakresie śladami innych rodzajów transportu, gdzie podział 
na infrastrukturę i środki transportu dawno doprowadził do niezależnego zarzą-
dzania np. lotniskami i przewozami lotniczymi. Jednocześnie podział taki niesie za 
sobą pewne ryzyka niedoceniania zagrożeń, które są dziś na styku odpowiedzial-
ności pomiędzy różnymi podmiotami a nie w ramach jednej organizacji. Z tego 
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względu zasadne było podjęcie prac nad zdefiniowaniem nowego kompleksowego 
podejścia do bezpieczeństwa transportu kolejowego.

2. Przesłanki do metodologii oceny systemów transportowych

2.1.	 Podział	kolei	na	wiele	podmiotów	gospodarczych

Jak wspomniano we wstępie obecna kolej to wielu przewoźników konkurują-
cych na infrastrukturze udostępnianej im wszystkim przez zarządcę infrastruktury. 
Prawo UE narzuciło wydzielenie z dawnych kolei narodowych wzajemnie nieza-
leżnych przewoźników pasażerskich, przewoźników towarowych oraz zarządców 
infrastruktury. W praktyce w Polsce mamy, powiedzmy, dwudziestu przewoźni-
ków pasażerskich, siedemdziesięciu przewoźników towarowych oraz dziesięciu za-
rządców infrastruktury, ale także osobne przedsiębiorstwa zajmujące się zasilaniem 
trakcyjnym, łącznością dla potrzeb kolei, kolejowymi nieruchomościami, czy też 
wsparciem informatycznym systemu kolejowego.

Wielość podmiotów stawia przed transportem kolejowym nowe wyzwania 
w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. To z tego względu dyrektywy 
narzucające podział kolei na podmioty gospodarcze realizujące różne zadania [1,2] 
uzupełnione zostały rozbudowaną dyrektywą, dedykowaną w całości bezpośred-
nio bezpieczeństwu transportu kolejowego [3]. Obecnie koleje w UE są na etapie 
wdrażania czwartego pakietu kolejowego. Obejmuje on w szczególności dyrekty-
wę w sprawie interoperacyjności kolei [4] oraz dyrektywę w sprawie bezpieczeń-
stwa kolei [5].

Czwarty pakiet kolejowy wprowadza pełną liberalizację przewozów. Przewoź-
nicy dopuszczeni do świadczenia usług przewozowych w dowolnym kraju UE z za-
sady uznawani są za dopuszczonych do świadczenia takich usług we wszystkich 
państwach Unii. Nie zmienia to natychmiast ilości przewoźników pasażerskich 
operujących na polskich torach kolejowych, ze względu, z jednej strony na uwa-
runkowania rocznego rozkładu jazdy, a z drugiej, na zasady stosowane dla publicz-
nie dofinansowywanych pasażerskich usług przewozowych. Niemniej w odniesie-
niu do transportu kolejowego, w tym transportu ładunków niebezpiecznych, nowi 
przewoźnicy mogą pojawiać się z pojedynczymi przewozami, a także z regularny-
mi usługami właściwie w każdym momencie. W tym kontekście wskazać należy, 
że ze względu na opłaty za dostęp do infrastruktury, które przewoźnicy w pewnej 
części ponoszą także wówczas, gdy dostęp do infrastruktury zamówią i z niego nie 
skorzystają. Przewoźnicy towarowi większość tras zamawia ad hoc, zwykle z wy-
przedzeniem rzędu dwóch dni. To zaś oznacza, że nowy przewoźnik, o którego 
podejście do bezpieczeństwa nie było konfrontowane bezpośrednio z podejściem 
zarządcy może pojawić się w naprawdę krótkim czasie.

Pojawianie się takich nowych, w tym incydentalnie korzystających z polskiej 
infrastruktury przewoźników nie będzie z pewnością prowadziło do nagłego wzro-
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stu ilości wypadków. Niemniej wydaje się, że w tym kontekście reasumpcja podej-
ścia do bezpieczeństwa jest jak najbardziej zasadna.

2.2.	 Istotne	zmiany	rozwiązań	technicznych	stosowanych	na	kolei

Równolegle zmienia się wykorzystywana przez transport kolejowy technika. 
Staje się ona z jednej strony coraz bardziej nowoczesna, a z drugiej coraz bardziej 
podobna do tej wykorzystywanej powszechnie.

Stosowanie rozwiązań technicznych dedykowanych wyłącznie dla transpor-
tu kolejowego traktowane jest jako negatywnie wpływające na konkurencyjność 
w stosunku do innych rodzajów transportu. Rozwiązania dedykowane są postrze-
gane jako drogie, w szczególności z powodu ograniczonej skali produkcji. Przykła-
dowo: transport kolejowy korzystał i w wielu krajach nadal korzysta, z własnego 
standardu telekomunikacyjnego. W Polsce z radia kolejowego VHF w paśmie 
150 MHz, w innych krajach UE z radia w paśmie 450 MHz, przy czym rozwiąza-
nia stosowane w różnych krajach nie były ze sobą zgodne. Rynek bezprzewodowej 
telefonii komórkowej tylko w Polsce to ponad dwadzieścia milionów użytkowni-
ków – wiele osób korzysta nie tylko z telefonu, ale także innych urządzeń wyko-
rzystujących bezprzewodową transmisję danych takich jak: tablety, smartwatch’e, 
nawigacje samochodowe i wiele innych. Jednocześnie w Polsce mamy około pięć 
tysięcy pojazdów trakcyjnych i mniej jak pięćdziesiąt tysięcy pracowników spółek 
kolejowych, którzy potrzebują bezprzewodowej łączności mobilnej: drużyn pocią-
gowych, toromistrzów, automatyków, rewidentów, itd. Do tej grupy nie zaliczają 
się osoby pracujące na posterunkach ruchu, bo te korzystają z środków łączności, 
które wykorzystują połączenia przewodowe. Mamy więc dynamicznie rozwijający 
się rynek telekomunikacyjny i relatywnie bardzo mały, ponad trzysta razy mniej-
szy, rynek dla rozwiązania dedykowanego. Z tego względu koleje swoje rozwiąza-
nia dedykowane dostosowują do rozwiązań powszechnych. Dobrym przykładem 
jest tu system łączności GSM-R oparty na standardzie telefonii publicznej GSM.

Standardy publiczne uzupełniane są dedykowanymi kolejowymi funkcjonalno-
ściami, ale funkcjonalności, które kiedyś wykorzystywane były tylko „dla służb”, 
jak na przykład wywołania priorytetowe czy połączenia grupowe, włączane są do 
usług dostępnych publicznie. Jest to trend ogólny, a nie dotyczący tylko telekomu-
nikacji. Dotyczy to przykładowo komputerowych systemów sterowania ruchem 
kolejowym, automatyki systemów zasilania trakcyjnego, systemów informacji pa-
sażerskiej, systemów zarządzania kryzysowego.

2.3.	 Nowe	funkcje	dla	kolei	realizowane	przez	systemy	cyfrowe

Zmienia się, i to w dużym zakresie oraz krótkim jak na transport kolejowy 
czasie, także zakres funkcji realizowanych przez różne urządzenia cyfrowe. Syste-
my komputerowe, elektroniczne, wykorzystujące programowalne elementy, to nie 
tylko nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym ale także wspomniane 
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systemy automatyki systemów zasilania trakcyjnego, w tym urządzenia zdalnego 
sterowania i diagnostyki podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych po stronie infra-
strukturalnej, ale także systemy przetwarzania energii po stronie pojazdów w tym 
falowniki, silniki, przetwornice i wiele innych. W ostatnim czasie doszły także 
pokładowe systemy pomiaru energii trakcyjnej, z których automatyczne bezprze-
wodowe zbieranie danych dla potrzeb rozliczeń ma się rozpocząć w roku 2022.

Stosujemy automatyczne systemy wykrywania pożaru i automatyczne systemy 
gaszenia pożaru na przykład w nastawniach w pomieszczeniach z urządzeniami 
sterowania ruchem kolejowym oraz w obiektach radiowych. Stosujemy systemy 
wykrywania włamań oraz systemy zdalnego udostępniania dostępu do szaf apara-
towych, do pomieszczeń służbowych, do kontenerów z aparaturą.

Wprowadzamy coraz bardziej zaawansowane systemy sprzedaży biletów oraz 
systemy informacji pasażerskiej. Dzięki nowoczesnym środkom technicznym 
uwzględniamy na bieżąco zakłócenia w ruchu kolejowym, informując pasażerów 
na dworcach, na stacjach i na przystankach, a także pasażerów w pociągach, nie 
tylko o rozkładzie jazdy, ale także o opóźnieniach, o skomunikowanych połącze-
niach i sytuacjach nadzwyczajnych. Wykorzystujemy przy tym na przykład gene-
rowanie komunikatów głosowych w oparciu o rozkład jazdy i systemy zarządzania.

Wprowadzamy nowe funkcjonalności wspierające nadzór nad przewozami to-
warów. Zdalnie monitorujemy na bieżąco lokalizację i stan wagonów cystern, czy 
wagonów chłodni. Zbieramy bezprzewodowo informacje o zużyciu paliwa przez 
pojazdy spalinowe.

Bezprzewodowo zgłaszamy gotowość pociągów towarowych do wyjazdu 
z bocznic w trasę, przekazujemy składy pomiędzy różnymi przewoźnikami, udo-
stępniamy elektroniczne listy przewozowe i udostępniamy partnerom logistycz-
nym na przykład nadawcom ładunków i spedytorom szacowane czasy przyjazdu 
ładunków oraz informacje o zakłóceniach w realizacji procesów przewozowych.

2.4.	 Istotne	zmiany	zewnętrzne	wpływające	na	bezpieczeństwo	kolei

System kolei jest coraz szerzej i coraz sprawniej wspierany przez narzędzia cy-
frowe. To jednakże nie może odbywać się bez uwzględnienia nowych typów za-
grożeń dla bezpieczeństwa transportu, bezpieczeństwa ruchu oraz bezpieczeństwa 
ekonomicznego podmiotów świadczących usługi transportowe oraz korzystających 
ze świadczenia takich usług przez transport kolejowy. Cyfrowe systemy narażone 
są na cyfrowe zagrożenia. Cyber-bezpieczeństwo transportu kolejowego to niestety 
już obecnie jest wyzwanie, którego nie należy nie doceniać.

Dla potrzeb akceptacji rozwiązań cyfrowych stosowanych w systemach stero-
wania ruchem wprowadzono na początku lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku 
poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa – poziomy SIL. Dowody bezpieczeństwa 
potwierdzające SIL-4 dla nastawnic, blokad, systemów samoczynnej sygnalizacji 
przejazdowej nie są niczym nowym. Wymaganie takie stawiane jest jedenastu 
z piętnastu typów urządzeń sterowania, dla których wymaga się uzyskiwania świa-
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dectw typu od UTK. Wymaga się dowodów bezpieczeństwa dla poszczególnych 
typów urządzeń oferowanych przez poszczególnych dostawców, uwzględniających 
wewnętrzną konstrukcję sprzętową i programową, ale także warunki eksploata-
cji oraz warunki utrzymania. Dla potrzeb dowodów bezpieczeństwa wyróżnia się 
uszkodzenia losowe oraz systematyczne o różnym charakterze. Ich przegląd za 
podstawową normą RAMS (ang. Reliability, Availability, Maintainability and Safety) 
[6] przedstawia poniżej rys. 1.

Rys.	1.	Warunki	systemowe	oraz	warunki	eksploatacji	i	utrzymania	uwzględniane	dla	potrzeb	tworzenia	
i	weryfikacji	dowodów	bezpieczeństwa	potwierdzających	poziom	nienaruszalności	bezpieczeństwa	SIL	

Źródło: norma PN-EN 50126-1 [6]

Tworząc normy RAMS na początku lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku, 
nie uwzględniano wprost cyber-bezpieczeństwa. Uwzględniono jednakże wiele 
różnych typów szkodzeń losowych oraz uszkodzeń systematycznych, w tym pod-
szywanie się pod uprawnionych użytkowników wewnętrznych systemów trans-
misyjnych, tzw. maskaradę. Normy RAMS wskazują także techniki, spośród któ-
rych wybiera się zabezpieczenia elektronicznych systemów sterowania ruchem 
kolejowym. Nie mają one jednakże formalnego umocowania do stosowania poza 
systemami sterowania ruchem kolejowym. Pojawiają się wprawdzie, głównie ze 
strony producentów elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych, w kie-
runku poddostawców kluczowych skomputeryzowanych systemów pokładowych, 
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żądania przedkładania dowodów bezpieczeństwa dla poziomu nienaruszalności 
bezpieczeństwa SIL-2 np. przetwornic, ale brak jest systemowego podejścia do 
cyber-bezpieczeństwa ogółu funkcji realizowanych w technikach cyfrowych.

Wykorzystywanie publicznie szeroko stosowanych technologii cyfrowych, 
wzrost kompetencji cyfrowych zwykłych obywateli, pojawiające się coraz częściej 
w globalizującym się świecie dedykowane para-militarne i militarne grupy haker-
skie, które coraz łatwiej zdalnie, na duże odległości ingerują w działanie systemów 
kluczowych dla bezpieczeństwa całych społeczeństw powodują istotny wzrost ze-
wnętrznych cyber-zagrożeń, o których pamiętać trzeba modernizując, rozbudowu-
jąc i tworząc systemy transportowe.

2.5.	 Zmiana	 prawa	 w	 zakresie	 cyber-bezpieczeństwa	 systemów	 transporto-
wych

Cyber-zagrożenia dostrzegane są w wielu obszarach. Wyrazem troski o bez-
pieczeństwo cyfrowe jest między innymi przyjęta w ostatnim czasie dyrektywa 
w sprawie cyberbezpieczeństwa [7]. Wskazuje ona siedem sektorów, w których 
realizowane są usługi cyfrowe, których podatność na cyber-zagrożenia musi być 
kontrolowana i ciągle podnoszona.

Do tych sektorów należą: infrastruktura cyfrowa (w szczególności: inter-
netowe platformy handlowe, wyszukiwarki internetowe, usługi przetwarzania 
w chmurze), systemy zaopatrzenia w wodę pitną (w szczególności: pozyskiwanie 
i dystrybucja wody), służba zdrowia (w tym: szpitale i kliniki), infrastruktura 
rynków finansowych, bankowość, energetyka i transport. Tak jak w energetyce 
wyróżnia się: energię elektryczną, gaz oraz ropę naftową, tak w transporcie wy-
różnia się transport lotniczy, transport kolejowy, transport wodny oraz transport 
drogowy. W transporcie kolejowym za podmioty będące operatorami usług klu-
czowych z punktu widzenia cyber-bezpieczeństwa uznaje się zarówno zarządców 
infrastruktury, jak i przewoźników kolejowych.

Dla potrzeb oceny podatności na cyber-ataki wyróżnia się systemy informa-
tyczne oraz systemy eksploatacyjne. Zarówno jedne jak i drugie są szeroko wyko-
rzystywane przez kolej.

3. Bezpieczeństwo, ochrona i cyber-bezpieczeństwo systemów 
eksploatacyjnych kolei 

Identyfikacja systemów informatycznych realizowana jest przez samych ope-
ratorów usług kluczowych we współpracy z organami, w ramach których pracują 
tzw. „zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego” CSIRT 
(ang. Computer Security Incident Response Teams). Identyfikacja cyfrowych systemów 
eksploatacyjnych jest o wiele trudniejsza, bo wymaga szczegółowej wiedzy o syste-
mach technicznych, wykorzystywanych w danym sektorze.
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Próbę całościowego opisu systemów eksploatacyjnych w transporcie kolejo-
wym przedstawia monografia autora wydana w roku bieżącym przez Oficynę 
Wydawniczą Politechniki Warszawskiej [8]. Monografia pod tytułem „Referen-
cyjny model funkcjonalny wspierania bezpieczeństwa i ochrony transportu ko-
lejowego przez systemy z transmisją danych” wychodzi od analizy zagadnień 
bezpieczeństwa ujętych w dyrektywach w sprawie interoperacyjności [4] oraz 
w sprawie bezpieczeństwa kolei [5]. Uznaje jednakże, że dyrektywy nie obejmu-
ją wszystkich zagadnień bezpieczeństwa ruchu kolejowego i ochrony transportu 
kolejowego. W szczególności nie uwzględniają systemów ochrony i systemów 
diagnostyki, które obecnie szeroko wykorzystują techniki cyfrowe.

Monografia definiuje dwa zestawy po szesnaście funkcjonalności, przedsta-
wione poniżej na rys. 2. oraz 3., odzwierciedlające cyfrowe systemy eksploata-
cyjne. Zestawy te przedstawia w postaci dwóch okręgów z szesnastoma polami 
dedykowanymi bezpieczeństwu ruchu kolejowego oraz ochronie transportu ko-
lejowego.

Rys.	2.	Szesnaście	funkcjonalności	wpływających	na	bezpieczeństwo	ruchu	kolejowego
Źródło: opracowanie własne dla potrzeb monografii [8]
gdzie:
– ZnJ – elektroniczne zezwolenie na jazdę,,
– DMI – sygnalizacja kabinowa,
– FS – zasada „uszkodzony-bezpieczny”,
– SIL-4 – poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-4.
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Rys.	3.	Szesnaście	funkcjonalności	wpływających	na	ochronę	transportu	kolejowego
Źródło: opracowanie własne dla potrzeb monografii [8]

Pomiędzy poszczególnymi polami wrysowywane są kanały cyfrowej wymiany 
danych, odwzorowujące miejsca potencjalnego, zarówno bezpośredniego jak i zdal-
nego ingerowania w systemy i urządzenia w celu podszywania się pod uprawnio-
nych użytkowników wewnętrznych systemów transmisyjnych – miejsca ewentu-
alnej tzw. maskarady.

Szesnaście funkcjonalności dedykowanych dla bezpieczeństwa ruchu kolejowe-
go realizowanych przez systemy eksploatacyjne, z których od większości wymaga 
się odpowiedniego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa jako systemów ste-
rowania ruchem kolejowym (srk) oraz systemów bezpiecznej kontroli jazdy pocią-
gów (bkjp), podobnie jak szesnaście funkcjonalności dedykowanych dla ochrony 
transportu kolejowego realizowanych przez systemy eksploatacyjne, dla których 
nie wymaga się analiz poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa objętych zostało 
kartami kontrolnymi z pytaniami dyskwalifikującymi oraz pytaniami różnicujący-
mi. Osobna karta kontrolna została zaproponowana dla weryfikacji cyberbezpie-
czeństwa systemów transmisji danych.

Iloczyn odpowiedzi z kart pozwala na zdefiniowanie wektora [bezpieczeństwo, 
ochrona, cyberbezpieczeństwo], który reprezentuje poziom i spójność zabezpieczeń 
w zakresie sterowania ruchem, ochrony transportu oraz cyberbezpieczeństwa. Za-
znaczyć przy tym należy, że pytaniom dyskwalifikującym przypisano wartości 0 
oraz 1, a różnicującym 1 oraz 2. Dzięki temu pojedyncze pytanie dyskwalifikujące 
zeruje odpowiednio bezpieczeństwo, ochronę lub cyberbezpieczeństwo.

4. Systemy transportu po predefiniowanych drogach przebiegu

Tak zdefiniowana metodologia oceny bezpieczeństwa może być łatwo zasto-
sowana do systemów zamkniętych. Systemem takim nie jest kolei eksploatowana 
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w skali kraju, współtworzona przez infrastrukturę zarządzaną przez specjalizowa-
ne podmioty i środki transportu wykorzystywane przez wielu konkurujących ze 
sobą przewoźników do świadczenia różnych, niezależnych od siebie usług przewo-
zowych. Z tego względu w monografii zdefiniowana została metodologia, która 
obejmuje dwanaście kroków dla wydzielania systemów jednolitych na potrzeby 
określania bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa oraz systemów niejed-
nolitych, takich jak kolej w skali kraju, powiązana z kolejami krajów sąsiednich.

Zaproponowana metoda, mimo że opracowana została dla transportu kolejo-
wego, nadaje się wprost do oceny bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa 
jednolitych systemów transportu szynowego – do oceny systemów metra, czy sys-
temów tramwajowych.

Jednocześnie wspomnieć należy, że w ramach prac normalizacyjnych Między-
narodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC (ang. International Electrotechnical Com-
mission) zdefiniowano kategorię szerszą jak transport szynowy. Kategoria „guided 
transport systems” niemal nie występuje w polskojęzycznej literaturze. Autor co-
raz częściej stosuje długie opisowe określenie „systemy transportu po predefinio-
wanych drogach przebiegu”. Do tej kategorii zaliczyć należy nie tylko tramwaje, 
metro i kolej, ale także systemy typu mono-rail, niezależnie od tego czy pojazdy 
poruszają się nad szyną czy są podwieszane. Do kategorii mono-rail zalicza się 
także kolej magnetyczną np. maglev. Guided transport to także pojazdy korzy-
stające z predefiniowanej drogi w postaci np. betonowego koryta dla pociągów na 
gumowych kołach, czy automatyczne systemy lotniskowego transportu pasażerów 
(ang. airport passengers shuttles) po w pełni wydzielonej infrastrukturze, zapewnia-
jące wewnętrzny transport pasażerów na dużych lotniskach w Londynie, Paryżu, 
Doha, Nowym Jorku, Pekinie i wielu innych. Przykład z Pekinu pokazano poniżej 
na rys. 4.

Rys.	4.	System	lotniskowego	transportu	pasażerów	na	lotnisku	w	Pekinie	jako	przykład	systemu	trans-
portu	po	predefiniowanych	drogach	przebiegu
Źródło: zdjęcie własne wykorzystane w monografii [8]
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Do systemów transportu po predefiniowanych drogach przebiegu zaliczać się 
będzie także system Hyperloop. Koncepcja ta jest obecnie w Polsce analizowana 
pod kątem wyzwań jakie towarzyszyłyby ewentualnemu wprowadzeniu Hyperlo-
op w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednym z podsta-
wowych wyzwań będzie odpowiednio wysokie bezpieczeństwo.

5. Podsumowanie

Zaproponowana metoda może znaleźć szerokie zastosowanie zarówno do oceny 
bezpieczeństwa, ochrony i cyberbezpieczeństwa systemów istniejących, jak i pla-
nowania nowych systemów transportowych, dla których uwarunkowania syste-
mowe dla bezpieczeństwa w każdym wymiarze należy uwzględniać już na pozio-
mie prac koncepcyjnych.

Zastosowanie proponowanej metody do właśnie zmodernizowanej części pol-
skiego systemu kolejowego, które przedstawione zostało w monografii pokazało, 
że brak jest kompleksowego podejścia do zagadnień bezpieczeństwa. Zarówno dla 
bezpieczeństwa, jak i ochrony, jak i cyberbezpieczeństwa, odpowiedź na wybrane 
pytania dyskwalifikujące okazała się niestety twierdząca.

Pokazuje to, że stosowanie zaproponowanej metody, zarówno dla weryfikacji 
koncepcji transportowych, jak i dla weryfikacji zakresów modernizacji istniejących 
systemów, czy dla zwykłej weryfikacji kompletności funkcjonalnej bezpieczeństwa, 
ochrony i cyberbezpieczeństwa jest jak najbardziej zasadne.
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WariantoWa analiza Wzmocnienia PoDtorza 
na PrzykłaDzie linii kolejoWej nr 8, 

oDcinek Warka-raDom1

Streszczenie. W artykule przedstawiono wariantową analizę wzmocnienia na przykła-
dzie linii kolejowej nr 8 odcinek Warka – Radom. Analizę przeprowadzono na przykładowym 
przekroju stosując wzmocnienie kolumnami DSM i wymianę gruntu. Przeprowadzono analizę 
numeryczną w programie Z-Soil. W wyniku obliczeń okazało się, że oba warianty wzmocnień są 
pod względem inżynierskim dopuszczalne. Większy zapas bezpieczeństwa wykazało jednak wzmoc-
nienie w postaci kolumn DSM.

Słowa kluczowe: wzmocnienie podtorza, Metoda Elementów Skończonych, kolumny DSM, 
wymiana gruntu

1. Wstęp

Celem wariantowej analizy wzmocnienia podtorza na przykładzie linii kolejo-
wej nr 8 odcinek Warka – Radom jest sprawdzenie zasadności zamiany wariantu 
wzmocnienia podtorza poprzez wymianę gruntu słabonośnego na wariant obej-
mujący wzmocnienie podtorza poprzez wykonanie kolumn DSM. Zamiana wa-
riantu została zastosowana na odcinku w km 75+000 – 76+000 linii kolejowej 
nr 8, odcinek Warka – Radom.

1.1. Charakterystyka warunków geologicznych

Analizowany odcinek linii kolejowej w całości zlokalizowany jest w wojewódz-
twie mazowieckim, pomiędzy Warką a Radomiem. Dokładny przebieg trasy został 
przedstawiony na rys. 1.1.

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Pilecka	E.:	50%,	Gierula	G.:	50%

elżbieta Pilecka
dr hab. inż., prof. PK, Katedra Geotechniki i Wytrzyma-
łości Materiałów, Politechnika Krakowska, ul. Warszaw-
ska 24, e-mail: epilecka@pk.edu.pl

Grzegorz Gierula
mgr inż., Swietelsky Rail Polska, ul. Wielicka 250, 30-
663 Kraków
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Rys. 1.1. Orientacja linii kolejowej nr 8 na mapie Polski
Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

1.1.1. Ukształtowanie regionalnej budowy geologicznej
Obszar inwestycji ulokowany jest w południowo – zachodniej części niecki 

brzeżnej oraz na północno – wschodnim skłonie walu środkowopolskiego.
Jak zostało przedstawione na rys. 1.2 niecka brzeżna położona jest w skrajnej 

części platformy wschodnioeuropejskiej i ma postać długiej depresji wypełnionej 
osadami kredy oraz paleogenu. Pod osadami występują utwory jury permu oraz 
triasu. Kształt niecki jest sfałdowany oraz pocięty wieloma uskokami. Na rysunku 
widoczny jest również obszar wału środkowopolskiego o pozytywnej strukturze 
oraz ogólnym kierunku północno-wschodnim i południowo-zachodnim. Wał roz-
ciąga się przez zakres całej Polski, począwszy od Pomorza do Małopolski.
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Rys. 1.2. Spis jednostek geotektonicznych Polski
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

1.1.2. Warunki hydrogeologiczne
Omawiany odcinek linii kolejowej usytuowany jest na granicy następujących 

regionów hydrologicznych: region IX lubelsko – podlaski oraz I mazowiecki.
Na analizowanym odcinku jako utwory wodonośne można wyróżnić czwar-

torzędowe piaski oraz piaski ze żwirem, górne wapno kredowe jak i mioceńskie 
piaski.

Według mapy Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, 
opracowanej przez AGH IHiGI, odcinek linii kolejowej usytuowany jest na ob-
szarze czwartorzędowego zbiornika porowego, charakteryzującego się naturalnym 
zwierciadłem wody oraz bardzo dużą zasobnością. Kolejnym ośrodkiem porowym, 
przez który przechodzi linia kolejowa jest ośrodek położony w utworach paleogenu 
oraz neogenu. Ostatnim obszarem obejmującym część odcinka linii kolejowej nr 8 
jest Niecka Radomska, która jest kredowym porowo-szczelinowym zbiornikiem.

Podział według jednostek hydrogeologicznych został przedstawiony na rys. 1.3.



200 Pilecka E., Gierula G.

Rys. 1.3. Podział według jednostek hydrogeologicznych
Źródło: Hydrologia regionalna Polski, 2007

1.1.3. Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich
Warunki geologiczno-inżynierskie zostały przedstawione na podstawie prac 

terenowych, takich jak wykonanie odwiertów badawczych, wykonanie badań ma-
kroskopowych gruntów oraz przeprowadzenie licznych badań laboratoryjnych.

W trakcie opracowywania modelu geologicznego podłoża posłużono się nor-
mą PN-EN 1997-1. Wielkości parametrów przedstawiono na podstawie wyników 
badań (badania laboratoryjne oraz odwierty). Bezpośrednio pod warstwą nasypów 
znajdują się bardzo zróżnicowane warstwy gruntu, które stanowią podłoże dla bu-
dowli ziemnych.

Na potrzeby wyraźnego zobrazowania warstw gruntów o różnych parame-
trach, stworzono grupy gruntów o podobnych właściwościach i na ich podstawie 
zdefiniowano warstwy geotechniczne.

Jak można zauważyć na rys. 1.4, przedstawiającym przekrój poprzeczy przez 
poszczególne warstwy, bezpośrednio pod nasypem zalegają grunty słabo nośne. Są 
to piaski gliniaste oraz namuły w stanie plastycznym oraz miękkoplastycznym. 
Poniżej nienośnych gruntów spoistych znajduje się warstwa gruntu niespoiste-
go (piasek drobny oraz piasek średni), będącego w stanie średnio zagęszczonym. 
Wytrzymałość podtorza, składającego się z powyższych warstw gruntów zostanie 
przeanalizowana w dalszej części niniejszego opracowania.
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Rys. 1.4. Przekrój geotechniczny, poddany analizie w km 75+450 
Źródło: Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska, Linia kolejowa nr 8, odcinek Warka – Radom, od km 58+100 – 100+850

2. analiza porównawcza

2.1. Kryterium wytrzymałościowe

Celem niniejszego rozdziału jest przeprowadzenie analizy, ocena stanu tech-
nicznego podtorza linii kolejowej nr 8 na analizowanym odcinku oraz sprawdze-
nie skuteczności proponowanych rozwiązań (wzmocnienie poprzez kolumny DSM 
oraz wzmocnienie poprzez wymianę gruntu słabonośnego).

Analizę przeprowadzono posługując się programem ZSoil, wykorzystującym 
do obliczeń MES (Metoda Elementów Skończonych). Obliczenia przeprowadzono 
na przekroju wybranym z kilometrowego odcinka podlegającego wzmocnieniu. 
Wyniki przedstawiono poniżej.

Obciążenie oddziałowujące na odcinek poddany analizie zestawiono zgodnie 
z PN-EN 1991-2:2003. Współczynnik dynamiczny: do poniższego obciążenia 
równomiernie rozłożonego nie należy stosować współczynnika dynamicznego lub 
nadwyżki dynamicznej.

Wartość współczynnika klasyfikacyjnego a:
Przyjęta wartość współczynnika a = 1,21 (min. wymaganego wg. tab. 11 TSI 

INF)
Obciążenia charakterystyczne rozłożone na szer. 3,0 m oraz 0,70 m poniżej 

płaszczyzny jazdy toru oraz umieszczone w osiach poszczególnych torów:
- obciążenie stałe:
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- obciążenie zmienne (ruchem kolejowym):

Przyjęto wartość 

Obciążenia obliczeniowe rozłożone na szer. 3,0 m oraz 0,70 m poniżej płaszczy-
zny jazdy toru oraz umieszczone w osiach poszczególnych torów.

- obciążenie stałe:

- obciążenie zmienne (ruchem kolejowym): 

Określenie miarodajnego obciążenia użytkowego:

W celu wykonania analizy stateczności podtorza, zamodelowano schemat ob-
liczeniowy, na podstawie przekroju geologicznego. Model obliczeniowy zawiera 
siatkę o nieregularnej wielkości oczek. Największe dogęszczenie siatki znajduje się 
w partii nasypowej, gdzie warstwy te mają największy wpływ na wynik analizy. 
W odróżnieniu do głęboko zalegających warstw gruntu, gdzie oczka siatki zostały 
rozszerzone, z uwagi na niewielki wpływ na wynik analizy.

Z uwagi na specyfikę materiału jakim jest grunt, do wykonania analizy posłu-
żono się modelem Coulomba-Mohra, który znajduje zastosowanie głównie w przy-
padku, gdy materiał poddany analizie charakteryzuje się niewielką wytrzymałością 
na rozciąganie w stosunku do wytrzymałości na ściskanie.

Model został przedstawiony na rysunku 2.1.
Poprzez przeprowadzenie analizy otrzymano współczynnik bezpieczeństwa 

SF=1,15. Współczynnik jest zbyt niski, aby spełnić wymagania przedstawione 
w instrukcji Id-3. Współczynnik bezpieczeństwa dla podtorza kolejowego po mo-
dernizacji wynosi SF=1,3.

Jak zostało przedstawione na powyższych rysunkach, wpływ obciążenia działa 
deformująco na geometrię podtorza. Analizowany nasyp traci swoją stateczność 
w znacznej części przekroju poprzecznego. Taki wynik analizy jest spowodowany 
sporym obciążeniem, jakie jest przekazywane na podtorze, powodując tym samym 
widoczne przemieszczenie gruntu w kierunkach pionowych oraz poziomych, dzia-
łając destrukcyjnie na konstrukcję budowli ziemnej.
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Rys. 2.1. Model obliczeniowy gruntu – przekrój w km 75+450

Rys. 2.2. Stan istniejący – powierzchnia poślizgu – SF=1,15 w km 75+450
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Rys. 2.3. Stan istniejący – rozkład wektorów przemieszczeń – SF=1,15 w km 75+450

Rys. 2.4. Stan istniejący – deformacja – SF=1,15 w km 75+450
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Rys. 2.5. Stan istniejący – mapa przemieszczeń całkowitych w km 75+450

Rys. 2.6. Stan istniejący – mapa przemieszczeń pionowych w km 75+450
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Rys. 2.7. Stan istniejący – mapa przemieszczeń poziomych w km 75+450

Na rysunku 2.5 są doskonale widoczne przemieszczenia całkowite, gdzie naj-
większe z nich występują bezpośrednio pod torowiskiem, po czym maleją stopnio-
wo wraz ze wzrostem głębokości oraz odsunięciem poziomym od osi w kierunku 
zewnętrznym, w stronę skarp.

Obciążenie przekazywane przez pojazd torowy, generuje osiadania podtorza. 
Osiadania, zgodnie z rysunkiem 2.6 wynoszą 2,4 cm, z kolei przemieszczenia po-
ziome wynoszą prawie 1,0 cm (rys. 2.7).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, jako warianty wzmocnienia niestateczne-
go podtorza poddano analizie wykonanie kolumn DSM lub wymianę słabonośne-
go gruntu.

2.2. Analiza stateczności po wykonaniu kolumn DSM

Pierwszym wariantem wzmocnienia podtorza jest wykonanie kolumn DSM, 
mające poprawić parametry wytrzymałościowe. Zastosowano kolumny o następu-
jących parametrach:

• średnica kolumny j = 600 mm,
• długość kolumny l = 3,0 m,
• rozstaw kolumn 1,50 m.

Długość kolumny zaprojektowano w taki sposób, aby była osadzona poniżej 
warstwy torfów.

Model został przedstawiony na rysunku 2.8.
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Rys. 2.8. Model obliczeniowy z wykonanymi kolumnami DSM – przekrój w km 75+450

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano wartość współczynnika bez-
pieczeństwa SF=1,90. Wynik ten stanowi znacząca poprawę w porównaniu do 
wariantu bez wzmocnienia. Uzyskany wynik spełnia wymagania instrukcji Id-3, 
gdzie dla nasypów po modernizacji, współczynnik musi wynosić min. SF=1,3.

SF=1,9 > SF=1,3 
Warunek został spełniony.

Rys. 2.9. Kolumny DSM – powierzchnia poślizgu – SF=1,90 w km 75+450
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Rys. 2.10. Kolumny DSM – rozkład wektorów przemieszczeń – SF=1,90 w km 75+450 

Rys. 2.11. Kolumny DSM – deformacja – SF=1,90 w km 75+450

Rozpatrując powyższe rysunki można bardzo łatwo zauważyć dużą popra-
wę i poprzez analizę wyników stwierdzić, że zastosowanie kolumn DSM w celu 
wzmocnienia podtorza przyniesie oczekiwany efekt.
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Rys. 2.12. Kolumny DSM – mapa przemieszczeń całkowitych w km 75+450 

Rys. 2.13. Kolumny DSM – mapa przemieszczeń pionowych w km 75+450 



210 Pilecka E., Gierula G.

Rys. 2.14. Kolumny DSM – mapa przemieszczeń poziomych w km 75+450 

Analizując wyniki przedstawione na rysunkach 2.12-2.14, można zauważyć 
jak bardzo stateczność podtorza została polepszona poprzez zastosowanie kolumn 
DSM. Maksymalne przemieszczenia pionowe oraz poziome są mniejsze niż  m

Podsumowując, wzmocnienie kolumnami DSM może zapewnić stateczność 
podtorza.

2.3. Analiza stateczności po wykonaniu wymiany słabonośnego gruntu

Drugim wariantem wzmocnienia podtorza jest wykonanie wymiany gurtów 
słabonośnych na materiał nośny i nadający się do budowy nasypów. Grunty słabo 
nośne, w tym przypadku grunty spoiste w stanie plastycznym lub miękko pla-
stycznym (glina piaszczysta, torf), zostały zastąpione gruntem niespoistym o od-
powiednio dobrych parametrach.

Model został przedstawiony na rysunku 2.15.
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Rys. 2.15. Model obliczeniowy z wykonaną wymianą gruntu – przekrój w km 75+450

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano wartość współczynnika bez-
pieczeństwa SF=1,55. Tak jak w przypadku zastosowania wariantu pierwszego, 
wynik uległ poprawie w stosunku do stanu pierwotnego (istniejącego) i spełnia 
wymagania instrukcji Id-3.

SF=1,55 > SF=1,3 
Warunek został spełniony.

Rys. 2.16. Wymiana gruntu – powierzchnia poślizgu – SF=1,55 w km 75+450
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Rys. 2.17. Wymiana gruntu – rozkład wektorów przemieszczeń – SF=1,55 w km 75+450

Rys. 2.18. Wymiana gruntu – deformacja – SF=1,55 w km 75+450

Analizując rysunki 2.16 – 2.18, można stwierdzić poprawę oraz zmniejszenie 
deformacji po wymianie materiału na nośny i spełniający wymagania instrukcji 
Id-3.
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Rys. 2.19. Wymiana gruntu – mapa przemieszczeń całkowitych w km 75+450

Rys. 2.20. Wymiana gruntu – mapa przemieszczeń pionowych w km 75+450
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Rys. 2.21. Wymiana gruntu – mapa przemieszczeń poziomych w km 75+450

Analizując wyniki obliczeń numerycznych przedstawione na kolejnych rysun-
kach (2.16-2.21), można stwierdzić, że wymiana gruntu jest kolejną skuteczną 
metodą, pozwalającą na osiągnięcie stateczności podtorza kolejowego. Mimo, że 
wyniki deformacji przemieszczeń pionowych oraz poziomych nie są tak małe jak 
w przypadku wariantu z kolumnami DSM, to jednak ciągle są to niewielkie war-
tości nie osiągające nawet 1 cm. Jak wykazała analiza, wzmocnienie poprzez wy-
mianę gruntu słabonośnego zapewnia stateczność budowli.

3. Wnioski

Z przeprowadzanej analizy wynika, że wzmocnienie podtorza poprzez zasto-
sowanie kolumn DSM jak i wymiana słabonośnych gruntów może zapewnić sta-
teczność budowli. Wymiana gruntu podobnie jak w przypadku zastosowania wa-
riantu pierwszego (kolumny DSM), przyniesie pożądany efekt. Wymiana gruntu 
determinuje większy nakład organizacyjny na terenie budowy. Należy dostarczyć 
na miejsce grunt o odpowiednich właściwościach mechanicznych. Należy przepro-
wadzić symulacje komputerowe dla różnych warunków zawodnienia, gdyż grun-
ty zmieniają swoje właściwości pod wpływem wody i innych czynników. Drugim 
aspektem jest koszt wymiany gruntu, który czasem jest większy niż zastosowanie 
kolumn DSM. W przypadku metody wymiany gruntu z przeprowadzonej anali-
zy otrzymano wartość współczynnika bezpieczeństwa SF = 1,55. W przypadku 
zastosowania metody wzmacniania w postaci kolumn DSM w wyniku przeprowa-
dzonej analizy otrzymano wartość współczynnika bezpieczeństwa SF = 1,9. Jest 
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to wartość większa, a tym samym bezpieczniejsza dla użytkowania budowli. Ak-
tualnie podejście EC7 pozwala Projektantowi decydować o wartości µ, która musi 
być mniejsza od 1. Tak więc w przypadku metody wzmocnienia w postaci kolumn 
DSM µ = 0,5, a w przypadku metody wzmocnienia poprzez wymianę gruntu 
µ = 0,64. Korzystniejsza wartość jest dla metody z zastosowaniem kolumn DSM, 
a tym samym bezpieczniejsza dla użytkowania budowli.
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ALGORYTM POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU BRAKU 
PEŁNYCH EFEKTÓW WZMOCNIENIA PODTORZA 

WARSTWĄ OCHRONNĄ1

Streszczenie. W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny występowania braku pełnych 
efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną czyli niedoboru wartości geotechnicznych pa-
rametrów odbiorczych podtorza (modułów odkształcenia i wskaźników zagęszczenia). Omówiono 
sposoby rozpoznawania tych przyczyn i metody ich eliminacji. Zaprezentowano autorski algorytm 
umożliwiający szybkie zdiagnozowanie przyczyn występowania deficytu wartości geotechnicznych 
parametrów odbiorczych podtorza oraz dobór i wdrożenie odpowiednich działań naprawczych.

Słowa kluczowe: droga kolejowa; podtorze kolejowe; warstwa ochronna

1. Wstęp

Podstawowymi zabiegami modernizacyjnymi lub naprawczymi podtorza, 
mającymi na celu przede wszystkim usunięcie skutków wieloletniej eksploatacji 
i dostosowanie podtorza do nowych warunków eksploatacyjnych, są: polepszenie 
współpracy podtorza z nawierzchnią oraz poprawa warunków odwodnienia. Polep-
szenie warunków współpracy podtorza z nawierzchnią przede wszystkim uzyskuje 
się poprzez wbudowanie warstwy ochronnej. Warstwa ochronna budowana jest na 
stosownie przygotowanym podtorzu i zastępuje zużyte materiały oraz grunty sta-
nowiące dotychczasową górną strefę podtorza. Warstwa ochronna konstruowana 
jest z kamienia łamanego lub gruntów naturalnych i w razie konieczności zawiera 
geokompozyty. W przypadku występowania w czasie eksploatacji podtorza oznak 
jego niestateczności lub gdy przebudowa podtorza wiąże się ze zmianą układu 
geometrycznego drogi zabiegi modernizacyjne lub naprawcze obejmują nie tylko 
górną strefę podtorza, ale większy jego obszar.

W czasie konstruowania warstwy ochronnej wykonywane są kontrolne i od-
biorcze badania geotechniczne mające na celu kontrolę jakości wbudowywa-
nych kruszyw i gruntów oraz realizowanych robót, a także weryfikację projektu 
wzmocnienia podtorza w rzeczywistych warunkach. Na podstawie wyników ba-
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dań kontrolnych, wykonywanych na poziomie posadowienia warstwy ochronnej, 
następuje weryfikacja projektu poprzez porównanie wartości parametrów gruntów 
przyjętych w projekcie z rzeczywistymi ich wartościami określonymi w badaniach. 
W przypadku rozbieżności projektowych i rzeczywistych wartości parametrów 
gruntów, dla osiągnięcia założonej nośności układu podtorze – warstwa ochronna, 
może być konieczne zastosowanie równoważnej konstrukcji wzmacniającej [12] 
lub poprawa właściwości gruntów podtorza, np. poprzez ich stabilizację spoiwami 
hydraulicznymi [11]. Po zakończeniu robót związanych z budową warstwy ochron-
nej przeprowadza się badania odbiorcze podtorza, w których wyznacza się warto-
ści geotechnicznych parametrów odbiorczych, tj. wtórnego modułu odkształcenia 
podtorza określonego na torowisku oraz wskaźnika zagęszczenia (najczęściej sza-
cowanej na podstawie wartości wskaźnika odkształcenia). Następnie dokonuje się 
oceny efektów wzmocnienia podtorza i jakości robót poprzez porównanie wartości 
geotechnicznych parametrów odbiorczych z ich wymaganymi wartościami okre-
ślonymi w przepisach [2] i dokumentacji projektowej.

W praktyce realizacji wzmocnień podtorza warstwą ochronną zachodzą przy-
padki, w których, mimo realizacji robót zgodnie ze sztuką budowlaną i pro-
jektem, utrudnione lub wręcz niemożliwe jest uzyskanie wymaganych wartości 
geotechnicznych parametrów odbiorczych podtorza. Problemy te w większości 
przypadków dotyczą tylko niektórych punktów lub krótkich odcinków prze-
budowywanego podtorza. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wartości 
jednego lub obu geotechnicznych parametrów odbiorczych nie spełniają założeń 
projektowych, czyli występuje stan braku pełnych efektów wzmocnienia podto-
rza, należy podjąć stosowne kroki dla rozpoznania przyczyn takiego stanu oraz 
doboru i wdrożenia niezbędnych działań naprawczych. Taki sposób postępowa-
nia umożliwia uzyskanie podtorza charakteryzującego się odpowiednimi warto-
ściami parametrów odbiorczych [8].

2. Przyczyny braku pełnych efektów wzmocnienia podtorza

Na podstawie doświadczeń własnych zdobytych w czasie przebudowy pod-
torzy różnych linii kolejowych podczas ich modernizacji [11,13], sklasyfikowa-
no różnorodne czynniki mające wpływ na występowanie niepełnych efektów 
wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Wydzielono cztery grupy przyczyn, 
zawierające łącznie dwadzieścia odmiennych czynników [7]:

– pogorszenie warunków gruntowo-wodnych: wystąpienie niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych, destrukcyjne oddziaływanie poruszającego się 
sprzętu budowlanego po podtorzu, destrukcyjne oddziaływanie maszyn 
zagęszczających, brak drożności ciągów odwodnieniowych w czasie pro-
wadzenia robót,

– błędy projektowe: błędne lub w ograniczonym zakresie rozpoznanie właści-
wości gruntów podtorza i układów ich warstw, przyjęcie błędnych założeń 
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projektowych, niedostosowanie grubości warstwy ochronnej do rzeczy-
wistych warunków gruntowo-wodnych podtorza, zaprojektowanie zbyt 
małych grubości warstwy,

– błędy wykonawcze: błędy pomiarowe prowadzące do uzyskania warstwy 
ochronnej o zbyt małej grubości, brak uwzględnienia zmiany grubości 
warstwy podczas jej zagęszczania, nierównomierne zagęszczenie gruntów 
podtorza i kruszywa warstwy ochronnej (na długości warstwy), zastoso-
wanie do budowy warstwy kruszywa o nieodpowiednich właściwościach, 
niedostateczny stan zagęszczenia kruszywa warstwy (na grubości war-
stwy),

– ograniczenia konstrukcyjno-wykonawcze: błędy wynikające z dokładności re-
alizowanych robót, brak kontroli stanu jednorodności podtorza w czę-
ści punktów odbioru podtorza z warstwą ochronną, wzmocnienia o dużej 
grubości, warstwy zbudowane z subwarstw z różnych kruszyw, wzmocnie-
nia zawierające geowłókniny, ograniczenia pociągu do napraw podtorza, 
brak efektów stabilizacji chemicznej podtorza ze względu na skład mie-
szanki lub zbyt wczesne oczekiwanie jej skutków.

Poszukiwanie bezpośrednich przyczyn problemów z uzyskaniem wymaga-
nych wartości geotechnicznych parametrów odbiorczych podtorza najczęściej 
prowadzi do wniosku, że nie można jednoznacznie wskazać pojedynczego czyn-
nika powodującego taki stan. W większości przypadków zachodzi bowiem splot 
wielu odmiennych przyczyn, które samodzielnie mogłyby nie mieć wpływu na 
wartości parametrów odbiorczych, lecz ich współwystępowanie prowadzi do nie-
korzystnych dla podtorza okoliczności. W celu wskazania ewentualnej odpowie-
dzialności uczestników procesu budowlanego za zaistniały stan braku pełnych 
efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną konieczne jest kompleksowe 
rozpoznanie przyczyn tego stanu. Dla zachowania ciągłości procesu budowla-
nego i możliwości dotrzymania terminów realizacji inwestycji, ważniejszym od 
wskazania bezpośrednich przyczyn i odpowiedzialnych za ten stan podmiotów, 
może okazać się szybkie zdiagnozowanie problemu oraz dobór i wdrożenie sto-
sownych działań naprawczych. Zauważono [8], że występowanie pojedynczych 
lub splotu różnorodnych czynników, mających wpływ na rezultat wzmocnienia 
podtorza warstwą ochronną, w efekcie sprowadza się do sytuacji w której:

– wystąpiły niekorzystne okoliczności mające wpływ na wartości parame-
trów odbiorczych,

– konstrukcja warstwy ochronnej jest o budowie nieadekwatnej do rzeczy-
wistości warunków gruntowo-wodnych,

– warstwa ochronna uformowana jest z materiałów o nieprawidłowych wła-
ściwościach,

– podtorze z warstwą ochronną charakteryzuje się właściwościami (np. wil-
gotność, stan zagęszczenia) uniemożliwiającymi uzyskanie wymaganych 
wartości parametrów odbiorczych.
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3. Sposoby rozpoznawania przyczyn i środki zaradcze w problemach 
z odbiorem podtorza z warstwą ochronną

Kompleksowe rozpoznanie przyczyn braku pełnych efektów wzmocnienia pod-
torza warstwą ochronną, w zależności od zaistniałych okoliczności, potrzeb wyni-
kających z warunków miejscowych oraz wartości deficytu wartości parametrów 
odbiorczych powinno zawierać [10]: 

– analizę projektu wzmocnienia podtorza i dokumentacji geotechnicznej,
– wywiad z kierownictwem budowy i analizę zapisów w Dzienniku Budo-

wy dotyczących przeprowadzonych robót ziemnych oraz sposobów budowy 
warstwy ochronnej,

– wykonanie poprzecznego przekopu kontrolnego dla sprawdzenia konstruk-
cji i grubości warstwy oraz makroskopowej oceny właściwości materiałów 
warstwy oraz gruntów podtorza,

– pomiar modułów odkształcenia podtorza na poziomie robót ziemnych 
w przekopie kontrolnym,

– laboratoryjną kontrolę właściwości kruszyw warstwy i gruntów podtorza 
z wykorzystaniem próbek pobranych z przekopu kontrolnego,

– ocenę odkształcalności zastosowanej geowłókniny pod obciążeniem,
– ponowny pomiar odkształcalności podtorza z warstwą ochronną w sąsied-

niej lokalizacji. 
Rozpoznanie przyczyn problemów z uzyskaniem wymaganych wartości geo-

technicznych parametrów odbiorczych podtorza, z wykorzystaniem wskazanych 
wyżej metod, umożliwia dobór i wdrożenie odpowiednich działań naprawczych 
mających na celu uzyskanie projektowych stanów odkształcenia i zagęszczania 
podtorza. Najczęściej, w zależności od rozmiaru deficytu wartości parametrów 
odbiorczych, rodzaju zdiagnozowanych przyczyn, możliwości technicznych wyko-
nawcy robót i dostępności niezbędnych materiałów budowlanych, stosuje się jeden 
lub równocześnie kilka z poniższych sposobów działań na poprawę właściwości 
podtorza [9,11,12]:

– dogęszczenie podtorza,
– poprawa warunków odwodnienia podtorza,
– stabilizacja kruszywa warstwy ochronnej spoiwami hydraulicznymi,
– wymiana kruszywa warstwy ochronnej,
– zmiana konstrukcji warstwy ochronnej,
– naprawa podtorza pod warstwą.

4. Algorytm postępowania w przypadkach braku pełnych efektów 
wzmocnienia podtorza warstwą ochronną

Dla zachowania ciągłości procesu budowlanego i wykluczenia niebezpieczeń-
stwa przekroczenia terminów realizacji inwestycji, ważnym jest szybkie zdiagno-
zowanie przyczyn występowania deficytu wartości geotechnicznych parametrów 
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odbiorczych podtorza oraz dobór i wdrożenie odpowiednich działań naprawczych. 
W tym celu można posłużyć się autorskim algorytmem (rys. 1), zawierającym ciąg 
zdefiniowanych czynności prowadzących do rozwiązania problemu braku pełnych 
efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną, opracowanym z wykorzysta-
niem wcześniejszych analiz [8]:

– Poprzez porównanie uzyskanych z pomiaru wartości geotechnicznych pa-
rametrów odbiorczych z ich wartościami projektowymi, dokonuje się oce-
ny efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. W przypadku gdy 
wartości ocenianych parametrów są nie mniejsze niż ich założone warto-
ści projektowe, wówczas przy spełnieniu innych wymaganych przepisami 
[2] i Projektem warunków, można dokonać odbioru podtorza z warstwą 
ochronną i przystąpić do dalszych prac. W przypadku gdy wartości jednego 
lub obu parametrów odbiorczych nie spełniają założeń projektowych przy-
stępuje się do rozpoznania przyczyn zaistnienia tej niekorzystnej sytuacji 
oraz doboru i wdrożenia stosownych zabiegów naprawczych. Działania te 
mają na celu uzyskanie podtorza z warstwą ochronną charakteryzującego się 
nie mniejszymi niż wymagane wartościami parametrów odbiorczych.

– W pierwszej kolejności poszukiwań przyczyn braku spodziewanych efektów 
wzmocnienia podtorza warstwą ochronną należy ocenić poprawność uzy-
skanych wyników pomiarów parametrów odbiorczych. Podczas wykonywa-
nia pomiarów mogą bowiem wystąpić niesprzyjające okoliczności mające 
wpływ na wartości wyników. Do okoliczności tych można zaliczyć np. pro-
blemy techniczne z aparaturą badawczą lub pomyłki podczas dokonywania 
odczytów z czujników pomiarowych. W przypadku gdy sposób przeprowa-
dzenia pomiaru lub jego wyniki budzą wątpliwości zaleca się przeprowa-
dzenie powtórnego pomiaru parametrów odbiorczych podtorza w sąsiedniej 
lokalizacji.

– Na podstawie danych o sposobie przygotowania podtorza pod warstwą, 
przebiegu procesów budowy warstwy oraz konstrukcji wzmocnienia podto-
rza, pozyskanych z Projektu, Dziennika Budowy i z wywiadu z kierownic-
twem budowy, należy sprawdzić czy wykonywana była stabilizacja chemicz-
na podtorza pod warstwą lub kruszywa warstwy. Zbyt wczesne oczekiwanie 
pozytywnych skutków przeprowadzenia zabiegów stabilizacji chemicznej 
podtorza pod warstwą lub kruszywa warstwy spoiwami hydraulicznymi 
może bowiem skutkować uzyskaniem zbyt małych wartości parametrów 
odbiorczych [11]. Jeżeli od aplikacji spoiwa minął niewystarczający czas dla 
uzyskania efektów wzmocnienia podtorza należy przeprowadzić pomiary 
w późniejszym terminie.

– Kolejnym etapem poszukiwania przyczyn uzyskania zbyt małych wartości 
parametrów odbiorczych jest ocena stanu zagęszczenia podtorza z warstwą 
ochronną. Niedostateczny stan zagęszczenia warstwy, przy małym niedo-
miarze wartości modułu odkształcenia, może wskazywać na możliwość 
poprawy wartości obu parametrów odbiorczych poprzez przeprowadzenie 
dodatkowych procesów zagęszczania podtorza z warstwą ochronną.
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Rys. 1. Algorytm służący do oceny efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną i określenia przy-
czyn niedoboru wartości geotechnicznych parametrów odbiorczych

– W przypadku występowania znacznego niedomiaru obu parametrów od-
biorczych należy wykonać przekop kontrolny i zdiagnozować rzeczywistą 
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konstrukcję warstwy ochronnej. Powinno się określić rodzaje, układ oraz 
grubości poszczególnych subwarstw znajdujących się w konstrukcji warstwy 
oraz występujących w niej geosyntetyków. W czasie kontroli warto zwró-
cić uwagę na jednorodność uziarnienia kruszywa w przekroju poprzecznym 
warstwy, gdyż jego niejednorodność może być jedną z przyczyn niedostatku 
nośności podtorza.

– Ocena zgodności rzeczywistej konstrukcji warstwy ochronnej z założeniami 
projektowymi jest kolejnym etapem poszukiwań przyczyn występowania 
zbyt małych wartości parametrów odbiorczych. W przypadku gdy war-
stwa ochronna ma projektową konstrukcję dalszych przyczyn braku efek-
tów wzmocnienia podtorza należy poszukiwać w wadliwych właściwościach 
materiałów konstrukcyjnych warstwy lub mniej korzystnych niż przyjętych 
w projekcie parametrach podtorza pod warstwą.

– Nieodpowiednie właściwości materiałów konstrukcyjnych warstwy lub 
mniej korzystne niż założone w projekcie parametry podtorza pod warstwą 
wstępnie identyfikuje się w badaniach makroskopowych. W badaniach tych 
można określić rodzaj, wilgotność i stany występujących w podtorzu grun-
tów oraz kruszyw warstwy. Uzyskane wyniki należy porównać z założeniami 
projektowymi. Jeżeli rzeczywiste właściwości gruntów podtorza i kruszyw 
warstwy są gorsze od założonych w projekcie, należy podjąć stosowne dzia-
łania naprawcze, których rodzaj i zakres uzależniony jest od rodzaju i war-
tości nieprawidłowości ocenianych parametrów gruntów i kruszyw.

– Zgodność rzeczywistej konstrukcji warstwy i właściwości jej materiałów 
konstrukcyjnych z założeniami projektowymi może być niewystarczającym 
warunkiem uzyskania prawidłowych wartości parametrów odbiorczych. 
Przyczyną takiego stanu mogą być np. błędy w projekcie lub występują-
ce w terenie, gorsze od założonych, warunki gruntowo – wodne, których 
nie można było zidentyfikować we wstępnych badaniach makroskopowych. 
W dalszym etapie dociekań przyczyn braku pełnych efektów wzmocnie-
nia podtorza warstwą ochronną przeprowadza się pomiar odkształcalności 
podtorza pod warstwą, na dnie przekopu kontrolnego. Pomiar modułów 
odkształcenia podtorza umożliwia ocenę nośności podtorza, a tym samym 
kontrolę czy rzeczywista konstrukcja warstwy ochronnej jest dostateczna 
dla uzyskania spodziewanych efektów wzmocnienia podtorza. Dodatkowo, 
z uwzględnieniem zastanej grubości warstwy ochronnej, wartość wtórnego 
modułu odkształcenia podtorza pod warstwą wykorzystuje się do spraw-
dzenia poprawności założeń projektowych i do wyznaczenia spodziewanych 
rzeczywistych efektów wzmocnienia. W tym celu można posłużyć się sto-
sownymi wykresami [5,6]. Jeżeli przy rzeczywistej konstrukcji warstwy 
ochronnej i występujących parametrach podtorza nie jest możliwe uzyska-
nie wymaganych wartości geotechnicznych parametrów odbiorczych należy 
podjąć stosowne działania naprawcze, których rodzaj i zakres uzależniony 
jest m. in. od wartości niedomiaru grubości warstwy ochronnej i dostępno-
ści środków technicznych [9,11,12]. Prawidłowość założeń projektowych 
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i adekwatność konstrukcji warstwy ochronnej do rzeczywistych warunków 
gruntowo-wodnych stwarza konieczność poszukiwania przyczyn braku peł-
nych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną w innych przyczy-
nach.

– Procesy zagęszczania warstwy ochronnej, dla uzyskania wymaganych war-
tości wskaźnika zagęszczenia, powinny obywać się przy dochowaniu od-
powiednich właściwości kruszyw, tj. przy należytym ich uziarnieniu oraz 
wilgotności zbliżonej do optymalnej. W praktyce modernizacji podtorza za-
uważono, że przy takiej wilgotności warstwy ochronne z mieszanek kruszyw 
łamanych (niesortu kamiennego) charakteryzują się zwiększoną odkształ-
calnością [3]. W zależności od relacji wilgotności kruszywa warstwy do jego 
wilgotności optymalnej można podjąć stosowne działania naprawcze pole-
gające np. na zmniejszeniu wilgotności kruszywa poprzez jego stabilizację 
spoiwami hydraulicznymi lub wykonać pomiar parametrów odbiorczych 
w późniejszym czasie, gdy kruszywo zmniejszy swoją wilgotność w natural-
ny sposób.

– Kolejnym etapem poszukiwania przyczyn uzyskania zbyt małych wartości 
parametrów odbiorczych są badania laboratoryjne gruntów podtorza i kru-
szyw warstwy, wykonywane na próbkach pobranych z przekopu kontrol-
nego. Badania laboratoryjne powinny swym zakresem obejmować: okre-
ślenie rodzaju, wilgotności, stanu oraz uziarnienia występujących w podto-
rzu gruntów i kruszyw. W szczególnych przypadkach dla dokonania oceny 
możliwych przyczyn deficytu wartości parametrów odbiorczych podtorza 
niezbędne może być wykonanie badań gruntów podtorza z określeniem ich 
właściwości nie tylko na próbkach pobranych z przypowierzchniowej części 
podtorza lecz również z głębszych jego partii. Analogicznie jak w przypad-
ku wstępnych badań makroskopowych uzyskane wyniki badań laborato-
ryjnych należy porównać z założeniami projektowymi. Jeżeli rzeczywiste 
właściwości gruntów podtorza i kruszyw warstwy są gorsze od założonych 
w projekcie należy podjąć stosowne działania naprawcze, których rodzaj 
i zakres uzależniony jest od rodzaju i wartości nieprawidłowości ocenianych 
parametrów gruntów i kruszyw.

– Zgodność właściwości materiałów konstrukcyjnych i gruntów podtorza 
z założeniami projektowymi może być niewystarczającym warunkiem uzy-
skania prawidłowych wartości parametrów odbiorczych. Konstruowanie 
warstw ochronnych pociągiem do napraw podtorza wiąże się z pewnymi 
dodatkowymi wymaganiami [2] i ograniczeniami [1]. Z tego względu bez-
pośrednio po zakończeniu robót nie zawsze jest możliwe uzyskanie podtorza 
z warstwą ochronną o odpowiednich właściwościach. Badania parametrów 
odbiorczych po pewnym czasie eksploatacji [1] wskazują, że wówczas moż-
liwe jest uzyskanie ich prawidłowych wartości. Jeżeli są spełnione pozostałe, 
wcześniej analizowane warunki, można dopuścić jako prawidłowe odpo-
wiednio zmniejszone wartości parametrów odbiorczych.
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– Negatywny wpływ na odkształcalność podtorza z warstwą ochronną mogą 
mieć także występujące w konstrukcji warstwy ochronnej geosyntetyki. 
Sprawa ta dotyczy zwłaszcza stosowanych grubych geowłóknin o znacznej 
odkształcalności, które mają niekorzystny wpływ na uzyskiwane na toro-
wisku wartości modułów odkształcenia podtorza [4]. W razie wątpliwości 
można ocenić wpływ zastosowanych geosyntetyków w konstrukcji warstwy 
ochronnej na uzyskiwane wartości geotechnicznych parametrów odbior-
czych podtorza poprzez ocenę ich odkształcalności w rzeczywistym stanie 
obciążenia. Jednym ze sposobów wykonania takiej oceny jest porównanie 
wartości parametrów odbiorczych dwóch różnych konstrukcji warstwy 
ochronnej o takiej samej grubości lecz z zastosowaniem i bez zastosowania 
geosyntetyku. Próbne konstrukcje warstw ochronnych można skonstru-
ować na poletku doświadczalnym. Jeżeli w taki sposób jest dowiedziony 
wpływ występującego w konstrukcji warstwy ochronnej geosyntetyku na 
wartości parametrów odbiorczych, to wówczas można dopuścić jako prawi-
dłowe - wykazane w badaniach - odpowiednio zmniejszone wartości para-
metrów odbiorczych.

– W przypadku gdy powyższe sposoby określenia przyczyn braku pełnych 
efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronna nie umożliwiły ich roz-
poznania zaleca się, o ile nie wykonano tego wcześniej, przeprowadzenie po-
nownego pomiaru geotechnicznych parametrów odbiorczych w sąsiedniej 
lokalizacji, by definitywnie wykluczyć ewentualne omyłki i błędy pomiaro-
we.

5. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz sposobu rozpoznania, ustalenia i eli-
minacji przyczyn występowania problemów z uzyskaniem wymaganych wartości 
geotechnicznych parametrów odbiorczych po wbudowaniu warstwy ochronnej, 
można sformułować następujące wnioski:

– Zabiegi modernizacyjne lub naprawcze podtorza, polegające na zastosowa-
niu warstw ochronnych, doznają trudności na każdym etapie ich realiza-
cji: w badaniach przedprojektowych, podczas prac projektowych i w czasie 
trwania procesu budowlanego.

– Dla zachowania ciągłości procesu budowlanego i wykluczenia niebezpie-
czeństwa przekroczenia terminów realizacji inwestycji, ważnym jest szybkie 
zdiagnozowanie przyczyn występowania deficytu wartości parametrów od-
biorczych podtorza oraz dobór i wdrożenie odpowiednich działań napraw-
czych, np. zweryfikowanych konstrukcji równoważnych.

– Posługiwanie się autorskim algorytmem do rozwiązywania problemów bra-
ku pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną umożliwia 
szybkie zdiagnozowanie przyczyn występowania deficytu wartości geotech-
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nicznych parametrów odbiorczych podtorza oraz dobór i wdrożenie odpo-
wiednich działań naprawczych.

– Mimo napotykanych trudności i ograniczeń w procesie budowy oraz od-
bioru prac w końcowym ich efekcie można uzyskać podtorze z warstwą 
ochronną charakteryzujące się wymaganymi wartościami geotechnicznych 
parametrów odbiorczych.
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Streszczenie. W artykule poruszono problematykę utrzymania szyn. Przedstawiono czyn-
niki związane głównie z eksploatacją szyn, które mają wpływ na sposób utrzymania. Opisano 
również podstawowe problemy, jakie występują obecnie w utrzymaniu szyn.
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1. Wprowadzenie

Utrzymanie szyn należy postrzegać jako zagadnienie multidyscyplinarne, gdyż 
wiąże się z nim wiele dyscyplin naukowych, takich jak: inżynieria materiałowa, 
metalurgia, mechanika, czy wreszcie budownictwo i transport.

Wydaje się, że wśród pracowników przedsiębiorstw kolejowych najszersza wie-
dza dotycząca procesów zachodzących w szynach kolejowych jest w posiadaniu 
zarówno diagnostów nawierzchni, jak i diagnostów pojazdów. Wciąż widoczny 
i brzemienny w skutkach jest brak ścisłej współpracy specjalistów z obu tych 
branż, w czym na pewno nie pomogła restrukturyzacja kolei, która poprzez po-
dział jednolitych przedsiębiorstw, pogłębiła istniejące wcześniej braki we wzajem-
nej komunikacji. Aczkolwiek zrzucanie całej winy na restrukturyzację byłoby tu 
dużym uproszczeniem, gdyż braki w komunikacji widać również w nielicznych 
przedsiębiorstwach, gdzie specjaliści z obu dziedzin działają w jednej firmie.

Konsekwencją takiej sytuacji jest na przykład „ciągła pogoń” za twardszymi 
materiałami, które w eksploatacji okazują się być bardziej „zagadkowe” niż można 
było przypuszczać na podstawie testów laboratoryjnych.

Dlatego też zagadnienie utrzymania szyn wymaga nie tylko nieustannego po-
głębiania wiedzy, ale również ciągłej czujności specjalistów, którzy powinni w swo-
ich analizach brać pod uwagę zachodzące zmiany w technologii produkcji szyn, 
pojazdów, a także w technologii robót kolejowych.

Spoglądając wstecz na problemy, z którymi musiano mierzyć się w celu utrzy-
mania szyn, gwarantującego bezpieczną eksploatację kolei, można zauważyć, że 
jeszcze pół wieku temu głównym problemem było nadmierne zużycie szyn (w tym 
pionowe). W latach 80. i 90. natomiast uwidoczniło się zjawisko zużycia falistego 
szyn. Z kolei ostatnie ćwierć wieku stoi pod znakiem wad kontaktowo-zmęczenio-
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wych. Spośród wymienionych kwestii, obecnie chyba jedynie zużycie pionowe szyn 
nie spędza snu z powiek pracownikom zajmującym się diagnostyką szyn.

W kolejnych punktach artykułu przedstawiono syntetyczny opis różnych czyn-
ników, które zdaniem autora są istotne w procesie utrzymania szyn.

2. Czynniki związane z przyjętą strategią utrzymania

We współczesnej strategii utrzymania szyn dominującym jej elementem jest 
profilowanie szyn. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu szyny, które utracały zdatność 
eksploatacyjną po prostu wymieniano. Obecnie istnieją możliwości zarówno ob-
róbki szyn poprzez szlifowanie, frezowanie lub coraz mniej popularne struganie, 
jak i naprawy poprzez napawanie.

W obliczu dostępności takich technologii zasadniczym pytaniem jest: jak czę-
sto profilować szyny. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, dlatego każ-
dy z zarządców infrastruktury powinien opracować własną strategię, która będzie 
uwzględniać główne problemy występujące na analizowanej sieci kolejowej, jak 
również dostępne środki.

Istnieje wiele różnych rozwiązań tego problemu, a przykładowo można wymie-
nić następujące z nich:

a) Szlifowanie na początku eksploatacji wszystkich szyn, następnie przepro-
wadzanie napraw (poprzez szlifowanie lub frezowanie) na odcinkach, gdzie 
występuje znaczące zużycie faliste lub wady kontaktowo-zmęczeniowe;

b) Szlifowanie cykliczne, np. co 25 Tg;
c) Szlifowanie cykliczne „z dużą prędkością”, polegające na cyklicznych prze-

jazdach (nawet co kilka tygodni) maszyny szlifującej (z prędkością do 
100 km/h).

Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, a kwestie ekonomiczne powin-
ny być analizowane pod względem całkowitych kosztów cyklu eksploatacji szyn 
oraz pożądanego stanu utrzymania szyn.

3. Czynniki związane z typem nawierzchni kolejowej

Dotychczasowe doświadczenie, a także intuicja inżynierska podpowiadają, że 
bardziej „przyjaznym” typem nawierzchni dla szyn jest raczej nawierzchnia podat-
na niż sztywna. Co dokładnie należy przez to rozumieć: przyjmuje się, że projekto-
wane ugięcie szyny (mierzone pomiędzy podkładami) pod przejeżdżającym tabo-
rem powinno wynosić ok. 1÷2 mm [1]. Ta wartość jest zależna od zastosowanych 
elementów nawierzchni, począwszy od typu szyny, poprzez system przytwierdzeń 
i rodzaj podkładów (lub podpór w przypadku nawierzchni bezpodsypkowej), 
a skończywszy na elementach wibroizolacyjnych (np. podkładki podpodkładowe, 
maty).
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Należy tu dodać, że zastosowanie nawierzchni o odpowiedniej sztywności nie 
tylko wpływa na problemy z utrzymaniem szyn, ale również ma znaczenie w kon-
tekście oddziaływania na otoczenie (drgania, hałas).

4. Czynniki związane z charakterystyką pojazdów

Problem wpływu właściwości technicznych pojazdów na zużycie szyn jest 
w ostatnich latach bardzo zauważalny. Zarówno zarządcy kolejowi, jak i tram-
wajowi, często zgłaszają nasilenie problemów związanych z utrzymaniem szyn po 
wprowadzeniu do eksploatacji nowych typów pojazdów. Z naukowego punktu 
widzenia nie jest to zagadnienie łatwe do sparametryzowania, gdyż oprócz tak 
oczywistych czynników jak średnica kół czy nacisk osi, istotną rolę odgrywają pa-
rametry trudno mierzalne, takie jak sztywność skrętna wózków.

Przykładowe problemy to:
a) nasilenie występowania zużycia falistego – wynikające głównie z zastosowa-

nia mniejszej średnicy kół niż w dotychczas eksploatowanym taborze;
b) nasilenie zużycia bocznego szyn – wynikające głównie z zastosowania wóz-

ków o większej sztywności niż w dotychczas eksploatowanych pojazdach. 
Siłą rzeczy w tym przypadku w parze idzie większe niż w starszych pojaz-
dach, zużycie obręczy kół;

c) nasilenie występowania wad kontaktowo-zmęczeniowych – wynikające 
głównie z zastosowania większej mocy jednostek napędowych, co sprzyja 
uślizgom kół, wywołującym pod wpływem ciepła (z tarcia) zmiany materia-
łowe na powierzchni szyn, prowadzące do osłabienia właściwości stali, a w 
konsekwencji – do rozwoju wad [1].

5. Czynniki związane z prowadzeniem ruchu

Sposób prowadzenia ruchu jest istotnym czynnikiem, który powinien być bra-
ny pod uwagę przy planowaniu utrzymania szyn. Wykonywane w ostatnich la-
tach na szeroką skalę prace modernizacyjne zmuszają często do prowadzenia ruchu 
dwukierunkowego, który oprócz wzmożonego zużycia szyn w tym okresie, będą-
cego naturalną konsekwencją niekiedy podwojenia obciążenia eksploatacyjnego, 
może być czynnikiem dodatkowo wzmagającym rozwój niekorzystnych zjawisk 
w szynach.

Przykładem takiego zjawiska jest przyspieszony rozwój wad typu headcheck 
w torach z ruchem dwukierunkowym (rys. 1 i 2). Doświadczenia diagnostów 
nawierzchni wskazują, że charakterystyczne dla tego typu wad pęknięcia na po-
wierzchni szyny, występujące pod kątem, bardzo szybko ulegają pogłębieniu pod 
wpływem kół toczących się w drugim kierunku niż w początkowym okresie eks-
ploatacji [3].
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Rys. 1. Wady typu headcheck na odcinku 1 – ruch jednokierunkowy (R~800 m, 30 Tg)

Rys. 2. Wady typu headcheck na odcinku 2 – ruch dwukierunkowy (R~800 m, 40 Tg)

Dokładne sprawdzenie postępu wad jest bardzo trudne, ponieważ w grę wcho-
dzi wiele zmiennych dotyczących eksploatacji nawierzchni. Niektóre z nich są ła-
twe do określenia, np. obciążenie toru, prędkość pojazdów, natomiast inne dużo 
trudniejsze lub wręcz niemożliwe, jak np. nacisk osi, sztywność wózków, czy też 
stopień zużycia obręczy kół.

6. Podsumowanie

Dostępna jest coraz większa wiedza z zakresu utrzymania szyn, która dzięki 
nowym technologiom może być w łatwy i szybki sposób rozpowszechniana prak-
tycznie bez ograniczeń. Wydaje się jednak, że w dalszym ciągu kluczowe znaczenie 
dla właściwego podejścia do problematyki mają obserwacje i pomiary na analizo-
wanych odcinkach torów.

W przypadku zjawisk występujących w szynach nie można bowiem swobod-
nie i bezkrytycznie przenosić doświadczenia z innych sieci kolejowych z uwagi na 
czynniki przedstawione w niniejszym artykule. Z oczywistych względów czynniki 
te różnią się na różnych sieciach kolejowych, a nawet zauważalne różnice można 
spostrzec w obrębie jednej sieci na różnych liniach kolejowych (np. porównując 
linię o ruchu aglomeracyjnym z linią o ruchu towarowym).

Obserwacje i pomiary prowadzone zarówno przez wyspecjalizowane jednostki 
zarządców, jak i jednostki naukowe, są zatem konieczne dla umiejętnego opisy-
wania aktualnych problemów [4]. Znajdowanie zależności wpływających na przy-
kład na rozwój wad w szynach niekiedy bywa trudne, ponieważ z uwagi na mno-
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gość czynników, badania porównawcze prowadzone na kilku odcinkach torów są 
obarczone ryzykiem pominięcia czynników kluczowych, przynajmniej na jednym 
z nich, co może prowadzić do mylnych wniosków.
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STOSOWANIE POMIARÓW DRGAŃ I OBLICZEŃ 
SYMULACYJNYCH W RAMACH OCHRONY 

SĄSIEDNIEJ ZABUDOWY PRZED 
DRGANIAMI KOLEJOWYMI1

Streszczenie. Praca dotyczy zagadnień związanych z wpływem drgań wywołanych ruchem 
kolejowym na konstrukcję budynków i na ludzi w tych budynkach. Nawiązując do norm PN-B-
02170:2016-12 i PN-B-02171:2017-06 omówiono zasady stosowania pomiarów drgań celem 
oceny tych wpływów. Podano zasięgi stref tych wpływów. Przedstawiono zasady stosowania pomia-
rów drgań i prognozowania wpływów drgań na postawie obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem 
modeli do analiz propagacji drgań w gruncie i modeli budynków do obliczeń dynamicznych. Wska-
zano algorytm projektowania rozwiązań wibroizolacyjnych z wykorzystaniem obliczeń symulacyj-
nych. Zasady te odniesiono do dwu sytuacji: budowy lub przebudowy linii kolejowej (wpływ na 
istniejącą zabudowę) oraz projektowania nowego budynku w sąsiedztwie linii kolejowej.

Słowa kluczowe: drgania kolejowe, ochrona przed drganiami, ochrona środowiska.

1. Wprowadzenie

Jednym z istotnych wpływów jakie, obok hałasu, ruch kolejowy wywiera na 
środowisko są drgania (wibracje) wywołane przejazdami pociągów. Drgania, gene-
rowane na styku kół z szyną, dochodzą poprzez podłoże do sąsiednich budynków 
wywierając wpływ na:

– konstrukcję budynków,
– na ludzi w budynkach, 
– ewentualnie na wrażliwe na drgania urządzenia znajdujące się w budynkach.
Konieczna jest zatem informacja co do sposobów diagnostyki tych wpływów, 

ich dopuszczalnych poziomów, a także działań w zakresie ochrony jeśli te wpływy 
są zbyt duże. W działaniach korzysta się z informacji uzyskiwanych z pomiarów 
drgań oraz z obliczeń symulacyjnych na modelach propagacji drgań przez torowisko 
i podłoże oraz na modelach do obliczeń dynamicznych budynków. Poniżej podano 
podstawowe informacje jak i kiedy korzystać z tych narzędzi.

1	 	Wkład	procentowy	poszczególnych	autorów:	Stypuła	K..:	50%,	Kozioł	K.:	50%
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Informacje te dotyczą kilku najczęściej spotykanych sytuacji, w których konieczne 
jest uwzględnienie wpływu drgań na sąsiednią zabudowę:

– ocena wpływu drgań od istniejącej linii kolejowej na istniejącą zabudowę np. 
na skutek skarg właścicieli lub użytkowników (mieszkańców, pracowników 
itp.) budynków,

– badania i analizy związane z inwestycjami na liniach kolejowych (moderniza-
cja linii, budowa nowej linii itp.),

– badania i analizy związane z projektowaniem nowych budynków w sąsiedz-
twie linii kolejowych.

2. Pomiary drgań w diagnostyce wpływu drgań na środowisko

Szczegółowe uregulowania w zakresie wykonywania ocen wpływu drgań na śro-
dowisko zawarte są w dwóch polskich normach (opracowanych w Instytucie Mecha-
niki Budowli Politechniki Krakowskiej):

1) PN-B-02170:2016-12. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 
podłoże na budynki [2]. Jest to znowelizowana dawna norma PN-85/B-02170 
oznaczana też jako PN-B-02170:1985. Norma ta dotyczy wpływu drgań na 
konstrukcję budynków oraz na znajdujące się w budynkach urządzenia wraż-
liwe na drgania.

2) PN-B-02171:2017-06. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach [3]. Jest 
to znowelizowana dawna norma PN-88/B-02171 oznaczana też jako PN-
B-02171:1988. Norma ta dotyczy wpływu drgań na ludzi przebywających 
w budynkach i odbierających drgania w sposób bierny.

Zgodnie z pierwszą z tych norm, aby ocenić wpływ drgań na konstrukcję budyn-
ku należy:

1) Wykonać model budynku do obliczeń dynamicznych.
2) Przyjąć wymuszenie kinematyczne w jednej z dwu postaci:

– przyłożonego w miejscach styku gruntu z fundamentem wibrogramu 
drgań fundamentu otrzymanego z pomiarów (rys. 1) lub z obliczeń symu-
lacyjnych propagacji drgań przy uwzględnieniu funkcji przejścia grunt-
-budynek,

– spektrum odpowiedzi.
3) Wykonać obliczenia sił dynamicznych działających dodatkowo na konstruk-

cję na skutek działania drgań.
4) Sprawdzić wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcji budynku 

lub ich wytężenie.
Aby uzyskać wibrogram z pomiarów, należy zarejestrować drgania w sztywnym 

węźle konstrukcji, znajdującym się od strony źródła drgań na fundamencie budynku, 
albo na ścianie piwnicznej w poziomie terenu (punkty oznaczone 1 lub 2 na rys. 1). 
Zakres analizowanego pasma częstotliwości od 0,5 do 100 Hz.
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Rys. 1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w celu oceny drgań na konstrukcję budynku (punkty 
oznaczone 1 lub 2) oraz oceny wpływu drgań na ludzi - punkty na stropach 

Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu do budynków typowych o konstrukcji z elementów murowych 
(tzn. z elementów przeznaczonych do ręcznego układania) oraz budynków z ele-
mentów prefabrykowanych (wielki blok, wielka płyta), posiadających nie więcej 
niż 5 kondygnacji nadziemnych, stosować można przybliżoną ocenę za pomocą 
skal SWD (Skala Wpływów Dynamicznych):

– SWD-I odnosi się do budynków o kształcie zwartym o małych wymiarach 
zewnętrznych rzutu poziomego (nieprzekraczających 15 m), jedno- lub 
dwukondygnacyjnych i o wysokości nieprzekraczającej żadnego z wymia-
rów rzutu poziomego.

– SWD-II odnosi się do budynków nie wyższych niż pięć kondygnacji, któ-
rych wysokość jest mniejsza od podwójnej najmniejszej szerokości budynku 
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oraz do budynków niskich (do 2 kondygnacji), lecz niespełniających warun-
ków podanych dla skali SWD-I.

Ocenie skalami SWD podlegają wyłącznie wartości szczytowe przyspie-
szenia (lub prędkości) składowych poziomych (x i y) drgań pomierzonych 
w punkcie 1 lub 2 (rys. 1), otrzymane w 1/3 oktawowych (tercjowych) pasmach 
częstotliwości.

Zgodnie z normą PN-B-02171:2017, celem oceny wpływu drgań na ludzi 
w budynkach wykonuje się pomiary wartości skutecznych przyśpieszenia lub 
prędkości drgań wszystkich trzech składowych drgań (x, y, z) w miejscu odbioru 
drgań przez ludzi tj. na posadzce pomieszczenia, na ogół na środku stropu (rys. 1). 
W przypadku budynków o kilku kondygnacjach nadziemnych należy w miarę 
możliwości wykonać co najmniej pomiar na parterze i na najwyższej kondygna-
cji. W pomiarach należy stosować dysk pomiarowy, do którego mocowane są na 
sztywno czujniki do pomiaru parametrów drgań w trzech prostopadłych kierun-
kach. Dysk taki – o średnicy około 30 cm i masie nie mniejszej niż 30 kg (dopusz-
cza się zastosowanie obciążników w celu osiągnięcia minimalnej zalecanej masy), 
wsparty na stropie w trzech punktach – należy umieścić w punkcie pomiarowym. 
Zastosowanie dysku zapewnia spełnienie warunku odbioru drgań odpowiadające-
go sytuacji przekazywania drgań na człowieka znajdującego się w punkcie pomia-
rowym.

Podstawową metodą oceny wpływu drgań na ludzi jest ocena na podstawie 
wartości skutecznej parametru (przyspieszenia lub prędkości) drgań w pasmach 
1/3 – oktawowych. W normie podano wartości odpowiadające progowi odczuwal-
ności drgań przez ludzi oraz wartości graniczne komfortu wibracyjnego. Otrzy-
mane na podstawie analizy wibrogramu (pomierzonego w miejscu odbioru drgań 
przez człowieka albo otrzymanego z obliczeń symulacyjnych) wartości skuteczne 
przyspieszenia (lub prędkości) drgań w pasmach 1/3-oktawowych w analizowa-
nym kierunku drgań, ocenia się w każdym paśmie 1/3-oktawowym o częstotliwo-
ści środkowej f przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi (granicami kom-
fortu) w tym samym paśmie.

Aby umożliwić weryfikację modelu budynku celem wykonania wiarygodnych 
obliczeń symulacyjnych (np. w celu prognozowania wpływu drgań na ludzi lub za-
projektowania rozwiązań wibroizolacyjnych) konieczne jest, aby pomiary zarówno 
wymuszenia kinematycznego, jak i wpływu drgań na ludzi w danym budynku, 
zostały wykonane we wszystkich punktach pomiarowych równocześnie.

Obie normy podają wymagania aparaturowe:
– czułość stosowanych czujników do pomiaru przyspieszeń (akcelerometrów) 

nie powinna być mniejsza niż 0,1 V/ms-2 (1 V/g), przy zalecanej czułości 
1 V/ms-2 (10 V/g), rozdzielczość zaś – nie gorsza niż 10-4 ms-2 wartości sku-
tecznej sygnału,

– w przypadku geofonów ich czułość nie powinna być mniejsza niż 15 V/ms-1,
– minimalna rejestrowana częstotliwość drgań nie powinna być większa niż 

0,5 Hz,
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– niepewność standardowa wskazań toru pomiarowego nie powinna być 
większa niż 20%.

3. Zasięg strefy wpływów dynamicznych

Zarówno w przypadku prac związanych z inwestycjami kolejowymi (budowa 
lub przebudowa czy modernizacja linii kolejowych) jak i inwestycji polegających 
na budowie nowych budynków w sąsiedztwie linii kolejowych, podstawową infor-
macją jest określenie odległości od torów, do której należy rozważać wpływ drgań 
na sąsiednią zabudowę czyli tzw. zasięgu strefy wpływów dynamicznych.

W pierwszym przypadku prowadzenia inwestycji kolejowych zasięg stref wpły-
wów dynamicznych od eksploatacji przyszłej inwestycji powinien zostać określony 
już na etapie przygotowania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Od 
tego zasięgu zależy bowiem ustalenie, jaka jest liczba budynków, które mogą być 
narażone na wpływ drgań kolejowych, a co za tym idzie, określenie rozmiaru dal-
szych działań.

Orientacyjne wartości zasięgu stref wpływów drgań kolejowych odnoszące się 
do średnich warunków gruntowych oraz do budynków o typowej (prawidłowej) 
konstrukcji podano poniżej w tabeli 1 oraz na rys. 2.

Tabela 1. Zasięg stref wpływu drgań kolejowych na sąsiednią zabudowę

Ruch kolejowy  
generujący drgania

Zasięg strefy od osi najbliższego toru linii kolejowej
Z uwagi na wpływ drgań na 

konstrukcję budynku
Z uwagi na wpływ drgań na ludzi 

w budynku
1 2 3

Ruch	pasażerski 35	m	 65	m
Ruch	towarowy	oraz	mieszany 45	m 80	m

Rys. 2. Granice stref wpływów dynamicznych drgań kolejowych 
Źródło: opracowanie własne
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Jak wynika z tabeli 1 w odniesieniu do budynków nie przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, takich jak zabudowania gospodarcze, garaże, wiaty, hale, magazyny 
itp., w których rozważany jest jedynie wpływ na ich konstrukcję wystarczy brać 
pod uwagę obiekty położone w odległości mniejszej niż 35 m od osi toru z ruchem 
wyłącznie pasażerskim lub 45 m od osi toru z ruchem towarowym lub mieszanym. 
W przypadku budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w których istotny 
jest wpływ drgań na ludzi, odległości te wynoszą odpowiednio 65 m i 80 m.

W sporadycznych przypadkach budynków o słabej konstrukcji lub niekorzyst-
nych warunków gruntowych (np. wysokiego stanu wód gruntowych) może się 
zdarzyć, że nadmierny wpływ drgań na ludzi wystąpi w odległości większej np. do 
ok. 120 m od osi linii z ciężkim ruchem towarowym.

4. Badania i analizy związane z inwestycjami na liniach kolejowych

W przypadku budowy lub przebudowy (modernizacji) linii kolejowej wyróżnić 
można trzy rodzaje prac dotyczących wpływu drgań na sąsiednią zabudowę:

– przedrealizacyjne pomiary drgań,
– obliczenia symulacyjne,
– porealizacyjne pomiary drgań.
Wstępem do tych prac powinno być wytypowanie budynków reprezentatyw-

nych spośród wszystkich budynków znajdujących się w strefie wpływów dyna-
micznych linii kolejowej. Przy wyborze budynków reprezentatywnych bierze się 
pod uwagę:

– usytuowanie budynków względem źródeł drgań (odległości od torów, usta-
wienie podłużne lub poprzeczne w stosunku do toru),

– typy konstrukcji budynków, ich stan techniczny i cechy dynamiczne,
– ich reprezentatywność dla całych grup sąsiednich obiektów,
– warunki propagacji drgań (budowa podłoża, poziom wód gruntowych, 

itp.),
– ukształtowanie przekroju drogi kolejowej (na nasypie, w przekopie) oraz 

typy konstrukcji nawierzchni kolejowej,
– dostępność dokumentacji budowlanej budynku lub możliwość inwentary-

zacji jego konstrukcji,
– archiwalne materiały pomiarowe,
– możliwość dostępu do budynków i pomieszczeń celem wykonania pomia-

rów.
Przedrealizacyjne pomiary drgań powinny być wykonane na etapie projekto-

wania inwestycji (w ramach oceny oddziaływania na środowisko lub projektu bu-
dowlanego) i mają na celu:

– zbadanie tła dynamicznego, czyli określenie poziomu wpływu drgań na bu-
dynki reprezentatywne i na ludzi w tych budynkach przed realizacją inwe-
stycji, czyli z dotychczasowych źródeł drgań,



241STOSOWANIE POMIARÓW DRGAŃ I OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH W RAMACH...

– dostarczenie informacji o reakcji konstrukcji poszczególnych budynków na 
drgania i danych do weryfikacji poprawności ich modeli obliczeniowych, 
które będą służyły do prognozowania wpływu drgań kolejowych po realiza-
cji inwestycji,

– w sytuacji przebudowy (modernizacji) lub rozbudowy istniejącej linii ko-
lejowej bez przewidzianych zmian w ruchu kolejowym (zmian prędkości 
oraz rodzaju ruchu z pasażerskiego na mieszany lub towarowy) pomiary 
przedrealizacyjne mogą dać bezpośrednio odpowiedź w przypadku których 
budynków należy ograniczyć poziom drgań (np. przez zastosowanie rozwią-
zań wibroizolacyjnych).

Następnym etapem prac jest wykonanie prognozy wpływu drgań na konstruk-
cję budynków reprezentatywnych i na ludzi w tych budynkach dla projektowane-
go rozwiązania linii kolejowej. Podstawą prognozy są obliczenia symulacyjne przy 
zastosowaniu modelu do analizy propagacji drgań od torów do budynku (rys. 3) 
oraz modelu do obliczeń dynamicznych konstrukcji budynku (rys. 4).

Rys. 3. Przykładowy model MES do analizy propagacji drgań z tunelu kolejowego do budynku 
Źródło: [1]

Rys. 4. Przykładowy model MES budynku do obliczeń dynamicznych 
Źródło: opracowanie własne
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Model obliczeniowy budynku powinien zostać zweryfikowany przez porów-
nanie dla tego samego wibrogramu pomierzonego wymuszenia kinematycznego, 
wyników analizy wpływu drgań na ludzi uzyskanej z pomiaru i z obliczeń symula-
cyjnych na modelu budynku (rys. 5).

Rys. 5. Przykład weryfikacji modelu przez porównanie wyników analizy wibrogramów uzyskanych 
jako rezultat pomiarów oraz obliczeń w tym samym punkcie na posadzce piętra budynku dla tego sa-

mego przejazdu pociągu 
Źródło: opracowanie własne

Następnie, korzystając z modelu do analizy propagacji drgań, określa się pro-
gnozowane wibrogramy drgań fundamentu budynku (rys. 6). Po ich przyłożeniu 
do stykających się z gruntem węzłów modelu budynku i wykonaniu obliczeń dy-
namicznych (całkowaniu równań ruchu), otrzymuje się prognozowane wibrogra-
my drgań we wszystkich węzłach modelu. Wibrogramy te służą do określenia pro-
gnozowanego wpływu drgań na elementy budynku, a wibrogramy drgań węzłów 
posadzki także do określenia prognozowanego wpływu drgań na ludzi.

Jeżeli z prognozy wynikają przekroczenia wpływów drgań, przy czym najczę-
ściej będą to przekroczenia granic komfortu w zakresie wpływu drgań na ludzi 
w budynkach, to należy przejść do kolejnego etapu, którym jest zaprojektowanie 
rozwiązań wibroizolacyjnych. W tym celu do modelu propagacji wprowadza się 
proponowane rozwiązanie (rys. 7) i prognozuje się wpływ drgań jaki będzie po 
zastosowaniu tego rozwiązania. Parametry rozwiązania (np. sztywności i grubości 
mat wibroizolacyjnych) dobiera się tak długo (rys. 8), aż prognoza wykaże speł-
nienie wymagań normowych w zakresie wpływu drgań na budynki i ludzi w bu-
dynkach.
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Rys. 6. Przykładowe prognozowane wibrogramy przyspieszeń drgań fundamentu budynku spowodowa-
nych przejazdem pociągu: a) składowa pozioma x prostopadła do torów, b) składowa pozioma y równo-

legła do torów, c) składowa pionowa z 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Przykładowy fragment modelu do analizy propagacji z uwzględnieniem maty podtłuczniowej 
Źródło: [1]
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Rys. 8. Algorytm projektowania rozwiązania wibroizolacyjnego: WODB - Wskaźnik Odczuwalności 
Drgań przez Budynek wg PN-B-02170:2016, WODL – Wskaźnik Odczuwalności Drgań przez Ludzi 

wg PN-B-02171:2017 
Źródło: opracowanie własne

5. Badania i analizy związane z projektowaniem budynków w sąsiedz-
twie linii kolejowych

W przypadku projektowania budynku w sąsiedztwie linii kolejowej należy 
w pierwszej kolejności sprawdzić, czy budynek znajdzie się w strefie wpływów 
drgań kolejowych o zasięgu podanym w tabeli 1. Jeśli tak, to należy kolejno wy-
konać następujące prace:

– pomiary drgań gruntu w miejscu przyszłego posadowienia budynku, powi-
nien to być równoczesny pomiar co najmniej w trzech punktach tworzących 
profil pomiarowy (rys. 9),

– opracować prognozowane wymuszenie kinematyczne tj. na podstawie zare-
jestrowanych wibrogramów drgań gruntu oraz ewentualnie wibrogramów 
z bazy danych pomiarowych opracować prognozowane wibrogramy drgań 
fundamentu budynku (jak na rys. 6); należy przy tym uwzględnić funkcję 
przejścia drgań (w tym redukcję drgań) na styku grunt-fundament,

– wykonać obliczenia dynamiczne budynku zakończone określeniem sił dy-
namicznych (sił bezwładności) w poszczególnych elementach konstrukcji 
budynku oraz prognozą wpływu drgań na ludzi na poszczególnych kondy-
gnacjach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (rys. 10).
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Wyliczone siły dynamiczne powinien projektant uwzględnić w projekcie kon-
strukcji jako obciążenie dodatkowe (ze współczynnikiem obciążenia γ

f
=φ

M
=1,5) 

w odpowiednich kombinacjach z innymi obciążeniami.
Jeżeli wyniki analizy wpływu drgań na ludzi na wszystkich kondygnacjach 

spełniają założone kryterium, czyli znajdują się poniżej progu odczuwalności 
drgań przez ludzi (WODL<1,0), jak to przedstawiono przykładowo na rys. 10, 
to ochrona ludzi w budynku przed drganiami jest wystarczająca. W przeciwnym 
razie należy wprowadzić do konstrukcji budynku zmiany, które zmniejszą wpływ 
drgań na ludzi do wymaganego poziomu.

Rys. 9. Przykładowe rozmieszczenie punktów pomiarowych 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Przykładowe wyniki prognozy wpływu drgań na ludzi na kondygnacji Y budynku 
Źródło: opracowanie własne
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6. Podsumowanie

Prawidłowe przeprowadzenie pomiarów drgań, a potem obliczeń symulacyj-
nych, jest istotnym elementem ochrony budynków i ludzi w budynkach przed 
nadmiernym wpływem drgań kolejowych. Działania te w przypadku inwestycji 
kolejowych powinny być sygnalizowane już na etapie sporządzania ocen oddzia-
ływania na środowisko. Wówczas mają szansę trafić do decyzji środowiskowej, 
a następnie do dokumentów przetargowych na projektowanie i budowę danej in-
westycji. Brak takich zapisów może skutkować potem brakiem środków na sfi-
nansowanie tych prac, a często także na wykonanie rozwiązań chroniących przed 
drganiami.
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streszczenie. W artykule przedstawiono sposób realizacji robót torowo-podtorzowych wraz 
z robotami towarzyszącymi zrealizowanych w 2018 roku w ramach kontraktu „Wymiana na-
wierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Drzeńsko – Kostrzyn” w ramach zadania 
„Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna 
Odra wraz z łącznicami nr 821 i 822”, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego zarzą-
dzania kontraktem i użyciem nowoczesnych technologii i rozwiązań dotyczących wymiany torów, 
naprawy podtorza czy przebudowy sieci trakcyjnej i systemu sterowania ruchem kolejowym.

słowa kluczowe: fazowanie, kombajn podtorzowy, niesort, popiół lotny

1. wprowadzenie
 
Wykonywanie robót kolejowych w obecnych warunkach rynkowych bio-

rąc pod uwagę z jednej strony rosnące nakłady na remonty i modernizacje 
polskich linii kolejowych, a z drugiej strony skracanie czasu przeznaczanego 
na ich wykonanie wymaga od Wykonawców kreatywnego podejścia zarówno 
do planowania robót jak i do zastosowania nowoczesnych technologii ich wy-
konania, a także współpracy z ośrodkami naukowymi w celu wypracowania 
nowych rozwiązań technicznych, pozwalających wykonać prace szybciej i le-
piej. Problem ten zostanie przedstawiony w niniejszym artykule na przykła-
dzie konkretnego kontraktu na wykonanie remontu infrastruktury kolejowej 
zrealizowanego w roku 2018.

Mowa tutaj o zadaniu pod nazwą „Wymiana nawierzchni wraz z robotami to-
warzyszącymi na odcinku Drzeńsko – Kostrzyn” w ramach zadania „Modernizacja 
linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra 
wraz z łącznicami nr 821 i 822”. Zakres zadania obejmował między innymi:

– wymianę 39 kmt nawierzchni torowej na nawierzchnię typu 60E1 na pod-
kładach strunobetonowych z przytwierdzeniem sprężystym na podsypce 
tłuczniowej gr. warstwy 35 cm wraz z wykonaniem nowej warstwy ochron-
nej o grubości min. 25 cm na całej długości robót torowych,
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– wymianę 32 rozjazdów na rozjazdy typu Rz300 1:9 na podrozjazdnicach 
strunobetonowych wraz ze wstawkami między rozjazdowymi oraz wbudo-
waniem warstwy ochronnej podtorza i odwodnieniem,

– likwidację torów bocznych na odcinku ogółem 1300 m,
– remont nawierzchni 14 przejazdów kolejowych w tym dwóch z wykorzysta-

niem technologii bezpodsypkowej,
– wykonanie odwodnienia wzdłuż całego zakresu robót, tj. na długości ponad 

39 km torów, gdzie zastosowano odwodnienie w postaci rowów otwartych, 
drenaży kamiennych i drenokolektorów.

– wykonanie nowych 10 peronów jednokrawędziowych z małą architekturą 
i odwodnieniem,

– budowa 5 nowych przejść dla pieszych w poziomie szyn,
– na całym zakresie zadania obejmującym 4 stacje i 2 posterunki odgałęź-

ne zastosowano nowym system sterowania ruchem kolejowych, obejmu-
jący cyfrowe półsamoczynne blokady liniowe, komputerowo-przekaźniko-
wy system sterowania urządzeniami stacyjnymi i szlakowymi, elektryczne 
napędy zwrotnicowe wszystkich wymienianych i budowanych rozjazdów, 
urządzenia rogatkowe i samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz liczni-
kowy system urządzeń niezajętości torów i rozjazdów,

– wybudowanie urządzeń telewizji przemysłowej na 6 przejazdach kolejo-
wych,

– montaż łączności przewodowej i bezprzewodowej,
– przebudowa sieci trakcyjnej na całym odcinku robót torowych, obejmująca 

wymianę 177 konstrukcji wsporczych indywidualnych wraz fundamenta-
mi, 7 konstrukcji bramkowych, 99 odciągów w raz z fundamentami, wy-
mianę wieszaków, ramion odciągowych, montaż sieci powrotnej,

– roboty elektroenergetyczne dla nowych i remontowanych nastawni, pero-
nów i rozjazdów,

– remont i przebudowa w różnym zakresie 27 obiektów inżynieryjnych,
– remont 5 budynków nastawni.
Pierwszy przetarg na opisany powyżej zakres robót został ogłoszony w dniu 

13.04.2017 r. z terminem realizacji robót do dnia 29.12.2018 r. Kryteria oce-
ny ofert były następujące: cena brutto 60%, termin realizacji zamówienia 15%, 
dostępność linii kolejowej czyli czas zamknięć torowych 15%, okres gwarancji/
rękojmi 10%. Niestety wszystkie złożone oferty przekroczyły znacznie budżet jaki 
Zamawiający przewidział na wykonanie kontraktu, w związku z czym postępo-
wanie przetargowe zostało w dniu 24.08.2017 r. unieważnione. W przypadku 
pierwszego postępowania, jeżeli zostałoby ono zakończone sukcesem, to można 
założyć, że na wykonanie prac bez ich skracania wyłoniony Wykonawca miałby 
około 17 miesięcy (przyjmując termin podpisania umowy do dnia 01.08.2017 r. 
za jak najbardziej realny).

Po unieważnieniu pierwszego postępowania Zamawiający dość sprawnie ogło-
sił w dniu 8.09.2017 r. drugie postępowanie, wyznaczając termin złożenia ofert 
na 17.10.2017 r. W tym przypadku kryteria oceny ofert były następujące: cena 
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brutto 60%, termin realizacji 40% (brak limitów skrócenia etapów 2 i 3). Wobec 
złożonych ofert, z których najlepsza ponownie była wyższa od budżetu Zamawia-
jącego (pomimo jego zwiększenia w stosunku do tego z pierwszego postępowania) 
w dniu 13.11.2017 r. Zamawiający dokonał wyboru najlepszej oferty. Do podpisa-
nia umowy na realizację robót kontraktowych doszło w dniu 29.11.2017 r., gdzie 
założono termin realizacji robót do dnia 15.12.2018 r. Na taki termin wskazało 
zaproponowane przez Wykonawcę skrócenie terminu wykonania robót. Ostatecz-
nie biorąc pod uwagę zawarte w trakcie kontraktu aneksy do umowy, prace kon-
traktowe zakończono w terminie umownym i odebrano do dnia 21.12.2018 r. 
czyli w niespełna 13 miesięcy od daty podpisania umowy i dokładnie w 334 dni 
całodobowych zamknięć torowych.

Mając na względzie duży wyżej wymieniony zakres prac, należy zauważyć, że 
czas jaki Zamawiający przewidział na ich wykonanie był bardzo krótki. Prace na 
linii 273 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego miały odbywać się przy czynnym 
torze sąsiednim, z możliwie najmniejszymi utrudnieniami dla ruchu. Opisywana 
tutaj inwestycja była ostatnią na linii nr 273, gdzie po jej zakończeniu miał zostać 
przerzucony ruch tranzytowy z linii nr 351 (E59) Poznań – Szczecin w celu odcią-
żenia tej ostatniej i umożliwienia tam rozpoczęcia robót modernizacyjnych, które 
zresztą obecnie są już mocno zaawansowane. Właśnie z tego powodu Zamawiający 
na kontrakcie Drzeńsko – Kostrzyn położył duży nacisk na termin wykonania.

2. założenia technologiczno-wykonawcze

Wykonanie tak znacznego zakresu prac i to w ujęciu wielobranżowym stano-
wiło duże wyzwanie organizacyjne, techniczne i logistyczne. Zadanie było wyko-
nywane w formie „buduj”. Niestety przeciągające się terminy rozpoczęcia robót 
spowodowały, że fazowanie robót i zamknięć torowych przygotowane na etapie 
projektu okazało się nieaktualne i należało wykonać nowe. W pierwszej kolej-
ności sporządzono szkice (schematy) robocze zakresu robót, zawierające najważ-
niejsze informacje o przebudowywanej i remontowanej infrastrukturze. Uprosz-
czoną wersję wspomnianych szkiców zobrazowano na załączonych rys. 1 i rys. 2., 
gdzie można zauważyć, jak duży obszarowo był zakres zadania. Realizacja robót 
nawierzchniowych i podtorzowych w torze nr 1 zaczynała się od km 228,900, 
a kończyła w km 254,305. W torze nr 2 roboty zaplanowano w km 230,598 – 
231,510 oraz w km 238,289 – 247,952. Szkice te okazały się nieodzowne podczas 
przygotowywania nowego fazowania robót oraz sporządzania projektu technolo-
gicznego prowadzenia ruchu podczas zamknięć torowych. Ponadto stanowiły one 
niejednokrotnie dobre i szybkie źródło informacji nt. zakresu prac już wykonanych 
i pozostających do wykonania.

Nowe fazowanie robót, po jego wstępnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
stanowiło podstawę do sporządzenia harmonogramów rzeczowego i finansowego.
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Rys. 1. Uproszczona wersja szkicu roboczego zakresu robót

Rys. 2. Uproszczona wersja szkicu roboczego zakresu robót

2.1. Fazowanie robót

Pracując w zamknięciach torowych przy prowadzeniu ruchu po torze sąsiednim 
bardzo istotnym jest prawidłowe zaprojektowanie fazowania robót od początku 
do końca kontraktu. Istotnym jest, by sposób fazowania robót zapewniał w mia-
rę niezakłócony ruch pociągów rozkładowych, jak i pociągów technologicznych 
i roboczych Wykonawcy. Ważnym było również, by w miarę możliwości unikać 
robót straconych, które poza oczywistym aspektem finansowym generują rów-
nież opóźnienia w robotach zasadniczych. Wprowadzanie następnych faz musi być 
uzależnione od zakresu robót wykonanych w fazach poprzedzających i powiązane 
z każdą wykonywaną branżą.

Na omawianym tutaj kontrakcie, fazowanie zostało wprowadzone do wspo-
mnianych powyżej szkiców oraz do harmonogramu robót (omówionego poniżej). 
Przy tworzeniu projektu fazowania robót w ujęciu zamknięć torowych Wykonaw-
ca ściśle współpracował z Dyspozyturą Ruchu Zamawiającego oraz miejscowym 
Zakładem Linii Kolejowych. Brak możliwości jednoczesnego udzielenia zamknięć 
torowych na dwóch sąsiednich szlakach nie jest wcale regułą dla każdej linii kole-
jowej w Polsce. Przy odpowiednim podejściu do kwestii ruchowych, mając wystar-
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czający margines czasu na przygotowanie zamknięć można starać się o zamknięcie 
nawet trzech i czterech następujących po sobie szlaków kolejowych. Czasami wy-
maga to zmiany kolejności robót, przykładowo najpierw wybudowanie peronów 
(nawet tymczasowych) dla stworzenia możliwości krzyżowania się pociągów pasa-
żerskich w obrębie stacji przewidzianych do późniejszej przebudowy, czy zabudo-
wa tymczasowych połączeń między torowych. Wszystko po to by uzyskać mak-
symalny zakres zamknięcia torowego na odpowiedni czas. Oczywiście czasami, ze 
względu na brak możliwości wykonania całości prac w jednej fazie (część robót 
wchodzi na następną fazę np. kotwienie sieci trakcyjnej nad torem sąsiednim przy 
przejściach rozjazdowych) konieczne będzie wprowadzenie czasowego przeciągania 
składów trakcją spalinową, czy w skrajnych przypadkach w razie braku możliwości 
prowadzenia ruchu w sposób bezpieczny wprowadzenie zastępczej komunikacji 
pasażerskiej i wstrzymanie ruchu towarowego.

Na zadaniu jak wyżej podstawowym problemem dla projektu fazowania były 
zmiany w geometrii położenia nowych rozjazdów w stosunku do istniejących na 
etapie danej fazy. Sytuacje takie uniemożliwiały zaplanowanie prowadzenia ru-
chu na połączeniach torów głównych zasadniczych w relacji nowy rozjazd – stary 
rozjazd. Dopiero po ułożeniu obydwu rozjazdów jako nowe, podłączeniu ich do 
systemu sterowania oraz umożliwieniu jazdy na sygnały zezwalające, możliwe było 
wykorzystanie takiego przejścia torowego dla prowadzenia ruchu w następnych 
fazach. Niestety wykonanie tych robót w świetle braku możliwości zastosowania 
przerwy w ruchu wymagało minimum dwóch faz wyprzedających.

2.2. Harmonogram robót

Przy tworzeniu harmonogramu robót, który powinien być przecież czytelny na 
każdym etapie inwestycji, należy pamiętać o tym, by nie zawierał on zbyt dużej 
liczby asortymentu robót oraz by oś czasu nie była zbyt długa. Ogólny (generalny) 
harmonogram robót w zależności od czasu trwania zadania powinien mieć dobra-
ną odpowiednią szczegółowość opisu robót. Innymi słowy, czym zadanie mniejsze 
i krótsze (np. wymiana rozjazdu w ciągu 4 dni) asortyment robót powinien być 
bardziej szczegółowy, a oś czasu powinna uwzględniać nawet godziny wykonania 
poszczególnych czynności. Odwrotnie będzie w przypadku dużych i długo trwa-
jących zadań. Poprawnie sporządzony harmonogram robót powinien na każdym 
etapie inwestycji dawać szybki dostęp do informacji: gdzie jesteśmy z pracami, co 
wykonaliśmy i co zostało jeszcze do wykonania.

Na naszym przykładowym zadaniu harmonogram robót liczył 6 faz wykonania 
robót. Fazy były podzielone na poszczególne lokalizacje (szlaki i stacje). W zależ-
ności od etapu robót, lokalizacji było od 1 do 4 w każdej fazie. W sumie lokalizacji 
było 12. Każda z lokalizacji (szlak tor nr 1, szlak tor nr 2, stacja strony parzyste 
i nieparzyste) posiadała swój osobny asortyment robót. Oczywiście większość po-
zycji asortymentowych powtarzała się w poszczególnych lokalizacjach. Liczba po-
zycji asortymentowych wynosiła w zależności od lokalizacji od 6 do 34. W sumie 
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harmonogram zawierał 227 pozycji asortymentowych. Dla lepszego zobrazowania 
na rys. 3 uwidoczniono wycinek harmonogramu robót obejmujący fazę nr I. Har-
monogram na osi czasu zawierał czasookres od 11.12.2017 do 06.12.2018 roku 
i był podzielony na dni czyli zawierał 360 dni. Harmonogram został sporządzony 
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Założono pracę 7 dni w tygodniu przez 
24godziny dziennie.

Ze względu na zastosowanie wysokowydajnych maszyn do wymiany toru 
i podtorza, czas pracy tych maszyn dla lepszego ich skoordynowania zaznaczono 
w harmonogramie innymi kolorami niż resztę robót.

Przy tworzeniu harmonogramu należało przewidzieć czas na wykonanie ro-
bót we wszystkich branżach. Koniecznym było założenie niezbędnych zapasów 
na przewieszenie sieci trakcyjnej wraz z jej kotwieniem w torach czynnych, czy 
też czas na sprawdzenie i uruchomienie nowych urządzeń sterowania ruchem oraz 
łączności wraz z dokonaniem wymaganych szkoleń personelu Zamawiającego.

Harmonogram musi zostać uzgodniony przez Zamawiającego, a ponadto na-
leży go na bieżąco aktualizować w trakcie trwania robót. Na zadaniu Drzeńsko 
Kostrzyn powstało prawie 30 wersji harmonogramu robót i harmonogramu rze-
czowo-finansowego.

Rys. 3. Wycinek harmonogramu robót

2.3. Regulamin prowadzenia ruchu podczas zamknięć torowych

Po sporządzeniu projektu fazowania robót oraz harmonogramu robót można 
przystąpić do opracowywania regulaminu prowadzenia ruchu pociągów podczas 
zamknięć torowych dalej zwanego „regulaminem”. W przypadku gdy fazowanie 
robót zostało dobrze przemyślne i wzięto pod uwagę wszystkie składniki infra-
struktury kolejowej, a ponadto założony plan fazowania robót (zamknięć toro-
wych) został skoordynowany z możliwościami ruchowymi na danym odcinku linii 
kolejowej, to opracowanie wspomnianego regulaminu powinno być formalnością.

Wykonawca robót sporządza wkład do regulaminu, gdzie doświadczony Wy-
konawca określa rodzaj i zakres prac, które zamierza wykonać podczas zamknięć, 
opisuje sposób prowadzenia ruchu pociągów (również technologicznych i robo-
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czych) z uwzględnieniem urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu, zgłasza 
konieczność zaprowadzenia ewentualnych przerw w ruchu, przedstawia personel 
odpowiedzialny za wykonanie prac i wiele innych informacji.

Obecnie przy sporządzeniu regulaminu należy pamiętać, że regulamin musi 
jeszcze przejść procedurę bezpieczeństwa, co nieznacznie wydłuża czas do momen-
tu zatwierdzenia regulaminu i otrzymania pierwszego i każdego następnego za-
mknięcia torowego.

W ramach opisywanego kontraktu Wykonawca miał bardzo mało czasu na 
sporządzenie projektu fazowania, harmonogramu robót i wkładu do regulami-
nu. Dzięki dobrej współpracy z Zamawiającym oraz Zakładem Linii Kolejowych 
pierwsze udzielone zamknięcie torowe na podstawie zatwierdzonego regulaminu 
zostało zaprowadzone 30 dni po przejęciu placu budowy przez Wykonawcę.

Czasami występuje konieczność zamknięcia toru przed zatwierdzeniem, a na-
wet przed sporządzeniem regulaminu. Tak też było w omawianym przypadku, 
gdzie pierwszy transport szyn długich dotarł na plac budowy zaraz po przekaza-
niu terenu budowy. Dla rozładunku szyn długich potrzebne jest zamknięcie toru 
(wyłączenie go z ruchu na czas rozładunku). W takich sytuacjach wprowadza się 
zamknięcia awaryjne na podstawie instrukcji ruchowych Zamawiającego. 

2.4. Przyjęta technologia robót

Przy znacznym zakresie prac, które mają zostać wykonane w krótkim czasie, 
konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych oraz techno-
logicznych. Projekt na omawianym zadaniu zakładał wykonanie wymiany torów 
i podtorza przy użyciu odpowiednich pociągów zmechanizowanych.

Wykonawca zaplanował podzielenie robót na szlaki oraz stacje. Prace te miały 
być częściowo wykonywane w jednym czasie, dlatego postanowiono, że roboty na-
wierzchniowe i podtorzowe na stacjach zostaną wykonane przy użyciu technologii 
budowlanej klasycznej, a na szlakach z zastosowaniem pociągu do wymiany na-
wierzchni P95 (PUN) oraz zespołu maszyn do wymiany podtorza pod istniejącym 
rusztem torowym tj. przy użyciu oczyszczarki tłucznia RM900 oraz maszyny do 
układania warstw SVV100.

3. wykonanie robót

Ze względu na brak możliwości wykonywania prac pociągami torowymi w ni-
skich temperaturach (poniżej 5°C), prace w okresie zimowym rozpoczęto od odcinka 
toru szlakowego nr 1, od początku robót do stacji Kowalów wraz ze przebudową 
stacji Kowalów po stronie nieparzystej. Zakres ten wykonano metodą tradycyjną 
budowlaną. Dobry dostęp do torów oraz łagodna zima spowodowały, że założony 
zakres prac został wykonany w terminie i z nastaniem wyższych temperatur można 
było przejść na kolejne fazy, oddając jednocześnie wyremontowaną infrastrukturę do 
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ruchu. Dalsze fazy robót wykonano zgodnie z założonym planem fazowania z tylko 
nieznacznie przesuniętymi terminami wejść na kolejne etapy prac. Na przesunięcia 
terminów miały wpływ takie czynniki jak, wystąpienie szczególnie niskich tempe-
ratur w okresie: marzec-kwiecień 2018 roku, co opóźniło pracę wysokowydajnych 
maszyn torowych, wystąpienie szczególnie wysokich temperatur latem 2018 roku, 
czy też przerwa w wykonywaniu robót z powodu organizacji koncertu PolAndRock 
w Kostrzynie nad Odrą w lipcu 2018. Jeżeli chodzi o wystąpienie szczególnie nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych wykonawca przeprowadził analizy (po-
parte pomiarami IMGW), obejmujące kilka lat wstecz i wykazał, że średnie tem-
peratury w omawianych okresach znacznie odbiegały od średniej wieloletniej i nie 
można było przewidzieć takich okoliczności na etapie przygotowywania oferty. Ar-
gumentacja taka spotkała się z aprobatą Zamawiającego.

3.1. Wymiana nawierzchni torowej

Tak jak wspomniano wcześniej, prace przy wymianie nawierzchni torowej na od-
cinkach stacyjnych wykonano metodą tradycyjną budowlaną przy użyciu koparek, 
samochodów i wagonów. Zapewniono odpowiedni dostęp do placu budowy poprzez 
wykonanie częstych wjazdów w torowisko i budowę tymczasowych dróg technolo-
gicznych. Wykorzystano zamknięcia nocne (z reguły 5-godzinne) toru sąsiedniego 
w trakcie przerw w ruchu dla załadunku materiałów rozbiórkowych i wyładunku 
nowych podkładów bezpośrednio z platform kolejowych. Po wykonaniu rozbiórek 
nawierzchni torowej wybrano starą podsypkę, a po sprawdzeniu jej przydatności do 
ponownego wykorzystania poddano ją oczyszczaniu przesiewaczem stacjonarnym. 
Następnym etapem była wymiana i wzmocnienie warstwy podtorza opisana poni-
żej. Na nowym podtorzu układano półwarstwę tłucznia pochodzącego z recyklingu. 
Nie obejmowało to rozjazdów i wstawek między rozjazdowych, gdzie cała pryzma 
tłucznia została ułożona z nowego materiału. Przed wybraniem zużytej podsypki 
tłuczniowej wykorzystano ją jako drogę transportową dla wywiezienia materiałów 
rozbiórkowych nawierzchniowych oraz mas ziemnych pochodzących ze ścinania 
ław torowiska oraz wykonania robót odwodnieniowych. Zgodnie z przyjętą zasadą 
nieporuszania się pojazdami kołowymi po odkrytym podłożu gruntowym wybie-
ranie starej podsypki było połączone z jednoczesnym wybieraniem mas ziemnych 
istniejącego podtorza jak opisano poniżej. Przesiany tłuczeń przeznaczony na pół-
warstwę tłucznia był dostarczany w miejsce budowania przy użyciu wagonów samo-
wyładowczych typu MFS z toru sąsiedniego korzystając z przerw między pociągami 
oraz nocnej przerwy w ruchu pociągów. Był on formowany przy pomocy lekkich 
spycharek gąsienicowych oraz koparek i zagęszczany przy użyciu walca wibracyj-
nego oraz zespołu płyt wibracyjnych zagęszczających. Podkłady były rozkładane za 
pomocą koparek dowożonych samochodami ciężarowymi, poruszającymi się po pół-
warstwie tłucznia. Dla przyspieszenia prac dużą część podkładów dowieziono przed 
rozbiórką nawierzchni wagonami platformami i rozładowano na skarpach nasypów/
przekopów i szerokim międzytorzu. Szyny długie wyładowane w torze sąsiednim 
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były przerzucane i układane za pomocą koparek dwudrogowych. Łączenie szyn od-
bywało się za pomocą zgrzewarek torowych przy użyciu naprężaczy szynowych oraz 
podgrzewania szyn podgrzewaczami torowymi.

Szczególnie interesująca jest technologia przytwierdzania szyn przy wymuszo-
nej temperaturze przytwierdzenia. Korzysta się w tym przypadku z samojezdnych 
podgrzewaczy szyn, gdzie na każdy tok szynowy kierowane jest ciepło z trzech 
palników na propan butan (zdjęcie nr 1). Do przytwierdzania szyn o długości 
240m używa się minimum dwa podgrzewacze samojezdne. Metoda ta pozwala 
na uzyskanie temperatury szyny na takim poziomie by naprężenia w przytwier-
dzanej szynie były na poziomie zbliżonym do szyny pozostającej w temperaturze 
neutralnej.

Rys. 4. Podgrzewacz szyn – źródło www.gleisbau-welt.de

W przypadku okresów z wysokimi temperaturami przytwierdzanie szyn do 
podkładów odbywało się w godzinach nocnych i wczesnoporannych. W niektó-
rych przypadkach pomimo zastosowanych technologii i procedur nie udawało się 
przytwierdzić szyny w temperaturze neutralnej. Wymagało to przeprowadzenia 
w późniejszym terminie regulacji naprężeń w torze. Dzięki dobremu planowaniu 
i zastosowaniu odpowiednich maszyn przypadki takie ograniczono do minimum, 
co pozwoliło dotrzymać wcześniej założone terminy. Po wykonaniu przytwierdza-
nia sporządzono metrykę toru bezstykowego. Przeprowadzenie analizy naprężeń 
w szynie w okresie wiosennym następnego roku potwierdziło poprawne wykona-
nie przytwierdzenia szyn długich toru bezstykowego.
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Na odcinkach szlakowych o łącznej długości prawie 30 kmt wymianę szyn 
i podkładów wykonano przy użyciu pociągu do wymiany nawierzchni typu P-95. 
Technologia znana i powszechnie stosowana. Wymianę podkładów i szyn prze-
prowadzono przed robotami podtorzowymi ze względu na zły stan istniejącej na-
wierzchni torowej, która najprawdopodobniej nie wytrzymałaby czterokrotnego 
przejścia kombajnów podtorzowych, to jest dwukrotnego przejścia oczyszczarki 
torowej RM900 (pierwsze przejście – wybranie starej podsypki tłuczniowej, prze-
znaczonej do późniejszego stacjonarnego oczyszczenia i drugie przejście – wybranie 
gruntów podtorza i podłoża do zaprojektowanej niwelety spodu nowej warstwy 
ochronnej) i dwukrotnego przejścia maszyny do układania warstw typu SVV100 
(pierwsze przejście – ułożenie warstwy ochronnej i drugie przejście –ułożenie i ufor-
mowanie półwarstwy tłucznia). Taka zmiana kolejności wymuszona złym stanem 
starej nawierzchni tłuczniowej ma niestety istotne wady. Wydłuża czas wykonania 
robót ze względu na konieczność bezwzględnego wykonania regulacji naprężeń 
w torze po zakończeniu wszystkich prac, a ponadto nowa nawierzchnia jest uży-
ta jako nawierzchnia technologiczna dla maszyn podtorzowych. Przykładowo dla 
przejścia SVV100 ze względu na naprężenia podnoszonego rusztu torowego ko-
nieczne jest wykonanie cięć technologicznych szyn (w tym przypadku nowych) 
co 350 m na prostej, do nawet 100 m w przypadku łuków poziomych o małych 
promieniach. Zwiększa to niestety liczbę połączeń szyn dokonywanych w torze.

Przed drugim przejściem SVV100 dla ułożenia półwarstwy tłucznia najczęściej 
dla przyspieszenia robót wykonuje się wyprzedzający wyładunek tłucznia z recy-
klingu w tor przy użyciu wagonów samowyładowczych typu szutrówka i hopper 
dozator. Maszyna SVV w drugim przejściu jedynie dosypuje brakującą część ma-
teriału, a następnie formuje oraz zagęszcza półwarstwę tłucznia do takiej niwelety, 
by tor był później podbijany do docelowej niwelety projektowej w zakresie 50-
70 mm. W przypadku dużego zanieczyszczenia istniejącego tłucznia i w związku 
z tym braku tłucznia pochodzącego z recyklingu dla ułożenia całej półwarstwy 
jak wyżej, używa się to tego celu częściowo nowego materiału. Użycie maszy-
ny SVV100 dla ułożenia półwarswy tłucznia znacznie poprawia parametry nowej 
nawierzchni torowo-tłuczniowej w porównaniu do technologii balastowania toru 
podbijarkami na całą wysokość pryzmy podsypki (dla klasy toru 1.1 – 35 cm). 
Nawierzchnia taka jest mniej razy „szarpana” przez podbijarki torowe, czy też 
stosowane przez niektórych wykonawców zrywarki torowe. Ponadto tak ułożona 
półwarstwa tłucznia gwarantuje właściwie brak osiadania toru w trakcie jego po-
czątkowej eksploatacji, co pozwala zrezygnować z podbić stabilizacyjnych, czy też 
stosowania dynamicznych stabilizatorów toru.

3.2. Wymiana podtorza

W metodzie klasycznej budowalnej jak wspomniano wyżej wymiana podtorza 
polegała na wybraniu gruntów podłoża koparkami w momencie usuwania sta-
rej podsypki tłuczniowej. Operator koparki pracując z poziomu starej podsypki 
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tłuczniowej sukcesywnie wybierał na zmianę tłuczeń i grunty podłoża. Materiał 
na nową warstwę był dostarczany w miejsce wbudowania przy użyciu wagonów 
typu Dumpcar i MFS100, a następnie rozścielany na żądaną grubość koparka-
mi, spycharkami gąsienicowymi oraz równiarkami. Zagęszczenie materiału nowej 
warstwy ochronnej wykonywano przy użyciu zespołów ciężkich zagęszczarek pły-
towych (zespoły po dwie i trzy zagęszczarki). Pod warstwą, jeżeli było tak zapro-
jektowane, rozkładano geosynetyki rozwijane z rolek.

W metodzie zmechanizowanej wybranie gruntów podtorza zrealizowano przy 
użyciu ciężkiej oczyszczarki tłucznia RM900 zastosowanej w konfiguracji wybie-
rania. Odwóz wybranych gruntów na składowiska zorganizowane jak najczęściej 
odbywał się przy użyciu wagonów samowyładowczych z ruchomą podłogą typu 
MFS100. Minimalna liczba takich wagonów przy pracy maszyny RM900, biorąc 
pod uwagę zorganizowanie składowisk co 4-5 km to 10 szt. Taka liczba pozwala na 
ciągłą prace maszyny i unikanie niepotrzebnych przestojów. Układanie nowej war-
stwy ochronnej zrealizowano przy użyciu kombajnu podtorzowego typu SVV100. 
Maszyna ta układa warstwę ochronną pod istniejącym rusztem torowym. Techno-
logia ta pozwala ponadto na rozścielenie pod nową warstwą ochronną geosyntety-
ków o szerokości do 6 m. Materiał na nową warstwę ochronną dowożony jest przy 
użyciu wagonów MFS100. Tutaj minimalna liczba wagonów typu MFS100, biorąc 
pod uwagę, że plac składowy z nowym materiałem znajduje się w odległości do 10 
km wynosi 12  szt.

Dwie powyższe technologie, czyli użycie RM900 do wybierania gruntów pod-
torza i układanie nowej warstwy ochronnej przez SVV100 mogą być stosowane 
w tym samym czasie. Konstrukcja obydwu maszyn, czyli odwóz wybranych grun-
tów od RM900 odbywa się zgodnie z kierunkiem pracy maszyny (do przodu), 
a przywóz nowych materiałów do maszyny SVV odbywa się zgodnie z kierunkiem 
pracy zespołu maszyn od tyłu. Tak więc obydwie maszyny mogą pracować jedno-
cześnie, jedna za drugą, tworząc niejako zespół kombajnu podtorzowego. Jedy-
nym ograniczeniem w takim podejściu do tej technologii jest liczba potrzebnych 
operatorów oraz wagonów MFS100 w jednym czasie.

Dla wykonania warstwy podtorza zgodnie z Id-3 [5] potrzebna jest odpowied-
nia mieszanka kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym, zapewniającym uzyskanie 
odpowiedniego zagęszczenia układanego materiału. Optymalne uziarnienie tak 
zwanego niesortu kamiennego przedstawia rys. 5. Na rysunku tym przedstawio-
no także krzywe graniczne określone w [1] i [5] jako dobre uziarnienie kruszyw 
wbudowywanych kombajnami podtorzowymi. Materiały mieszczące się między 
tymi krzywymi spełniają większość stawianych im wymagań. Są między innymi 
odporne na mróz, dobrze się zagęszczają i dobrze współpracują z układami pod 
nimi geosyntetykami [1].

Bardzo ważnym jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności mieszanki kruszyw 
(niesortu) w momencie jej układania, która w zależności od skały wynosi od 11 do 
13%. Ze względu na duże odległości dzielące plac składowy od miejsca wbudowa-
nia, fakt pozbywania się znacznej części wilgoci przez materiał kamienny przesy-
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pywany z wagonu na wagon należy, szczególnie w upalne dni wilgotność materiału 
na placu doprowadzać do wartości powyżej wilgotności optymalnej o 3-5%.

Rys. 5. Optymalne uziarnienie mieszanki kamiennej warstwy ochronnej

3.3. Prace SRK i teletechniczne

Zakres kontraktu przewidywał całkowitą wymianę obecnie stosowanego syste-
mu sterowania ruchem kolejowym na nową generację urządzeń. System oparty na 
pędniowym sterowaniu rozjazdami oraz urządzeniami rogatkowymi z blokadami 
liniowymi, działającymi z izolowanymi odcinkami torowymi zamieniono na urzą-
dzenia nowej generacji. Wszystkie rozjazdy wyposażone zostały w napędy elek-
tryczne jak i urządzenia rogatkowe przejazdów kategorii A. Zabudowano nowe 
urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w oparciu o czujniki torowe 
oraz nowe systemy blokad liniowych i stacyjnych z wykorzystaniem liczników osi.

Dla realizacji prac zapewniono odpowiedni potencjał wykonawczy w posta-
ci dwóch znaczących firm budownictwa sterowania ruchem kolejowym oraz te-
lekomunikacji. Wszystkie stacje, to znaczy Kowalów, Laski Lubuskie oraz Ługi 
Górzyckie zostały przebudowane w pełnym zakresie. Przykładowo na stacji Ługi 
Górzyckie zakres prac srk przewidywał:

a) wymianę i budowę semaforów świetlnych oraz tarcz ostrzegawczych wraz 
z rezonatorami shp,

b) budowę stacyjnych urządzenia srk typu UPK-PAT-CZAT 3000 plus,
c) wymianę i budowę nowych napędów zwrotnicowych EEA5,
d) montaż liczników osi typu ACS2000 firmy Frauscher,
e) budowę komputerowej dwukierunkowej dwutorowej blokady liniowej 

w kierunku stacji Laski Lubuskie oraz stacji Ługi Górzyckie CBL 2010,
f) budowę systemów przejazdowych kat. A + TVU typu UP-1 firmy Monat,
g) budowę sieci kablowej miedzianej oraz światłowodowej;
Wszystkie wskaźniki (W19, W20, W21, W24) umieszczane na semaforach 

wykonane zostały jako podświetlane w technologii led.
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Nowe wyposażenie przejazdowe zostało uzależnione w urządzaniach stacyj-
nych. W harmonogramie prac uwzględniono czas na niezbędne próby i odbiory 
nowych urządzeń srk oraz czas na szkolenia dla personelu Zamawiającego. W nie-
których przypadkach dla przyspieszenia robót szkolenia personelu zaplanowano 
na symulatorach urządzeń stacyjnych.

3.4. Remont sieci trakcyjnej

Istniejąca sieć trakcyjna została poddana gruntownemu remontowi. Wymianie 
podlegały niektóre konstrukcje wsporcze, elementy podwieszenia sieci trakcyjnej, 
a także wyposażenie związane z zasilaniem oraz jego sterowaniem. Przebudowie 
musiały zostać poddane elementy sieci trakcyjnej w obrębie stacji Kowalów, Laski 
Lubuskie i Ługi Górzyckie oraz przystanku osobowego Górzyca, gdzie zmianie 
ulegała geometria torów i rozjazdów. Na odcinkach szlakowych wymieniono kon-
strukcje wsporcze oraz odciągi pozostające w złym stanie technicznym. Wymie-
niono elementy sieci powrotnej, a na stacjach zbudowano sieć powrotną z uszynie-
niem grupowym.

Dla wprowadzenia niektórych faz, konieczne było wbudowanie nowych izola-
torów i odłączników sieci trakcyjnej. Ponadto tory główne dodatkowe na wszyst-
kich stacjach zostały wyposażone w nową sieć trakcyjną, gdzie kotwienie sieci było 
wykonywane w przerwach w ruchu w porze nocnej.

Do robót wykorzystano wysokowydajne ciężkie pociągi trakcyjne oraz nowo-
czesne palownice fundamentów.

3.5. Budowa nowych peronów i urządzeń energetycznych

Ze względu na przebudowę stacji kolejowych konieczne było wykonanie no-
wych peronów zarówno w lokalizacjach istniejących jak całkowicie nowych. Zli-
kwidowano niskie perony dwukrawędziowe. Wprowadzono ustandaryzowane 
rozwiązania krawędzi peronowych, dojść dla podróżnych, oznakowania, oświe-
tlenia i małej architektury. Mając na względzie konieczność prowadzenia ruchu 
pasażerskiego podczas wykonywania robót należało zagwarantować przynajmniej 
po jednej czynnej krawędzi peronowej na każdej stacji i przystanku osobowym. 
Wykorzystano istniejące krawędzie peronowe jako tymczasowe. Dla przyspie-
szenia robót wykonano krawędzie tymczasowe. Przy budowie nowych peronów 
konieczna była sprawna koordynacja pomiędzy robotami torowymi, sieciowymi, 
energetycznymi i peronowymi.

4. rozwiązania przyspieszające wykonywanie robót inwestycyjnych

Biorąc pod uwagę zakres i krótki czas przeznaczony na wykonanie omawiane-
go zadania, koniecznym stało się wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań 
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projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę na etapie bezpośrednio po-
przedzającym realizację. Poniżej przedstawiono zaproponowane rozwiązania tech-
niczne i organizacyjne, z których większość udało się zastosować, co umożliwiło 
realizację kontraktu w uprzednio założonych ramach czasowych.

4.1. Użycie wysokowydajnych maszyn torowych

Podstawą sukcesu realizacji dużego zakresu robót w krótkim czasie było użycie 
pociągu do wymiany toru P-95 oraz zespołu kombajnu podtorzowego RM900 
i SVV100 (rys.6). Prawie 30 kmt zostało wykonane przy użyciu tych maszyn. 
Średni czas potrzebny na wykonanie wymiany nawierzchni torowej wraz z podto-
rzem oraz robotami towarzyszącymi (odwodnienie, system sterowania i sieć trak-
cyjna) na omawianej budowie wyniósł około 8 tygodni na szlak o długości 6-8 km 
toru.

Użycie wysokowydajnej podbijarki torowej typu CSM wraz z profilarką pry-
zmy tłucznia typu SSP110 pozwoliło na szybkie wyregulowanie położenia torów 
w planie i profilu.

Wiele różnych typów wagonów specjalistycznych również pomogło w spraw-
nym prowadzeniu robót. Zwłaszcza wagony typu MFS100, wykorzystywane do 
wsparcia dla robót wykonywanych metodą konwencjonalną przyczyniły się do 
znacznego przyspieszenia prac. Zastosowanie składów wagonów samowyładow-
czych typu szutrówka i hopper dozator również umożliwiło zrealizowanie bardzo 
ambitnego harmonogramu robót.

Rys. 6. Maszyna do układania warstw kruszyw typu SVV100

Wbudowanie nowych rozjazdów odbyło się metodą konwencjonalną. Ich wy-
miana przy użyciu technologii blokowej nie przyspieszyłaby realizacji robót, ze 
względu na wielobranżowość oraz duży zakres przebudowy stacji, gdzie czas wy-
konywania pozostałych robót kontraktowych determinował długość potrzebnych 
zamknięć torowych.

4.2. Wyrównanie naprężeń toru bezstykowego oraz połączenia szyn

Użycie wysokowydajnych zgrzewarek torowych oraz odpowiednie planowanie 
wykonania robót pozwoliło na wykonywanie do 30 zgrzewów szyn w torze w ciągu 
jednej zmiany roboczej (12 godzin). Dodatkowo zastosowanie zarówno naprężaczy 
torowych jak i podgrzewaczy szyn pozwoliło na ograniczenie robót straconych oraz 
przyspieszenie robót w okresach niskich temperatur.
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Przy planowaniu robót łączenia szyn w torze w tak dużym zakresie należało 
przewidzieć duży potencjał ludzki potrzebny do luzowania i przytwierdzania szyn 
do podkładów. Robotników na czas tych robót przesuwano z innych frontów oraz 
wynajmowano dodatkowo tylko na ten zakres prac.

4.3. Logistyka materiałowa

Dużym wyzwaniem w trakcie budowy było zapewnienie odpowiednich dostaw 
materiałów na czas. Zwłaszcza dostawy kruszyw nastręczały bardzo dużo proble-
mów. Było to spowodowane bardzo dużym zapotrzebowaniem rynku na dostawy 
kruszyw w ówczesnym czasie. Pociągi przyjeżdżały nieregularnie, z wydłużonym 
czasem obrotu i w mniejszej ilości niż zakładano. Rozwiązaniem okazało się zamó-
wienie kruszyw u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie brak konieczności jazdy po 
zatłoczonej polskiej sieci kolejowej powodował, że dostawy realizowano w zasadzie 
terminowo. Nie mniej jednak w przypadku dużej ilości kruszywa przeznaczonego 
na warstwę ochronną (niesortu kamiennego) problemem okazywały się ograni-
czone powierzchniowo place składowe. Musiały one być zlokalizowane w pobliżu 
torów bez sieci trakcyjnej, na które możliwy był wjazd składów dostawczych oraz 
roboczych. Należało w umiejętny sposób zaplanować rozładunki materiału przy-
wożonego z kopalni w przerwach pracy pociągu podtorzowego.

Podkłady kolejowe zamówiono na uprzednio zorganizowane place składowe, 
gdzie były przeładowywane na składy robocze od P-95. Takie podejście zagwaran-
towało nieprzerwaną pracę pociągu do wymiany toru.

4.4. Lepszy materiał na warstwy ochronne

Możliwość zastosowania ulepszonego materiału na warstwy ochronne pojawiła 
się bezpośrednio przed rozpoczęciem robót. Niestety ze względu na konieczność 
wykonania dodatkowych badań poligonowych nie udało się w ramach omawiane-
go kontraktu zastosować tego rozwiązania. Poniżej opisany materiał ze względu na 
jego lepsze parametry umożliwiłby zastosowanie warstw ochronnych o mniejszej 
grubości, co bezpośrednio przeniosłoby się na przyspieszenie robót podtorzowych. 
Mniejsza grubość warstwy ochronnej to również mniej materiału, który należy 
przywieźć i zmagazynować, co również ma istotny wpływ na czas wykonania 
i koszty inwestycji.

Niesort kamienny zaproponowany do realizacji robót (rys. 5) posiadał deficyt 
ziaren o średnicy mniejszej od 0,1mm. Kruszywo takie potrzebuje zwiększonej 
ilości energii, jaką należy zastosować dla uzyskania odpowiedniego zagęszczenia 
warstwy zbudowanej z tego materiału w stosunku do materiału posiadającego 
większe ilości ziaren drobnych. Drobne frakcje w kruszywie warstwy ochronnej 
przy odpowiedniej wilgotności można potraktować jako pewnego rodzaju smar 
poprawiający urabialność i zagęszczalność mieszanki kruszywowej. Wykonawca 
zaproponował użycie odpowiedniego dodatku popiołów lotnych do kruszywa, 
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który zwłaszcza przy zastosowaniu metody zmechanizowanej układania warstwy 
ochronnej przyniósłby pozytywne efekty.

Uziarnienie mieszaniny popiołowo-kruszywowej można wyznaczyć za pomocą 
poniższego wzrou [1]:

                                                                                 [%]

gdzie:
zd – zawartość w mieszance ziaren o wymiarach mniejszych od „d” [%],
zdp – zawartość ziaren o wymiarach mniejszych od „d” w popiele lotnym [%],
zdn – zawartość ziaren o wymiarach mniejszych od „d” w niesorcie [%],
 Mp – udział popiołu w mieszaninie popiołowo gruntowej [%],
Mn – udział niesortu w mieszaninie popiołowo gruntowej [%],

Korzystając z powyższego wzoru można uzyskać krzywą uziarnienia dla niesor-
tu z dodatkiem popiołów lotnych w ilości 10% wagowo (rys. 7). Na rysunku tym 
pokazano także krzywą uziarnienia popiołu lotnego.

Rys. 7. Uziarnienie mieszanki kamiennej przyjętej do badań stabilizowanej 10% popiołu lotnego typu PKb

Zaproponowana zmiana uziarnienia niesortu kamiennego daje wymierne ko-
rzyści parametrów zwiększenia nośności oraz zagęszczalności warstw wykonanych 
z proponowanego materiału. Zostało to potwierdzone w trakcie szeregu badań 
laboratoryjnych i terenowych wykonanych przez autora niniejszego artykułu.

Niżej przedstawiono wyniki badań nośności trzech warstw ochronnych wbudo-
wanych pod czynnym torem kolejowym na linii magistralnej. Warstwy wykonano 
z niesortu kamiennego, niesortu z dodatkiem popiołów lotnych aktywnych (po-
chodzących ze spalania węgla brunatnego PBb) oraz niesortu z dodatkiem popio-
łów lotnych nieaktywnych (pochodzących ze spalania węgla kamiennego PKb). 
Poprzez aktywność popiołu należy rozumieć tutaj jego właściwości wiążące. Bada-
nia wykonano płytą sztywną VSS w trzech różnych momentach: po trzech dniach 
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od wykonania warstw przed przykryciem ich nawierzchnią tłuczniową, po 100 
dniach eksploatacji oraz po 15 latach eksploatacji (rys. 8). Wyniki potwierdzają, że 
przy zastosowaniu takiego rozwiązania projektowaną grubość warstw ochronnych 
można by zmniejszyć o 15% bez negatywnego wpływu takiego rozwiązania na 
nośność wbudowywanej warstwy. Dałoby to wymierne korzyści odnośnie czasu 
potrzebnego na realizację zadania.

Rys. 8. Wyniki badania wtórnego modułu odkształcenia warstwy niesortu poddanej obciążeniu eks-
ploatacyjnemu

 

5. podsumowanie

Dzisiejsze budownictwo kolejowe stawia przed Wykonawcami nowe wyzwa-
nie – realizację robót w bardzo krótkich okresach czasu. Ruch kolejowy jest coraz 
większy i nie należy spodziewać się, że zamknięcia torowe będą wystarczające dla 
realizacji robót w starym modelu wykonania. Nowoczesne podejście do planowa-
nia zamknięć torowych oraz stosowanie nowych rozwiązań technologicznych, jak 
i projektowych, pozwala na znaczne przyspieszenie procesu modernizacji polskich 
linii kolejowych. Ważnym jest, by wizja nowoczesnej realizacji robót była brana 
pod uwagę na każdym etapie inwestycji. Wymaga to niestety znacznego wysiłku 
po stronie Zamawiającego na etapie sporządzania dokumentacji przetargowych 
i przygotowywania inwestycji. Z jednej strony należy przewidzieć niezbędne za-
mknięcia torowe z odpowiednim wyprzedzeniem, a z drugiej strony jasno i kla-
rownie określić wymagania co do technologii wykonania robót, a później konse-
kwentnie je wdrażać.
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streszczenie. Rozwój techniki i jej interdyscyplinarność spowodował, że aktualnie na kolei 
w coraz szerszym zakresie wykorzystywane są sztuczne satelity Ziemi. Techniki satelitarne zostały 
wprowadzone na tereny kolejowe przez geodetów. Pierwotnie wykorzystywane były tylko do pomia-
rów punktów osnów geodezyjnych. Z czasem zaczęto stosować pomiary satelitarne do zastosowań nie 
wymagających pośrednictwa geodetów, a związanych ze śledzeniem taboru w ruchu czy też łączno-
ści. W pracy scharakteryzowano geodezyjne wykorzystywanie nawigacyjnych sztucznych satelitów 
Ziemi. Zasadniczą treść opracowania stanowi zwięzła, z racji liczby, charakterystyka wszystkich 
29 projektów (stan na jesień 2019) zrealizowanych i realizowanych dzięki zaangażowaniu się 
w branżę kolejową Europejskiej Agencji Kosmicznej poprzez program Space4Rail.

słowa kluczowe: ESA, Space4Rail, SatCom, SatNav, wirtualne balisy

1. Wprowadzenie

Rozwój techniki i jej tendencje do zastosowań interdyscyplinarnych spowodo-
wał, że na kolei w coraz szerszym zakresie zaczęto sięgać do technik satelitarnych. 
Satelitarne techniki pomiarowe zostały wprowadzone na tereny kolejowe przez 
geodetów. Pierwotnie wykorzystywane były do pomiarów punktów geodezyjnych 
w geodezji kolejowej. Z czasem zaczęto stosować pomiary satelitarne do zasto-
sowań nie wymagających pośrednictwa geodetów, a związanych ze śledzeniem 
taboru w ruchu. Satelity są też kluczowym elementem niezawodnych systemów 
łączności.

Ziemia posiada tylko jednego naturalnego satelitę, którym jest Księżyc. Na-
tomiast aktualnie umieszczonych jest nad Ziemią ponad 5 tysięcy sztucznych sa-
telitów, w tym 5 polskich (KRAKSAT, SWIATOWID, PW-SAT2, BRITE-PL2 
oraz BRITE-PL). Najwięcej satelitów posiadają USA (1835) oraz Rosja (1523). 
Natomiast Chiny mają 370 satelitów. Sztuczne satelity Ziemi ze względu na cel, 
któremu mają służyć po umieszczeniu ich na orbitach okołoziemskich, mogą się 
bardzo różnić od siebie budową, jak i rodzajem samej orbity. W transporcie szyno-
wym wykorzystane mogą być głównie telekomunikacyjne i nawigacyjne sztuczne 
satelity Ziemi. Są też zastosowania dla satelitów meteorologicznych. Satelity tele-
komunikacyjne mogą być bierne, które przekazują sygnał nadany z Ziemi i odbity 
1  Praca wykonana w ramach subwencji badawczo-rozwojowej nr 16 16.150.545
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od nich oraz czynne, które są wyposażone w urządzenia do odbioru, wzmocnienia 
i retransmisji sygnału radiowego. Satelity nawigacyjne są sztucznymi satelitami 
Ziemi dedykowanymi wyznaczaniu pozycji obiektów nad i na Ziemi. Ich podsta-
wowe zadania to emisja bardzo stabilnych częstotliwości pomiarowych, transmi-
sja sygnału czasu własnego atomowego wzorca czasu (zegara pokładowego) i re-
transmisja informacji dotyczących efemeryd i identyfikujących satelitę. Rysunek 
1 przedstawia satelity amerykańskiego systemu nawigacji satelitarnej NAVSTAR 
GPS. Zadaniem satelitów telekomunikacyjnych (rys. 2) jest pośrednictwo w prze-
kazywaniu sygnałów użytkowników nadziemnych i naziemnych. Istnieje też kilka 
systemów komercyjnych, w których satelity telekomunikacyjne wykorzystywane 
są w nawigacji, głownie morskiej i lotniczej. Na rys. 3 przedstawiono satelity me-
teorologiczne. Satelita NASA jest najmniejszym satelitą na świecie do wykrywania 
huraganów w projekcie CYGNSS.

Aby monitorować pogodę w dużych skalach i z wysoką częstotliwością najko-
rzystniej jest umieścić satelitę na orbicie geostacjonarnej. Na takiej orbicie satelita 
jest w stanie stale obserwować prawie całą półkulę. Niestety satelita umieszczony 
na tej orbicie znajduje się 35 786 km nad Ziemią (nad równikiem), co bardzo 
utrudnia uzyskanie wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Jedynie do śledzenia 
chmur nad kontynentami wysoka rozdzielczość przestrzenna nie jest koniecz-
na. W przypadku aplikacji wymagających wysokiej rozdzielczości konieczne jest 
umieszenie satelity na orbicie typu LEO (Low Earth Orbit), generalnie kilkaset 
kilometrów nad powierzchnią Ziemi. W takim przypadku nie jest możliwy ciągły 
monitoring danego obszaru, a jedynie okresowy, gdy satelita przelatuje nad nim.

 Rozwój techniki i technologii spowodował, że sztuczne satelity Ziemi, być 
może niespodziewanie dla samych kolejarzy, znalazły praktyczne zastosowania 
również w transporcie szynowym i na terenach kolejowych.

Rys. 1. Satelity nawigacyjne systemu NAVSTAR GPS 
Źródło: www.lockheedmartin.com

Rys. 2. Satelita telekomunikacyjny Inmarsat, Rozpiętość paneli słonecznych 40.6 m 
Źródło: www.inmarsat.com
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Rys. 3. Satelity meteorologiczne 
Źródło: www.meteofrance.fr, www.nasa.gov

Rys. 4. Rodzaje orbit sztucznych satelitów Ziemi

2. Geodezyjne pomiary satelitarne na terenach kolejowych

Pierwszym powszechnym i komercyjnym wykorzystaniem sztucznych sate-
litów Ziemi na terenach kolejowych było wyznaczanie współrzędnych punktów 
osnów geodezyjnych przez geodetów. W przypadku wyznaczania współrzędnych 
z wykorzystaniem satelitów konieczny jest równoczesny odbiór sygnału z mini-
mum 4 satelitów systemu nawigacji satelitarnej, aby możliwe było rozwiązanie 
4 równań z niewiadomymi X, Y, Z, t. Początkowo dostępne były tylko sateli-
ty nawigacyjne systemu amerykańskiego NAVSTAR GPS, później rosyjskiego 
systemu GLONASS, a aktualnie także europejskiego Galileo i chińskiego Be-
idou-2, zwanego także COMPASS. Pomiary te realizowane były metodą statycz-
ną. Umożliwia ona osiągnięcie najwyższej dokładności spośród wszystkich sate-
litarnych technikach pomiarowych, ale przy dłuższym czasie obserwacji, rzędu 
od kilkudziesięciu minut do nawet kilku godzin. Nie mniej, o ile sama techni-
ka pomiarowa umożliwia osiąganie dokładności milimetrowych współrzędnych 
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punktów, o tyle w praktyce nie zawsze wykonawcom udaje się osiągnąć taką 
jakość wyników pomiarów.

Rozwój satelitarnych technik pomiarowych wprowadził do zastosowań ko-
mercyjnych kinematyczne pomiary satelitarne czasu rzeczywistego RTK (Real 
Time Kinematic GPS) oraz RTN (Real Time Network). Czas pomiaru skrócił 
się do sekund, współrzędne odbiornik satelitarny oblicza bezpośrednio w tere-
nie, ale kosztem mniejszej dokładności niż w pomiarach statycznych, a przede 
wszystkim z mniejszą niezawodnością wyników pomiarów. Satelitarne pomiary 
kinematyczne czasu rzeczywistego umożliwiły wykonywanie geodezyjnych prac 
realizacyjnych. Technika RTK wymaga ustawienia fizycznej stacji referencyjnej 
nad punktem osnowy i transmisji przez nią danych referencyjnych dla odbior-
ników wykonawców pomiarów. W kontekście dalszego rozwoju satelitarnych 
technik pomiarowych można to uznać za atut, wpływający na lepszą jakość wy-
ników. Nie mniej kluczowym wymogiem jest wysoka dokładność współrzędnych 
stacji referencyjnych. Błędy pozycji stacji referencyjnej przekładają się bowiem 
wprost na błędy systematyczne w pozycji punktów mierzonych w nawiązaniu do 
danej stacji referencyjnej. Specyfika pomiarów na terenach kolejowych, związa-
na z ich liniowym charakterem, może skutkować koniecznością wykorzystania 
w pomiarach RTK innej stacji referencyjnej. Zmiana stacji referencyjnej w po-
miarach obiektu może spowodować skokową zmianę wartości błędów pozycji 
punktów mierzonych.

Pomiary RTK były limitowane odległością odbiornika wykonawcy od sta-
cji referencyjnej do kilkunastu kilometrów i to w przypadku braku przeszkód 
terenowych dla propagacji fal elekromagnetycznych. Istotne dla możliwości 
wyznaczenia pozycji z pomiarów RTK zakłócenia elektromagnetyczne wystę-
pują w praktyce znacznie rzadziej niż przesłonięcia horyzontu. W warunkach 
rzeczywistych wpływ przeszkód terenowych i niekorzystnego ukształtowania 
terenu może skrócić odległość odbiornika ruchomego (odbiornika wykonawcy 
pomiarów) od stacji referencyjnej do kilkuset metrów lub nawet jeszcze bardziej. 
Ograniczenia pomiarów RTK były przyczyną badań, a w konsekwencji pojawie-
nia się pomiarów RTN. Ich atutem był brak wymogu ustawiania przez geode-
tów własnych stacji referencyjnych. Do pomiarów RTN budowę infrastruktury 
naziemnej przejmowały jednostki administracji geodezyjnej i firmy komercyj-
ne. Było to możliwe, gdyż w pomiarach RTN odległości między stacjami re-
ferencyjnymi mogły wynosić kilkadziesiąt, a nawet 100 kilometrów, a nie jak 
w pomiarach RTK kilkanaście kilometrów. W Polsce powstało i funkcjonuje 5 
konkurencyjnych dla siebie sieci stacji referencyjnych umożliwiających realizację 
pomiarów RTN.

Ostatnią techniką pomiarową umożliwiającą satelitarne wyznaczanie pozycji 
jest PPP (Precise Point Positioning) w postprocessingu oraz RTK PPP w czasie 
rzeczywistym. Jej zaletą jest brak dość kosztownej infrastruktury naziemnej, co 
pociąga za sobą konieczność łączności satelitarnej w celu uzyskania danych ser-
wisów naziemnych poprawiających dokładność wyznaczanych pozycji [1].
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3. program space4rail

W wykorzystanie sztucznych satelitów Ziemi w transporcie szynowym zaan-
gażowała się bardzo poważna instytucja europejska, którą jest Europejska Agencja 
Kosmiczna (ESA). Od 2012 roku ESA współpracuje z Europejską Agencją Kole-
jową (EUAR – European Agency for Railways). Wspólnym polem zainteresowań 
obydwu Agencji są badania nad wykorzystaniem łączności satelitarnej (SatCom) 
oraz pozycjonowania satelitarnego (SatNav) w transporcie szynowym. ESA zaini-
cjowała program o nazwie Space4Rail. Jest to inicjatywa bardzo rozbudowana, 
obejmująca różne aspekty wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi na kolei, 
złożona z wielu różniących się projektów, z których pierwsze rozpoczynały się 
w 2001 r. Na stronie Agencji [2] wyszczególnionych jest aż 29 projektów, w tym 
7 trwających aktualnie, a 1 o charakterze konkursowym dla kolei brytyjskich, 
w którym oczekuje się na propozycje tematów badawczych.

W programie Space4Rail wyróżnić można główne obszary badawczo-rozwojo-
we i wdrożeniowe dotyczące:

– Zaawansowanych badań systemów telekomunikacyjnych (ARTES – Ad-
vanced Research in Telecommunications Systems);

– Ogólnego programu technologii wsparcia (GSTP – General Support 
Technology Programme);

– Programu badań technologii (TRP – Technology Research Programme);
– Programu studiów ogólnych (GSP – General Studies Programme).
Najnowszym program jest program wsparcia nawigacji satelitarnej (NAVISP – 

Navigation Innovation and Support Programme). Trudno doszukać się w nim bez-
pośrednich odniesień do tematyki kolejowej, ale istnieje związek pośredni, gdyż 
efekty programu zostaną wykorzystane także w branży kolejowej.

Do obszarów tematycznych programu należą:
– Internet szerokopasmowy dla pasażerów: umożliwienie korzystania z in-

ternetu w pociągu w przypadku braku zasięgu sieci naziemnych GSM, 
głównie na obszarach wiejskich, uzupełnionego sieciami naziemnymi. 
Działania podjęte w ramach projektów SAET, EOMST.

– Sygnalizacja: niskokosztowa sygnalizacja poprzez wykorzystanie sztucz-
nych satelitów nawigacyjnych GNSS i łączności satelitarnej SatCom 
z zastosowaniem wirtualnych balis i niezależnych od operatora rozwią-
zań telekomunikacyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań na przejazdach 
kolejowych. Podjęto działania w projektach: 3InSat, SBSRailS, SatCom 
Rail, EMUSER, INLU, RailSafe, LeCross, Saferail.

– Monitorowanie infrastruktury kolejowej: monitoring stabilności i osia-
dań poddtorza oraz osuwisk oraz zapobieganie upadkom kamieni. Pod-
jęto działania w projektach: MATIST, LIVE LAND.

– Śledzenie (tracking): monitorowanie aktywów kolejowych w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej. Podjęte działania: SA-
MOLOSA, IRIS.
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Lista projektów składających się na program Space4Rail (jesień 2019) wraz ze 
stanem realizacji i krajem głównego wykonawcy, kolejność wg ESA, generalnie od 
projektów najnowszych do najstarszych:

  1) Iris4Rail – Iris for Railway Communications – zakończony, Włochy
  2) SBS-RailS – Space Based Services for Railway Signalling – zakończony, 

Włochy
  3) SBS RailS Phase 2.1 – Technology Demonstrator for the Certification of 

a Satellite-based ERTMS L2 Regional Line Solution – w trakcie realizacji, 
Włochy

  4) Sim4Rail – w trakcie realizacji, Włochy
  5) CAPRESE Techniques Supporting Resilience for High Integrity Train 

Control Applications – w trakcie realizacji, Wielka Brytania
  6) SAT4TRAIN – w trakcie realizacji, Włochy
  7) STEMS – System Suitability Study for Train Positioning using GNSS 

in the European Rail Traffic Management System – w trakcie realizacji, 
Wielka Brytania

  8) INLU – Signal Processing Techniques for the Integrity of Navigation for 
Land Users – zakończony, Niemcy

  9) RAILSAFE – Innovative Satellite-based Position, Navigation and Timing 
Concepts for New Railway Safety of Life Applications – zakończony, 
Hiszpania

10) LiveLand – LiveLand: Predicting, Monitoring and Alerting of Landslides 
and Subsidence Affecting Transport Infrastructure – zakończony, Wielka 
Brytania

11) RailSAT – zakończony, Holandia
12) EOMST – w trakcie realizacji, Belgia
13) SatApps Space Technologies for Machine-2-Machine Applications – za-

kończony, Szwajcaria
14) EMUSER – Enhanced Mulit-Sensor Data Handler for Railways – zakoń-

czony, Włochy
15) SaMoLoSa – zakończony, Belgia
16) 3INSAT – zakończony, Niemcy
17) SafeRail – w trakcie realizacji, Niemcy
18) SAET – SATELLITE ACCESS FOR EUROPEAN TRAINS – zakończo-

ny, Włochy
19) LeCross – zakończony, Finlandia
20) MATIST – zakończony, Szwajcaria
21) SPACE FOR RAIL PRIZE – konkurs
22) SATCOM Rail – zakończony, Hiszpania
23) IRISS – zakończony, Wielka Brytania
24) BROADBAND TO TRAINS – zakończony, Wielka Brytania
25) EGNOS Controlled Railway Equipment (ECORAIL) – zakończony, Francja
26) RadioCompass – zakończony, Niemcy
27) Railway User Navigation Equipment (RUNE) – zakończony, Włochy
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28) INTEGRAIL – GNSS-1 Rail User Navigation Equipment – zakończony, 
Niemcy

29) LOCOLOC – zakończony, Francja

4. charakterystyka projektów programu space4rail

space4rail nawet pod względem liczby projektów jest bardzo obszernym pro-
gramem badawczo-rozwojowym. W ramach jednego obszaru tematycznego jest 
realizowanych kilka zróżnicowanych projektów. O ile nieprzerwany dostęp do sze-
rokopasmowego internetu dla pasażerów poprawia tylko komfort podróży, o tyle 
większość projektów związanych jest z zapewnieniem bezpieczeństwa transportu 
szynowego w sposób ekonomiczny i niezawodny. W projektach są podejmowane 
zarówno nowe wyzwania dla branży kolejowej, jak i dostosowywanie istniejących, 
sprawdzonych rozwiązań.

Jednym z krytycznych aspektów związanych z bezpieczeństwem w transporcie 
szynowym jest łączność. W artykule ze stycznia 2019 [9] prezes UTK napisał: 
„Od 2025 roku podstawowym systemem łączności na kolei będzie GSM-R. Do-
tychczas używane radio działające w paśmie 150 MHz będzie można wykorzystać 
jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei. 
Wdrożenie systemu GSM-R to przełomowy projekt, który umożliwi budowę no-
woczesnego i innowacyjnego systemu kolejowego w Polsce. Dlatego trzeba się 
do niego odpowiednio przygotować, a przedstawiciele rynku kolejowego powinni 
zacząć działania już w tym roku”. Jest to bardzo drogi element bezpieczeństwa na 
kolei. Pod koniec marca 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały kon-
trakt o wartości ok. 2.8 mld PLN na budowę systemu GSM-R dla 13 800 km linii 
[8]. Natomiast Komisja Europejska zwróciła uwagę na ryzyko starzenia się i nasy-
cenia obecnego naziemnego systemu łączności kolejowej (GSM-R) do 2030 roku. 
W tym kontekście można zwrócić uwagę na prace podjęte przez UIC nadmienione 
w charakterystyce pierwszego z opisywanych projektów. Kolejność przedstawia-
nych projektów jest zgodna z kolejnością na stronie ESA, która generalnie odpo-
wiada od najnowszych do najstarszych projektów.

Projekt iris4rail (Iris for Railway Communications) to projekt adaptujący 
istniejący system Iris typu SatCom do specyfiki i realiów transportu szynowego. 
Iris to satelitarny system komunikacyjny do zarządzania ruchem lotniczym oparty 
na technologii zapewniającej zarówno bezpieczeństwo, jak i cyberbezpieczeństwo 
usług powietrze-ziemia. Opracowany został przez konsorcjum przemysłowe kiero-
wane przez Inmarsat, czyli firmę z 40-letnim doświadczeniem, która jest właścicie-
lem i operatorem 13 satelitów geostacjonarnych. Satelity Inmarsat są wyposażone 
w BGAN (Broadband Global Area Network), IoT (Internet of Things), M2M 
(Machine-to-Machine i usługi głosowe. System Iris charakteryzuje się wysoką 
pojemnością, szerokim i jednorodnym zasięgiem, modułowością do regionalnego 
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i globalnego wdrażania systemu, wysokimi standardami bezpieczeństwa i wyma-
ganiami dotyczącymi wydajności (dostępność, integralność, opóźnienie). Iris jest 
gotową technologią, która zintegrowana z systemami naziemnymi może natych-
miast zapewnić wymaganą wydajność, zapewniając jednocześnie wystarczającą 
pojemność do obsługi prognozowanego średnioterminowego ruchu danych w naj-
bardziej ruchliwych obszarach kontynentalnych.

Warto podkreślić, że system Iris4Rail w ramach projektu ESA był badany pod 
kątem jego wykorzystania w projektowanym przez UIC (International Union of 
Railways, fr. Union Internationale des Chemins de fer) światowym systemie tele-
komunikacyjnym FRMCS (Future Rail Mobile Communications System) [3]. Ma 
on być następcą GSM-R, który z takim trudem i przy dużych kosztach jest wdra-
żany aktualnie w Polsce. W dniach 13-14.05.2019 odbyła się w siedzibie głównej 
UIC w Paryżu pierwsza konferencja poświęcona FRMCS.

Projekt sBsrails (Space Based Services for Railway Signalling) to w istocie 
studium wykonalności zastosowania usług kosmicznych dla sygnalizacji kolejowej. 
Projekt poświęcony był zbadaniu, w jaki sposób zintegrowane rozwiązanie nawi-
gacji satelitarnej i komunikacji satelitarnej może uzupełnić europejski system za-
rządzania ruchem kolejowym (ERTMS) poziomu 2. Systemy nawigacji satelitarnej 
można zintegrować z pokładowymi i przytorowymi systemami sygnalizacji tak, 
aby zagwarantować wymagany poziom bezpieczeństwa (Safety Integrity Level – 
SIL4), który jest obecnie zapewniany przez istniejące systemy detekcji pociągów. 
Systemy komunikacji satelitarnej mogą uzupełniać, a nawet zastępować komuni-
kację naziemną. W fazie 2.1 projektu SBS-RAILS ma zostać zaprojektowany, zbu-
dowany i przetestowany na pilotażowej linii Pinerolo-Sangone pierwszy europejski 
odcinek z systemem sterowania pociągiem oparty na standardzie ERTMS L2 ba-
seline 3, działający z nawigacją satelitarną i satelitarną telekomunikacją. W pro-
tokole ustaleń dotyczących ERTMS z 2016 r. zapisano ewoluowanie platformy 
ERTMS, a jedną z innowacji mają być właśnie technologie satelitarne. Korzyścią 
z ich zastosowania jest zmniejszenie kosztów dzięki zastąpieniu balis fizycznych 
balisami wirtualnymi oraz docelowo nawet eliminacja GSM-R. Technologie sa-
telitarne są obsługiwane zupełnie zewnętrznie w stosunku do ERTMS. Oprócz 
zmniejszenia kosztów samych systemów należy uwzględnić redukcje kosztów eks-
ploatacji i utrzymania całego działającego systemu ERTMS. ESA oszacowała, że 
system ERTMS oparty na satelitach pozwoli zaoszczędzić do 20% w porównaniu 
z tradycyjnym rozwiązaniem ERTMS, a nawet ponad 25% w porównaniu z krajo-
wymi systemami sygnalizacyjnymi. Możliwe są także oszczędności w zapotrzebo-
waniu taboru na energię.

Celem projektu sim4rail jest zdefiniowanie funkcjonalności oraz wykonanie 
stanowiska laboratoryjnego do testów i wsparcia technologii satelitarnych PNT 
(Positioning, Navigation and Timing). Platforma ma symulować normalne oraz 
ekstremalne warunki działania technologii satelitarnych, a także różne scenariusze 
pomiarów. Stanowisko testowe ma uzupełniać testy terenowe, umożliwiając symu-
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lację warunków, których wystąpienie w terenie jest bardzo rzadkie, co utrudnia-
łoby możliwość analizy wyników uzyskanych w takich sytuacjach. Projekt skupia 
się na modelowaniu i symulacji zdarzeń, których wystąpienie budzi największe 
obawy, a także walidacji symulowanych wyników. Częścią składową stanowiska 
ma być programowy odbiornik GNSS, czyli de facto oprogramowanie symulujące 
pracę fizycznego odbiornika satelitarnego, urządzenie generujące sygnały sateli-
tarne, urządzenie umożliwiające nagrywanie i odtwarzanie sygnałów satelitarnych. 
Efektem projektu będzie de facto narzędzie dedykowane firmom, które w swojej 
podstawowej działalności opracowują technologie lub aplikacje oparte na GNSS 
dla kolei.

Rys. 5. Systemy z balisami fizycznymi i wirtualnymi

Projekt caprese skupia się na pracach dotyczących technik umożliwiających 
badanie integralności obserwacji fazowych GNSS do zastosowania w aplikacjach 
związanych z bezpieczeństwem życia na kolei, zwanych potocznie SoL (Safety of 
Life), a w szczególności ewolucją europejskiego systemu zarządzania ruchem kole-
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jowym (ERTMS) w kierunku wykrywaniem wirtualnych balis za pomocą GNSS. 
Satelitarne obserwacje fazowe są znacznie bardziej dokładne niż satelitarne obser-
wacje kodowe. Aktualnie nie mają one certyfikatów integralności umożliwiających 
ich stosowanie na kolei. W aplikacjach typu SoL zawsze pojawia się pojęcie inte-
gralności, gdyż na podstawie ich działania są podejmowane decyzje mające wpływ 
na życie ludzkie.

Integralność danych to własność wykluczająca wprowadzanie w nieautoryzo-
wany sposób zmian w tych danych. Ochrona integralności w informatyce i te-
lekomunikacji polega na zapobieganiu przypadkowemu zniekształceniu danych 
podczas ich transmisji, zapisu i odczytu. W przypadku pomiarów satelitarnych 
definicja pojęcia integralności jest bardziej złożona i ma swoje źródło w doku-
mencie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która jest 
wyspecjalizowaną agencją ONZ utworzoną w 1944 r. ICAO współpracuje ze 193 
państwami członkowskimi i grupami interesariuszy, mając na celu osiągnięcie po-
rozumienia w sprawie międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowa-
nia (SARPs – Standards and Recommended Practices) oraz polityk wspierających 
bezpieczny, wydajny, ekonomicznie zrównoważony i ekologiczny sektor lotnictwa 
cywilnego. SARPs są wykorzystywane przez państwa członkowskie ICAO w celu 
zapewnienia zgodności funkcjonowania lokalnego lotnictwa i przepisów z norma-
mi globalnymi [10]. Można tu dostrzec analogię do kolejowej interoperacyjności.

Integralność wg definicji ICO jest to miara zaufania, którą można pokładać 
w poprawności informacji dostarczanych przez cały system. Integralność obejmuje 
zdolność systemu do dostarczania użytkownikowi aktualnych i ważnych ostrzeżeń 
(alertów). Definicja obejmuje więc zdolność systemu do ostrzegania użytkownika, 
gdy system nie powinien być używany do zamierzonej operacji (alert) w z góry 
zadanym czasie (czas do ostrzeżenia). Dla lepszego zrozumienia znaczenia pojęcia 
integralności można podać, że lotnictwo cywilne wymaga informacji o dokładności 
na poziomie ufności 95%, a w przypadku integralności zakres poziomu ufności 
zawiera się w przedziale od 99.999% do 99.9999999%.

Pomiary fazowe, będące głównym przedmiotem badań w projekcie CAPRESE 
ze względu na swój odmienny charakter w stosunku do pomiarów kodowych są 
wrażliwe na zjawisko nieciągłości obserwacji, wielotorowości sygnałów satelitar-
nych powodowanych ich odbiciami od elementów infrastruktury kolejowej, które 
mogą być również źródłem interferencji elektromagnetycznych. W ramach pro-
jektu będą prowadzone również badania nad wykorzystaniem techniki PPP (Pre-
cise point Positioning).

Zastąpienie balis fizycznych balisami wirtualnymi jest przedmiotem badań 
niejednego projektu programu Space4Rail. W projekcie CAPRESE detekcja balis 
wirtualnych ma być realizowana z wykorzystaniem RRAIM (Relative Receiver Au-
tonomous Integrity Monitoring). Są to moduły dedykowane badaniu integralności 
danych, w które wyposażane są odbiorniki satelitarne.

Celem projektu sat4train jest opracowanie platformy do komunikacji, 
która umożliwi korzystanie ze wszystkich naziemnych i satelitarnych usług ko-



275Wykorzystanie sztucznych satelitóW ziemi W transporcie kolejoWym

munikacyjnych dostępnych publicznie, tzw. MLCP (Multi Link Communication 
Platform).

W projekcie stems (System Suitability Study for Train Positioning using 
GNSS in the ERTMS) głównym zadaniem badawczym jest zastąpienie balis fi-
zycznych balisami wirtualnymi. Różnica w stosunku do innych projektów z tej 
tematyki polega na szczegółowej analizie przydatności obecnej generacji satelitów 
SBAS do zastosowania w aplikacji wykrywania wirtualnych balis ERTMS. Systemy 
SBAS (Satellite Based Augmentation System) to systemy satelitarnego wspoma-
gania pozycjonowania przez globalne systemy GPS. Systemy SBAS mają zasięgi 
regionalne (kontynentalne). Ich segment kosmiczny zbudowany jest z kilku sate-
litów geostacjonarnych.

Projekt inlu (Signal Processing Techniques for the Integrity of Navigation 
for Land Users) powstał z myślą dopracowania usług SoL i koncepcji integralno-
ści nawigacji satelitarnej GNSS na poziomie odpowiadającym tym opracowanym 
i zastosowanym dla lotnictwa w systemach SBAS. Różnice między zastosowaniami 
lotniczymi a lądowymi są istotne, a stanowi o nich np. występowanie na lądzie 
wielotorowości sygnałów satelitarnych, przesłonięć uniemożliwiających odbiór sy-
gnału satelitarnego i interferencji fal. Projekt obejmuje dość wszechstronne testy 
algorytmów integralności dla użytkowników lądowych, w tym na kolei. Zasadni-
czymi komponentami w projekcie INLU są moduł generowania scenariuszy i mo-
dułów przetwarzania. Scenariusz uwzględniając: zdefiniowaną przez użytkownika 
trajektorię przemieszczania się, dane o konstelacji satelitów, modele efektu wie-
lotorowości sygnałów satelitarnych, modele zagrożeń generuje sygnały satelitów. 
INLU oferuje możliwość generowania danych z czujników bezwładnościowych, 
danych z magnetometru, danych altimetru ciśnieniowego i danych z odometrów. 
W module przetwarzania stosowane są różne techniki w celu zbadania integralno-
ści sygnałów satelitarnych. Pomiary, które przejdą te testy są przetwarzane w celu 
uzyskania pozycji i czasu GNSS. W przypadku rozwiązań, które integrują pomiary 
GNSS z dodatkowymi danymi z czujników również stosowane są odpowiednie 
algorytmy badania integralności.

Zadaniem projektu railsafe (Innovative Satellite-based Position, Navigation 
and Timing Concepts for New Railway Safety of Life Applications) było zbadanie 
koncepcji wykorzystania nawigacji satelitarnej do sterowania pociągiem koncen-
trując się na aspektach bezpieczeństwa. W tym celu analizowano, w jaki sposób 
różne techniki zwiększania bezpieczeństwa pozycjonowania satelitarnego GNSS, 
takie jak SBAS, GBAS lub RAIM mogą być wykorzystane lub dostosowane do 
zastosowania w transporcie szynowym. Celem, którzy przyświecał projektowi była 
ocena możliwości rezygnacji z balis fizycznych bez zmniejszenia poziomu bezpie-
czeństwa w transporcie kolejowym.
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Projekt liveland wspiera monitoring sieci transportowych i ocenę zagrożenia 
osuwiskami obszarów przez które przebiegają, zapewniając informacje o zagroże-
niach geologicznych na poziomie regionalnym, sieciowym i lokalnym. Zaprojek-
towany system wykorzystuje do tego celu zintegrowane dane z satelitów obser-
wujących Ziemię meteorologicznych i nawigacyjnych. Do kluczowych zagadnień 
projektu należą:

– poprawa prognozowania osuwisk na poziomie regionalnym i sieciowym;
– ekonomiczny monitoring nachylenia i niebezpieczeństwa osiadania na ob-

szarze sieci;
– przedstawianie prognoz wskazujących na zwiększone prawdopodobieństwo 

wystąpienia osuwiska w celu ustalenia priorytetów działań i złagodzenia 
skutków w przedziale 1-5 dni oraz prognoz średnioterminowych (15 dni – 
30 dni);

– zapewnienie możliwości niezawodnego monitorowania określonych, często 
odległych miejsc, aby ostrzegać przewoźników o wszelkich zagrożeniach 
geologicznych i osiadaniach.

LiveLand został zastosowany testowo w miejscach zagrożeń w całej Szkocji. Po 
sprawdzeniu skuteczności działania systemu projekt będzie rozszerzony na całą 
Wielką Brytanię z możliwością ekspansji na Europę i świat.

Celem projektu railsat była ocena wykonalności technicznej i opłacalności 
ekonomicznej usług, które usprawniłyby obecnie stosowane techniki monitoro-
wania geometrii torów kolejowych i otaczającego środowiska za pomocą danych 
satelitarnych. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano obserwacje Ziemi, satelitar-
ną interferometrię radarową InSAR (Synthetic Aperture Radar Interferometry) 
oraz dane nawigacji satelitarnej. InSAR jest teledetekcyjną metodą stosowaną do 
badania zmian ukształtowania powierzchni Ziemi. Wykorzystuje wzajemne prze-
sunięcia fazy sygnału dwóch zobrazowań SAR tego samego obiektu wykonanych 
z nieznacznie różniących się pozycji. W oparciu o różnice fazy odpowiadających 
sobie sygnałów radarowych z kolejnych zobrazowań SAR uzyskuje się informację 
o wartościach względnych rzędnej powierzchni terenu lub jej zmianach w czasie. 
Zakładając znane teoretyczne położenie toru możliwe jest wyznaczanie wysoko-
ściowych zmian jego położenia tą techniką. W programie wyszczególniono obsza-
rowo 4 rodzaje analiz:

– regionalna, w celu jakościowego zbadania ogólnych trendów deformacji te-
renu, takich jak powolne osuwanie się ziemi, osuwanie spowodowane przez 
wydobycie, które mogą mieć wpływ na tor;

– korytarz o szerokości 50-100 m z celami j.w.
– korytarz o szerokości 10-25 m w celu zbadania deformacji podtorza i stabil-

ności toru (ocena ryzyka związanego z podłożem, punktów przejściowych, 
przepustów, wiaduktów, przejazdów kolejowych itp.);

– korytarz 3-5 m w celu zbadania deformacji poszczególnych torów i korelacji 
z innymi danymi pomiaru geometrii torów.
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Projekt eomst typu SatCom dotyczy zbadania możliwości wykorzystania 
usług internetowych w pociągach dużej prędkości. System korzysta z wielu tech-
nologii komunikacyjnych w celu uzyskania dostępu do Internetu przez GSM, 
WiFi i satelity telekomunikacyjne. O wyborze źródła internetu decyduje router 
dostępu mobilnego, który zarządza łączami w zależności od ich dostępności tak, 
aby zapewnić ciągłość dostępności usługi.

Z projektem satapps (Space Technologies for Machine-2-Machine Applica-
tions) związane są takie określenia, jak Machine to Machine (M2M), Internet of 
Things (IoT) oraz Industry 4.0 odnoszące się do platform wymiany danych po-
między różnymi urządzeniami za pośrednictwem internetu bez udziału człowieka. 
Składają się na nie inteligentne, autonomiczne oraz wbudowane moduły przesy-
łania danych, telekomunikacyjne usługi przesyłania danych wraz z dedykowaną 
infrastrukturą, aplikacje, systemy bezpieczeństwa, usługi projektowe, doradcze 
i wdrożeniowe.

Wymagania, którym miał sprostać projekt dotyczyły:
– globalnej dostępności i obsługi 24/7, na początku minimum transkonty-

nentalnej;
– bardzo niskiego kosztu komunikacji;
– bardzo małej przepustowość dla poszczególnych sensorów;
– ekstremalnie niskiego zapotrzebowania na energię urządzeń;
– odporności na ciężkie warunki pracy;
– najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych.

Bezpieczeństwo przejazdów kolejowych, których liczba na świecie jest szaco-
wana na 600 000, było głównym zadaniem badawczym w projekcie emuser 
(Enhanced Mulit-Sensor Data Handler for Railways). Projekt ten był rozwinięciem 
projektu MUSER, który jest certyfikowany przez włoskiego zarządcę infrastruk-
tury kolejowej RFI (Italian Railway Infrastructure Manager) oraz CENELEC, czy-
li Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (fr. comité européen de 
normalisation electrotechnique, na poziomie SIL4 (Safety Integrity Level), który 
dla pracy ciągłej definiuje współczynnik tolerowanego zagrożenia THR (tolera-
ble hazard rate) w przedziale ≥10-9 <10-8. Innowacją w projekcie było zastąpienie 
konwencjonalnych kanałów komunikacyjnych satelitarnym łączem szerokopa-
smowym w miejscach, w których komunikacja naziemna nie jest dostępna lub 
uzupełniać na zasadzie redundancji starsze łącza komunikacyjne tradycyjnie sto-
sowane w infrastrukturze kolejowej. Każda instalacja systemu (węzeł) EMUSER 
składa się z jednej stacji zdalnego sterowania oraz zestawu czujników, którymi ona 
steruje. Po zamknięciu barier węzeł EMUSER odpowiada za: skanowanie obszaru 
przejazdu kolejowego i wykrywanie przeszkód, włączenie alarmu, rejestrację wi-
deo oraz rejestrację danych diagnostycznych wraz z transmisją tych danych do sta-
cji zdalnego sterowania. Węzły systemu zlokalizowane wzdłuż toru mają budowę 
modułową. Rozwinięcie systemu MUSER od strony technicznej polega m.in. na 
tym, że szafka węzła komunikuje się z dodatkowym węzłem o nazwie Multi Bearer 
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Node (MBN), który składa się z dwóch modułów. Jeden z nich (MBN Cabinet) 
jest odpowiedzialny głównie za zarządzanie siecią, nadmiarowością komunikacji 
i aspektami łączy naziemnych, a praca drugiego (MBN Dome) związana jest wy-
łącznie z komunikacją satelitarną. Każdy węzeł jest wyposażony w minimum je-
den czujnik radarowy, a maksymalnie w cztery, zależnie od geometrii monitorowa-
nego przejazdu. Z każdym zainstalowanym czujnikiem radarowym współpracuje 
przypisana do niego kamera.

Projekt samolosa dotyczy monitoringu transportu towarów niebezpiecz-
nych. Technologia satelitarna jest wykorzystywana w celu zmniejszenia ryzyka 
transportu, poprawy bezpieczeństwa i optymalizacji operacji logistycznych. Re-
alizacja projektu zaowocowała nowym prototypem urządzenia wyprodukowa-
nym przez głównego wykonawcę projektu. Wykorzystuje ono zarówno komuni-
kację satelitarną IoT, jak i LPWAN poprzez kombinację odpowiednio połączeń 
Globalstar i Sigfox. LPWAN to telekomunikacyjna sieć rozległa małej mocy 
(ang. Low-Power Wide-Area Network) z przeznaczeniem dla komunikacji na 
duże odległości przy niskiej przepływności danych i niskim poborze energii. Do 
urządzenia można aktualnie podłączyć równocześnie w sumie 20 różnych czuj-
ników (termopary, temperatury, ciśnienia, innych krytycznych dla transporto-
wanego towaru). Urządzenie jest też wyposażone w odbiornik satelitarny. Wy-
konywanie pomiarów może być realizowane co kilka minut z transmisją co 2 
godziny lub częściej, a baterie wystarczają do zasilenia przez co najmniej 4 lata. 
Urządzenie posiada certyfikat ATEX (fr. Atmosphères Explosibles) dla strefy 
1 (przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powie-
trzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić 
w trakcie normalnego działania), co oznacza, że urządzenie jest odpowiednie do 
transportu towarów bardzo niebezpiecznych, takich jak CS2 z niską temperatu-
rą zapłonu (102 0C, klasa temperaturowa T6).

Celem projektu 3insat było opracowanie i przetestowanie nowej platformy 
do lokalizacji pociągu korzystającej z łączności satelitarnej, bazując na systemie 
Ansaldo STS. Założeniem projektowym była integracja z systemem ERTMS i speł-
nianie wymagań SIL4. W ramach projektu powstał symulator odbiornika GNSS. 
Ogólna architektura symulatora składa się z trzech głównych części reprezentu-
jących cały system GNSS-LDS (Location Determination. System): stacji referen-
cyjnych; serwera obszaru bezpieczeństwa LDS i jednostki pokładowej. Symulator 
GNSS-LDS pracuje z danymi rzeczywistymi lub danymi symulowanymi. Istot-
nym zagadnieniem w projekcie była niezależna sieć telekomunikacyjna oparta na 
protokole IP, łącząca usługi satelitarnej komunikacji ruchomej BGAN (Broadband 
Global Area Network) z rozwiązaniami naziemnymi 3G/4G i TETRA (TErrestrial 
Trunked Radio). W projekcie opracowany został prototyp routera dostępu mobil-
nego do zarządzania wieloma łączami bezprzewodowymi jednocześnie. Faza wali-
dacyjna projektu była zrealizowana na 50 kilometrowym odcinku linii kolejowej 
na Sardynii.
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saferail jest kolejnym projektem związanym z bezpieczeństwem na prze-
jazdach kolejowych. Wdrażana koncepcja usługi będzie zależała od priorytetów 
sformułowanych przez użytkowników. Rozwiązanie będzie zawierało ostrzeżenia 
w czasie rzeczywistym kierowane do użytkowników dróg o przejeździe pociągu 
przez przejazd. W tym celu zarządca infrastruktury będzie zapewniał dokładne 
tabele czasu rzeczywistego dla przejazdów, które będą obsługiwane przez urzą-
dzenia do nawigacji. W projekcie przewidziane jest też wsparcie w utrzymaniu, 
polegające na inspekcji różnych komponentów przejazdów kolejowych w regu-
larnych odstępach czasu, np. oznaczeń drogowych, obszaru wolnego od roślin-
ności.

Zakończony projekt lecross był kolejnym zrealizowanym pod auspicja-
mi ESA, w którym problematyka bezpieczeństwa przejazdów kolejowych była 
pierwszoplanowa. Poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych pla-
nowano osiągnąć poprzez wsparcie zapobiegania wypadkom i poprawę 
działań awaryjnych. Działanie systemu wykorzystuje satelitarne usługi 
M2M.

W projekcie saet (Satellite Access for European Trains) skorzystano z do-
świadczeń projektu FIFTH ze względu na zbieżność tematyki. Głównym celem 
było inżynierskie i techniczne zdefiniowanie architektury sieci satelitarnej do 
świadczenia usług multimedialnych w pociągach europejskich. Z technicznego 
punktu widzenia SAET miał na celu zaprojektowanie i wdrożenie prototypo-
wego terminala pociągu dostosowanego do europejskiej technologii pociągów 
dużych prędkości. Opracowano specjalnie dla niego architekturę anteny płaskiej 
nowej generacji oraz zdefiniowano i oceniono odpowiednią architekturę syste-
mu, pozytywnie zweryfikowaną w ramach kampanii testowej. W programie 
SAET wiele uwagi poświęcono zgodności opracowywanych rozwiązań ze specy-
fiką i wymogami branży kolejowej.

Usługi zrealizowane w ramach projektu matist (Monitoring Alpine Trans-
portation Infrastructure using Space Techniques) dostarczają informacji o osu-
wiskowych ruchach powierzchni terenu na obszarze alpejskim operatorom infra-
struktury transportu kolejowego, drogowego i z sektora energetycznego. Wyni-
ki są efektem zintegrowanych obserwacji satelitarnej i naziemnej interferometrii 
radarowej oraz nawigacji satelitarnej. Projekt ma relatywnie do innych projek-
tów ESA bardzo zawężone grono adresatów. Korzystają z niego Szwajcarskie 
Koleje Federalne (SFR), Austriackie Koleje Federalne (OeBB), Szwajcarski Fede-
ralny Urząd ds. Środowiska (FOEN), austriacki operator autostrad ASFINAG 
oraz szwajcarskie biuro geologiczne Kellerhals + Häfeli AG.

Projekt space For rail prize dedykowany jest kolejom brytyjskim. 
Dotyczy integracji dwóch lub więcej systemów satelitarnych (łączności, nawiga-
cji i teledetekcji) z systemami konwencjonalnymi (nie kosmicznymi).
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Do zadań zakończonego w 2014 roku projektu satcom rail należało:
– określenie, które aplikacje związane z bezpieczeństwem i usługi kolejowe 

mogą być obsługiwane przez łączność satelitarną,
– ustalenie, w jaki sposób rozwiązania łączności satelitarnej mogłyby popra-

wić istniejącą komunikację naziemną w transporcie kolejowym,
– zbadanie, w jaki sposób można dostosować komunikację satelitarną do sieci 

łączności kolejowej,
– określenie wymagań, które powinien spełniać system komunikacji sateli-

tarnej oraz sformułowanie wytycznych dotyczących jego rozwoju i działania 
w celu uzyskania zatwierdzenia i zezwolenia na stosowanie w aplikacjach 
związanych z bezpieczeństwem na kolei,

– zaproponowanie alternatywnych architektur komunikacyjnych dla kolei, 
w tym komunikacji satelitarnej, które spełniają określone wymagania doty-
czące rozwiązań komunikacyjnych.

– ocena opłacalności ekonomicznej wprowadzenia łączności satelitarnej 
w operacjach kolejowych, w tym określenie możliwości rynkowych oraz 
analiza kosztów i korzyści w odniesieniu do istniejących systemów oraz ich 
eksploatacji i utrzymania.

iriss (Intelligent Railways via Integrated Satellite Services) był projektem 
zakończonym w marcu 2012 r. Jego zadaniem było zbadanie wykonalności, ziden-
tyfikowanie zastosowań i wymagań dotyczących zintegrowanej bramki informa-
cyjnej, komunikacyjnej i nawigacyjnej w sektorze transportu kolejowego. Bramka 
taka jest elementem zapewniającym interoperacyjność między sieciami i zawiera 
urządzenia takie, jak translatory protokołów, urządzenia dopasowujące impedan-
cję, konwertery szybkości, izolatory uszkodzeń lub translatory sygnałów. Bramka 
wymaga zdefiniowania wzajemnie akceptowalnych procedur łączności między sie-
ciami korzystającymi z bramki. Projekt wykonano, opracowano rozwiązanie oraz 
wykonano testy potwierdzające działanie koncepcji. Projekt pozytywnie zweryfi-
kował funkcjonalność systemu i pokazał wartość dodaną łączności satelitarnej pod 
względem znacznego zwiększenia dostępności komunikacji w sieci.

Do starszych projektów ESA należą poniżej przedstawione.

W ramach projektu Broadband to trains wykonawca zaprojektował, zbu-
dował i przetestował system dostępu Wi-Fi do użytku w pociągach z możliwością 
wspierania szerokopasmowego dostępu do Internetu i intranetu, a także lokalnych 
treści multimedialnych, takich jak krótkie filmy, najświeższe wiadomości itp. Pro-
jekt rozpoczął się w 2004 roku, a zakończył na początku 2006 r.

Projekt ecorail (EGNOS Controlled Railway Equipment) z 2001 roku za-
kończył się w 2006 r. Dotyczył wdrożenia nawigacji satelitarnej na kolei w celu 
wykazania wykonalności i korzyści płynących z połączenia nawigacji satelitarnej 
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GNSS z europejskim systemem sterowania pociągiem i zarządzania ruchem kole-
jowym (ETCS / ERTMS).

radiocompass był projektem zainicjowanym w 2001 r., a zakończonym 
w 2003 r. Jego głównym celem było opracowanie i przetestowanie innowacyjne-
go systemu do celów precyzyjnej nawigacji o wysokiej integralności. Koncepcja 
projektu zakładała modułowość, dzięki której osiągnięto możliwość wymiany po-
szczególnych elementów na elementy nowszej generacji.

railway user navigation equipment (RUNE) był projektem, w którym zin-
tegrowano nawigację satelitarną GPS i EGNOS z innymi czujnikami pozycji oraz 
informacjami sygnalizacyjnymi i ograniczeniami prędkości z zachowaniem zgod-
ności z wymaganiami ERTMS. Projekt zakończył się w 2006 r.

Projekt iteGrail (GNSS-1 Rail User Navigation Equipment) został zaini-
cjowany w 2001 roku w celu zbadania możliwości i opłacalności wykorzystania 
sygnału satelitów systemu EGNOS w krytycznym dla bezpieczeństwa zarządzaniu 
i kontroli ruchu kolejowego. Intencją było osiągnięcie obniżenia kosztów, redun-
dancji i poprawy niezawodności w stosunku do istniejących systemów pomiaru 
prędkości pociągów opartych na odometrach.

Głównym celem projektu locoloc było opracowanie i demonstracja kom-
pletnego, taniego, niezawodnego systemu nawigacji i systemu integralności pocią-
gu opartego na globalnym systemie nawigacji satelitarnej GNSS. Skupiono się na 
algorytmach wyznaczania prędkości i przyspieszenia. Projekt rozpoczął się w 2002 
roku i zakończył na jesień 2004 r.

5. podsumowanie

W pracy przestawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem sztucznych sa-
telitów Ziemi w branży kolejowej. Wyróżnić można dwa główne obszary zaintere-
sowań i wdrażania technik satelitarnych: nawigacja i łączność. W przypadku na-
wigacji można wskazać dwa różniące się obszary: pozycjonowanie geodezyjne oraz 
lokalizację. Podstawowa różnica to dokładność wyników. Geodeci wykorzystują 
technologię satelitarną i pomiarową uzyskując dokładności wyznaczenia współ-
rzędnych obiektu na Ziemi rzędu nawet pojedynczych milimetrów, korzystając 
z sygnałów satelitarnych nadawanych z odległości ponad 20 000 km. W lokaliza-
cji dokładność określenia położenia obiektu waha się od decymetrów do metrów. 
Na możliwość wykorzystania technik satelitarnych na kolei zwróciła uwagę Eu-
ropejska Agencja Kosmiczna uruchamiając program Space4Rail. Pierwsze projek-
ty programu datowane są na 2001 rok. Dotyczyły studiów wykonalności, oceny 
opłacalności i możliwości technicznych wdrożenia technik satelitarnych na kolei 
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z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa. Kolejne projekty badały co-
raz bardziej szczegółowe i złożone zagadnienia techniczne. Głównymi powodami 
sięgnięcia po techniki satelitarne na kolei była chęć zwiększenia bezpieczeństwa 
oraz zmniejszenia kosztów konwencjonalnych systemów bezpieczeństwa w trans-
porcie szynowym. W 28 projektach ESA główni wykonawcy pochodzą z Włoch (8 
projektów), Wielkiej Brytanii i Niemiec (po 5 projektów), co stanowi prawie 65% 
projektów realizowanych przez wykonawców z zaledwie 3 krajów. Wykonawcy 
wszystkich projektów rekrutują się z 10 państw europejskich.
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POZIOMY SZCZEGÓŁOWOŚCI MODELU (LOD) 
W PROJEKTOWANIU INFRASTRUKTURY STEROWANIA 

RUCHEM KOLEJOWYM W TECHNOLOGII BIM1

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie poziomów szczegółowości modelu 
LOD (ang. Levels of Definition) wykonanego w technologii BIM (ang. Building Information 
Modeling) w aspekcie projektowania infrastruktury systemu sterowania ruchem kolejowym (srk). 
Przeprowadzono analizę struktury projektu systemu srk oraz podział projektu na etapy, do których 
należy dopasować właściwy zakres informacji zawartej w modelu. Zaproponowano podział na sześć 
poziomów szczegółowości graficznej modelu LOGD oraz nasycenia modelu informacją niegraficzną 
LOMI, opisując wymagania dla każdego poziomu. Podkreślono różnicę między poziomem szczegó-
łowości modelu a poziomem szczegółowości wizualizacji danych z modelu, dobieranej w zależności 
od wymagań i potrzeb dla danego etapu projektu. Każdy obiekt, raz zdefiniowany w bazie danych, 
może być wizualizowany w różny sposób, na dowolnym poziomie szczegółowości. Zaproponowany 
standard zilustrowano przykładami różnych typów obiektów srk – urządzeń zewnętrznych i we-
wnętrznych oraz sieci kablowej.

Słowa kluczowe: system srk, LOD, projektowanie, BIM

1. Wprowadzenie

Technologia BIM (ang. Building Information Modeling) stopniowo rozpowszech-
nia się w projektowaniu, już nie tylko kubaturowym, ale również liniowym (infra-
strukturalnym) [15]. Wielobranżowy charakter inwestycji wymaga poszukiwania 
rozwiązań standaryzujących sposób modelowania i prezentacji modelu w taki spo-
sób, aby był on zrozumiały dla wszystkich projektantów, wykonawców i inwe-
storów. Jednym z elementów standaryzacji jest określenie wymaganego poziomu 
szczegółowości modelu dla różnych etapów inwestycji oraz poszczególnych skład-
ników dokumentacji generowanej na podstawie modelu [17].

W modelu tradycyjnym projektanci poszczególnych branż pracują w dużym 
stopniu niezależnie od siebie, wymieniając się od czasu do czasu informacjami 
dotyczącymi punktów wspólnych projektu. Wzrastający stopień złożoności 

1  Wkład procentowy poszczególnych autorów: Wontorski P.: 50%, Kochan A.: 50%
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obiektów, duża liczba urządzeń i instalacji w niewielkich kubaturach oraz spe-
cjalizacja projektantów powoduje, że taki system projektowania okazuje się już 
nieefektywny. Przy jednoczesnym pojawieniu się możliwości projektowania na 
wspólnym, otwartym, cyfrowym modelu (OpenBIM) oczywiste staje poszukiwa-
nia wspólnego języka i standardów w komunikacji międzybranżowej [4], [9].

Pojawiają się pytania: ile informacji należy zawrzeć w modelu i ile z tych in-
formacji można zaprezentować? Czy na każdym etapie inwestycji potrzeba peł-
nej informacji od każdej branży? Skąd projektanci mają wiedzieć, ile informacji 
wystarcza na danym etapie projektu?

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia poziomów szcze-
gółowości modelu BIM na przykładzie branży sterowanie ruchem kolejowym 
(srk). Branża ta wyróżnia się specyficznymi zasadami projektowania i pewną 
odrębnością co do formy i zakresu dokumentacji [20] spośród innych, a przez to 
wymaga szczególnej uwagi podczas prób ujęcia jej w ramy ogólnobudowlanych 
zasad projektowania.

2. Projektowanie infrastruktury systemu srk na różnych poziomach 
szczegółowości

Projektowanie urządzeń i systemów srk w Polsce realizowane jest od kilku-
dziesięciu lat w oparciu o pewne standardy, przepisy [7], wiedzę ekspercką i tra-
dycję. Niezależnie od projektu zawsze występują w nim pewne stałe fragmenty. 
Poziom szczegółowości prezentacji poszczególnych urządzeń, układów i ich połą-
czeń jest w przybliżeniu ustalony dla każdej z tych części. Podobnie jak symbole 
stosowane w projekcie srk [7].

Dopóki arkusze były rysowane ręcznie lub, tak jak obecnie, rysowane są 
w oprogramowaniu CAD, zagadnienie szczegółowości rysunku jest stosunkowo 
proste do analizy. Dwuwymiarowy rysunek tworzony przez projektanta jest jed-
nocześnie pełnym zbiorem informacji o urządzeniu oraz formą prezentacji tych 
informacji. Nie można zapisać więcej informacji, niż widoczne na rysunku lub 
w opisie.

Koncepcja BIM zakłada tworzenie wielowymiarowych, cyfrowych modeli 
obiektów rzeczywistych poprzez opisanie ich danymi. Natomiast sposób wizuali-
zacji graficznej tego obiektu jest kwestią odrębną. Zatem konieczne jest przejście 
z tradycyjnych form zapisu informacji i prezentacji graficznej na formy dostoso-
wane do koncepcji BIM [18].

Projekt systemu srk zawiera następujące części (rodzaje arkuszy, formy pre-
zentacji) różniące się poziomem szczegółowości przedstawianych w nich treści:

– plan schematyczny – rysunek schematyczny zawierający informacje 
o rozmieszczeniu urządzeń srk na uproszczonym układzie torowym stacji 
lub szlaku; urządzenia przedstawione są w postaci symboli, które zawiera-
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ją wszystkie informacje niezbędne do wykonania pozostałej części projek-
tu,

– plansza zbiorcza projektu zagospodarowania terenu (plan sytuacyj-
ny) – rysunek zawierający informacje o rozmieszczeniu urządzeń srk, kabli 
zewnętrznych i innych obiektów na podkładzie geodezyjnym; urządzenia 
przedstawione są w postaci uproszczonych symboli informujących tylko 
o ich rodzaju i lokalizacji; na planie zaznaczony jest dokładny przebieg 
kabli, ale informacje o nich są bardzo ograniczone,

– plan rozprowadzenia kabli – rysunek schematyczny zawierający infor-
macje o relacjach połączeń kablowych i rodzajach kabli; urządzenia przed-
stawione są w postaci uproszczonych symboli informujących tylko o ich 
rodzaju; na rysunku nie ma informacji o przebiegu kabli, poza relacjami, 
ale są wszystkie informacje o typie kabli;

– plan układowej kontroli niezajętości – rysunek schematyczny zawie-
rający informacje o rozmieszczeniu niektórych urządzeń srk; urządzenia 
przedstawione są w postaci uproszczonych symboli informujących tylko 
o ich rodzaju i przybliżonej lokalizacji;

– schematy obwodów urządzeń – rysunki schematyczne zawierające in-
formacje o połączeniach elektrycznych między urządzeniami; urządzenia 
i ich elementy przedstawione są w postaci symboli; opis symboli urządzeń 
i połączeń zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonania prac in-
stalacyjnych,

– rysunki montażowe, mechaniczne i elektryczne – rysunki schema-
tyczne i widoki 2D zawierające informacje o sposobie instalacji, budowie 
i połączeniach wewnętrznych poszczególnych urządzeń; elementy urzą-
dzeń przedstawione są w postaci symboli; opis symboli urządzeń i po-
łączeń zawiera wszystkie informacje niezbędne do wykonania montażu, 
uruchomienia i testowania,

– wizualizacje 3D – rysunki trójwymiarowe zawierające różny zakres infor-
macji o urządzeniach srk, połączeniach kablowych, aranżacji pomieszczeń, 
widoczności semaforów, kolizjach międzybranżowych, stosowane jako po-
mocnicze w projektowaniu srk.

Poszczególnie formy prezentacji graficznej występują na różnych etapach 
projektu, w różnych rodzajach dokumentacji. Tabela 1 przedstawia zależność 
poziomu szczegółowości rysunku od składnika dokumentacji, w którym wystę-
puje oraz etapu projektu. Niektóre rysunki, takie jak plan schematyczny, wy-
stępują niemal na każdym stadium projektu. Natomiast szczegółowe schematy 
montażowe, elektryczne i mechaniczne pojawiają się dopiero na etapie projektu 
wykonawczego i dokumentacji powykonawczej.
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Tab. 1. Zależność poziomu szczegółowości rysunku od składnika projektu srk oraz etapu projektu 
stadium 

projektu
część 
projektu 

koncepcja 
programowo 
-przestrzenna

projekt 
budowlany

projekt 
wykonawczy

dokumentacje 
techniczno 
-ruchowe

dokumentacja 
powykona-

wcza

plan schematyczny dokładne 
symbole

dokładne 
symbole

dokładne 
symbole --- dokładne 

symbole
plansza zbiorcza projektu 
zagospodarowania terenu --- symbole 

uproszczone
symbole 

uproszczone --- symbole 
uproszczone

plan rozprowadzenia kabli --- symbole 
uproszczone

symbole 
uproszczone --- symbole 

uproszczone
plan układowej kontroli 

niezajętości --- --- symbole 
uproszczone --- symbole 

uproszczone
schematy obwodów 

urządzeń --- --- dokładne 
symbole

dokładne 
symbole

dokładne 
symbole

rysunki montażowe 
mechaniczne  
i elektryczne

--- --- dokładny 
widok 2D

dokładny 
widok 2D

dokładny 
widok 2D

wizualizacje 3D --- uproszczony 
widok 3D *

uproszczony 
widok 3D *

dokładny 
widok 3D

dokładny 
widok 3D *

* występuje bardzo rzadko, jako część modelu wielobranżowego
(źródło: opracowanie własne)

Pełny zakres informacji o urządzeniu srk nie jest wymagany na każdym etapie 
projektu. Niekiedy wystarcza bardzo prosty symbol do przekazania kompletnej 
w danym zastosowaniu informacji. W innym przypadku to samo urządzenie musi 
być przestawione i opisane bardzo dokładnie. Rysunek 1 przedstawia różny sposób 
prezentacji graficznej tego samego urządzenia: pięciokomorowego semafora na 
różnych arkuszach projektu oraz w różnych stadiach projektowania.

Rys. 1. Różne sposoby prezentacji graficznej urządzenia w projekcie srk, na przykładzie semafora: a) 
symbol uproszczony na planszy zbiorczej, b) dokładny symbol na planie schematycznym, c) uproszczony 

widok 3D na cele sprawdzania widoczności, d) schemat obwodów świateł
(źródło: opracowanie własne)
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3. Poziomy szczegółowości modelu LOD

Poziomy szczegółowości modelu określają wymaganą, wystarczającą dokładność 
odwzorowania obiektu dla poszczególnych faz projektowania i realizacji inwestycji. 
Szczegółowość należy rozumieć zarówno w sensie wierności graficznego odwzorowa-
nia obiektu, jak również jako nasycenie modelu informacjami, które nie są prezento-
wane w postaci graficznej (wizualnej). Przez wystarczającą dokładność modelu BIM 
należy rozumieć taką zawartość informacyjną, aby możliwe było zrozumienie intencji 
projektantów i istoty proponowanych przez nich rozwiązań, ale ograniczało ilość pracy do nie-
zbędnego na danym etapie rozwoju projektu minimum [16].

W praktyce oznacza to ograniczenie poziomu szczegółowości modelu na danym 
etapie realizacji inwestycji do treści niezbędnych z punktu widzenia projektantów, 
inwestora i wykonawców. Okazuje się, że model przeładowany informacjami i nad-
miernie szczegółowy nie jest potrzebny. Ponadto może sprawiać szereg problemów 
ze względu na wielkość plików, odświeżanie obrazu, uchwycenie istotnych elemen-
tów, itp. Konieczne stało się więc określenie poziomów szczegółowości właściwych 
dla danych zastosowań, do których powinni stosować się projektanci poszczególnych 
branż podczas tworzenia modelu cyfrowego obiektu.

Pierwsze standardy zostały określone przez AIA (ang. American Institute of Ar-
chitects) [1], [9] i wprowadziły w 2008 roku pojęcie poziomów szczegółowości (albo 
zaawansowania) modelu LOD (ang. Levels of Development). Standardy te rozwija dalej 
organizacja BIMForum w ramach buildingSMART [2], [4]. Amerykański standard 
LOD [10] definiuje sześć poziomów:

– 100: koncepcja (dane niegeometryczne, symbole, dane przybliżone),
– 200: projektowanie (elementy w trzech wymiarach, ilości przybliżone),
– 300: dokumentacja (elementy szczegółowo w trzech wymiarach, wykorzysty-

wane do kosztorysowania i generowania dokumentacji projektowej),
– 350: zależności między elementami i systemami (szczegóły połączeń),
– 400: budowa, produkcja, montaż (rysunki montażowe, specyfikacja technicz-

na),
– 500: użytkowanie, utrzymanie (dodatkowe informacje istotne na etapie eks-

ploatacji obiektu).
Standardy AIA/BIMForum są najbardziej znane, ale zdefiniowane zostały głównie 

dla obiektów kubaturowych. Poza tym nie rozróżniają wprost warstwy informacji 
graficznej i niegraficznej. Podział ten wprowadziła dopiero norma brytyjska PAS 
1192-2:2013 [12], w której rozróżniono dwa pojęcia:

– poziom szczegółowości graficznej modelu LOD (ang. Level of Detail) oraz
– poziom informacji niegraficznej modelu LOI (ang. Level of Information – LOI). 
Wypadkową wyżej wymienionych dwóch poziomów jest poziom definicji modelu 

(ang. Level of Definition). W tym kontekście posługiwanie się zamiennie tymi poję-
ciami, tym łatwiejsze ze względu na zbliżone akronimy, nie jest poprawne. Norma 
brytyjska wprowadziła sześć poziomów szczegółowości LOD (siódmy jest poziomem 
niegraficznym LOI):
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– 1: symboliczny (symbol zastępczy, bez skali, dwuwymiarowy),
– 2: koncepcyjny (symbole zastępcze, minimum detali, szacunkowe wymiary, 

ogólny typ materiału),
– 3: ogólny (identyfikacja typu i materiału, wymiary przybliżone),
– 4: szczegółowy (model obiektu trójwymiarowy zgodny z wymiarami, elemen-

ty budowlane i gotowe, wystarczający do kosztorysowania i zamówień),
– 5: budowlany (dokładny, szczegółowy model trójwymiarowy, wszystkie infor-

macje konieczne do prowadzenia budowy),
– 6: powykonawczy/użytkowy (precyzyjne odwzorowanie rzeczywistego obiek-

tu, wszystkie odstępstwa i zmiany względem projektu).
Podejście brytyjskie jest bardziej elastyczne ze względu na możliwość stosowania 

opisu będącego kombinacją poziomu szczegółowości graficznej oraz poziomu nasy-
cenia informacjami niegraficznymi. Jednocześnie taki opis jest bardziej jednoznaczny 
i uwzględnia więcej aspektów charakterystycznych tylko dla niektórych branż. Na 
przykład bardzo prosty symbol dwuwymiarowy może przenosić bardzo dużo infor-
macji niegraficznej, jeśli są one istotne z innych powodów niż wizualizacja obiektu. 
I odwrotnie: bardzo szczegółowy pod względem graficznym model 3D nie musi 
posiadać kompletu danych niegraficznych, jeśli służy jedynie samej wizualizacji.

Poziomy szczegółowości modelu według standardów amerykańskiego i brytyjskie-
go zostały opracowane na podobnej zasadzie i w podobny sposób opisane. Trzeba jed-
nak podkreślić, że nie odpowiadają sobie dokładnie. Rozbieżności wynikają chociażby 
ze zróżnicowania norm budowlanych, do których odwołują się standardy LOD.

Prace nad standaryzacją pojęć z zakresu poziomów szczegółowości modelu pro-
wadzone są w wielu krajach, również w obszarze infrastruktury. Przykładami są 
m.in. prowadzony w Finlandii projekt InfraBIM [8], inicjatywa NBS BIM Toolkit 
(ang. National Building Specification) [11] wraz ze standardem RIBA [14], standard 
Autodesk pt. Corporate BIM Standard For Infrastructure Projects [5] opracowany dla 
Rosji oraz propozycje duńskiej firmy MT Højgaard [3]. Na rysunku 2 przedstawio-
no przykładowy sposób wizualizacji obiektów infrastruktury na różnych poziomach 
właśnie według propozycji MT Højgaard, bazującej na standardzie amerykańskim.

Rys. 2. Poziomy szczegółowości modelu LOD na przykładach elementów infrastruktury
(źródło: [3])
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Próbę standaryzacji poziomów szczegółowości podjęto również w Polsce, 
w odniesieniu do infrastruktury drogowej, fundacja ECCBIM (Europejskie 
Centrum Certyfikacji BIM). W opracowaniu [16] zaproponowano, na wzór nor-
my brytyjskiej, rozróżnienie poziomu szczegółowości modelu LOD/LOGD (ang. 
Level of Graphical Development/Detail) oraz poziomu nasycenia modelu informacją 
niegeometryczną LOI/LOMI (ang. Level of Model Information).

Powołana w 2016 grupa zadaniowa EU BIM Task Group zrzeszająca ponad 
20 krajów UE i EFTA, w tym Polskę, prowadzi prace standaryzacyjne w celu 
ułatwienia wprowadzenia BIM w zamówieniach publicznych. W 2017 grupa wy-
dała podręcznik [6] (dostępny także po polsku) zawierający odniesienia do pozio-
mów szczegółowości LOD. W roku 2019 zakończono prace nad dwoma norma-
mi: ISO 19650-1 oraz ISO 19650-2, przyjętymi następnie jako Polskie Normy. 
Obydwie są analogiczne do standardów brytyjskich: PAS 1192-2:2013 oraz PAS 
1192-3:2014. W normie ISO 19650-1 można więc znaleźć analogiczne do normy 
brytyjskiej pojęcie poziomu zapotrzebowania na informację (ang. level of infor-
mation need) [13], określającego zakres i szczegółowość dostarczanych informacji, 
zarówno dla danych graficznych jak i niegraficznych.

4. Koncepcja zastosowania poziomów LOD w projektowaniu infra-
struktury kolejowej

Definiowanie poziomu szczegółowości zarówno przez podanie wymaganego 
stopnia złożoności graficznej jak i informacji niegraficznej należy uznać za zasadne 
ze względu na wspomniane wcześniej zalety, a także próbę wdrażania go przez EC-
CBIM w Polsce oraz zaangażowanie Polski w grupie zadaniowej EU BIM, której 
norma ISO 19650-1 także nawiązuje do takiego podejścia. 

W tej chwili nie można jeszcze jednoznacznie określić, czy ten standard zo-
stanie przyjęty jako docelowy w polskim budownictwie. Zaproponowana niżej 
propozycja standaryzacji poziomów LOD dla infrastruktury kolejowej jest w tym 
zakresie elastyczna i otwarta na dalszy rozwój. 

Przyjęto, analogicznie do propozycji ECCBIM [16], równoległy podział zakre-
su danych modelu na:

– poziomy szczegółowości graficznej modelu LOGD,
– poziomy nasycenia modelu informacją niegraficzną LOMI.
Każdy obiekt kolejowy może być opisany przez kombinację LOGD/LOMI. 

Stąd można wyróżnić teoretycznie aż 36 kategorii. 
Na razie tylko niektóre z nich będą miały praktyczne zastosowanie w stero-

waniu ruchem kolejowym z uwagi na ograniczoną obecnie rolę BIM i technik 3D 
w branży srk. Poziomy LOGD oraz LOMI zostały zebrane i opisane w tabelach 2 
i 3.
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Tab. 2. Poziomy LOGD proponowane do opisu infrastruktury kolejowej 
Poziom 
LOGD Nazwa Opis

LOGD1 Podstawowy / 
symboliczny 

Obiekt reprezentuje prosty symbol, bez skali, 2D, który określa tylko rodzaj 
obiektu bez informacji dot. konfiguracji

LOGD2 Koncepcyjny Obiekt reprezentuje symbol, bez skali, 2D, który określa konfigurację  
i podstawowe właściwości danego obiektu

LOGD3 Ogólny
Obiekt reprezentuje prosty model 3D o poziomie szczegółowości podobny 
do LOGD2, ale posiadający już przybliżone wymiary w skali; w modelu 
trudno wyróżnić poszczególne elementy

LOGD4 Szczegółowy
Obiekt reprezentuje złożony model 3D o poziomie szczegółowości 
koniecznym do kosztorysowania, z dokładnymi wymiarami; w modelu 
można wyróżnić poszczególne elementy

LOGD5 Budowlany / 
instalacyjny

Obiekt reprezentuje złożony model 3D o poziomie szczegółowości 
koniecznym do instalacji i uruchomienia; w modelu są rozróżnione 
wszystkie istotne elementy, interfejsy i połączenia

LOGD6 Powykonawczy / 
użytkowy

Obiekt reprezentuje złożony model 3D o poziomie szczegółowości 
koniecznym do eksploatacji; w modelu odwzorowane są wszystkie 
właściwości, istotne w fazie eksploatacji

(źródło: opracowanie własne)

Tab. 3. Poziomy LOMI proponowane do opisu infrastruktury kolejowej
Poziom 
LOMI Nazwa Opis

LOMI1 Podstawowy / 
symboliczny

Obiekt opisany jest tylko lokalizacją i informacją o przynależności do 
branży srk

LOMI2 Koncepcyjny Obiekt opisany jest jak w LOMI1, a dodatkowo identyfikatorem  
i podstawowymi atrybutami

LOMI3 Ogólny Obiekt opisany jest jak w LOMI2, a dodatkowo danymi konstrukcyjnymi  
i konfiguracyjnymi

LOMI4 Szczegółowy Obiekt opisany jest jak w LOMI3, a dodatkowo danymi materiałowymi, 
kosztowymi i czasowymi

LOMI5 Budowlany / 
instalacyjny

Obiekt opisany jest jak w LOMI4, a dodatkowo danymi istotnymi do 
wykonania instalacji i uruchomienia

LOMI6 Powykonawczy / 
użytkowy

Obiekt opisany jest jak w LOMI5, a dodatkowo danymi istotnymi na etapie 
eksploatacji

(źródło: opracowanie własne)

W tym miejscu należy rozróżnić dwa główne cele wprowadzania LOD w pro-
jektowaniu infrastruktury kolejowej:

(1) uporządkowanie i standaryzacja zawartości informacyjnej modelu w zależ-
ności od zastosowania i etapu projektu – co przekłada się na ograniczenie 
złożoności modelu tylko do poziomu, który jest konieczny,

(2) wizualizacja tylko tych danych o obiekcie, które są konieczne na danym 
poziomie, mimo istnienia większego zbioru informacji w bazie danych – co 
nie przekłada się na ograniczenie złożoności modelu, natomiast umożliwia 
definiowanie danego obiektu tylko raz w bazie danych, z możliwością wizu-
alizowania go w różny sposób.

W pierwszym celu nacisk położony jest na poziom szczegółowości modelu, 
a w drugim raczej na poziom szczegółowości wizualizacji modelu.
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Różnicę między jednym i drugim podejściem przedstawia rysunek 3. W przed-
stawionym przykładzie semafor K opisany jest danymi na poziomie szczegółowości 
modelu LOGD4/LOMI3. Mimo to, dane mogą być wizualizowane na niższych po-
ziomach szczegółowości, wystarczających w danych zastosowaniach (w tym przy-
padku LOGD1 albo LOGD2). Istotą modelu cyfrowego ma być raz zdefiniowany 
w bazie danych obiekt, który może być wizualizowany na dowolnym poziomie 
szczegółowości.

Rys. 3. Różnica między poziomem szczegółowości modelu a poziomem szczegółowości wizualizacji mode-
lu – przykład (źródło: opracowanie własne)

Przy wyróżnieniu poszczególnych poziomów posłużono się przede wszystkim 
kryterium celu, jakiemu służy dany poziom szczegółowości modelu. Dwa pierw-
sze poziomy LOGD służą przede wszystkim prezentacji koncepcji systemu oraz 
opracowaniu podstawowych dokumentów, a więc planu schematycznego i pła-
skich schematów pochodnych. Poziomy od LOGD3 do LOGD5 to kolejne fazy 
rozwoju modelu 3D obiektu na potrzeby projektowania, wizualizacji, koordynacji 
międzybranżowej i instalacji. Poziom LOGD6 jest modelem powykonawczym, 
eksploatacyjnym. Podobnie zdefiniowano poziomy LOMI.

Mając na uwadze rozwojowy i otwarty charakter modelu podczas prac projek-
towych oczywistym jest, że stopień złożoności modelu będzie się zmieniał i może 
być różny dla poszczególnych elementów. Co więcej, rozwój warstw graficznej 
i niegraficznej często będzie niesymetryczny. Dlatego też należy wprowadzać do 
modelu definicję każdego obiektu w taki sposób, aby możliwe było uzupełnianie 
jego opisu aż do osiągniecia maksymalnego możliwego poziomu LOGD6/LOMI6.

 

5. Poziom LOD w odniesieniu do struktury i etapu projektu srk

Przyszły standard dla projektantów infrastruktury kolejowej będzie określał 
poziomy szczegółowości LOD dla poszczególnych projektów i ich części na każ-
dym etapie projektu (lub szerzej: realizacji inwestycji). 

Poniżej zaproponowano poziomy LOD: zarówno LOGD jak i LOMI dla po-
szczególnych części projektu srk (arkuszy) w zależności od stadium projektu.
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Tab. 4. Zależność poziomu szczegółowości rysunku od składnika projektu srk oraz etapu projektu (źródło: 
opracowanie własne)

stadium 
projektu

część 
projektu 

koncepcja 
programowo 
-przestrzenna

projekt 
budowlany

projekt 
wykonawczy

dokumentacje 
techniczno 
-ruchowe

dokumentacja 
powykona-

wcza

plan schematyczny LOGD2  
/ LOMI2

LOGD2  
/ LOMI2

LOGD2  
/ LOMI2 --- LOGD2  

/ LOMI2
plansza zbiorcza projektu 
zagospodarowania terenu --- LOGD1  

/ LOMI1
LOGD1  
/ LOMI1 --- LOGD1  

/ LOMI1

plan rozprowadzenia kabli --- LOGD1  
/ LOMI4

LOGD1  
/ LOMI5 --- LOGD1  

/ LOMI5
plan układowej kontroli 

niezajętości --- --- LOGD1  
/ LOMI5 --- LOGD1  

/ LOMI5
schematy obwodów 

urządzeń --- --- LOGD5  
/ LOMI5

LOGD5  
/ LOMI5

LOGD6  
/ LOMI6

rysunki montażowe 
mechaniczne  
i elektryczne

--- --- LOGD5  
/ LOMI5

LOGD5  
/ LOMI5

LOGD5  
/ LOMI5

wizualizacje 3D --- LOGD3  
/ LOMI3

LOGD4  
/ LOMI4

LOGD5  
/ LOMI5

LOGD6  
/ LOMI6

Analiza zapisów w tabeli potwierdza założenie, że przypisanie poziomów jedy-
nie do etapów projektu jest niewystarczające, a rozróżnienie części projektu ko-
nieczne, aby precyzyjnie zdefiniować wymagania dla projektu systemu srk.

Należy podkreślić, że niektóre części projektu wymagają takiego samego po-
ziomu LOGD i LOMI przez wszystkie etapy projektu (np. plan schematyczny, 
który pełni w projekcie rolę podstawy do wszystkich dalszych prac). W niektó-
rych przypadkach poziom LOGD różni się znacznie od LOMI – dotyczy to na 
przykład planu rozprowadzenia kabli, gdzie dość prosta symbolika urządzeń (niski 
poziom LOGD) idzie w parze z dość dużą zawartością informacyjną opisu połączeń 
kablowych (wysoki poziom LOMI).

Tabela ma charakter poglądowy i nie stanowi zbioru ścisłych definicji. Będą 
one przedmiotem procesu standaryzacji w przyszłości, z uwzględnieniem potrzeb 
innych branż.

6. Przykładowe symbole urządzeń na różnych poziomach LOGD

Na rysunku 4 przedstawiono widoki przykładowych obiektów srk na poszcze-
gólnych poziomach szczegółowości LOGD według tabeli 2. Wybrano przykłady 
obiektów charakterystycznych dla różnych poziomów organizacji infrastruktury 
systemu srk [19]:

– obszaru linii i stacji kolejowej (przykłady: semafor, trasa kablowa),
– obiektu kubaturowego (przykład: szafa aparatowa),
– urządzeń wewnętrznych srk (przykład: moduł wykonawczy).
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Analogicznie można tworzyć definicje dla kolejnych rodzajów urządzeń srk 
oraz całych układów i systemów.

Rys. 4. Poziomy LOGD w sterowaniu ruchem kolejowym na przykładach: a) semafora, b) trasy kablo-
wej, c) szafy aparatowej, d) modułu wykonawczego 

(źródło: opracowanie własne)

7. Podsumowanie

Wprowadzenie technologii BIM do projektowania infrastruktury kolejowej 
wiąże się z potrzebą standaryzacji wymagań dotyczących właściwości modelu. Po-
ziom szczegółowości wymagany na każdym etapie projektu jest różny i nie zawsze 
zbyt rozbudowany model jest konieczny [9].

Na przykładzie projektowania infrastruktury systemu sterowania ruchem ko-
lejowym można wykazać, że w początkowej fazie projektowania zaawansowany 
model nie jest potrzebny, a jego przygotowanie i zmiany, które prawie zawsze wy-
stępują, generują straty czasu i dodatkowe koszty. Istotna jest przy tym precyzyj-
na, jednoznaczna definicja zawartości modelu w każdym poziomie szczegółowości, 
zrozumiała dla wszystkich specjalności budowlanych i uczestników procesu inwe-
stycyjnego. Stąd konieczność uniwersalnego podejścia do kształtowania wyma-
gań projektowych, nawet dla tak wydawać by się mogło autonomicznych branż, 
jak sterowanie ruchem kolejowym. Do tej pory nie opracowano szczegółowych 
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standardów LOD zorientowanych na infrastrukturę kolejową, z uwzględnieniem 
różnych obiektów srk.

Zaprezentowana próba systematyki jest pewną propozycją, która oczywiście 
będzie dalej rozwijana i uszczegółowiona. Podejście z rozróżnieniem poziomów 
szczegółowości graficznej modelu LOGD oraz poziomów szczegółowości informa-
cji niegraficznej LOMI wydaje się bardziej elastyczne i wspierane przez organizacje 
działające w Polsce, takie jak ECCBIM. Wybór ostatecznego modelu systematyki 
będzie jednak wymagał analiz wymagań i potrzeb przeprowadzonych dla wszyst-
kich branż biorących udział w procesach inwestycyjnych dotyczących obiektów 
kolejowych.
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Streszczenie. Przy zrównoważonym rozwoju infrastruktury kolejowej nie da się pominąć 
zagadnień ekologicznych. Dotyczy to zarówno budowy tak potrzebnych linii kolejowych, jak też 
i modernizacji istniejących. Tym samym konieczna jest budowa przepustów, przejść dla zwierząt 
oraz mostów ekologicznych. Ważne jest również odpowiednie konstruowanie przejść tak, aby były 
one „przyjazne” zwierzętom, a przez to efektywne. Chodzi tu o dobór materiałów, sposobu budowy 
(zmniejszenie tłumienia drgań, hałasu itp.), elementów wyposażenia, nasadzeń, wykończenia po-
wierzchni przejść, a także zminimalizowania wyniesienia ponad teren przy przejściach górnych. 
Zagadnieniami tymi autor zajmuje się od wielu lat, zarówno w zakresie budownictwa drogowego 
jak i kolejowego.

Słowa kluczowe: przejścia dla zwierząt, efektywność, wyposażenie przejść, zagadnienia 
ekologiczne.

1. Wprowadzenie

Z uwagi na budowę i przebudowę infrastruktury komunikacyjnej w Pol-
sce (drogi kołowe i kolejowe) zrealizowano i w dalszym ciągu buduje się wiele 
obiektów inżynierskich związanych z ochroną środowiska. Dotyczy to zarówno 
dolnych przejść dla zwierząt jak również często spektakularnych mostów ekolo-
gicznych [1].

W porównaniu do innych krajów Europy nasze środowisko naturalne charak-
teryzuje się stosunkowo dobrze zachowanymi zasobami przyrodniczymi, o dużej 
liczbie zróżnicowanych gatunków naturalnych. Przejścia dla zwierząt są w tym 
momencie jednym ze sposobów eliminowania negatywnego oddziaływania rozwo-
ju infrastruktury komunikacyjnej na świat dziko żyjących zwierząt [2]. Jak ogólnie 
wiadomo, są to konstrukcje zapewniające łączność pomiędzy rozdzielonymi przez 
szlak komunikacyjny terytoriami bytowymi dziko żyjących zwierząt, umożliwia-
jące im przemieszczenie się bez kontaktu z ruchem drogowym bądź kolejowym, 
zapewniając tym samym dogodne oraz niezakłócone warunki bytowania w obrębie 
populacji [3]. Ważne przy tym jest jednak, aby miejsca ich lokalizacji, ich liczba 
i wielkość były skrupulatnie i z dużą dozą rozwagi analizowane. Ma to niebywałe 
znaczenie ekonomiczne, co wykazano m.in. w Raporcie przygotowanym na zlece-
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nie Ministerstwa Infrastruktury [4], który został zrealizowany przy współudziale 
autora niniejszego referatu.

Brak wcześniejszej tradycji, niekonwencjonalne przeznaczenie tych obiektów 
oraz brak odpowiednich zaleceń projektowania, budowy i utrzymania powoduje, 
że obiekty te budowane są według projektów indywidualnych.

Schemat konstrukcji przykładowego dolnego przejścia dla zwierząt pod ciąga-
mi komunikacyjnymi wraz z wyszczególnieniem jego typowych elementów wypo-
sażenia autor przedstawił na rysunku 1.

Wybór rodzaju przejścia dla zwierząt, który zostanie zastosowany na danym 
odcinku linii kolejowej zależy od lokalizacji, warunków terenowych oraz od 
gatunków zwierząt, które mają z niego korzystać. Klasyfikacja przejść może 
być przeprowadzona ze względu na trzy parametry. Pierwszym jest podział ze 
względu na wielkość. Przyjęło się, że są to przejścia małe, średnie i duże.

Rys. 1. Schemat składowych konstrukcji przykładowego dolnego przejścia dla zwierząt pod ciągami 
komunikacyjnymi wraz z wyszczególnieniem jego typowych elementów wyposażenia (A. Wysokowski)

Następnie ze względu na usytuowanie względem niwelety linii kolejowej, wy-
różnić możemy przejścia górne - wiadukt nad koleją lub drogą (rys. 2) i dolne - 
jako tunel lub przepust pod koleją. 

Niektóre przejścia oprócz funkcji ekologicznych mogą dodatkowo spełniać 
funkcje gospodarcze. Stąd ostatni – trzeci – podział na dwie kategorie: przejścia 
samodzielne i zespolone. Przejścia samodzielne budowane jedynie z przeznacze-
niem ekologicznym, natomiast przejścia zespolone mogą być połączone z ciekiem 
wodnym lub drogą gruntową (rys. 3).
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Rys. 2. Przykładowe konstrukcje gruntowo-powłokowe z blach falistych zrealizowane w ostatnich la-
tach. Eko-most nad autostradą A2 (strona lewa). Tunel kolejowy na południu Polski (strona prawa)

Rys. 3. Przykładowa konstrukcja kolejowego mostu łukowego pełniącego również funkcję ekologiczną 
(fot. A. Wysokowski)

2. Podstawy prawne dotyczące przepustów i przejść dla zwierząt

Ze względu na bardzo dużą różnorodność typów konstrukcji przepustów budo-
wanych w różnych okresach, a także z uwagi na różne ich przeznaczenie, istnieje 
wiele przepisów, rozporządzeń, norm i wytycznych dotyczących tego rodzaju kon-
strukcji.

Większa część z tych dokumentów prawnych dotyczy szerszych zagadnień 
technicznych takich, jak drogi, linie kolejowe i mosty, a przepusty stanowią w nich 
jedynie niewielki fragment. Stąd dokumenty te są niespójne, a do większości z nich 
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czasami trudno dotrzeć. Z uwagi na różnorodność zastosowań przepustów, a także 
ich konstrukcję, trudno jest podać jednoznaczną definicję omawianego obiektu. 
Przykładowo inna definicja obowiązuje dla przepustów kolejowych, a inna dla dro-
gowych [5].

Podstawowymi dokumentami prawnym w zakresie kolejowych obiektów inży-
nierskich jest rozporządzenie [6] oraz Instrukcja Id-2 [7]. 

Inaczej ma się sprawa przejść dla zwierząt, gdzie takich dokumentów, całościo-
wo traktujących przedmiotową tematykę, praktycznie niema.

Autor referatu niejednokrotnie poruszał konieczność opracowania ujednolico-
nych Zaleceń Projektowania, Budowy i Utrzymania Przejść dla Zwierząt, 
które w sposób jednoznaczny uporządkowałyby wszystkie kwestie związane z tymi 
obiektami. Obecnie zalecenia takie są w fazie opracowywania.

Zalecenia takie wykonane i uzgodnione przez szeroką grupę interdyscyplinar-
nych specjalistów, czyli: konstruktorów, biologów, specjalistów z zakresu ochrony 
środowiska, jak i inwestorów, mogłyby przyczynić się do dalszej minimalizacji pro-
blemu wypadkowości na szlakach komunikacyjnych. Ponadto już w fazie wstępnej 
przystępowania do projektu, reguły podane w zaleceniach, mogłyby eliminować 
wszystkie nieoptymalne rozwiązania.

Z punktu realizacji przedsięwzięć komunikacyjnych, szczególnie biorąc pod 
uwagę ich planowaną liczbę, jest to zagadnienie bardzo istotne i zdaniem autora 
wymaga pilnego rozwiązania [8].

3. Nowoczesne technologie do budowy dolnych przejść dla zwierząt - 
metody bezwykopowe

Z uwagi na swoje niezaprzeczalne zalety, technologie bezwykopowe, opisane 
szeroko w literaturze przedmiotu [9], [10] są stosowane w Polsce coraz szerzej. 
Obszar ich aplikacji jest wielokierunkowy i dotyczy zarówno stosowanych mate-
riałów, technologii wykonawstwa (maszyn i urządzeń) jak również nowoczesnych 
metod projektowania.

Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii bezwykopowych systemy oraz nie-
zbędne oprzyrządowanie do wykonywania prac mikrotunelowych uległo znaczne-
mu rozwojowi.

Obecnie stosowany sprzęt do mikrotunelingu umożliwia znacznie obniżenie 
kosztów związanych z budową przepustów i przejść dla zwierząt w tej technologii. 
Ponadto nowoczesny osprzęt do mikrotunelingu jest znacznie przyjaźniejszy dla 
środowiska naturalnego. Wynika to m.in. z ograniczania stosowania spalinowych 
zespołów napędowych na rzecz jednostek hydraulicznych.

Pomimo, że Polska ma duże doświadczenie w stosowaniu tej technologii, a na-
wet, co warto podkreślić, niektóre krajowe osiągnięcia w tej dziedzinie są rekordowe, 
to jednak w dalszym ciągu technologie tego typu są zbyt rzadko stosowane w infra-
strukturze komunikacyjnej pomimo podanych wyżej niezaprzeczalnych zalet [11].
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Dlatego też autor uważa, że powinny być one szerzej wykorzystywane do bu-
dowy przepustów, a także do budowy coraz większej liczby przejść dla zwierząt.

Zdaniem autora, wykorzystanie tych technologii ułatwiłoby proces realizacji 
tych inwestycji, których charakter jest liniowy. W tym przypadku przyspieszenie 
i ułatwienie prac polegałoby na wykonywaniu ciągłych nasypów o równomier-
nym zagęszczeniu pod nawierzchnię kolejową, a następnie bezkolizyjne wykonanie 
przejścia dla zwierząt w technologii bezwykopowej. Tym samym otrzymalibyśmy 
nasyp o ciągłych parametrach bez konstrukcyjnych kolizji z realizowanymi przej-
ściami, które najczęściej wykonywane są w technologii wykopowej.

Warunki wykonania podziemnej instalacji rur przepustowych, jako przejść dla 
zwierząt pod nasypem kolejowym wymagają odpowiednio wysokich reżimów wy-
trzymałościowych i jakościowych.

Instalowane technologią bezwykopową rury muszą spełniać szereg rygory-
stycznych wymagań zarówno związanych z ich cechami wytrzymałościowymi jak 
i trwałościowymi.

Materiał, z którego są wykonane musi posiadać dużą wytrzymałość na ściskanie 
wywołane siłami przecisku, być odporny na korozję zarówno na zewnątrz rury jak 
i degradację pochodzącą od prowadzonych mediów oraz gwarantować bezawaryj-
ną pracę wykonanej konstrukcji przepustu [12].

Na rysunku 4 przedstawiono przykładową konstrukcję żelbetowej rury przeci-
skowej, która z powodzeniem może być stosowana jako element dolnego przejścia 
dla zwierząt pod liniami komunikacyjnymi.

Rys. 4. Przykładowy segment żelbetowej rury przeciskowej możliwej do zastosowania, jako „małe” dol-
ne przejście dla zwierząt (np. dla herpetofauny) [fot. A. Wysokowski]
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Efektywność ekonomiczna budowy konstrukcji inżynierskich, w tym przed-
miotowych przejść dla zwierząt przedstawia stosunek między ilością poniesionych 
nakładów, zużytych materiałów a wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakła-
dom. Technologie bezwykopowe przy budowie oraz przebudowie dróg kolejowych 
przy zwiększonych nakładach produkcyjnych dają niewymiernie większe efekty 
niż tradycyjne wykopy otwarte. Często mamy do czynienia z wysokimi nasypami 
kolejowymi i w takich przypadkach efekty techniczne i ekonomiczne są szczegól-
nie zauważalne.

Jak już wspomniano, konieczność wykonywania zamknięć torowych spowo-
dowane prowadzeniem robót w wykopie otwartym generuje duże straty, głównie 
są to koszty społeczne i ekologiczne. Dlatego też istnieje konieczność poszukiwań 
rozwiązań, które z punktu techniczno-ekonomicznego pozwolą na uzyskanie naj-
lepszych rezultatów w postaci mniejszych kosztów. Do tych rozwiązań niezaprze-
czalnie należą technologie bezwykopowe. 

Pomimo, że przy analizie kosztów bezpośrednich budowy przejść dla zwierząt 
w technologiach tradycyjnych są one mniejsze, to przy uwzględnieniu jakości 
wykonanych, jednorodnych nasypów, braku utrudnień w ciągłości wykonywania 
robót ziemnych, a także kosztów społecznych przy przebudowie i modernizacji 
ciągów komunikacyjnych obiekty wykonane w technologii bezwykopowej wypa-
dają znacznie korzystniej [13]. W chwili obecnej autor wykonuje zbiorcze analizy 
ekonomiczne na ten temat.

4. Zagadnienia związane z utrzymaniem i wzmacnianiem przepustów 
i przejść dla zwierząt

Ogólnie wiadomo, że, o trwałości obiektu inżynierskiego decyduje wiele czyn-
ników, jednak jednym z najistotniejszych jest jego sposób właściwego wykona-
nia, uwzględniający odpowiednią technologię i jakość prowadzonych prac budo-
walnych. Obiekty tego typu powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby 
w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona ich 
trwałość rozumiana, jako zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech 
wytrzymałościowych i eksploatacyjnych.

Jednym z zasadniczych elementów wydłużenia trwałości obiektów mostowych 
jest ich ochrona przed negatywnymi wpływami środowiska, w tym głównie przed 
wodą opadową [14], [15], [16]. Dlatego też problem podniesiony w niniejszym 
artykule nabiera szczególnego znaczenia.

Jak już wspomniano na wstępie, postęp w budowie mostów ekologicznych bu-
dowanych obecnie głównie jako konstrukcje gruntowo-powłokowe jest znaczący. 
Dotyczy to zarówno metod obliczeń tych konstrukcji, ich coraz większych rozpię-
tości, stosowanych materiałów, jak i liczby tych budowli realizowanych w prakty-
ce. Pomimo niezaprzeczalnych zalet tego typu konstrukcji, o których autor pisał 
wielokrotnie np. [17], [18], [19], wykorzystujących zjawisko współpracy powłok 
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z gruntem, to jednak z uwagi na tempo wdrażania tych rozwiązań do praktyki 
nie udało się uniknąć mankamentów związanych np. z właściwym odwodnieniem 
i drenażem tych konstrukcji. Mają one bezpośredni związek z trwałością i utrzy-
maniem tych obiektów. O takim stanie rzeczy świadczą wyniki przeglądów tych 
konstrukcji, eksploatowanych od początku ich wprowadzenia do praktyki inży-
nierskiej jak i tych zrealizowanych ostatnio.

Problem z powierzchniowym odwodnieniem, a także skalę powierzchni ko-
niecznej do odpowiedniego odwodnienia pokazano na rysunku 5 – dla mostu eko-
logicznego usytuowanego nad linią kolejową i nad drogą szybkiego ruchu w jed-
nym obiekcie.

 

Rys. 5. Problem i skala właściwego odwodnienia powierzchniowego dla mostu ekologicznego nad magi-
stralną linią kolejową i jednocześnie nad drogą szybkiego ruchu [15] (fot. A. Wysokowski): a) widok 

ogólny konstrukcji mostu ekologicznego, b) widok stanu nawierzchni przejścia

Problemy eksploatacyjne przedmiotowych obiektów związane z brakiem odpo-
wiedniego i wydajnego systemu odwodnienia dotyczą również zacieków w strefie 
przypodporowej i samych podpór, zarówno zewnętrznych jak i środkowych [20]. 
Przykładem przeciwdziałania temu zjawisku są coraz częściej stosowane dodat-
kowe elementy odwodnienia mocowane w tych strefach na zewnątrz, co autor 
przedstawił przykładowo na rysunku 6.
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Rys. 6. Przykład wykonania elementów odwadniających strefę przypodporową mostu ekologicznego 
w postaci rur spustowych i rynien obiektu zainstalowanych dodatkowo już po realizacji obiektu  

(fot. A. Wysokowski)

Jak już wspomniano na początku referatu, przepusty, – jako obiekty wykorzy-
stywane również przez niektóre gatunki zwierząt - stanowią nieodzowny element 
linii komunikacyjnych. Z uwagi na znaczenie i liczbę przepustów, ich stan tech-
niczny i sposób utrzymania powinien być niezwykle ważny.

Zwykle jednak stan techniczny tych budowli jest niezadowalający, a utrzyma-
nie pozostawia wiele do życzenia. Zdaniem autora stan ten wynika głownie z fak-
tu niedoceniania przepustów i traktowania ich, jako „mniejszych braci” mostów, 
m.in. z uwagi na ich małe gabaryty.

Ze względu na zły stan techniczny przepustów mamy do czynienia z koniecz-
nością ich przebudowy lub wzmacniania. Dodatkowo, z uwagi na rozbudowę 
infrastruktury komunikacyjnej, występuje często konieczność ich poszerzania 
do wymaganych parametrów, lub dostosowania na potrzeby migracji zwierząt. 
W chwili obecnej dopracowano się specjalistycznych technologii i metod wzmac-
niania poprzez stosowanie m.in.: materiałów wysokomodyfikowanych z zakresu 
chemii budowlanej, rękawów wzmacniających (w przypadku mniejszych przepu-
stów) oraz metody reliningowej (rura w rurę). W tym ostatnim przypadku ważne 
jest odpowiednie przeliczenie światła tak, aby „nowy” przepust w pełni spełniał 
parametry użytkowe.

Na rysunku 7 przedstawiono ideę metody reliningowej („rura w rurę”), na-
tomiast na zdjęciu fotograficznym zamieszczonym na rysunku 8 przedstawiono 
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przykład montażu przepustu z CC-GRP metodą reliningu z wykształconą fabrycz-
nie półką ułatwiającą migrację małych zwierząt.

W przypadku gdy wymagane jest zwiększenie nośności przepustu o konstruk-
cji podatnej przy niewielkim naziomie, jak również przepustów usytuowanych 
w ciągu linii kolejowych, które podlegają przebudowie lub remontom (gdzie po-
szczególne warstwy podtorza ulegają rozbiórce), warto rozważyć możliwość zasto-
sowania dodatkowych warstw wzmacniających w postaci nowoczesnych materia-
łów geotekstylnych wbudowanych w warstwie zasypki gruntowej. 

Rys. 7. Idea metody reliningowej na przykładzie przepustu małej średnicy z zastosowaniem rury z two-
rzyw sztucznych [opracowanie własne]

Rys. 8. Montaż konstrukcji przejścia zwierząt o konstrukcji zespolonej wykonywanego w technologii 
CC-GRP z widoczną jednostronną półką dla zwierząt [11]
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W tym przypadku materiały geotekstylne, znacznie poprawiają stateczność 
i wytrzymałość wzmacnianego przepustu. Warstwa wzmacniająca z materiału 
geotekstylnego stanowi dodatkowe „zbrojenie” konstrukcji nasypu wykonanego 
nad konstrukcją rury osłonowej i znacznie poprawia rozkład oddziaływań zarówno 
komunikacyjnych, jak i obciążeń stałych. Wpływ ten został wykazany poprzez 
wyniki wykonanych przez autora badań laboratoryjnych w skali naturalnej pod 
obciążeniem statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym. Wyniki tych prac ba-
dawczych zostały zastosowane w praktyce przy budowie i przebudowie wielu 
obiektów – m.in. w projektach technicznych wykonanych pod kierunkiem autora.

Na rysunku 9 przedstawiono schemat oraz praktyczny przykład zastosowania 
warstwy wzmacniającej w postaci geowłókniny zbrojącej grunt i rozkładającej ob-
ciążenia eksploatacyjne od przejeżdżającego taboru.

Rys. 9. Schemat (po lewej) oraz praktyczny przykład zastosowania warstwy wzmacniającej w posta-
ci geowłókniny z dodatkową geomembraną ochronną nad konstrukcją podatną o małym naziomie 

(A. Wysokowski)

Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniej trwałości eksploatacyjnej kon-
strukcji przepustu możliwe jest zastosowanie równolegle z materiałem geosynte-
tycznym, dodatkowej membrany wykonanej z tworzyw sztucznych, która stanowi 
warstwę ochronną przeciw skutkom oddziaływania wód opadowych na materiał, 
z którego wykonano konstrukcję przepustu.

Do najnowszych rozwiązań z dziedziny gruntów zbrojonych należy innowa-
cyjna technologia materiałów kompozytowych w postaci geosiatek drenujących. 
Rozwiązanie to w postaci jednokierunkowych geosiatek zbudowanych z pasów po-
dłużnych i taśm poprzecznych, łączy właściwości zbrojące z funkcją drenażu geo-
syntetycznego. Przedmiotowa technologia ma szczególne zastosowanie w przy-
padku konstrukcji nasypów z gruntów o słabej przepuszczalności np. gruntów 
spoistych [21].

Do indywidualnego ustalenia na etapie projektowania pozostaje liczba zasto-
sowanych warstw zbrojenia, ich rozmieszczenie na wysokości naziomu, a także 
rodzaj zastosowanych geosyntetyków i ich gramatura.

Zdaniem autora w przypadku obiektów nowobudowanych, jak również re-
montowanych, gdzie zachodzi konieczność rozbiórki części zasypki nad obiektem, 
proces zasypywania osłonowej konstrukcji podatnej ma bardzo istotne znaczenie 
dla bezpieczeństwa pracy obiektu. W tym przypadku zastosowanie wspomnia-
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nych warstw wzmacniających znacznie poprawia nośność obiektu, jak również 
późniejszą trwałość eksploatacyjną tak wykonanych obiektów kolejowych.

5. Podsumowanie

Wszyscy rozumiemy znaczenie, a także potrzebę budowania przejść dla zwie-
rząt. Nie wiadomo jednak dlaczego do tej pory nie udaje się w pełni zharmonizo-
wać planów budowy szlaków komunikacyjnych z planami budowy przejść. Często 
z tego powodu zatrzymywane są prace budowlane i dochodzi do niepotrzebnych 
konfliktów z przedstawicielami instytucji ekologicznych i przyrodniczych. W tym 
miejscu należy sobie zadać pytanie - dlaczego jeżeli istnieją plany budowy sieci 
transportowej, to ekolodzy nie mają takiego samego dokładnego planu szlaków 
migracji zwierząt.

Obecnie w pierwszej kolejności powstaje przejście dla zwierząt, a następnie 
przeprowadza się monitoring migracji fauny. W tym przypadku niejednokrotnie 
okazuje się, że przejście to byłoby bardziej efektywne w innej lokalizacji. Według 
doświadczeń autora referatu należy to odwrócić. Dlatego też, potrzebne są dużo 
wcześniejsze badania i monitorowanie migracji zwierząt dla rozważnego ustalenia 
potrzeb w tym zakresie, zanim jeszcze przystąpimy do inżynierskich prac studial-
nych dotyczących inwestycji liniowych. Monitoring wybudowanych przejść powi-
nien, zdaniem autora, być przeprowadzany głównie w celu wyciągnięcia wniosków 
przydatnych w przyszłości przy pracach planistycznych budowy nowych ciągów 
komunikacyjnych.

Optymistyczne jest, że obserwując stosowanie tego typu konstrukcji w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat, nowe sposoby konstruowania, materiały i technologie 
przyczyniają się do podniesienia trwałości, funkcjonalności, bezpieczeństwa przejść 
dla zwierząt w krajowej infrastrukturze komunikacyjnej. Nie bez znaczenia jest 
tu fakt, że konstrukcje te projektowane są i wykonywane w sposób coraz bliższy 
potrzebom ekonomicznym i przy uwzględnieniu aspektów ekologii. Stan rozwo-
ju i wdrożeń technologii bezwykopowych w Polsce jest na tyle duży, że należy 
w znacznie większym stopniu technologię tą upowszechnić w dziedzinie budowy 
i modernizacji linii kolejowych, także przy budowie dolnych przejść dla zwierząt.

Z pewnością przyniesie to wymierne korzyści przy organizacji prowadzonych 
inwestycji, oraz efekty jakościowe i trwałościowe.
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Błaszkiewicz Dorota

REVIEW OF SELECTED TYPES OF PAVEMENT 
REINFORCEMENTS IN SHARP CURVES 
IN THE CONTEXT OF THEIR IMPACT 

ON THE MINIMUM EQUIVALENT TEMPERATURE

Summary. The article discusses different types of railway track reinforcements 
in sharp curves used to reinforce track stability. These elements are especially im-
portant in the aspect of their potential application in CWR. Additional reinfor-
cements, which significantly increase track stability, at the same time allow for 
broader applications of CWR.

Keywords: sharp curves, reinforcement, CWR, stability, ballast, sleeper, rail-
way track

Danuta Bryja, Adam Hyliński

ANALYSIS OF ACCELERATION AND VIBRATION SPEED 
OF THE OVERHEAD CONTACT LINE 

AND PANTOGRAPH HEAD DURING TRAIN 
MOVEMENT OVER TRACK THRESHOLD INEQUALITY

Summary. The paper presents the next stage of numerical tests, leading to the 
assessment of the impact of train movement over the track threshold inequality on 
the dynamic interaction between the pantograph and the upper contact line of the 
electric traction. Previous studies have shown that the threshold unevenness that 
occurs in a railway track does not significantly affect the vibrations of the overhe-
ad contact line, but the scope of these tests was limited to analysing the state of 
network displacement and dynamic changes in contact force. The purpose of this 
work is to examine whether the clear impulse load of a railway vehicle, caused by 
passing through a threshold inequality, is significantly transferred to the accele-
ration of traction network and pantograph vibrations, although it is not visible 
in the time course of displacements. For this purpose, the original, proprietary 
method of vibration simulation of the traction network - train - railway track sys-
tem was supplemented with a path for determining the speed and acceleration of 
vibrations. The main assumptions of the two-stage simulation algorithm and the 
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results of numerical analysis are presented. The analysis was carried out for two 
types of threshold inequality, two train speeds and two vehicle suspension variants. 
The simulation results showed that the vertical movement of the pantograph base, 
due to the well-cushioned construction of the collector, is poorly transmitted to 
both vibration and acceleration of the slide and contact wire vibrations. However, 
it has been shown that the pantograph movement causes vibrations of the ne-
twork with small amplitudes compared to its span, but these vibrations occur with 
high accelerations, increasing with the traveling speed. In the aspect of material 
fatigue it is an unfavorable phenomenon.

Keywords: vibration simulation, contact system, pantographs, railway vehic-
le, railway track, threshold inequality

Jerzy Cejmer, Adam Dąbrowski, Krzysztof Ochociński

TESTS FOR BALLAST BEDDING STABILIZATION 
USING A BINDING RESIN ON THE EXPERIMENTAL 
TRACK OF THE RAILWAY INSTITUTE IN ŻMIGRÓD 

AND AT TRACKS OF PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 
S.A. COMPANY

Summary. An essential issue related to the operation of railway ballast is the 
permanent maintenance of the normative shape of crushed stone pile. At plac-
es where the ballast is exposed to increased dynamic or mechanical impacts, the 
method of stabilizing the ballast with binding resins may prove helpful. This pa-
per describes research on this technology carried out by the Railway Institute for 
one of the manufacturers on the experimental track in Żmigród at tracks of PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Company.

Keywords: railway track, ballast, resin, stability

Rafał Cichy, Jarosław Czerwiński

RAIL-ROAD VEHICLE DESIGN – LEGAL REQUIREMENTS

Summary. The basic element enabling the movement of vehicles on the ra-
ilway track is a certificate of authorization for placing in service or a permit for 
operation issued by the Office of Railway Transport. The article presents the re-
quirements put for the rail-road vehicles in order to obtain the above mentioned 
documents. The selected detailed issued related to the parameters necessary for 
verification by the authorized body (DeBo) are discussed in this article.

Keywords: rail-road vehicles, design, approval
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Paweł Gradowski, Magdalena Kycko

MODERNIZATION OF RAILWAY CONTROL COMMAND 
DEVICES IN THE AREAS FOR WHICH A CERTIFICATE 

OF VERIFICATION IS ISSUED FOR THE CONTROL 
COMMAND AND SIGNALLING SUBSYSTEM

Summary. In the era of dynamic development of rail transport caused by the 
implementation of many railway projects, some problems related to the implemen-
tation of railway investments are beginning to be noticed, which refer to obtaining 
a permit for placing in service of structural subsystems. Most of the investments are 
co-financed from EU funds, and their main goal is to increase speed on railway lines 
with the same or improved safety level. In addition to the modernization of railway 
lines with accompanying infrastructure, devices and power grids or railway traffic 
control devices, railway lines are equipped with trackside ERTMS / ETCS systems. 
All modernized railway lines are subject to a certification process in accordance with 
European and national law. In relation to lines equipped with ERTMS / ETCS sys-
tems, which have already been certified and accepted to operation, some actions are 
taken to improve the operational performance of the railway infrastructure. For this 
reason, it is necessary to assess the impact of investments on ERTMS / ETCS systems 
already installed, which have a valid EC verification certificate and have received or 
expect an authorization for placing in service issued by the Office of Rail Transport.

Keywords: certification, control-command and signalling subsystem, authori-
zation

Iwona Karasiewicz

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE HUMAN 
FACTOR IN THE ANALYSIS OF RAILWAY EVENTS

Summary.The article presents the role and importance of the human factor in 
the analysis of railway events based on the requirements of the Directive on railway 
safety. The principles of analyzing the causes of railway events were presented along 
with examples of errors made during their determination. The rules for formulating 
preventive conclusions were described along with examples of mistakes made by 
railway commissions. The competences that persons responsible for developing the 
investigation documentation should have, including the reasons for the events and 
preventive conclusions at the national level and at the level of infrastructure ma-
nagers and railway undertakings should be indicated. The summary indicates the 
conclusions regarding the qualifications of persons investigating railway events and 
postulates aimed at improving the process of analyzing railway events.

Keywords: safety, accidents and events, rail transport, accident prevention, 
improvement of safety, qualifications of persons investigating railway events
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Juliusz Karolak, Przemysław Ilczuk

PROPOSAL FOR CHANGES OF RULES 
FOR DETERMINING THE VISIBILITY 

OF LIGHT SIGNALS

Summary. The article is devoted to the issue of visibility of light signals trans-
mitted by railway signals and indicators used on railway lines managed by PKP 
(Polskie Linie Kolejowe S.A. company). Visibility rules related to signalling com-
bination and the result of the analysis of the requirements contained in regulations 
and principles applied by designers in Poland and abroad were presented. The ge-
nesis of the OSJD signalling standard and the visibility road lengths defined under 
this standard were discussed. Based on the conclusions of the collected material, 
changes were proposed in the guidelines for determining the distance from which 
the signal on railway signals should be visible and legible and the principles of 
perception of this signal by the train driver when approaching the signal.

Key words: visibility, signal, railway, change

Kazimierz Kłosek, Juliusz Sołkowski, Marek Tondera

EVALUATION OF BEARNIG CAPACITY AND STABILITY 
OF TRACK FOUNDATION IN COMPLIANCE WITH 

THE NATIONAL REQUIREMENTS AND EUROCODE 
PN-EN 1991: 2

Summary. Currently in Poland, we can notice a problem with the coexistence 
of internal rail regulations with the requirements contained in Eurocodes. The 
article presents the issue of correctly making numerical models for the purposes of 
analysing the stability of slopes and embankments and the subgrade in the context 
of using various load models.

Keywords: embankment stability, truck foundation stability, load models, 
LM71, HSLM, EC-1, EC-7, Id-3
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Andrzej Kochan, Paweł Wontorski, Emilia Koper

CATALOGUE FOR TYPES OF CONTROL-COMMAND 
AND SIGNALLING ELEMENTS AND COMPOSITIONS

Summary. The article presents proposals of the current catalogue for types of 
elements and systems from which railway traffic control systems are built. The ne-
cesity to develop the current catalogue results from many discussions conducted in 
the context of type certification procedures for signalling devices where imprecise 
definitions or lack of them cause ambiguity in the interpretation of requirements 
for individual types of equipment. The impetus for work on this catalogue is also 
the development of signalling systems in the direction of development of on-board 
equipment as well as in the direction of automation of train driving. In the article 
the authors present a list of elements and systems and their definitions. The sup-
plement contains a list of different categorizations of the catalogue items.

Keywords: signalling system, signalling elements and systems, categorization 
of signalling solutions

Emilia Koper, Andrzej Kochan

SIMULATIONS OF OPERATIONAL PROCESSES 
ON LINE EQUIPPED WITH ERTMS/ETCS SYSTEM 

IN AN ERSA TOOL

Summary. The article presents the possibilities resulting from the develop-
ment of railway line equipped with ERTMS/ETCS system devices models and 
ETCS vehicle traffic simulation in dedicated simulation tools. The article focuses 
on the features of ERSA software. The basic components of the tool, modelled 
aspects and potential application of such environments are presented. Attention 
was paid to the output data and the possibilities of their further use, including 
the research of operating parameters. This article focuses on the application of the 
ERTMS/ECTS 1 configuration modelling tool.

Keywords: modelling, ERTMS/ETCS, ERSA



316 StreSzczenia angielSkie artykułów

Jacek Makuch, Igor Gisterek, Adam Hyliński, Piotr Lalewicz, Jędrzej Gonera 

POSSIBILITY ANALISIS OF LASER SCANER 
UTILISATION IN TRAM CROSSINGS DIAGNOSTICS

Summary. In article the problems of measurement methods of transverse sec-
tion wear of steel railroad elements (railway and tram) on vehicle-road interface, 
basing on new technology using laser scanning was concerned. Construction, ba-
sic parameters and manner of service of laser system for rail and turnout profile 
measurement were presented. The manner of realisation of measurements and its 
results analyses passed with this device on railway crossing in laboratory condi-
tions were described. The dissimilarity as well as geometrical and constructional 
tram crossings in relation to railway were evaluated. The manner of realisation of 
analogical measurements and its results analyses passed on tram crossings in real 
conditions were described. In summary conclusions from effected investigations 
were formulated.

Keywords: tram tracks, diagnostics, laser scanning

Piotr Michalak, Wojciech Jakuszko

INNOVATIVE UNIVERSAL DUAL - DRIVE LOCOMOTIVE

Summary. As a part of the article the main assumptions of the project of 
dual-drive locomotive intended for the passenger traffic and intermodal transport, 
whose construction, technical and operational parameters will meet the require-
ments of applicable standards and regulations, are presented. The block diagram 
of driving system is presented and simulation analyses carrying out during real-
ization of works is also described. The article also contains the descriptions of ar-
rangement of main assemblies and devices in the machine room and in the driver’s 
cabs. Moreover, it describes the traction characteristics of locomotive and it pres-
ents the basic technical data. The advantages of using the dual-drive locomotive 
in the railway traffic and the potential transport tasks to be realized are outlined 
in the summary of this article. The described project is realized within the Op-
erational Program Intelligent Development No. POIR. 01.02.00-00-0191/16-
00 entitled „Locomotive platform with advanced diesel-electric (multi-system) 
driving systems”, co-funded by the National Centre for Research and Develop-
ment. The contractor of the project is Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. and 
ŁUKASIEWICZ – IPS „TABOR” in Poznań.

Key words: locomotive, dual-drive, intermodal
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Waldemar Nowakowski

APPLICATION OF BAYESIAN INFERENCE 
IN THE PROCESS OF DIAGNOSING RAILWAY TRAFFIC 

CONTROL SYSTEMS

Summary. Railway traffic control systems are essential to ensure the safety of 
passengers and freight transport. The very large number of controlling devices 
and systems, but also the fact that they are made in different technologies make 
it very difficult for the infrastructure manager to ensure the required level of relia-
bility. Therefore, it is necessary to support the process of their maintenance with 
support of the application of technical diagnostic methods. The software M&DC 
is created mainly for technical solutions of specific manufacturers of railway traffic 
control systems. Therefore, the author of the article proposed a universal diagno-
stic method based on Bayesian inference. On the basis of this method and the 
SNMP protocol, computer software was developed, which is used to diagnose 
faults in the LCPS.

Keywords: railway traffic control systems, diagnostics, Bayesian inference

Piotr Omieczyński

DETERMINING THE PARAMETERS OF MODELLING OF 
SWITCH FROG GEOMETRY FOR BUILDING 

AND MAINTENANCE OF RAILWAY LINES

Summary. The vast majority of turnouts located on railway lines in Poland 
have typical set of parameters. For this reason, the analysis of non-typical cases 
(such as turnouts with variable curvature) might be difficult. The idea of the work 
is to create an analytical based tool useful in the issue of designing, construction 
and diagnostics. This might be performed by the virtual structural model of the 
turnout. The article presents the main assumptions regarding the modelling of 
turnouts. Examples of the parameterization of the crossing element are presen-
ted (design of the frog area and the problem of fastening variant selection). The 
summary presents the possibilities and directions for further development of the 
model.

Keywords: railway turnouts, numerical modelling, switch frog
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Marek Pawlik

OVERALL RAILWAY SAFETY ANALYSIS 
– ASSESSMENT METHODOLOGY 
FOR TRANSPORTION SYSTEMS

Summary. Railway transport is composed not only by rolling stock which is 
utilized for transport of goods and passengers but also by infrastructure, proce-
dures and personnel without which transportation services are not feasible. On 
the one side it is obvious that transport safety is the most important prerequisite, 
but on the other due to subdivision of the railway system into different companies 
risks are analysed separately by different groups of experts using differentiated 
methodologies, without ensuring complementarity. Paper presents basic infor-
mation about overall safety assessment method precisely described in the mono-
graph, written by paper author and published this year by Warsaw University of 
Technology Publishing House. 

Keywords: safety, security, cybersecurity

Elżbieta Pilecka, Grzegorz Gierula

VARIANT ANALYSIS OF SUBGRADE REINFORCEMENT 
ON THE EXAMPLE OF RAILWAY LINE NO. 8, 

SECTION WARKA - RADOM

Summary. The article presents a variant analysis of subgrade strengthening on 
the example of the railway line No. 8 section Warka - Radom. The analysis was 
carried out on an example cross-section using DSM column reinforcement and soil 
exchange. Numerical analysis was carried out in the Z-Soil program. As a result 
of calculations, it turned out that both variants of reinforcements are technically 
acceptable. However, a greater safety margin was demonstrated by DSM loud-
speakers.

Keywords: subgrade strengthening, Finite Element Method, DSM columns, 
soil exchange
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Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski

ALGORITHM OF PROCEEDING IN CASE 
OF INCOMPLETE EFFECTS OF RAILWAY SUBGRADE 

PROTECTIVE LAYER APPLICATION

Summary. The article presents the most common causes of incomplete effects 
of protective layer application or reduction of the required geotechnical parame-
ters values of a subgrade (the module of base deformation and the density rate). 
There were discussed various methods of recognizing the causes and eliminating 
them. The article presents the author’s algorithm, which enables the quick dia-
gnosis of the reasons for the subgrade acceptance parameters deficit as well as the 
selection and implementation of appropriate corrective actions.

Keywords: railroad, subgrade, protective layer

Grzegorz Stencel

OPERATING CONDITIONS RELATED 
TO RAIL MAINTENANCE

Summary. This paper addresses the issue of rail maintenance. Factors related ma-
inly to the rails operation that have an impact on the manner of maintenance are 
presented. Basic problems that currently occur in rail maintenance are also described.

Keywords: rails, maintenance, operation

Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł

APPLICATION OF VIBRATION MEASUREMENTS 
AND FORECASTING CALCULATIONS 

IN THE FRAMEWORK OF PROTECTION 
OF NEIGHBORHOOD BUILDINGS AGAINST 

RAILWAY VIBRATIONS

Summary. The work concerns the impact of railroad vibration on the con-
struction of buildings and people in them. Referring to the PN-B-02170: 2016-
12 and PN-B-02171: 2017-06 standards, the principles of using vibration me-
asurements to assess these impacts were discussed. The ranges of these influence 
zones are given. The principles of using vibration measurements and forecasting 
of vibration effects based on simulation calculations using models for soil vibra-
tion propagation analysis and building models are presented. The algorithm for 
designing vibration isolation solutions is indicated. These principles are referred 
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for two situations: construction or reconstruction of the railway line (impact on 
existing buildings) and design of a new building in the vicinity of the railway line.

Keywords: railway vibration, vibration protection, environmental protection

Piotr Szadkowski

MODERN APPROACH TO PLANNING AND EXECUTION 
OF RAILWAY CONSTRUCTION WORKS

Summary. The article presents the method of implementing track and track 
works along with accompanying works carried out in 2018 in the frames of the 
contract “Replacing the track structure with accompanying works on the section 
Drzensko - Kostrzyn as part of the task” Modernization of railway line No. 273 on 
the section Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Dolna Odra with the connectors li-
nes No. 821 and 822” with particular emphasis on modern contract management 
and the use of modern technologies and solutions for track replacement, railroad 
bed repair or reconstruction of the overhead contact line and railway traffic control 
system.

Keywords: chamfering, subgrade machine, unsort, fly-ash

Andrzej Uznański

USE OF ARTIFICIAL EARTH SATELLITES 
IN RAIL TRANSPORT

Summary. The development of technology and its interdisciplinarity meant 
that currently on the railway the artificial earth satellites are increasingly used. 
Satellite techniques were introduced to railway areas by surveyors. Originally, they 
were used only for measuring points of geodetic warp. In the meantime, satellite 
measurements began to be used for applications that do not require surveyors’ 
mediation, but related to tracking rolling stock in traffic or communications. The 
work characterizes the geodetic use of artificial earth navigation satellites. The 
main content of the study is the concise, due to the number, characteristics of all 
29 projects (as of autumn 2019) implemented and under implementation thanks 
to the involvement in the railway industry of the European Space Agency through 
the Space4Rail program.

Keywords: ESA, Space4Rail, SatCom, SatNav, virtual balances
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Paweł Wontorski, Andrzej Kochan

LEVELS OF DEFINITION (LOD) IN DESIGNING 
OF RAILWAY SIGNALLING INFRASTRUCTURE 

IN BIM TECHNOLOGY

Summary. In the article the Levels of Definition (LOD) made in BIM (Buil-
ding Information Modelling) technology, in the aspect of the application of the 
railway signalling have been presented. The structure of the signalling system pro-
ject has been analysed and the division of the project into stages to which the ap-
propriate scope of information contained in the model should be adjusted has been 
executed. The division into six levels of graphical development/detail (LOGD) and 
six levels of model information (LOMI), describing the requirements for each level 
have been proposed. The difference between detailed models and detailed details 
of visualization of data from the model has been emphasized, adjusting depending 
on the needs and needs for the needs of a specific project. Each object, once speci-
fied in the database, can be visualized in different ways, at any level of detail. The 
used standard has been illustrated with examples of various types of railway traffic 
control devices - external devices, internal devices and cable networks.

Keywords: signalling, LOD, design, BIM

Adam Wysokowski 

PASSAGES FOR ANIMALS IN RAILWAY CONSTRUCTION 
– CURRENT ISSUES

Summary. According to sustainable development of railway infrastructure 
the ecological issues cannot be ignored. This applies both to the construction of 
much-needed railway lines, as well as and modernization of existing ones. Thus, 
it is necessary to build culverts, animal crossings and ecological bridges. It is also 
important to properly design the passages so that they are “friendly” to animals 
and therefore effective. It is about the choice of materials, construction method 
(reduction of vibration damping, noise etc.), equipment elements, plantings, slo-
pes surface finishing of passages, as well as minimizing elevation above the terrain 
at the upper passages. The author has been dealing with these issues for many 
years in both road and rail construction.

Keywords: animal passages, efficiency, equipment of passages, ecological is-
sues
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POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH 
KOLEJOWO-DROGOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ 

OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

Karol Trzoński
mgr, Członek Stały, Koordynator Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Odział w Katowicach

Streszczenie. W artykule przybliżono problematykę zwiększenia bezpieczeństwa na prze-
jazdach kolejowo–drogowych. Scharakteryzowano wybrany przejazd o bardzo dużym natężeniu 
ruchu pociągów i pojazdów drogowych i zaproponowano nowoczesne rozwiązanie zamiany prze-
jazdu kolejowo–drogowego na tunel, ze wskazaniem konkretnego miejsca w stacji Nowy Bieruń. 
Opisano możliwość przebudowy obiektu metodą tradycyjną i metodą tunelową.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, czas realizacji inwestycji, nowoczesne metody budowlane

1. Wprowadzenie

Na przełomie ostatnich 50 lat można zaobserwować dynamiczny rozwój sieci 
transportowych. Stają się one coraz rozbudowane, dlatego niezbędne są inwestycje 
mające na celu poprawę bezpieczeństwa, polegającą na maksymalnym odseparo-
waniu infrastruktury drogowej od infrastruktury kolejowej.

Wraz ze wzrostem natężenia ruchu zwiększa się prawdopodobieństwo kolizji 
niosąc ze sobą niekiedy tragiczne skutki.

Jednym ze sposobów poprawiających bezpieczeństwo może być zastosowa-
nie nowych technologii, umożliwiających polepszenie istniejącej infrastruktury, 
poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych obszarów inwestycyjnych, które 
w większości przypadków są ograniczone przez istniejące zagospodarowanie tere-
nów wokół czynnych ciągów komunikacyjnych.

Jedną z możliwości rozdziału transportu kołowego od transportu szynowego 
może być zmiana przejazdów kolizyjnych (jednopoziomowych) na przejazdy bez-
kolizyjne (dwupoziomowe).

W związku z dynamicznym rozwojem naszego kraju, należy mieć także na 
uwadze zrównoważoną obsługę komunikacyjną społeczności lokalnych, ze szcze-
gólnym naciskiem na poprawę bezpieczeństwa. Jednym ze sposobów i przykładów 
realizacji jest zaprojektowanie i przebudowa istniejącego przejazdu kolejowo–dro-
gowego w ciągu ul. Wawelskiej (DW934) w miejscowości Bieruń Nowy (metodą 
przyciskową).
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2. Cel modernizacji przejazdu

Celem modernizacji jest zminimalizowanie trudności związanych z krzyżowa-
niem się drogi kołowej z drogą kolejową przy znacznym natężeniu ruchu w kon-
tekście realizacji inwestycji w obszarach czynnych linii kolejowych. Na podstawie 
dostępnych rozwiązań technologicznych, ze szczególnym naciskiem na bezpie-
czeństwo, została wykonana analiza możliwości przebudowy przejazdu kolejowo–
drogowego poprzez zastosowanie skrzyżowania bezkolizyjnego wzdłuż ul. Wawel-
skiej.

Treść referatu obejmuje przegląd wybranych technologii wykonywania bezko-
lizyjnych przejazdów kolejowych, pozwalających na zwiększenie przepustowości 
na danym odcinku drogi. Referat opisuje korzyści i zagrożenia wynikające z reali-
zacji skomplikowanych inwestycji na terenach silnie zurbanizowanych.

3. Przejazdy kolejowo-drogowe

Przejazd kolejowo-drogowy – skrzyżowanie w jednym poziomie linii kolejo-
wej z drogą, inne niż przejście.

Kategorie przejazdów kolejowo-drogowych:
kategoria A – przejazdy kolejowo-drogowe, na których ruch drogowy jest kie-

rowany:
– przez uprawnionych pracowników zarządcy kolei lub przewoźnika kole-

jowego, posiadających wymagane kwalifikacje,
– przy pomocy sygnałów ręcznych albo systemów lub urządzeń przejazdo-

wych, wyposażonych w rogatki zamykające całą szerokość jezdni;

Fot. 1. Przejazd kolejowy kategorii A
Fot. Michał Wieja, Karol Trzoński
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kategoria B – przejazdy kolejowo–drogowe, na których ruch drogowy jest 
kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych 
w sygnalizację świetlną i rogatki zamykające ruch drogowy w kierunku:

– wjazdu na przejazd albo wjazdu na przejazd i zjazdu z przejazdu;

Fot. 2. Przejazd kolejowy kategorii B
Fot. Karol Trzoński

kategoria C – przejazdy kolejowo–drogowe, na których ruch drogowy jest 
kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych 
tylko w sygnalizację świetlną;

Fot. 3. Przejazd kolejowy kategorii C6
Fot. Karol Trzoński
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kategoria D – przejazdy kolejowo-drogowe, które nie są wyposażone w syste-
my i urządzenia zabezpieczenia ruchu;

kategoria E – przejścia wyposażone w półsamoczynne systemy przejazdowe 
lub samoczynne systemy przejazdowe lub kołowrotki, bariery lub labirynt;

kategoria F – przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia zlokalizowane na dro-
gach wewnętrznych.

4. Podział skrzyżowań wielopoziomowych

a) Linia kolejowa względem infrastruktury drogowej biegnie dołem (przebieg 
pod wiaduktem drogowym);

b) Linia kolejowa względem infrastruktury drogowej biegnie górą (przebieg 
nad drogą wiaduktem kolejowym);

c) Linia kolejowa względem infrastruktury drogowej biegnie dołem poniżej 
poziomu terenu (tunel kolejowy);

d) Droga względem infrastruktury kolejowej biegnie dołem, poniżej terenu 
(tunel drogowy).

5. Metody wykonywania skrzyżowań wielopoziomowych

Szybki rozwój technologiczny w dziedzinie budowy obiektów podziemnych, 
w tym głównie tuneli, powoduje, że wykorzystanie ich w coraz to bardziej zurba-
nizowanych rejonach systematycznie wzrasta, a nowe technologie stają się coraz 
częściej alternatywą dla stosowanych tradycyjnie. Na przełomie lat 70 ubiegłego 
stulecia pojawiły się pierwsze rozwiązania bezwykopowego wykonania budowli 
podziemnych. Poniżej scharakteryzowano metody wykonywania obiektów pod-
ziemnych.

Metoda wykopowa (odkrywkowa)

Metoda polegająca na wykonaniu wykopu, w zależności od możliwości po-
wierzchniowych jako: wąsko-przestrzenny lub szeroko-przestrzenny.

W wykopie wykonanym zgodnie z wytycznymi projektowymi zostaje posta-
wiony szkielet obiektu inżynieryjnego o dowolnym kształcie, potem zostaje za-
betonowany i zasypany do docelowego kształtu (projektowego) – bardzo rzadko 
wykorzystywana w obecnych czasach.
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Fot. 4. Budowa tunelu przed stacją Służew

Metoda górnicza

Metoda, która została zaadoptowana z rozwiązań przemysłowych. Polega na 
wykorzystaniu kombajnów chodnikowych i/lub koparek albo realizowana za po-
mocą materiałów wybuchowych, głównie jest stosowana do wykonywania tuneli 
o dużych przekrojach.

Fot. 5. Prace przy budowie tunelu na Zakopiance 
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Metoda z użyciem maszyny TBM

TBM (ang. Tunel boeing machinę) – Maszyna drążąca tunel – jej serce sta-
nowi obracająca się głowica-tarcza, wyposażona w wymienne noże na przodzie 
maszyny, cała maszyna posiada kształt walca. Maszyny tego typu stosuje się głów-
nie w gruntach skalistych. Można powiedzieć, że TBM to małe fabryki tuneli, 
gdyż cały zespół, który wchodzi skład tej maszyny zostawia za sobą wykonany 
tunel z zamontowanymi prefabrykatami betonowymi, stanowiącymi zabezpiecze-
nie całego wyrobiska. Tempo wykonywania prac tą techniką wynosi od 2 m do 
30 m na dobę, wszystko uzależnione jest od gruntu, w który się maszyna „wgry-
za” oraz średnicy otworu. Z powodu wysokich kosztów nie stosuje się ich w bar-
dzo twardych skałach. Pozwala ona również na wykonanie łuków pionowych jak 
i poziomych w trakcie drążenia.

Należy w tym miejscu nadmienić, iż wykonanie tunelu tą metodą wiąże się 
z wieloma pracami przygotowawczymi, gdyż maszyny tego typu posiadają znacz-
ne gabaryty: waga przeciętna to około 1000 ton, długość maszyny z zapleczem 
technicznym zaczyna się od 90 m, nie wspominając, że do samego zmontowania 
tychże maszyn również są potrzebne inne wielkogabarytowe maszyny – w związku 
z tym – im dłuższy tunel, tym wykonawstwo bardziej opłacalne.

Fot. 6. Przygotowana maszyna ro rozpoczęcia pracy – widok na cała maszynę TBM

Metoda przecisku hydraulicznego

W pierwszej kolejności wykonywana jest komora początkowa, której wymiary są 
uzależnione od gabarytów przepychanych elementów. Do tak wykonanej komory jest 
montowany zespół siłowników o skoku odpowiadającemu długości prefabrykatu.
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Pierwszym elementem wpychanym jest głowica (noże), które pozwalają na 
ograniczenie parcia gruntu z czoła oraz kierują urobek do środka, następnie za 
nożem znajdują się siłowniki, które korygują kierunek przecisku.

Po wciśnięciu początkowego zespołu noża z zespołem siłowników można zacząć 
wstawiać do komory początkowej elementy docelowe konstrukcji.

Poszczególne elementy są przepychane poprzez pierścień, który umożliwia 
równomierne rozłożenie siły pojedynczych siłowników.

Po wepchnięciu jednego segmentu i wydobyciu urobku z przodka, wstawiany 
jest kolejny prefabrykat i tak proces powtarza się do osiągnięcia wymaganej dłu-
gości.

Fot. 7. Gotowa rama
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Rys. 1. Przekrój schematyczny przecisku hydraulicznego
Elementy składowe:

1. nóż, 2.siłowniki korygujące kierunek przesuwu, 3.prefabrykat żelbetowy, 4.sztywna rama do przenoszenia nacisku, 5.rama 
utrzymująca siłowniki, 6.układ siłowników hydraulicznych, 7.blok oporowy, 8.dno komory, 9.prowadnice, 10.rama utrzymująca 

siłowniki korygujące.

6. Koncepcyjny projekt przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego 
kategorii „A” w stacji Nowy Bieruń

Projekt dotyczy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 934 z intensywnie eksplo-
atowaną linię kolejową. Dobowe zamknięcie przejazdu wynosi ponad 12 godzin, 
a iloczyn ruchu na tym przejeździe wynosi ponad 250 tysięcy, dlatego zgodnie 
z aktualnymi wytycznymi „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami 
i ich usytuowanie”, przejazd taki powinien podlegać przebudowie na skrzyżowanie 
wielopoziomowe.

Następnym aspektem mającym wpływ na przebudowę przejazdu jest fakt, że 
na drodze wojewódzkiej nr 934 odbywa się intensywny ruch tranzytowy, gdyż dro-
ga ta jest jedną z niewielu alternatyw dla ruchu pojazdów ciężarowych, wieloga-
barytowych na trasie Mysłowice – Oświęcim, Mysłowice – Bieruń „KWK Piast”.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje i fakt, że tak ruchliwy przejazd znaj-
duje się w silnie zurbanizowanym terenie – obszar miasta – główną przesłanką, 
dla którego powinno się przebudować powyższy przejazd, jest bardzo znacząca 
poprawa BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), polegająca na odseparowaniu 
ruchu kolejowego od ruchu drogowego.
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Fot. 8. Widok na dojazd do przejazdu od strony zachodniej
Fot. Michał Wieja, Karol Trzoński

Fot. 9. Natężenie ruchu tranzytowego na DW 934
Fot. Michał Wieja, Karol Trzoński
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7. Wnioski

Analizując istniejący rozkład ruchu na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Wawelska) w miejscowości Bieruń Nowy, należy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że czas dobowego zamknięcia przejaz-
du przekracza 12 godzin, a iloczyn ruchu osiąga wartości ponad 250 tysięcy, co 
oznacza konieczność jego przebudowy. Technologia jak powinna być zastosowana 
to metoda przeciskowa, a jako przesłanki wskazujące na jej wybór uznać należy:

– Czas realizacji robót szacowany jest na około 9 miesięcy. Okres trwania ro-
bót tego typu, prowadzonych metodą odkrywkową (tradycyjną) wynosiłby 
24 miesiące – co oczywiście skorelowane jest ze wzrostem nakładów finan-
sowych wraz z przedłużeniem okresu trwania prac;

– Skrócenie czasu realizacji zmniejsza dodatkowo uciążliwość dla uczestników 
ruchu kołowego, w związku z tymczasową organizacją ruchu na przejeździe;

– Minimalizacja wpływu inwestycji na ruch kolejowy w obszarze prowadze-
nia robót – praktycznie w całym okresie prac przewiduje się wprowadzenie 
jedynie ograniczenia prędkości w ruchu pociągów – jedynym wyjątkiem 
byłyby działania związane z regulacją torowiska, oraz realizacją prac iniek-
cyjnych w obszarze podbudowy;

– Znacząca poprawa BRD;
– Znacząca poprawa płynności oraz drożności ruchu na drodze – a co za tym 

idzie zmniejszenie strat wynikających z opóźnień;
– Minimalizacja ingerencji w istniejącą zabudowę terenu – przewiduje się je-

dynie jeden budynek do rozbiórki.
Zdaniem autora przedstawiona w niniejszym opracowaniu koncepcja wydaje 

się być optymalnym rozwiązaniem przy przebudowie tego przejazdu.

Bibliografia

Rozporządzenia i ustawy
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 październi-

ka 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usy-
tuowanie – roz. 4 §39.1 pkt 4a oraz roz. 4 §39.2;

– Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.);
– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 mar-

ca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszcza-
nia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181);

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych 
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401);

– Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spra-
wie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Instrukcje
– Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejo-

wych.
Normy
– PN-S-02205: 1998 –Drogi samochodowe – Roboty ziemne – wymagania 

i badania;
– BN-73/8939-04 – Konstrukcje odciążające pod czynnymi torami kolejowy-

mi.





WIESŁAW ZABŁOCKI
WSPOMNIENIE

W dniu 16 lipca 2019 roku zmarł Wiesław Zabłocki, wybitny przedstawiciel 
świata nauki, zasłużony dla rozwoju nauk technicznych w dziedzinie transportu, 
znany ekspert w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

Śp. Prof. Wiesław Zabłocki urodził się 1949 roku. Studia wyższe ukończył 
w roku 1974 w Politechnice Warszawskiej w Instytucie Transportu uzyskując tytuł 
magistra inżyniera elektronika. Po studiach odbył wiele stażów technicznych, na-
ukowych, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Tytuł doktora nauk technicznych uzy-
skał w 1982 roku, doktorem habilitowanym nauk technicznych w zakresie trans-
portu (sterowanie ruchem kolejowym w transporcie) został w roku 2009, a w roku 
2010 został mianowany profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej. 
Przez 45 lat pracy na Politechnice pełnił liczne funkcje, w tym: Prodziekana Wy-
działu Transportu, Kierownika Zakładu Sterowania Ruchem, był członkiem i prze-
wodniczącym różnych komisji uczelnianych. Prowadził zajęcia dydaktyczne na 
studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich, był 
kierownikiem ponad 50 prac dyplomowych magisterskich, opiekunem naukowym 
nad doktoratami, autorem szeregu recenzji oraz wielu publikacji i prac naukowo-
-badawczych. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za działalność dydaktyczną, 
naukową i badawczą. Był ekspertem ośrodków ministerialnych, branżowych i kra-
jowych agencji. Przez całą karierę zawodową i naukową działalność Profesora kon-
centrowała się w obszarze modelowania i symulacji systemów sterowania ruchem 
kolejowym - co znalazło swój wyraz w wielu pracach i projektach.

Profesor Wiesław Zabłocki był wieloletnim uczestnikiem Konferencji Nowo-
czesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym. Każdego 
roku od kiedy Profesor zaszczycał swoją obecnością naszą konferencję współtworzył 
zeszyty konferencyjne jako autor, ale także recenzent wielu artykułów. Będziemy 
pamiętać Profesora także jako etatowego przewodniczącego sesji związanych ze 
sterowaniem ruchem kolejowym, w których swoją wiedzą, ale także i wyważonym 
zdaniem, dawał się poznawać jako wybitny specjalista w swojej dziedzinie i czło-
wiek godny naśladowania. Był przyjacielem Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji, współpracował z Oddziałem w Krakowie od wielu lat i jako 
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia zapamiętamy Profesora jako niezwykle 
serdecznego, ciepłego, przyjaznego, skromnego i wielkiego duchem Człowieka.



Przemówienie Profesora Krzysztofa Zboińskiego, Prodziekana ds. Nauki Politechniki 
Warszawskiej na pogrzebie Profesora Wiesława Zabłockiego:

Moi drodzy Państwo, koledzy i przyjaciele Prof. Wiesława Zabłockiego, Wiesia, 
bo tak wielu z nas do niego się zwracało. Stoję tu z ostatnim słowem od nas do 
niego, ale i dla niego, w potrójnej roli kolegi, bezpośredniego przełożonego, kie-
rownika Zakładu i prodziekana reprezentującego Dziekana Wydziału Transportu 
Politechniki Warszawskiej.

Prof. Wiesław Zabłocki spędził z nami na Politechnice Warszawskiej 45 lat 
swojego życia zawodowego. Pracował, rozwijał się i osiągał kolejne szczeble ka-
riery jak wielu z nas. Prowadził badania, pisał kolejne artykuły, zdobywał stopnie 
naukowe, wychowywał i promował kolejnych dyplomantów i doktorów. Osiągnął 
stanowisko profesora uczelni, prof. Politechniki Warszawskiej, a także 2-krotnie 
pełnił funkcje Prodziekana Wydziału Transportu ds. Studenckich i przez wiele lat 
kierownika Zakładu Sterowania Ruchem na naszym wydziale.

Dojście do stanowiska profesora to proces kilkudziesięciu lat pracy i rozwoju. 
W każdym przypadku ma on indywidualny i niepowtarzalny charakter. I tak też 
było w przypadku kariery Wiesia. Osiągnął on pozycję niekwestionowanego ale 
i unikalnego specjalisty w obszarze Sterowania Ruchem Kolejowym, a szerzej ko-
lejnictwa, w skali Wydziału ale i w skali kraju. Dowodem na to były, obserwowane 
przeze mnie z racji funkcji, w ostatnim czasie liczne odpowiedzialne zadania, m.in. 
promotorstwo wielu rozpraw doktorskich, recenzowanie rozpraw doktorskich 
i w postępowaniach habilitacyjnych oraz częste pełnienie funkcji egzaminatora 
podczas egzaminów doktorskich. Tych zadań bowiem na Wydziale nie mógłby 
wykonać lepiej nikt od niego. 

Wszystkie te zadania Prof. Wiesław Zabłocki wykonywał zawsze z zaangażo-
waniem i bez cienia irytacji, że oto stawia się przed nim kolejne z wielu nie mają-
cych końca zadań. Jest teraz czas, aby Ci Wiesiu za to zaangażowanie podziękować 
w imieniu całej społeczności Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Ale oprócz tej mierzalnej liczbą artykułów, czy kolejnymi stopniami naukowy-
mi części naszej działalności jest jeszcze inna strona. Równie niepowtarzalna jak 
poprzednia, bo wynikająca z indywidualnych cech osobowości i charakteru osoby. 
Pozwalając sobie na całkiem osobistą refleksję powiedziałbym, że Wiesiu tworzył 
wokół swojej osoby pewną indywidualną aurę. Aurę człowieka nie narzucającego 
się, ale o własnym zdaniu, człowieka być może lekko wycofanego, ale głęboko 
zaangażowanego w życie Wydziału, człowieka życzliwego i pomocnego, człowieka 
otwartego na problemy podwładnych i kolegów, człowieka uśmiechniętego, o po 
prostu dobrym charakterze. Cechy te miałem okazję obserwować i doceniać z bli-
ska podczas ostatnich lat współpracy w relacji Kierownik Zespołu - Kierownik 
Zakładu.

I tego właśnie, tych dwóch indywidualnych cech Prof. Wiesława Zabłockiego, 
będzie nam najbardziej brakować. Unikalnej wiedzy i doświadczenia zawodowego 
oraz tej unikalnej aury dobrego kolegi i życzliwego człowieka. Bez Ciebie Wiesiu 
Wydział Transportu nie będzie taki sam. Za te cechy Ci dziękujemy. Spoczywaj 
w pokoju.
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Informacje dla Autorów

Procedura recenzowania publikacji
1. Każda publikacja przesłana do Redakcji drogą elektroniczną lub pocztową podlega 

procedurze recenzowania (dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki zatrudnia-
jącej Autora) i ocenie językowej (redaktor językowy). Recenzentów wyznacza Redaktor 
Naczelny po zasięgnięciu opinii redaktorów tematycznych.

2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych 
publikację ocenia również redaktor statystyczny. 

3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów 
będzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

4. W doborze recenzentów stosuje się model, w którym autor i recenzenci nie znają swo-
ich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

5. W szczególnych przypadkach niemożności dostosowania się do powyższej zasady (wą-
ska problematyka artykułu, brak dużej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent 
pochodzący z tej samej jednostki będzie podpisał deklarację o niewystępowaniu kon-
fliktu interesów. Za konflikt interesów będzie się uznawać zachodzące między recen-
zentem a autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających 

przygotowanie recenzji.
6. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia 

artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do publikacji po uwzględnieniu 
uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu, w zastoso-

waniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesującego syn-
tetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,

• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane w kolejnych nu-
merach czasopisma; lista recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości raz 
w roku.

Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko ghostwriting występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie 

publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli 
w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Zjawisko guest authorship (honorary authorship) występuje wówczas, gdy udział autora jest 
znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem lub współautorem publikacji.
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Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Nauko-
wo-Technicznych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie 
wdraża poniższe rozwiązania:

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów 
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest 
autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu, itp. wykorzystywanych przy przygoto-
waniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność będzie ponosić autor zgłaszają-
cy opracowanie.

2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w Informacji dla Autorów, że gho-
stwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów 
(instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na-
ukowych itp.).

3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie in-
stytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania 
i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Przygotowanie tekstów do druku
•	 Tekst powinien być napisany w edytorze WORD czcionką Times New Roman o roz-

miarze 12 pt, odstęp między wierszami pojedynczy, do rozpoczęcia akapitu stosować 
pojedynczy „Tab”, a nie spacje.

•	 Nie należy stosować więcej niż jednej spacji między wyrazami i ręcznego dzielenia wy-
razów.

•	 Ilustracje należy przesyłać jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczość 
300dpi), w odpowiednich miejscach w tekście należy zamieścić podpisy.

• Wzory matematyczne proszimy wykonywać w miarę możliwości w programie „math-
type”.

•	 Zamieszczenie materiału ilustracyjnego powinno spełniać wymogi prawa autorskiego 
(do artykułu należy dołączyć oświadczenie).

•	 Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mieć numer i podpis.
•	 Rysunki, wykresy i tabele powinny być przygotowane w technice czarno-białej.
•	 Prosimy Autorów artykułów o podanie stopni i tytułów naukowych, afiliacji (miejsce 

pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
•	 W przypadku, gdy jest więcej niż jeden Autor, w przypisie do polskiego tytułu należy 

określić procentowy wkład Autorów w publikację.
•	 Pełny tekst nie powinien przekroczyć 16 stron wraz z tabelami, zdjęciami i rysunkami.
•	 Na końcu artykułu prosimy o zamieszczenie streszczenia artykułu i kilku słów kluczo-

wych (minimum trzy) oraz tłumaczeń tytułu artykułu, streszczenia i słów kluczowych 
na język angielski.

•	 Artykuły nie mogą zawierać cech i elementów komercyjnych.
•	 Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
•	 Tekst proszę dostarczać w postaci pliku na CD lub mailem.
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SPIS ArtyKuŁóW OPuBlIKOWANyCh 
W KWArtAlNIKu 

ZESZyty NAuKOWO-tEChNICZNE 
StOWArZySZENIA INżyNIEróW I tEChNIKóW 

KOMuNIKACjI rP OddZIAŁ W KrAKOWIE 
W 2019 rOKu

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PROJEKTOWANIU, BUDOWIE 
I EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MIAST, 
METROPOLII I REGIONÓW – NOVDROG’19 zeszyt nr 1 (118)

Lp. Autorzy, tytuł artykułu Nr Strony
1 Stanisław Dobranowski, Marcin Mendocha, „Krakowski Ring” bramą na świat 1 (118) 7-22

2 Joanna Gola-Szlachta, Najnowsze metody prowadzenia monitoringu 
porealizacyjnego w zakresie fauny na przykładzie dróg szybkiego ruchu 1 (118) 23-44

3 Jacek Magiera, BIM dla projektów infrastrukturalnych i liniowych – stan 
rozwoju technologii 1 (118) 45-64

4 Roman Rogowski, Andrzej Szalbót, Wzmocnienie podłoża palami 
przemieszczeniowymi IMBDP 1 (118) 65-78

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA  
W TRANSPORCIE SZYNOWYM zeszyt nr 2 (119) 

Lp. Autorzy, tytuł artykułu Nr Strony

1
Dorota Błaszkiewicz, Przegląd wybranych typów wzmocnienia nawierzchni w 
łukach kołowych o małych promieniach w kontekście ich wpływu na minimalną 
temperaturę ekwiwalentną

2 (119) 7-12

2
Danuta Bryja, Adam Hyliński, Analiza przyspieszeń i prędkości drgań sieci 
trakcyjnej i ślizgacza pantografu w trakcie przejazdu pociągu przez nierówność 
progową toru

2 (119) 13-24

3

Jerzy Cejmer, Adam Dąbrowski, Krzysztof Ochociński, Badania stabilizacji 
podsypki tłuczniowej przy użyciu żywicy wiążącej na torze doświadczalnym 
Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie oraz na torach PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A.

2 (119) 25-34

4 Rafał Cichy, Jarosław Czerwiński, Projektowanie pojazdów dwudrogowych - 
wymagania prawne 2 (119) 35-46

5
Paweł Gradowski, Magdalena Kycko, Modernizacja urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym w obszarach, dla których wystawiono certyfikat weryfikacji 
WE podsystemu sterowanie

2 (119) 47-62

6 Iwona Karasiewicz, Rola i znaczenie czynnika ludzkiego w analizie zdarzeń 
kolejowych 2 (119) 63-76

7 Juliusz Karolak, Przemysław Ilczuk, Propozycja zmian zasad określania 
widoczności sygnałów świetlnych 2 (119) 77-92

8
Kazimierz Kłosek, Juliusz Sołkowski, Marek Tondera, Ocena nośności i 
stateczności podtorza zgodnie z wymaganiami krajowymi oraz EUROKODU 
PN-EN 1991:2

2 (119) 93-108

9 Andrzej Kochan, Paweł Wontorski, Emilia Koper, Katalog rodzajów elementów 
i układów sterowania ruchem kolejowym 2 (119) 109-120
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10 Emilia Koper, Andrzej Kochan, Symulacje procesów ruchowych na linii 
wyposażonej w system ERTMS/ETCS w środowisku ERSA 2 (119) 121-132

11
Jacek Makuch, Igor Gisterek, Adam Hyliński, Piotr Lalewicz, Jędrzej 
Gonera, Analiza możliwości wykorzystania skanera laserowego do diagnostyki 
krzyżownic tramwajowych

2 (119) 133-148

12 Piotr Michalak, Wojciech Jakuszko, Innowacyjna uniwersalna lokomotywa 
dwunapędowa 2 (119) 149-158

13 Waldemar Nowakowski, Zastosowanie wnioskowania bayesowskiego w 
procesie diagnozowania systemów sterowania ruchem kolejowym 2 (119) 159-168

14 Piotr Omieczyński, Określanie parametrów modelowania geometrii krzyżownic 
rozjazdów zwyczajnych dla potrzeb budowy i utrzymania linii kolejowych 2 (119) 169-184

15 Marek Pawlik, Systemowa ocena bezpieczeństwa kolei - metodologia oceny dla 
systemów transportowych 2 (119) 185-196

16 Elżbieta Pilecka, Grzegorz Gierula, Wariantowa analiza wzmocnienia podtorza 
na przykładzie linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom 2 (119) 197-216

17 Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski, Algorytm postępowania w przypadku 
braku pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną 2 (119) 217-228

18 Grzegorz Stencel, Uwarunkowania eksploatacyjne związane z utrzymaniem szyn 2 (119) 229-234

19
Krzysztof Stypuła, Krzysztof Kozioł, Stosowanie pomiarów drgań i obliczeń 
symulacyjnych w ramach ochrony sąsiedniej zabudowy przed drganiami 
kolejowymi

2 (119) 235-246

20 Piotr Szadkowski, Nowoczesne podejście do planowania i wykonania 
budowalnych robót kolejowych 2 (119) 247-264

21 Andrzej Uznański, Wykorzystanie sztucznych satelitów ziemi w transporcie 
kolejowym 2 (119) 265-282

22 Paweł Wontorski, Andrzej Kochan, Poziomy szczegółowości modelu (LOD) w 
projektowaniu infrastruktury sterowania ruchem kolejowym w technologii BIM 2 (119) 283-296

23 Adam Wysokowski, Przejścia dla zwierząt w budownictwie kolejowym – 
aktualna problematyka 2 (119) 297-309

Alfabetyczny wykaz autorów w 2019 roku
Lp. Nazwisko Nr zeszytu Strony
1 Błaszkiewicz Dorota 2 (119) 7-12
2 Bryja Danuta 2 (119) 13-24
3 Cejmer Jerzy 2 (119) 25-34
4 Cichy Rafał 2 (119) 35-46
5 Czerwiński Jarosław 2 (119) 35-46
6 Dąbrowski Adam 2 (119) 25-34
7 Dobranowski Stanisław 1 (118) 7-22
8 Gierula Grzegorz 2 (119) 197-216
9 Gisterek Igor 2 (119) 133-148
10 Gola-Szlachta Joanna 1 (118) 23-44
11 Gonera Jędrzej 2 (119) 133-148
12 Gradowski Paweł 2 (119) 47-62

13 Hyliński Adam 2 (119)
2 (119)

13-24
133-148

14 Ilczuk Przemysław 2 (119) 77-92
15 Jakuszko Wojciech 2 (119) 149-158
16 Karasiewicz Iwona 2 (119) 63-76
17 Karolak Juliusz 2 (119) 77-92



343SpiS artykułów opublikowanych 2019 roku

18 Kłosek Kazimierz 2 (119) 93-108
19 Kochan Andrzej 2 (119)

2 (119)
2 (119)

109-120
121-132
283-296

20 Koper Emilia 2 (119)
2 (119)

109-120
121-132

21 Kozioł Piotr 2 (119) 235-246
22 Kycko Małgorzata 2 (119) 47-62
23 Lalewicz Piotr 2 (119) 133-148
24 Magiera Jacek 1 (118) 45-64
25 Makuch Jacek 2 (119) 133-148
26 Mendocha Marcin 1 (118) 7-22
27 Michalak Piotr 2 (119) 149-158
28 Nowakowski Waldemar 2 (119) 159-168
29 Ochociński Krzysztof 2 (119) 25-34
30 Omieczyński Piotr 2 (119) 169-184
31 Pawlik Marek 2 (119) 185-196
32 Pawłowski Michał 2 (119) 217-228
33 Pilecka Elżbieta 2 (119) 197-216
34 Rogowski Roman 1 (118) 65-78
35 Siewczyński Łucjan 2 (119) 217-228
36 Sołkowski Juliusz 2 (119) 93-108
37 Stencel Grzegorz 2 (119) 229-234
38 Stypuła Krzysztof 2 (119) 235-246
39 Szadkowski Piotr 2 (119) 247-264
40 Szalbót Andrzej 1 (118) 65-78
41 Tondera Marek 2 (119) 93-108
42 Uznański Andrzej 2 (119) 265-282
43 Wontorski Paweł 2 (119)

2 (119)
109-120
283-296

44 Wysokowski Adam 2 (119) 297-309

Alfabetyczny wykaz recenzentów w 2019 roku 
Janusz Bohatkiewicz 
Włodzimierz Czyczuła 
Wojciech Drozd
Stanisław Gaca
Jan Gertz
Mariusz Kieć
Piotr Kozioł
Marek Krużyński
Sergiusz Lisowski
Józefa Majerczak
Bruno Obuchowicz
Elżbieta Pilecka
Maciej Puchała
Sabina Puławska - Obiedowska
Juliusz Sołkowski
Józef Wieczorek
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OPIS

W badaniu ankietowym wzięło udział 41 respondentów. Badania zostały prze-
prowadzone podczas trwania konferencji naukowo-technicznej (21 listopada ÷ 23 
listopada 2018 r.), w której wzięło udział około 540 osób. Byli to przedstawiciele 
różnych branż, w tym:

• Przewozy (14%)
• Badania i rozwój (13%)
• Utrzymanie (13%)
• Automatyka i SRK (11%)
• Certyfikacja (10%) 
• Budownictwo (6%)
• Produkcja urządzeń (6%)
• Projektowanie (5%)
• Sprzedaż maszyn (5%)
• Różne pozostałe (17%)
Respondenci mieli za zadanie uzupełnić formularz ankietowy, który składał się 

z 13 pytań (zobacz Załącznik). W zasadniczej części ankiety (obok informacji o fir-
mie respondenta) znalazły się pytania na temat obecnych brakach w zatrudnieniu 
oraz oczekiwań co do kompetencji potencjalnych pracowników.

WyNIKI

W pierwszym pytaniu respondenci byli pytani o kierunki zmian wielkości 
zatrudnienia przewidywane w najbliższym okresie, tj. 3-12 miesięcy. Blisko 
połowa respondentów odpowiedziała, że przewiduje zwiększenie zatrudnienia. Ko-
lejne 34% ankietowanych zadeklarowało utrzymanie obecnego stanu zatrudnie-
nia. Zmniejszenie zatrudnienia zdeklarowało 7% respondentów.

W odpowiedzi na kolejne pytanie: „Czy Państwa firma ma problem z pozy-
skaniem nowych pracowników do pracy?” 63% respondentów odpowiedziało 
TAK. Respondenci, którzy mają problem z pozyskaniem pracowników są przed-
stawicielami wszystkich branż (badania, projektowanie, automatyka, budowa, 
utrzymanie, przewozy etc.). Trzy osoby wskazały jako branżę „sprzedaż maszyn” 
– jest to jedyna branża, która nie planuje zatrudnienia i nie ma problemu z pozy-
skaniem pracowników.

Wśród kompetencji i umiejętności pracowników, które są z punktu 
widzenia firmy najważniejsze, najczęściej wskazywano kwalifikacje zawodo-
we (44% wskazań) oraz umiejętności techniczne (blisko 1/3 wskazań). Pozostałe 
umiejętności takie jak obsługa dedykowanych programów komputerowych, czy 
znajomość języków obcych i kompetencje społeczne były wskazywane zdecydo-
wanie rzadziej.
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Rys. 1. Odpowiedzi na pytanie: Jakie kierunki zmian wielkości zatrudnienia przewidują Państwo 
w najbliższym okresie, tj. 3-6 mcy?

Rys. 2. Odpowiedzi na pytanie: Jakie z poniższych kompetencji i umiejętności są dla Państwa najważ-
niejsze?
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Respondenci odpowiadali, że najbardziej pożądani są pracownicy z wykształce-
niem TECHNICZNYM. Zaledwie kilka odpowiedzi wskazało jako odpowiednie 
wykształcenie nietechniczne. W większości przypadków, wskazywano jako pożą-
dane wykształcenie wyższe techniczne (37 wskazań) oraz średnie techniczne (22 
wskazań). Wykształcenie na poziomie zawodowym jako pożądane zostało wska-
zane 9 razy. Respondenci identyfikowali również dokuczliwe braki w kwalifika-
cjach i kompetencjach wśród kandydatów i pracowników. Najczęściej respondenci 
wskazywali brak doświadczenia (42% wskazań) oraz brak aktualnej wiedzy (24% 
wskazań).

Rys. 3. Odpowiedzi na pytanie: Jakich kompetencji/kwalifikacji najczęściej brakuje pracownikom Pań-
stwa firmy?

W pytaniu 6 zidentyfikowano potrzeby w sektorze zatrudnienia wśród przed-
stawicieli firm. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie liczby brakujących 
pracowników w podziale na specjalności oraz zakres. Wyszczególniono 9 specjal-
ności, dla których identyfikowano potrzeby na etapie: projektowania, organizacji i 
wykonawstwa robót, utrzymania oraz nadzoru. W poniższej tablicy zamieszczono 
zsumowane wyniki potrzeb wskazanych przez respondentów.
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Tabela 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Proszę podać (ilości) w jakich specjalnościach i w jakim zakre-
sie brakuje Państwu pracowników

Wartości Projektowanie
Organizacja 

i wykonawstwo 
robót

Utrzymanie Nadzór Suma

Elektroenergetyka 4 33 203* 53 293
Budowa dróg kolejowych 7 43 54 36 140
Sterowanie ruchem kolejowym 16 21 20 12 69
Budowa mostów 6 16 30 6 58
Stacje kolejowe 4 4 25 7 40
Kierowanie i zarządzanie ruchem kolejowym 1 0 22 6 29
Telekomunikacja 14 4 2 4 24
Geologia 3 0 3 1 7
Geodezja 1 0 2 1 4
Inne a) 5 4 4 6 19
Inne b) 1 1 1 2 5

RAZEM 62 126 366 134 688
*-200 zadeklarowała 1 firma

Największe potrzeby w zakresie pracowników zostały wskazane dla branży elek-
troenergetycznej (293 poszukiwanych pracowników, głównie z wykształceniem 
zawodowym i średnim technicznym w zakresie utrzymania) oraz w budownic-
twie dróg kolejowych (140 poszukiwanych pracowników – głównie w utrzymaniu 
oraz organizacji i wykonawstwie). Powyżej 50 pracowników jest poszukiwanych w 
specjalności sterowanie ruchem kolejowym (oraz budowa mostów w różnym zakresie, z 
wykształceniem wyższym oraz średnim technicznym). Łącznie, bazując na odpo-
wiedziach zaledwie 40 firm, zidentyfikowano potencjał zatrudnienia blisko 700 
nowych pracowników o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, mających wie-
dzę lub podstawowe umiejętności z różnych specjalności w branży kolejowej. To 
wskazuje na olbrzymie obecne potrzeby rynku oraz konieczność zaproponowania 
odpowiedniej oferty edukacyjnej oaz zachęceniu młodych ludzi do wybrania bran-
ży kolejowej, na różnych poziomie kształcenia – zarówno ponadpodstawowego jak 
i wyższego.

Na pytanie brzmiące: „Z czego Państwa zdaniem wynikają problemy z pozy-
skaniem odpowiednich pracowników?” blisko połowa wskazań dotyczyła faktu, że 
na obecnym rynku pracy brakuje osób o pożądanych kompetencjach.

Respondenci zostali również zapytani, czy są zainteresowani podniesieniem 
kwalifikacji obecnych pracowników, a jeśli tak, to w jakie preferują kierunki szko-
lenia. W tablicy poniżej zestawiono tematy kursów/szkoleń, jakimi zainteresowani 
byliby respondenci, wraz ze wskazaniem ile osób mogłoby uczestniczyć w takim 
szkoleniu.
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Rys. 4. Odpowiedzi na pytanie: „Z czego Państwa zdaniem wynikają problemy z pozyskaniem odpo-
wiednich pracowników?”

Tabela 2. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy jeśli bylibyście Państwo zainteresowani podniesieniem 
kwalifikacji pracowników, to jakie kierunki szkolenia byłyby preferowane?

Tematyka szkolenia/kursu Ile osób
elektrotechnika 330
toromistrz, rewident, ustawiacz 122
prowadzenie pociągów - maszynista 60
automatyka i sterowanie ruchem kolejowym 55
budowa dróg i mostów kolejowych 45
prowadzenie ruchu pociągów 30
komunikacja interpersonalna 20
oprogramowanie symulacyjne i obliczeniowe 18
mechanika 10
kosztorysowanie 8
FIDIC 2
projektowanie 2
geologia 1
Suma końcowa 703

Z punktu widzenia respondentów, potrzeby szkoleń są ogromne, zarówno dla 
osób z wyższym wykształceniem, jak i pracowników technicznych.

Mając na uwadze problemy z zatrudnieniem wyspecjalizowanej kadry, 61% 
respondentów odpowiedziało że JEST zainteresowana zatrudnieniem osób bez 
kwalifikacji i gruntownego ich przyuczenia do wykonywania zawodu. 85% an-
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kietowanych, potwierdziło że pracownicy firmy w bieżącym roku uczestniczą lub 
będą uczestniczyć w różnych szkoleniach.
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ANKIETA DOTYCZĄCA POPYTU NA ZAWODY, 

SPECJALNOŚCI, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI 
 
 

I. DANE FIRMY: 

1. Proszę podad, jak długo istnieje Paostwa firma: 

1. do 5 lat …… 2. od 5 do 10 lat …… 3. ponad 10 lat …… 

 
2. Proszę określid liczbę zatrudnionych pracowników w Paostwa firmie: 

1. od 0 do 9 pracowników …… 

2. od 10 do 49 pracowników …… 

3. od 50 do 249 pracowników …… 

4. 250 pracowników i powyżej …… 

 
3. Proszę podad podstawowe kierunki działalności Paostwa firmy: (przynajmniej jeden) 

1.  …… 

2.  …… 

3.  …… 

 

II. BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE ORAZ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE 

1. Jakie kierunki zmian wielkości zatrudnienia przewidują Paostwo w najbliższym okresie, tj. 3-12 miesięcy? 
(proszę zaznaczyd w kolumnie po prawej stronie odpowiednią pozycję) 

1. zwiększenie zatrudnienia …… 

2. utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia …… 

3. zmniejszenie zatrudnienia …… 

4. wymiana kadry …… 

5. brak sprecyzowanych planów …… 

 
2. Czy Paostwa firma ma problem z pozyskaniem nowych pracowników do pracy? 

1. tak …… 2. nie …… 3. nie dotyczy …… 
 
3. Jakie z poniższych kompetencji i umiejętności pracowników są dla Paostwa najważniejsze? 

(proszę wybrad i zaznaczyd maksymalnie dwie pozycje) 

1. Kwalifikacje zawodowe …… 5. znajomośd języków obcych …… 

2. kompetencje społeczne …… 6. inne: …… 

3. umiejętności techniczne  ……   …… 

4. umiejętnośd obsługi dedykowanych programów 
komputerowych 

……   …… 

 
4. Z jakim rodzajem i poziomem wykształcenia poszukujecie Paostwo obecnie pracowników na rynku? 

 (proszę podad procentowy udział) 
1. zawodowe …… 4. średnie nietechniczne …… 
2. średnie techniczne …… 5. wyższe nietechniczne …… 
3. wyższe techniczne …… 

VERTE 
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5. Jakich kompetencji/kwalifikacji najczęściej brakuje pracownikom Paostwa firmy? (proszę wybrad maksymalnie dwie pozycje) 

1. brak aktualnej wiedzy na temat danej branży …… 

2. brak doświadczenia zawodowego …… 

3. brak znajomości najnowszych technologii …… 

4. brak umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeo …… 

5. inne (proszę wymienid jakie): a) …… 

 b) …… 

 
6. Proszę podad w jakich specjalnościach i w jakim zakresie brakuje Paostwu pracowników: 

(proszę wpisad szacunkową ilośd brakujących pracowników) 
Zawody w specjalnościach budowy i 
utrzymania infrastruktury kolejowej Projektowanie Organizacja i 

wykonawstwo robót 
Utrzymanie Nadzór 

Budowa dróg kolejowych     

Budowa mostów     

Sterowania ruchem kolejowym      

Telekomunikacja     

Elektroenergetyka     

Geodezja     

Geologia     

Stacje kolejowe      

Kierowanie i zarządzanie ruchem kolejowym     

Inne: a)     

b)     

 
7. Z czego Paostwa zdaniem wynikają problemy z pozyskaniem odpowiednich pracowników? (proszę wybrad i zaznaczyd 

maksymalnie dwie pozycje) 
1. brak osób na rynku pracy o odpowiednich kwalifikacjach …… 

2. oczekiwania kandydatów (np. finansowe) …… 

3. niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy …… 

4. brak odpowiednich kompetencji społecznych np. uczciwośd, pracowitośd, komunikatywnośd …… 

5. inne: (jeśli występują): a) …… 

 b) …… 
 
8. Czy jeśli bylibyście Paostwo zainteresowani podniesieniem kwalifikacji pracowników, to jakie kierunki szkolenia byłyby 

preferowane? 
liczba osób kierunek szkolenia Wymagane kwalifikacje zawodowe 

   
   
   

 
9. Mając na uwadze problemy z zatrudnieniem wyspecjalizowanej kadry, czy wyrażacie Paostwo zainteresowanie 

zatrudnieniem osób bez kwalifikacji i gruntownego ich przyuczenia do wykonywania zawodu 
1. tak …… 2. nie …… 

 
10. Czy pracownicy reprezentowanej przez Panią/Pana firmy (w bieżącym roku) uczestniczyli, uczestniczą lub będą 

uczestniczyd w jakichkolwiek szkoleniach? 

1. tak …… 2. nie …… 3. nie wiem …… 
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Rail-Mil  ETCS Components 

        rmRailProtector 4.0
Rail-Mil rmRailProtector 4.0 range within the RM Q7 product 
family, has been specifically designed to meet the needs and 
the requirements of the European Train Control System (ETCS) 
and includes the following products:

BALISE PRODUCTS: 
Subset 0-36 Compliant, Class A, Programming via air-gap

Q7-BL-FX    Fixed Euro-Balise       
Q7-BL-TR    Controlled Euro-Balise 
Q7-BL-FO    Controlled Euro-Balise (with FO interface)

PROGRAMMING TOOLS: 

Q7-UPKE    Programming Tool

Q7-UPKE-HAND    Simple Programming Tool

PROGRAMMING PC SOFTWARE: 

Q7-PROG   Programming Software 

CENTRAL LEU COMPONENTS: 

Q7-LU-XXX   Central LEU components

Q7-LU-FO-XXX  Central LEU components, with FO interface

Learn more about our products at: rail-mil.eu

made in

POLAND

Q7-BL-FX

Q7-BL-TR

Q7-UPKE

Q7-UPKE-HAND



 Rail-Mil Computers sp. z o. o. sp. k. jest polską firmą działającą 

w obszarze elektroniki i automatyki przemysłowej. Firma skupia się na 

oferowaniu niezawodnych, innowacyjnych systemów dla kolejnictwa 

i wojska na światowym poziomie. Rozwiązania te oparte są na sprzęcie 

własnej produkcji lub zakupionym od renomowanych zagranicznych partnerów.  

Firma posiada certyfikaty jakości ISO iAQAP.

 Rail-Mil Computers prowadzi współpracę z wiodącymi uczelniami i jednostkami 

badawczymi w Polsce.  Współpracuje z nimi przy projektach naukowych, badawczo - 

rozwojowych oraz opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów dla rynku kolejowego 

i wojskowego. Ta kooperacja, oprócz ogromnej satysfakcji spowodowanej wkładem w 

rozwój nauki, daje dostęp do najlepiej wykwalifikowanych kadr i pozwala na budowanie 

przewagi rynkowej.

 Kim jesteśmy?

 Działania B+R 

AQAP 2110:2009 PN-EN ISO 9001:2008

Rail-Mil Computers
Sp. z o. o. Sp. k.

03-982 Warszawa, ul. Kosmatki 82
tel.: +48 222 099 450
fax: +48 222 099 455

www.rail-mil.eu
biuro@rail-mil.eu



Innowacyjność i niezawodność na światowym poziomie.„ „ 

ERTMS Solutions specjalizuje się w opracowywaniu 

innowacyjnych produktów w zakresie sygnalizacji kolejowej, 

zgodnych z europejskim systemem sygnalizacji ERTMS/ETCS. 

Firma oferuje urządzenia do badania i diagnostyki balis, obwodów 

torowych, urządzeń przytorowych i pojazdowych. 

ADLINK Technologies Inc. jest producentem komputerów 

przemysłowych w systemie RACK 19” standardu PXI, CPCI, CPCI 

serial, VME, ATCA, komputerów jednopłytkowych oraz szeroką 

gamę modułów dedykowanych akwizycji danych.

Apacer Technologies Inc. Producent pamięci oraz dysków 

SSD (technologia MLC SLC) standardu 2.5”, 1.8”, HalfSlim, 

Cfast, CompactFlash, SD, mikroSD, modułów USB i PCIe na 

standardowy oraz rozszerzony zakres temperatur.

Red Hat Inc. jest światowym liderem open source dystrybucji 

GNU /Linux, systemu operacyjnego dostępnego na wszystkie 

główne platformy sprzętowe. RED HAT zawiera technologię 

zabezpieczeń, posiada dużą interoperacyjność oraz wydajność.

Expandium jest innowacyjnym i wiodącym dostawcą rozwiązań 

do monitorowanie sieci, wykorzystującym najnowsze technologie 

transmisji danych. Oferowane rozwiązania dedykowane są GSM-R 

i ETCS i spełniają obowiązujące normy.

 Jesteśmy partnerem biznesowym
   następujących firm:

Więcej informacji znajdziesz na: 

www.rail-mil.eu



 Główne obszary działalności
   Rail-Mil Computers:

KOLEJ

Specjalizowane komponenty na zamówienie oraz kompletne rozwiązania dla 

rynku kolejowego. Systemy sterowania ruchem, sygnalizacji przejazdowej, 

detekcji obiektów, informacji pasażerskiej. Integracja systemów w ramach 

centrów dyspozytorskich.

WOJSKO

Wyspecjalizowane rozwiązania dla rynku zbrojeniowego z niezbędną 

certyfikacją i dopuszczeniami. Wysokowydajne jednostki obliczeniowe, 

komputery rugged, komputery specjalizowane, symulatory.

PRZEMYSŁ, BADANIA I ROZWÓJ

Dedykowane rozwiązania – systemy pomiarowe, stanowiska badawcze, 

systemy monitorowania, symulatory, serwery, układy sterowania i kontroli.

ELEKTRONIKA

Projektowanie i produkcja układów elektronicznych na specjalne zamówienie. 

Karty procesorów na PowerPC, X86, ARM, karty IO, magistrale, switche, 

moduły specjalizowane.

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Analiza, określenie wymagań, projektowanie i wdrożenie. Integracja różnych 

systemów i urządzeń.

SPRZEDAŻ

Sprzedaż markowego sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie 

doboru sprzętu i oprogramowania.

SERWIS I OBSŁUGA POGWARANCYJNA

Swoim klientom oferujemy serwis wyprodukowanego i sprzedanego przez 

nas sprzętu oraz obsługę pogwarancyjną.



 Mapa systemów wykorzystujących komponenty  
  produkcji Rail-Mil Computers:

 Wybrane realizacje systemów wykorzystujących   
   komponenty naszej produkcji:

Więcej informacji o każdej z realizacji jest dostępnych w naszych materiałach 

promocyjnych, jak również na naszej stronie internetowej, w kategorii: Systemy.

CBL2010 System Cyfrowej Blokady Liniowej

KSP-7M  Komputerowy System Sygnalizacji Przejazdowej

rmDSIP  System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

rmSDO  System Detekcji Obiektów w Strefie Zagrożenia

rm110   System Sterowania Urządzeniami Technicznymi Obiektów Kolejowych 
  wraz z  Integratorem Systemów i Urządzeń Ochrony Przeciwpożarowej

*rm110-CS Centrala Zasilająco-Sterująca dla Potrzeb Urządzeń Przeciwpożarowych











[interaktywnie
modeluj]

warstwę ochronną
górnych warstw podtorza

podziel dostawy kruszywa
na [fazy realizacji]

[zmniejsz ilość] m³ kruszywa

i  masz[dowiedz się ile]

m² do stabilizacji

www.dornii.mat.expert

















STOWARZYSZENIE
INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11
Tel. (012) 658-93-72, 658-93-74, fax 659-00-76

NIP 676-001-01-60
REGON 350013129

krakow@sitkrp.org.pl www.sitk.org.pl

Wykonuje:
• opinie i ekspertyzy, 
• opracowania naukowo-badawcze i projektowo-studialne w zakresie komunikacji, 

drogownictwa i kolejnictwa, 
• regulaminy transportu kolejowego, 
• wyceny wartości rynkowej maszyn 

torowych.

Organizuje:
• konferencje naukowo-techniczne, 
• sympozja, warsztaty, 
• seminaria, 
• spotkania techniczno-naukowe.

Wydaje:
• Publikacje zwarte (książki): 
⋅ monografie, 
⋅ podręczniki, 
⋅ materiały konferencyjne, 
⋅ inne wydawnictwa na zamówienie, 
⋅ wydaje kwartalnik. 

• Czasopismo branżowe Transport Miejski i Regionalny, który porusza problemy transportowe 
w miastach.

W ramach działalności SITK RP w Krakowie 
funkcjonuje Biuro Ekspertyz, w którym 

specjaliści i rzeczoznawcy SITK, wysokiej 
klasy eksperci naukowi i inżynierowie 
praktycy wykonują projekty i analizy 

w różnych dziedzinach transportu. 
W obszarze zainteresowań eksperckich jest 

transport drogowy, transport zbiorowy 
(komunikacja zbiorowa), inżynieria ruchu, 

transport kolejowy i transport lotniczy.

Wykonuje: 
• opinie i ekspertyzy,  
• opracowania naukowo-badawcze i projektowo-studialne w zakresie komunikacji, drogo-

wnictwa i kolejnictwa,  
• regulaminy transportu kolejowego,  
• wyceny wartości rynkowej maszyn torowych. 

Organizuje: 
• konferencje naukowo-techniczne,  
• sympozja, warsztaty,  
• seminaria,  
• kursy szkoleniowe,  
• spotkania techniczno-naukowe. 

Wydaje: 
• Kwartalnik Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału SITK RP w Krakowie zawierający re-

cenzowane artykuły z problematyki transportu kolejowego, drogowego i miejskiego,
• publikacje zwarte (książki)

*monografie
*podręczniki
*materiały konferencyjne
*inne wydawnictwa na zamówienie

• publikacje okolicznościowe na zamówienie,
• Czasopismo branżowe Transport Miejski i Regionalny, który porusza problemy transporto-

we w miastach. 

W ramach działalności SITK RP w Krakowie funkcjonuje Biuro Ekspertyz, w którym 
specjaliści i rzeczoznawcy SITK, wysokiej klasy eksperci naukowi i inżynierowie 
praktycy wykonują projekty i analizy w różnych dziedzinach transportu. W obsza-
rze zainteresowań eksperckich jest transport drogowy, transport zbiorowy (komuni-
kacja zbiorowa), inżynieria ruchu, transport kolejowy i transport lotniczy.
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Publikacje 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddziału w Krakowie:

1 Modernizacja Alej Trzech Wieszczów w Krakowie. Problem techniczny i ekonomiczny (1983, s. 132)
2	 Informatyka	na	usługach	Służby	Ruchu	na	przykładzie	Południowej	DOKP	(1983,	s.	42)
3	 Wykorzystanie	materiałów	miejscowych	dla	potrzeb	drogownictwa	w	Makroregionie	Południowo-Wschod-

nim Polski (1983, s. 63)
3	bis		Program	doraźnych	przedsięwzięć	dla	usprawnienia	komunikacji	w	Tarnowie	(1983,	s.	36)
4	 Modelowanie	sieci	transportu	kolejowego	(1983,	s.	217)
5	 Trasa	Zwierzyniecka.	Problem	planistyczny,	techniczny	i	ekologiczny	(1984,	s.	133)
6	 Trasa	Zwierzyniecka.	Problem	planistyczny,	techniczny	i	ekologiczny.	Część	II	(1984,	s.	148)
7	 Betony	cementowe	w	budownictwie	drogowym	i	mostowym	(1985,	s.	84)
8	 Problemy	komunikacyjne	Krakowa.	Organizacja	ruchu	w	Śródmieściu	(1985,	s.	131)
9	 Stan	 aktualny	 i	 kierunki	 badań	w	 zakresie	 zastosowań	 informatyki	w	 transporcie	 kolejowym	 (1986,	

s. 118)
10	 Nowe	technologie	w	budownictwie	drogowym	(1987,	s.	92)
11	 Prognozowanie	przewozów.	Metody	i	zastosowania	(1987,	s.	31)
12	 Zastosowanie	informatyki	w	kolejowym	transporcie	wewnątrzzakładowym	(1987,	s.	156)
12	bis	Zastosowanie	informatyki	w	kolejowym	transporcie	wewnątrzzakładowym.	Część	II	(1987,	s.	154)
13	 III	Dni	Technika	Okręgu	Dróg	Publicznych	w	Krakowie	(1988,	s.	228)
14	 Wykorzystanie	badań	laboratoryjnych	do	sterowania	jakością	robót	drogowych	(1988,	s.	123)
15	 Zastosowanie	informatyki	w	kolejowym	transporcie	wewnątrzzakładowym	(1989,	s.	207)
16	 IV	Dni	Technika	Okręgu	Dróg	Publicznych	w	Krakowie	(1989,	s.	203)
17	 Racjonalizatorzy	SITK	na	rzecz	Miasta	Krakowa	(1989,	s.	30)
18	 V	Dni	Technika	Okręgu	Dróg	Publicznych	w	Krakowie	(1990,	s.	174)
19	 VI	Dni	Technika	Okręgu	Dróg	Publicznych	w	Krakowie	(1991,	s.	88)
20	 Problemy	mostownictwa	w	regionie	Krakowskim	(1992,	s.	135)
21	 Transport	i	budownictwo	komunikacyjne	w	problematyce	naukowej	i	technicznej	krakowskiego	środowiska	

SITK	(1992,	s.	388)
22	 Transport	i	budownictwo	komunikacyjne	w	problematyce	naukowej	i	technicznej	krakowskiego	środowiska	

SITK	(1992,	s.	322)
23	 Informatyka	w	kolejnictwie	(1992,	s.	178)
24	 Modelowanie	procesów	przewozowych	i	ładunkowych	w	transporcie	(1992,	s.	376)
25	 Racjonalizacja	zużycia	energii	w	procesie	przewozowym	PKP	(1993,	s.	240)
26	 Ochrona	zabytków	techniki,	przemysłu	i	sztuki	inżynierskiej	(1993,	s.	262)
27	 Zastosowanie	informatyki	w	kolejowym	transporcie	wewnątrzzakładowym	(1993,	s.	208)
28	 Problemy	zarządzania	transportem	(1993,	s.	228)
29	 Diagnostyka	nawierzchni	szynowej	i	podtorza	(1993,	s.	150)
30	 Obsługa	komunikacyjna	w	obszarach	zurbanizowanych	w	Polsce	(1994,	s.	240)
31	 Transport	kombinowany	–	uwarunkowania	i	możliwości	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	1,	1994,	s.	260)
32	 Polityka	transportowa	w	miastach	Środkowej	i	Wschodniej	Europy	w	okresie	transformacji	(Zeszyt	Na-

ukowo-Techniczny	2,	1994,	s.	500)
33	 Działalność	Oddziału	Stowarzyszenia	Inżynierów	i	Techników	Komunikacji	w	Krakowie	w	latach	1990-

1993	(sprawozdanie	kadencyjne)	(Materiały	Różne	1,	1994,	s.	144)
34	 Współpraca	PKP	z	bocznicami	kolejowymi	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	3,	1994)
35	 Polityka	transportowa	w	miastach	Środkowej	i	Wschodniej	Europy	w	okresie	transformacji	(Zeszyt	Na-

ukowo-Techniczny	4,	1995,	s.	242)
36	 Polityka	parkingowa	w	miastach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	5,	1995,	s.	212)



INFORMACJE FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI380

37	 Problemy	administracyjne,	techniczne	i	prawne	w	utrzymaniu	dróg	lokalnych	miejskich	(Zeszyt	Naukowo-
-Techniczny	6,	1995,	s.	164)

38	 Ochrona	środowiska	w	transporcie	 i	budownictwie	komunikacyjnym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	7,	
1995,	s.	340)

39	 Tradycja	i	przyszłość	komunikacji	zbiorowej	w	Polsce	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	8,	1995,	s.	302)
40	 Miejskie	Przedsiębiorstwo	Komunikacyjne	Sp.	z	o.o.	w	Krakowie	–	wczoraj	–	dziś	–	jutro	(Materiały	

Różne	2,	1995,	s.	136)
41	 Gospodarka	energią	i	paliwami	w	przedsiębiorstwie	PKP	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	9,	1995,	s.	214)
42	 Obsługa	transportowa	aglomeracji	miejskich	i	ruchu	lokalnego	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	10,	1996,	

s.	244)
43	 Problemy	transportu	i	inżynierii	lądowej	w	działalności	naukowej	i	technicznej	krakowskiego	środowiska	

SITK	(Monografia	2,	1996,	s.	360)
44	 Na	transportowym	szlaku	–	zbiór	wybranych	tekstów	piosenek	(Materiały	Różne	3,	1996,	s.	212)
45	 Problemy	 transportowe	 związane	 z	 organizacją	 zimowych	 igrzysk	olimpijskich	w	2006	 roku	 (Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	11,	1996,	s.	256)
46	 Utrzymanie	komunikacyjnych	obiektów	inżynierskich	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	12,	1996,	s.	124)
47	 Polityka	parkingowa	w	miastach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	13,	1996,	s.	168)
48	 Rozwój	komunikacji	a	ochrona	dziedzictwa	kulturowego	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	14,	1996,	s.	286)
49	 Mieczysław	Barbacki.	1000	lat	krakowskich	dróg	–	dzieje	i	uwarunkowania	rozwoju	systemu	komunikacji	

w	Krakowie	(Monografia	3,	1996,	s.	208)
50	 Metody	oceny	i	kontroli	funkcjonowania	komunikacji	zbiorowej	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	15,	1996,	

s.	240)
51	 Zarządzanie	publicznym	 transportem	zbiorowym	w	miastach	 (Zeszyt	Naukowo-Techniczny	16,	1997,	

s.	254)
52	 Nowoczesne	technologie	w	budownictwie	drogowym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	17,	1997,	s.	188)
53	 Osiągnięcia	i	problemy	transportu	wewnątrzzakładowego	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	18,	1997,	s.	148)
54	 Prezentacja	autobusów	komunikacji	miejskiej	zasilanych	gazem	ziemnym	–	konstrukcja	i	eksploatacja	

(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	19,	1997,	s.	80)
55	 Transport	kombinowany	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	20,	1997,	s.	260)
56	 Problemy	zarządzania	i	utrzymania	dróg	na	obszarach	gmin	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	21,	1997,	s.	192)
57	 Gospodarka	energią	i	paliwami	w	przedsiębiorstwie	PKP	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	22,	1997,	s.	220)
58	 Marian	Szeliński.	Oddział	 krakowski	Stowarzyszenia	 Inżynierów	 i	Techników	Komunikacji	w	 latach	

1946-1995.	Zarys	działalności	(Monografia	4,	1998,	s.	320)
59 Sprawozdanie	z	działalności	Oddziału	SITK	w	Krakowie	w	kadencji	1994-1997	(Materiały	Różne	4,	1998,	

s.	44)
60 Gaz	ziemny	jako	paliwo	do	napędu	pojazdów	–	stan	obecny	 i	perspektywy	rozwoju	(Zeszyt Naukowo-

-Techniczny	23,	1998,	s.	104)
61	 Polityka	parkingowa	w	miastach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	24,	1998,	s.	244)
62	 Kierunki	rozwoju	komunikacji	tramwajowej	w	Polsce	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	25,	1998,	s.	194)
63	 Nowe	technologie	w	utrzymaniu	ulic	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	26,	1998,	s.	112)
64	 Sterowanie	ruchem	w	miejskiej	komunikacji	zbiorowej	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	27,	1998,	s.	296)
65	 Komputerowe	systemy	kierowania	ruchem	na	sieci	kolejowej	PKP	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	28,	1998,	

s.	348)
66	 Na	transportowym	szlaku	II	–	zbiór	wybranych	tekstów	piosenek	(Materiały	Różne	5,	1999,	s.	268)
67	 Inżynierowi	Ernestowi	Malinowskiemu	w	setną	rocznicę	śmierci	(Monografia	4,	1999,	s.	132)
68	 Informatyka	w	Przedsiębiorstwie	Polskie	Koleje	Państwowe	 (Zeszyt	Naukowo-Techniczny	29,	 1999,	

s.,	400)
69	 Ochrona	zabytków	i	muzealnictwo	w	komunikacji	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	30,	1999,	s.	168)
70	 Doświadczenia	w	zakresie	eksploatacji	autobusów	zasilanych	gazem	ziemnym	(Zeszyt	Naukowo-Tech-

niczny 31, 1999, s. 92)
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71	 Andrzej	Rudnicki.	Jakość	komunikacji	miejskiej	(Monografia	5,	1999,	s.	384)
72	 Problemy	techniczne	i	jakościowe	związane	z	eksploatacją	torów	kolejowych	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

32,	1999,	s.	144)
73	 Kompleksowe	badania	ruchu	w	Katowicach	i	Siemianowicach	Śląskich	–	synteza	wyników	(Monografia	

6,	1999,	s.	128)
74	 Obsługa	klientów	PKP	z	wykorzystaniem	systemu	kierowania	przewozami	i	zarządzania	(SKPZ)	(Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	33,	1999,	s.	176)
75	 Materiały	Seminarium	Targów	Drogownictwa	DROGPOL’2000	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	34,	2000,	

s.	104)
76	 Problematyka	osuwisk	w	budownictwie	komunikacyjnym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	35,	2000,	s.	306)
77	 Transport	w	rozwoju	regionów	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	36,	2000,	s.	482)
78	 Problemy	ochrony	zabytków	komunikacyjnych	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	37,	2000,	s.	282)
79	 Polityka	parkingowa	w	miastach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	38,	2000,	s.	210)
80	 Metoda	budowy	baz	danych	o	drogowym	ruchu	miejskim	(Monografia	7,	2000,	s.	112)
81	 Transport	 2000	 -	Kongres	SITK	Kraków	 -	Zakopane	 14-16.IX.2000	 -	Referaty	Kongresowe	 (Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	39,	2000,	s.	444)
82	 Polityka	transportowa	państwa	na	lata	2000-2015	dla	zrównoważonego	rozwoju	(Monografia	8,	2000,	

s.	108)
83	 Aktualne	problemy	zarządzania	drogami	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	40,	2000,	s.	108)
84	 Miejsce	diagnostyki	infrastruktury	kolejowej	w	nowej	strukturze	organizacyjnej	kolei	(Zeszyt	Naukowo-

-Techniczny	41,	2000,	s.	294)
85	 Kolejarz	z	uśmiechem.	Oprac.	Jerzy	Hydzik	(Materiały	Różne	6,	2000,	s.	84)
86	 Nowoczesne	metody	zarządzania	pasażerskim	transportem	zbiorowym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	45,	

2001,	s.	296)
87	 XV	Dni	Technika	w	Oddziale	Południowo-Wschodnim	GDDP	w	Krakowie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

42,	2001,	s.	232)
88	 Bezpieczeństwo	na	drogach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	43,	2001,	s.	154)
89	 Projekt	połączeń	kolejowych	Kraków-Muszyna/Zakopane	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	44,	2001,	s.	76)
90	 Polityka	 transportowa	państwa	na	 lata	 2001-2015	dla	 zrównoważonego	 rozwoju	 (Monografia	9,	 2001,	

s.	154)
91	 Finansowanie	drogownictwa	i	przygotowanie	inwestycji	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	45,	2001,	s.	180)
92	 Badania	procesów	przewozowych	wspomagające	zarządzanie	transportem	zbiorowym	w	miastach	(Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	46,	2002,	s.	466)
93	 Problemy	związane	z	zarządzaniem	pasem	drogowym	w	świetle	obowiązujących	przepisów	prawnych	

(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	47,	2002,	s.184)
94	 Sprawozdanie	z	działalności	Oddziału	SITK	w	Krakowie	w	kadencji	1998-2001	(Materiały	Różne	7,	2002,	 

s.	124)
95	 Koordynacja	działań	różnych	służb	w	sytuacjach	nadzwyczajnych	zdarzeń	na	drogach	(Zeszyt	Naukowo-

-Techniczny	48,	2002,	s.	108)
96	 XVI	Dni	Technika	w	Oddziale	Południowo-Wschodnim	GDDP	w	Krakowie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

49,	2002,	s.	240)
97	 Aktualne	osiągnięcia	budownictwa	mostowego	w	Polsce	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	50,	2002,	s.	254)
98	 Krajowy	zarobkowy	przewóz	osób	i	rzeczy	(Monografia	10,	2002,	s.	592)
99	 Międzynarodowy	zarobkowy	przewóz	osób	i	rzeczy	(Monografia	11,	2002.	s.	280)
100	 Historia	i	ochrona	zabytków	w	transporcie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	51,	2002,	s.	440)
101	 Problematyka	powodziowa	w	mostownictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	52,	2002,	s.	268)
102	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	usprawniające	zarządzanie	w	transporcie	kolejowym	(Zeszyt	Nauko-

wo-Techniczny	53,	2002,	s.	442)
103	 Integracja	 systemów	zarządzania	 przedsiębiorstwami	komunikacyjnymi	 z	 uwzględnieniem	wymogów	

norm	ISO	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	54,	2002,	s.	276)
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104	 Krajowy	zarobkowy	przewóz	osób	i	rzeczy	(Monografia	12,	2003,	s.	636)
105				XVII	Dni	Technika	w	Oddziale	Generalnej	Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	w	Krakowie	(Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	55,	2003,	s.	276)
106	 Polityka	parkingowa	w	miastach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	56,	2003,	s.	388)
107	 Miejsce	polskich	przewoźników	w	europejskim	systemie	transportowym	po	integracji	z	Unią	Europejską	

(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	57,	2003,	s.	152)
108	 Regulacje	prawne	w	Unii	Europejskiej	w	zakresie	publicznego	transportu	pasażerskiego	(Zeszyt	Naukowo-

-Techniczny	58,	2003,	s.	488)
109	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	kolejnictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	59,	2003,	

s.	304)
110	 Bezpieczeństwo	ruchu	drogowego	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	60,	2004,	s.	136)
111	 Polski	przemysł	i	zaplecze	naprawcze	transportu	kolejowego	w	warunkach	konkurencji	na	europejskim	

rynku	kolejowym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	61,	2004,	s.	168)
112	 Odwodnienie	dróg	i	ulic	a	ekologia	-	prawo,	projektowanie,	wykonawstwo	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

62,	2004,	s.328)
113	 Aktualne	problemy	regionalnego	transportu	pasażerskiego	w	Polsce	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	63,	

2004,	s.	232)
114	 XVIII	Dni	Technika	w	Małopolsce	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	64,	2004,	s.	208)
115	 Zarządzanie	ruchem	na	drogach	-	prawo,	projektowanie,	wykonawstwo	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	65,	

2004,	s.	340)
116	 Krajowy	zarobkowy	przewóz	osób	i	rzeczy	(Monografia	13,	2004.	s.	716)
117	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	kolejnictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	66,	2004,	

s.	320)
118	 Projektowanie	i	zarządzanie	drogami	-	zasady,	dobre	praktyki,	efektywność	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

67,	2005,	s.	418)
119	 Aktualne	problemy	regionalnego	transportu	pasażerskiego	w	Polsce	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	68,	

2005,	s.280)
120	 Łódzkie	Forum	Regionalne	Transportu	Publicznego	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	69,	2005,	s.	142)
121	 Technologie	naprawy	toru	kolejowego	z	zastosowaniem	nowoczesnych	maszyn	–	XX-lecie	Zakładu	Maszyn	

Torowych	w	Krakowie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	70,	2005,	s.192)
122 Zabytkowe	obiekty	techniki	transportowej	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	71,	2005,	s.	268)
123	 XX	Małopolskie	Dni	Technika	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	72,	2005,	s.	226)
124	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	kolejnictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	73,	2005,	

s.	332)
125		 Zabytki	transportu	-	potencjał	kulturowy	i	turystyczny	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	74,	2005,	s.	266)
126	 Sprawozdanie	z	działalności	Oddziału	SITK	w	Krakowie	w	kadencji	2002-2005	(Materiały	Różne	8,	2006,	

s.	176)
127	 Krajowy	transport	drogowy	(Monografia	14,	2006,	s.	716)	
128	 Wybrane	problemy	 funkcjonowania	 systemów	 transportowych	w	 rejonie	Tarnowa	 (Zeszyt	Naukowo-

-Techniczny	75,	2006,	s.	120)
129	 Międzynarodowy	transport	drogowy	(Monografia	15,	2006,	s.	396)
130	 Dzieje	i	perspektywy	kolei	w	Nowym	Sączu	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	76,	2006,	s.	124)
131	 Odwodnienie	dróg	i	ulic	a	ekologia	-	prawo,	projektowanie,	wykonawstwo	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

77,	2006,	s.	188)
132	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	kolejnictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	78,	2006,	

s.	420)
133	 Inwestycje	w	drogownictwie	-	przygotowanie,	realizacja	i	nadzór	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	79,	2007,	

s.	324)
134	 Polityka	parkingowa	w	miastach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	80,	2007,	s.	266)
135	 Technika	w	transporcie	-	historia	i	zabytki	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	81,	2007,	s.	520)
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136	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	kolejnictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	82,	2007,	
s.	300)

137	 Zarządzanie	jakością	pasażerskiego	transportu	zbiorowego	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	83,	2007,	s.	370)
138	 Krajowy	transport	drogowy	(Monografia	16,	2008,	s.	768)
139	 Wiersze	Władysława	Dobrzańskiego	-	Tomik	Jubileuszowy	(Materiały	Różne	9,	2008,	s.	56)
140	 Problemy	transportu	związane	z	organizacją	mistrzostw	Europy	w	piłce	nożnej	EURO	2012	(2008,	s.	186)
141	 Odwodnienie	dróg	i	ulic	a	ekologia	-	prawo,	projektowanie,	wykonawstwo	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

85,	2008,	s.	328)
142	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	kolejnictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	86,	2008,	

s.	356)
143	 XXII	Małopolskie	Dni	Technika	-	Zarządzanie	siecią	drogową	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny		87,	2009,	

s.	154)
144	 Problematyka	osuwisk	w	budownictwie	komunikacyjnym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	88,	2009,	s.	470)
145	 Międzynarodowy	transport	drogowy	(Monografia	17,	2009,	s.	408)
146	 Projektowanie	i	zarządzanie	drogami	-	zasady,	dobre	praktyki,	efektywność	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

89,	2009,	s.	360)
147	 System	dopłat	 do	 publicznego	 transportu	 zbiorowego	w	komunikacyjnych	 związkach	 komunalnych	

w	Polsce	(Monografia	18,	2009,	s.	248)
148	 Modelowanie	podróży	i	prognozowanie	ruchu	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	90,	2009,	s.320)
149	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	kolejnictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	91,	2009,	

s.	676)
150	 Sprawozdanie	z	działalności	Oddziału	SITK	w	Krakowie	w	kadencji	2006-2009	(Materiały	Różne	10,	

2010,	s.	168)
151	 Projektowanie	rond	-	doświadczenia	i	nowe	tendencje	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	92,	2010,	s.	364)
152	 Kompleksowe	badania	ruchu	-	teoria	i	praktyka	-	doświadczenia	miast	polskich	(Zeszyt	Naukowo-Tech-

niczny	93,	2010,	s.	212)		
153	 Modelowanie	podróży	i	prognozowanie	ruchu	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	94,	2010,	s.	404)
154	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	kolejnictwie	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	95,	2010,	

s.	694)
155	 Wyniki	badań	systemów	publicznego	transportu	zbiorowego	w	wybranych	miastach	(Monografia	19,	2010,	

s.	344)
156	 Krajowy	transport	drogowy	(Monografia	20,	2011,	s.	884)
157	 Na	transportowym	szlaku.	Zbiór	wybranych	tekstów	piosenek	(Materiały	Różne	11,	2011,	s.	208)
158	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

96,	2011,	s.	706)
159	 Modelowanie	podróży	i	prognozowanie	ruchu	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	1(97),	2012,	s.	280)
160	 Wybrane	zagadnienia	historii	zabytków	transportu	(2012,	s.	432)
161	 Modelowanie	podróży	i	prognozowanie	ruchu	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	2(98),	2012,	s.	312)
162	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym	(Materiały	konferencji,	2012,	 

s.	88)
163	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

3(99),	2012,	s.	408)
164	 Polityka	parkingowa	w	miastach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	1(100),	2013,	s.	316)
165	 Drogi	kolejowe	2013	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	2(101),	2013,	s.	384)
166	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	

3(102),	2013,	s.	528)
167	 Sprawozdanie	z	działalności	Oddziału	SITK	RP	w	Krakowie	w	kadencji	2010-2013	(2014,	s.	168)
168	 Modelowanie	podróży	i	prognozowanie	ruchu	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	1(103),	2014,	s.	490)
169	 Uwarunkowania	funkcjonowania	przewoźników	na	rynku	usług	transportu	drogowego	(2014,	część	I	-	s.	

296,	część	II	-	s.	264,	suplement	-	s.	120)
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170	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	
2(104),	2014,	s.	504)

171	 Polityka	parkingowa	w	miastach	(Zeszyt	Naukowo-Techniczny	1(105),	2015,	s.	160)
172	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym.	Część	I:	Droga	kolejowa	[Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	2(106),	2015,	s.	264]
173	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym.	Część	II:	Sterowanie	ruchem	

kolejowym.	Transport	szynowy	[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	3(107),	2015,	s.	248]
174	 Poczet	Wspaniałych	w	karykaturze	Marka	Błeszyńskiego.	Część	I	–	Portrety	członków	Stowarzyszenia	

Inżynierów	i	Techników	Komunikacji	Rzeczpospolitej	Polskiej	[2016,	s.	126]
175	 Poczet	Wspaniałych	w	karykaturze	Marka	Błeszyńskiego.	Część	II	–	Portrety	kolejarzy	oraz	aneks	Autora	

[2016,	s.	160]
176	 Przeszłość	dla	przyszłości.	Monografia	Oddziału	Stowarzyszenia	Inżynierów	i	Techników	Komunikacji	

Rzeczpospolitej	Polskiej	w	Krakowie	2006–2016	[2016,	s.	176]
177	 140	lat	kolei	w	Nowym	Sączu	[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	1(108),	2016,	s.	240]
178	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym.	Część	I:	Droga	kolejowa	[Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	2(109),	2016,	s.	276]
179	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym.	Część	II:	Sterowanie	ruchem	

kolejowym.	Transport	szynowy	[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	3(110),	2016,	s.	408]
180	 Stowarzyszenia	i	organizacje	NGO	dla	zrównoważonej	mobilności	[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	4(111),	

2016,	s.	192]
181	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym.	Część	I:	Droga	kolejowa	[Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	1(112),	2017,	s.	244]
182	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym.	Część	II:	Transport	szynowy.		

Sterowanie	ruchem	kolejowym.		[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	2(113),	2017,	s.	308]
183	 170	lat	kolei	w	Krakowie	[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	3(114),	2017,	s.	180]
184	 Sprawozdanie	z	działalności	Oddziału	SITK	RP	w	Krakowie	w	kadencji	2014-2017	(2018,	s.	112)
185	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym.	Część	I:	Droga	kolejowa	[Zeszyt	

Naukowo-Techniczny	1(115),	2018,	s.	200]
186	 Nowoczesne	technologie	i	systemy	zarządzania	w	transporcie	szynowym.	Część	II:	Transport	szynowy.		

Sterowanie	ruchem	kolejowym.		[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	2(116),	2018,	s.	204]
187	 Kolejarze	polscy	dla	niepodległej	Ojczyzny	[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	3(117),	2018,	s.	164]
188	 Nowoczesne	technologie	w	projektowaniu,	budowie	i	eksploatacji	infrastruktury	drogowej	miast,	metropolii	

i	regionów	–	Novdrog’19	[Zeszyt	Naukowo-Techniczny	1(118),	2019,	s.	248]
189	 Uwarunkowania	funkcjonowania	przewoźników	na	rynku	usług	transportu	drogowego	(2019,	część	I	-	s.	

324,	część	II	-	s.	274,	suplement	-	s.	128)
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