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Henryk Baãuch1

RANKINGOWA KWALIFIKACJA TORÓW
DO PROFILOWANIA SZYN
Streszczenie
Szlifowanie szyn staje sič szczególnie waİne w procesie utrzymania nawierzchni kolejowej. Wykonywane w odpowiednim czasie ma zalety techniczne, ekonomiczne i ekologiczne. Kwaliﬁkacja toru do szlifowania wymaga odpowiedniej metody. Procedura
kwaliﬁkacji ma dwa stadia. Artykuã przedstawia nowĈ metodč
tej kwaliﬁkacji opartĈ na kryteriach liczbowych. CzčĤciĈ artykuãu
sĈ równieİ propozycje terminologiczne.
Sãowa kluczowe: utrzymanie nawierzchni, proﬁlowanie szyn,
terminologia

1. Wstčp
W tytule artykuãu znalazão sič nowe okreĤlenie proﬁlowanie szyn.
Wprowadzanie nowych pojčþ technicznych wymaga duİo rozwagi. Pojčcia te bowiem powinny nie tylko oddawaþ w peãni sens opisywanej rzeczy,
lecz równieİ byþ zgodne z normami ustalanymi przez jčzykoznawców.
W terminologii nawierzchniowej nowe jest równieİ okreĤlenie rankingowa kwaliﬁkacja. Artykuã zawiera uzasadnienie obu pojčþ i – w odniesieniu do drugiego – przedstawia algorytm oraz przykãad tej kwaliﬁkacji.

2. Uzasadnienie nowych pojčþ
Wzorem troski o poprawnoĤþ terminologii w kolejnictwie byã wybitny uczony, prof. Aleksander Wasiutyęski, który w drugim wydaniu
swojej ksiĈİki [6] zawarã nastčpujĈcy fragment:
1 prof. dr hab. inĔ., Instytut Kolejnictwa
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„Sãownictwo techniczne wydania pierwszego, którego
wiele terminów od owego czasu weszão w İycie, pozostawiãem na ogóã bez zmiany. Niektóre terminy zastĈpiãem odpowiedniejszymi, majĈc moİnoĤþ korzystaþ niejednokrotnie
z opinii komisji jčzykowej ministerium kolei i jej czãonka,
znakomitego jčzykoznawcy prof. A .A. Kryęskiego.”
Do niedawna w sãownictwie dróg kolejowych posãugiwano sič jednym okreĤleniem szlifowanie szyn, rozumiejĈc pod nim ksztaãtowanie powierzchni ich gãówek za pomocĈ obróbki skrawaniem. RozwijajĈce sič inne metody obróbki powierzchni tocznej szyn skrawaniem,
tj. struganie i frezowanie, doprowadziãy do wprowadzenia uogólniajĈcego wyrazu reproﬁlacja, któremu odpowiada czasownik reproﬁlowanie. Tč uogólniajĈcĈ zaletč osãabia jednak znaczenie wszystkich
czasowników z przedrostkiem re, oznaczajĈcym powrót do czegoĤ,
tj. w konkretnym przypadku do proﬁlu poprzedniego, co w zasadzie nigdy nie wystčpuje. W kaİdym bowiem przypadku obróbki szyn
skrawaniem ulega zmianie jej przekrój, przy czym – nierzadko – jest
równieİ celowo zmieniany górny zarys tego przekroju, czyli proﬁl poprzeczny gãówek szyn.
Rozstrzygničcie tego dylematu nie jest ãatwe. Za pozostawieniem
wyrazu szlifowanie (z wyjaĤnieniem, İe rozumie sič pod nim równieİ
wszystkie pozostaãe metody obróbki skrawaniem) przemawia tradycja,
uniwersalnoĤþ tej technologii, polegajĈca na tym, İe stosuje sič jĈ nie
tylko w torach, lecz równieİ w rozjazdach oraz najczčstsze uİywanie
tego pojčcia (rail grinding) w najnowszej literaturze anglojčzycznej, np.
[5]. Pod wyrazem grinding ujmowane sĈ równieİ wszystkie technologie w opracowaniu [3]. ZaletĈ jest równieİ to, İe wyraz szlifowanie nie
zawiera wykazanej nieĤcisãoĤci w sãowie reproﬁlacja.
Zachowanie wyrazu szlifowanie, napotka jednak z pewnoĤciĈ na
sprzeciw zwolenników pozostaãych technologii obróbki szyn skrawaniem, którzy mogĈ podaþ przykãady stosowania w jčzyku angielskim
wyraİeę grinding (szlifowanie), milling (frezowanie), planing (struganie). Warto zauwaİyþ, İe te wyrazy znajdujĈ sič m.in. w normie [4]
dotyczĈcej odbiorów robót wykonywanych tymi technologiami. W normie tej spotyka sič równieİ wyrazy takie, jak re-proﬁling zone (strefa
obrabiana) lub reproﬁling site (strona obrabiana)2. DoĤþ charakterystyczne jest jednak, İe pod proﬁlem poprzecznym szyn odbiegajĈcym
2 Terminy angielskie przytoczone w pisowni oryginalnej, tj. raz z myĈlnikiem, drugi raz bez niego.
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od zarysu nominalnego nie uİyto w tej normie terminu z przedrostkiem re tylko napisano proﬁle below the reference rail (proﬁl poniİej
szyny wzorcowej).
W przedstawionych okolicznoĤciach naleİy rozwaİyþ wprowadzenie
pewnego ogólnego okreĤlenia, które byãoby pozbawione wspomnianych
wad. Prostym i polskim wyraİeniem byãoby skrawanie szyn w torze
– jest ono jednak zbyt obszerne, poniewaİ do skrawania zalicza sič
teİ przecinanie, wiercenie i Ĥcinanie, a wičc równieİ inne czynnoĤci
wykonywane na szynach (np. Ĥcinanie spãywów).
Ogólnym i poprawnym okreĤleniem, oddajĈcym ĤciĤle skutek wykonywanego szlifowania, frezowania i strugania jest natomiast proﬁlowanie gãówek szyn w torze¸ które w skrócie moİna sprowadziþ do
proﬁlowania szyn, a wičc do podobnych okreĤleę jak prostowanie, wyginanie, napawanie, nasuwanie szyn itp. Umiejscowienie tego okreĤlenia w robotach torowych nie stwarza obaw o pomylenie go z proﬁlowaniem, rozumianym jako nadawanie ksztaãtu szynom w procesie
ich walcowania3.
Proﬁlowanie szyn naleİy do robót, od których zaleİy trwaãoĤþ nawierzchni, komfort jazdy, a w pewnych przypadkach równieİ bezpieczeęstwo eksploatacji drogi kolejowej. Roboty te sĈ jednak doĤþ kosztowne, co sprawia nierzadko, İe wstčpnie zakwaliﬁkowane do proﬁlowania odcinki torów trzeba z koniecznoĤci dostosowaþ do dysponowanych zasobów. Temu celowi ma sãuİyþ kwaliﬁkacja rankingowa4
ustawiajĈca w kolejnoĤci odcinki torów zakwaliﬁkowane wstčpnie.
OkreĤlenia te zostanĈ zaproponowane w opracowywanym projekcie
nowych wytycznych z przekonaniem, İe po pewnym czasie stanĈ sič
powszechnie uİywane.

3. Ogólne zasady proponowanej kwaliﬁkacji
Kwaliﬁkacja szyn do proﬁlowania obejmuje dwa etapy, tj. kwaliﬁkacjč wstčpnĈ wykonywanĈ w zakãadach linii kolejowych oraz kwaliﬁkacjč ostatecznĈ (rankingowĈ) naleİĈcĈ do kompetencji Biura Dróg
Kolejowych w ZarzĈdzie PKP PLK S.A. (rys. 1).

3 SpecjaliĈci, z którymi konsultowano termin profilowanie uznali, iĔ jest to okreĈlenie trafne.
4 Ang. rank: ustawiaè, szeregowaè.
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Rys. 1. Ogólny schemat kwaliﬁkacji torów do proﬁlowania szyn

Kwaliﬁkacjč wstčpnĈ warto rozpoczynaþ od sprawdzenia warunków koniecznych (rys. 2a), jakie powinny cechowaþ tor, który nastčpnie zostanie poddany pomiarom i dokãadniejszym obserwacjom.
Warunki konieczne muszĈ byþ speãnione przy wszystkich rodzajach
proﬁlowania, tj. przy proﬁlowaniu poczĈtkowym, zapobiegawczym
i naprawczym5.

Rys.2. Rozwiničcia bloków przedstawionych na rysunku 1

5 RozróĔnianie w dotychczasowym podziale profilowania naprawczego i regeneracyjnego jest nieostre i dlatego zostaä on zaniechany, trudno
bowiem uznaè, Ĕe granicñ jest gruboĈè usuwanej warstwy stali 0,9 mm, która wobec duĔego zróĔnicowania technologii obróbki i prödkoĈci
roboczej maszyn przestaäa byè wystarczajñcym wyróĔnikiem. RównieĔ w wytycznych [3] sñ wymienione tylko trzy rodzaje profilowania.
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Wstčpna kwaliﬁkacja do proﬁlowania poczĈtkowego koęczy sič na
sprawdzeniu warunków koniecznych (rys. 2a), kwaliﬁkacja zaĤ ostateczna przy tym rodzaju proﬁlowania uwzglčdnia jedynie niesformalizowane
charakterystyki logistyczne, ma wičc charakter heurystyczny. W istocie
rzeczy kwaliﬁkacjč torów do proﬁlowania poczĈtkowego moİna by nawet
caãkowicie pominĈþ, gdyby zostaão ono uznane jako nieodãĈczna czčĤþ
procesu technologicznego wymian lub budowy nawierzchni kolejowej.
PodstawĈ dalszej czčĤci kwaliﬁkacji wstčpnej toru do proﬁlowania
zapobiegawczego jest osiĈgničcie granicy cyklu. Ustalanie cykli jest
przedmiotem artykuãu [2]. Wszystkie liczbowe kryteria, które bierze
sič pod uwagč w drugiej czčĤci kwaliﬁkacji wstčpnej toru do proﬁlowania naprawczego przedstawia rysunek 2b.
Kwaliﬁkacja ostateczna toru do proﬁlowania zapobiegawczego opiera sič na charakterystykach logistycznych, natomiast przy proﬁlowaniu naprawczym, oprócz tych charakterystyk, uwzglčdnia sič równieİ
kryteria wyraİone w postaci liczbowej, przedstawione na rysunku 2c.

4. Algorytm kwaliﬁkacji rankingowej
PodstawĈ kwaliﬁkacji rankingowej, tj. kwaliﬁkacji ostatecznej, jest
przede wszystkim kwaliﬁkacja wstčpna, w której bierze sič pod uwagč wielkoĤþ zuİycia falistego, uszkodzenia kontaktowo-zmčczeniowe,
zuİycie szyn, stopieę wykorzystania trwaãoĤci nawierzchni, stan toru,
wraİliwoĤþ na haãas oraz prčdkoĤþ maksymalnĈ. Nie sĈ to wszystkie
czynniki, które majĈ wpãyw na potrzebč proﬁlowania. I tak np. nie ma
tu oceny zjawisk wspóãpracy koãa z szynĈ, a wičc cechy, której pomiar
w warunkach diagnostycznych jest trudny6.
W kwaliﬁkacji rankingowej wykonywanej na szczeblu Biura Dróg
Kolejowych PKP PLK S.A. sĈ uwzglčdnione – oprócz wyników obliczeę
wykonanych w kwaliﬁkacji wstčpnej – równieİ inne cechy niemierzalne lub nie skwantyﬁkowane, nazwane ogólnie charakterystykami logistycznymi, jak np. znaczenie okreĤlonej linii kolejowej, zamierzenia
jej modernizacji, rodzaj i wykorzystanie maszyn, miejsca ich stacjonowania itp. Matematyczny opis tych i innych jeszcze, nie wymienionych
charakterystyk logistycznych, byãby opisem subiektywnym. Wspóãczynniki preferencji, stanowiĈce podstawč kwaliﬁkacji rankingowej,
6 Na kolejach amerykaþskich wprowadza siö juĔ automatyczny pomiar kontaktu koäa z szynñ za pomocñ wagonów-laboratoriów [7].
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powinny wičc z koniecznoĤci uwzglčdniaþ tylko cechy najwaİniejsze
i dajĈce sič wyraziþ liczbowo.
Rozmiar zuİycia falistego szyn wyraİa sič gãčbokoĤciĈ fal lub odchyleniem standardowym gãčbokoĤci, przy czym odnosi sič jĈ zwykle do
dwóch zakresów dãugoĤci, tzn. do fal krótkich (30 ÷ 100 mm) i dãugich
(100 ÷ 300 mm)7. Taka przedziaãowa ocena rozmiaru falistoĤci, polegajĈca w istocie na rozmytym traktowaniu dãugoĤci fal, wynika z trudnoĤci
okreĤlenia wymiarów dominujĈcych. W obu zakresach na tym samym
odcinku toru moİna bowiem spotkaþ róİne dãugoĤci fal. TrudnoĤþ polegajĈca na wyznaczeniu dominujĈcej dãugoĤci fali nie powinna jednak
powodowaþ ich pomijania przy okreĤlaniu granicznych wartoĤci zuİycia. Przykãady interpretacji tych dãugoĤci, zaleİne od techniki pomiaru,
sĈ przedstawione w monograﬁi [1]. Moİna wičc przyjĈþ, İe graniczna
gãčbokoĤþ fali zg [mm] na okreĤlonym odcinku toru jest zwiĈzana z ich
dãugoĤciĈ nie tylko w postaci zaliczania do jednego z przedziaãów.

Rys. 3. Graniczne gãčbokoĤci fal w funkcji prčdkoĤci

OdejĤcie od przedziaãowego okreĤlania granicznej gãčbokoĤci fal tj.
uwzglčdnienie ich dominujĈcej dãugoĤci λ [mm] umoİliwia wzór empiryczny oparty na zaãoİeniu [1], İe graniczna wartoĤþ falistego zuİycia
powinna byþ wprost proporcjonalna do dãugoĤci fali i odwrotnie proporcjonalna do maksymalnej prčdkoĤci pociĈgów V [km/h].
7 Norma [4] wyróĔnia jeszcze fale bardzo krótkie 10 ÷ 30 mm.
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(1)

Z rysunku 3 przedstawiajĈcego zaleİnoĤþ (1) wynika, İe przy prčdkoĤciach mniejszych niİ 100 km/h graniczne gãčbokoĤci fal doĤþ
szybko rosnĈ.
W pewnych przypadkach peãniejszy obraz falistego zuİycia szyn
uzyskuje sič posãugujĈc sič odchyleniem standardowym gãčbokoĤci fal8. Na podstawie licznych pomiarów na sieci kolejowej w Polsce
i w Metrze Warszawskim stwierdzono, İe w najczčĤciej spotykanym
przedziale dãugoĤci fal 30 ÷ 100 mm stosunek odchylenia standardowego do gãčbokoĤci fali jest równy w przybliİeniu, jak 1:8, nie jest tu
wičc zachowana znana reguãa 3sigm. Spostrzeİenia te pozwalajĈ przyjĈþ wzór okreĤlajĈcy granicznĈ wartoĤþ odchylenia standardowego:

Sg

102 1, 25L
V

(2)

którego ilustracjĈ jest rysunek 4.

Rys. 4. Graniczne wartoĤci odchylenia standardowego gãčbokoĤci fal

8 Jest to zwäaszcza konieczne w przypadku, gdy w raportach z pomiarów pewnymi przyrzñdami podaje siö Ĉredniñ däugoĈè fali, którñ przytacza
norma [4]. WielkoĈè ta ma maäñ wartoĈè informacyjnñ.
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Warto dodaþ, İe graniczne wartoĤci zuİycia falistego szyn w tokach
wewnčtrznych ãuków o promieniach mniejszych niİ 600 m zwičksza sič
[1]. Wedãug wskazówek [3] graniczna gãčbokoĤþ fal w tokach wewnčtrznych ãuków wynosi 0,1 ÷ 0,3 mm. Zwičkszenie to nie ma jednak wpãywu na ranking kwaliﬁkacji. Graniczne wartoĤci zg oraz Sg koryguje sič
uwzglčdniajĈc wraİliwoĤþ terenu otaczajĈcego odcinek jednostkowy na
haãas i drgania. Wspóãczynnik γ okreĤlajĈcy tč cechč wynosi przy:
 maãej wraİliwoĤci 1,00,
 przecičtnej wraİliwoĤci 1,10,
 duİej wraİliwoĤci 1,20.
WartoĤciĈ referencyjnĈ, tj. stanowiĈcĈ podstawč porównaę poz
odpowiadajĈcy
mierzonych gãčbokoĤci i dãugoĤci fal jest stosunek
O
maksymalnej prčdkoĤci V.
W preferencji naleİy równieİ uwzglčdniþ rozlegãoĤþ falistego zuİycia na rozpatrywanym odcinku oraz uszkodzenia kontaktowo-zmčczeniowe szyn. RozlegãoĤþ wystčpowania falistego zuİycia szyn wyraİa
sič stosunkiem dãugoĤci, na jakim ono wystčpuje do dãugoĤci caãego
odcinka. Wspóãczynnik zmniejszajĈcy η okreĤla wzór empiryczny:

H

0, 2r
r 0,65

(3)

GraﬁcznĈ postaþ tego wspóãczynnika przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Wspóãczynnik zmniejszajĈcy preferencjč ze wzglčdu na rozlegãoĤþ fal
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Jak wynika z rysunku 5, zmniejszenie preferencji nie jest proporcjonalne do dãugoĤci, na jakiej wystčpuje falistoĤþ. Jest to zrozumiaãe,
poniewaİ nawet rozlegãoĤþ rzčdu 20 % uzasadnia wstčpne zakwaliﬁkowanie odcinka toru do proﬁlowania szyn.
Odzwierciedleniem wystčpowanie wad kontaktowo-zmčczeniowych
jest wspóãczynnik k zaleİny od kategorii wady (tabl. 1). Proponowany
podziaã wad na kategorie przedstawia sič nastčpujĈco:
1) brak uszkodzeę kontaktowo-zmčczeniowych,
2) widoczne rysy (head check) na zaokrĈgleniu gãówki szyny i powierzchni tocznej o dãugoĤci nie przekraczajĈcej 10 mm, brak
bruzd i wykruszeę, wady powierzchniowe o gãčbokoĤci do
0,5 mm,
3) rysy o dãugoĤci do 25 mm, wykruszenia na zaokrĈgleniu gãówki
szyny lub powierzchni tocznej o gãčbokoĤci nie przekraczajĈcej
1,0 mm,
4) rysy o dãugoĤci ponad 25 mm, wykruszenia na zaokrĈgleniu
gãówki szyny lub powierzchni tocznej, bĈdĮ dãuİsze zagãčbienia
o gãčbokoĤci do 2,0 mm,
5) wykruszenia i zagãčbienia na powierzchni tocznej lub na zaokrĈgleniu gãówki szyny o gãčbokoĤci wičkszej niİ 2,0 mm,
Tablica 1. WartoĤci wspóãczynnika kategorii wad

WartoĞü wspóáczynnika k
1,0
1,6
1,9
2,2
Przeanalizowaü celowoĞü szlifowania

Kategoria wady
1
2
3
4
5

âĈcznie wičc wspóãczynnik preferencji wi na odcinku jednostkowym o numerze i ma postaþ:

wi

10VzGH
k
L

(4)

WartoĤþ wspóãczynnika preferencji na kaİdym odcinku jednostkowym bčdzie wyznaczana automatycznie po wprowadzeniu jego charakterystyk do systemu wspomagania decyzji.
Odcinek linii kolejowej zakwaliﬁkowany wstčpnie do proﬁlowania
moİe sič skãadaþ z n odcinków jednostkowych. Wspóãczynnik prefe-
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rencji caãego odcinka j skãadajĈcego sič z n odcinków jednostkowych
wi bčdzie wičc obliczany ze wzoru:
n

¦wl

i i

wj

i 1
n

(5)

¦l

i

i 1

gdzie: li – dãugoĤþ odcinka i.

5. Przykãad obliczeę
Kwaliﬁkacja dotyczy odcinka toru skãadajĈcego sič z trzech odcinków
jednostkowych poãoİonych na linii o maksymalnej prčdkoĤci pociĈgów
140 km/h, majĈcych charakterystykč przedstawionĈ w tablicy 2.
Tablica 2. Charakterystyka odcinków jednostkowych

Nr
DáugoĞü GáĊbokoĞü
odcinka odcinka li
fal z
i
[m]
[mm]
1
1315
0,08
2
692
0,10
3
856
0,06

DáugoĞü
fal λ
[mm]
45
60
40

RozlegáoĞü WraĪliwoĞü Kategoria
r
na haáas
wad
[%]
γ
37
maáa
3 (k = 1,9)
26
duĪa
2 ( k= 1,6)
50
przeciĊtna 1 (k = 1,0)

Z tablicy 2 i rysunku 1 wynika, İe na wszystkich odcinkach nastĈpião przekroczenie granicznej gãčbokoĤci fali. Dalsze obliczenia sĈ wičc
zasadne. Rozpoczyna je wyznaczenie wspóãczynnika η wg wzoru (3):

H1

0, 2  37
37 0,65

0, 71

H2

0, 2  26
260,65

0, 63

H3

0, 2  50
500,65

0, 79

Współczynniki preferencji na poszczególnych odcinkach jednostkowych,
obliczane wg wzoru (4), wynoszą:
10 140  0, 08 1, 00  0, 71
w1
1,9 3,36
45
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w2

10 140  0,10 1, 20  0, 63
1, 6 2,82
60

w3

10 140  0, 06 1,10  0, 79
1, 0 1,83
40

Wspóãczynnik preferencji caãego odcinka toru, skãadajĈcego sič
z trzech odcinków jednostkowych, obliczony wg wzoru (5) wynosi:

wj

3,36 1315  2,82  692  1,83  856
1315  692  856

2, 77

6. Zakoęczenie
Wyznaczenie wspóãczynników preferencji na kaİdym odcinku zakwaliﬁkowanym wstčpnie do szlifowania powinno znacznie uãatwiþ
kwaliﬁkacjč rankingowĈ wykonywanĈ w ZarzĈdzie PKP PLK S.A.
W pewnych przypadkach wspomniane wzglčdy logistyczne, mogĈ
wpãynĈþ na nieco inny ranking odcinków zakwaliﬁkowanych ostatecznie do szlifowania niİby to wynikaão jedynie ze wskaĮników wj.
W takich przypadkach wybór ten powinien byþ jednak krótko uzasadniony.
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RANKING QUALIFICATION OF TRACK
FOR THE RAIL GRINDING
Summary
Rail grinding becomes particularly important in the process
of track maintenance. When it is executed in the proper time, it
has got some technical, economical and environmental advantages. Qualiﬁcation of track for grinding requires the proper method.
The procedure of qualiﬁcation has two stages. The paper presents
a new method of this qualiﬁcation, based on numerical criteria.
Some terminological proposals have also been given in this paper.
Key words: track maintenance, rail grinding, terminology
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METODA OKREģLANIA CYKLI
ZAPOBIEGAWCZEGO PROFILOWANIA SZYN
Streszczenie
Gãównym problemem w zapobiegawczym proﬁlowaniu szyn
jest okreĤlanie ich cykli. Artykuã przedstawia cykle stosowane na
kilu kolejach oraz proponowany przez autorkč model obliczeę. Podano równieİ przykãady oparte na tym modelu.
Sãowa kluczowe: proﬁlowanie zapobiegawcze, cykl proﬁlowania, promieę ãuku, wady szyny.

1. Wstčp
Wedãug zaleceę zawartych w opracowaniu mičdzynarodowej grupy
Innotrack [1] rozróİnia sič trzy rodzaje proﬁlowania szyn: poczĈtkowe,
zapobiegawcze (inaczej prewencyjne) oraz naprawcze (korekcyjne). Proﬁlowanie poczĈtkowe wykonywane po uãoİeniu nowych szyn nie wymaga
stosowania oddzielnych procedur planowania. Dwa pozostaãe rodzaje
oparte sĈ natomiast na zasadniczo róİniĈcych sič metodach planowania.
I tak, podstawĈ planowania naprawczego sĈ pomiary i obserwacje
prowadzone na poszczególnych odcinkach toru, proﬁlowanie zaĤ zapobiegawcze opiera sič na cyklach ustalanych gãównie na podstawie
doĤwiadczeę.
OkreĤlenie tych cykli nie jest ãatwe – zaleİy bowiem od wielu cech
nie tylko nawierzchni lecz równieİ pojazdów szynowych. Cykle zbyt
krótkie wykluczĈ powstanie rys, ale spowodujĈ zbčdny ubytek stali
i niepotrzebne wydatki. Cykle zaĤ za dãugie nie zapobiegnĈ powstaniu
wad, których usuničcie bčdzie wymagaão kosztowniejszego proﬁlowania naprawczego.
1 dr hab. inĔ., profesor w Instytucie Kolejnictwa
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Zarówno w Polsce, jak i na innych kolejach nie sĈ znane modele
opisujĈce dãugoĤþ cykli w funkcji promieni ãuków, a wičc zmiennej,
która wywiera istotny wpãyw na rozwój wad w szynach. Propozycja
przedstawiona w tym artykule moİe tč lukč wypeãniþ. Opracowany
model jest modelem empirycznym, co nie wyklucza jego ewentualnej
modyﬁkacji po zebraniu wičkszego zbioru informacji.

2. Cele proﬁlowania zapobiegawczego
BezpoĤrednim celem proﬁlowania zapobiegawczego szyn jest niedopuszczenie do powstania wad na powierzchni gãówki szyny lub usuničcie tych wad w pierwszym stadium ich rozwoju. Gãównie chodzi tu
o zuİycie faliste oraz dwie wady, które penetrujĈc w gãĈb szyny mogĈ
spowodowaþ jej zãamanie. SĈ to rysy na zaokrĈgleniu gãówki szyny
(head check) oraz zagãčbienia (squat). Wiele innych wad ma znaczenie mniejsze. Dzički proﬁlowaniu zapobiegawczemu moİna uzyskaþ
zwičkszenie trwaãoĤci szyn i zmniejszyþ caãkowite koszty İycia nawierzchni.
Rozwój wad na powierzchni tocznej szyn zaleİy od wielu cech charakteryzujĈcych konstrukcjč i stan utrzymania drogi kolejowej, rodzaj
i stan pojazdów szynowych, prčdkoĤþ pociĈgów, naciski osi itp. Jest
to wičc zãoİony ukãad wielu przyczyn, których opis w kategoriach precyzyjnych nie jest moİliwy. Z tego wičc powodu cykle proﬁlowania zapobiegawczego uzaleİnia sič od przeniesionego obciĈİenia i promieni
ãuków. Pierwszy cykl jest liczony od proﬁlowania poczĈtkowego lub od
proﬁlowania naprawczego, w którym usuničto caãkowicie wszystkie
wady na powierzchni gãówki szyny.

3. Stan zagadnienia
Do niedawna najczčĤciej wykonywanym proﬁlowaniem byão proﬁlowanie naprawcze ukierunkowane gãównie na usuwanie falistego zuİycia szyn i zmniejszenia haãasu oraz wibracji. W ostatnich latach rozwija sič natomiast szybko proﬁlowanie zapobiegawcze, zwãaszcza na
kolejach niemieckich, francuskich, holenderskich i angielskich [5].
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Na kolejach niemieckich proﬁlowanie zapobiegawcze zostaão wprowadzone w roku 2008 w ãukach o promieniach 500 ÷ 5000 m na najbardziej obciĈİonych liniach, stanowiĈcych 40 % caãej sieci. Podczas
tego proﬁlowania usuwa sič 0,5 mm warstwč stali. DãugoĤþ cyklu,
zaleİnie od obciĈİenia linii, wynosi od 6 miesičcy do 2 lat. Szynom
nadaje sič standardowy proﬁl 60E2 z pochyleniem 1:40.
We Francji do roku 2007 wykonywano tylko proﬁlowanie naprawcze. Na liniach konwencjonalnych przystčpowano do niego, gdy na
szynach pojawiãy sič dostrzegalne rysy. Na liniach duİych prčdkoĤci
ten rodzaj proﬁlowania wykonywano, gdy zostaãy zauwaİone rysy lub
wgniecenia na gãówce szyny powodowane unoszonymi ziarnami tãucznia. Od roku 2008 proﬁlowanie zapobiegawcze stosuje sič na wszystkich gãównych liniach, zmniejszajĈc proﬁlowanie naprawcze. W proﬁlowaniu zapobiegawczym nie okreĤla sič gruboĤci Ĥcinanej warstwy,
stosuje sič natomiast proﬁle zmniejszajĈce narastanie rys (AHC – antiheadcheck), dzički którym trwaãoĤþ szyn przedãuİa sič, wg danych
francuskich, co najmniej o 5 lat.
Na kolejach holenderskich proﬁlowanie zapobiegawcze zaczčto
wprowadzaþ w roku 2005, korzystajĈc z wzorców kanadyjskich. Peãne
wdroİenie tego systemu zajčão 2 lata, podczas których wykonywano
proﬁlowanie naprawcze usuwajĈc wszystkie wady. Od 2007 roku stosuje sič wyãĈcznie proﬁlowanie zapobiegawcze w ãukach, na prostych
i w rozjazdach. Polega ono na usuničciu minimum 0,5 mm warstwy
stali. Na rozjazdach i w toku zewnčtrznym ãuków o promieniu mniejszym niİ 3000 m stosuje sič proﬁl AHC. Ustalone cykle proﬁlowania
wynoszĈ:
 15 Tg w ãukach przy promieniu mniejszym niİ 3000 m,
 30 Tg w ãukach o promieniach 3000 ÷ 9000 m,
 45 Tg w ãukach o promieniu wičkszym niİ 9000 m.
W Anglii proﬁlowanie szyn w ãukach o promieniu mniejszym niİ
2500 m oraz na rozjazdach i skrzyİowaniach torów wykonuje sič co
15 Tg, w torach zaĤ prostych co 45 Tg. Koleje angielskie dysponujĈ
trzema cičİkimi maszynami, które w ciĈgu jednego przejĤcia mogĈ
wyproﬁlowaþ w ciĈgu jednej nocy 96 km toru prostego lub 32 km toru
w ãukach.
W Stanach Zjednoczonych proﬁlowanie zapobiegawcze w ãukach
o maãych promieniach wykonuje sič co 25 Tg. Zdaniem autora artykuãu [2] wykonywanie proﬁlowania zapobiegawczego w porównaniu
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z proﬁlowaniem naprawczym zwičksza czas eksploatacji szyn w ãukach o maãych promieniach trzykrotnie. Dãuİszy jest teİ dzički temu
proﬁlowaniu czas eksploatacji szyn w ãukach o wičkszych promieniach i na prostych.
W Indiach cykle proﬁlowania zapobiegawczego wynoszĈ 8 ÷ 10 Tg
w ãukach o maãych promieniach, 16 ÷ 40 Tg w ãukach o wičkszych
promieniach i 24 ÷ 60 Tg na prostych [3].
W Polsce wg wytycznych [6] proﬁlowanie zapobiegawcze naleİy wykonywaþ co ok. 45 Tg, zaĤ w torach o znaczĈcej przewadze ruchu pasaİerskiego – co 30 Tg. Ustalono równieİ, İe proﬁlowanie naprawcze
powinno byþ wykonywane po przeniesieniu obciĈİenia 65 Tg od uãoİenia szyn lub poprzedniego proﬁlowania. Ustalenia te sĈ dyskusyjne
z dwóch powodów:
1) w cyklach dotyczĈcych proﬁlowania zapobiegawczego pominičto
rozróİnienie prostych i ãuków,
2) proﬁlowanie naprawcze naleİy wykonywaþ kierujĈc sič wynikami pomiarów i obserwacji, a nie przeniesionym obciĈİeniem.

4. Proponowany algorytm okreĤlania cykli proﬁlowania zapobiegawczego
Przygotowanie do proﬁlowania zapobiegawczego wymaga przede
wszystkim okreĤlenia jego cykli, bez czego nie da sič planowaþ tych
robót i oceniaþ koniecznych na ten cel nakãadów. AnalizujĈc scharakteryzowane doĤwiadczenia innych kolei moİna okreĤliþ kraęcowe
wartoĤci tych cykli. Moİna teİ zauwaİyþ zbyt duİe przedziaãy promieni ãuków wyznaczajĈcych te cykle, co jest niewĈtpliwie wadĈ opartego
na nich planowania robót.
W celu wyeliminowania tej wady opracowano wzór empiryczny
okreĤlajĈcy cykl Q [Tg], oparty na dyskretnych danych kolei holenderskich i niemieckich, umoİliwiajĈcy okreĤlanie cykli w funkcji promieni ãuków w sposób ciĈgãy (rys. 1). Wzór ten ma postaþ:

Q

7,5 R  0, 4 R 2  10

gdzie: R – promieę ãuku [103 m].

(1)
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Rys. 1. DãugoĤþ cykli Q w funkcji promienia ãuku

Na podstawie wzoru (1) lub rysunku 1 moİna wyznaczaþ cykl proﬁlowania zapobiegawczego dla kaİdego ãuku oddzielnie.
Do oszacowania rocznych potrzeb proﬁlowania dla pewnego obszaru sieci sãuİy wzór:
n

Lc

q¦
i

li
Qi

(2)

gdzie:
Lc – dãugoĤþ torów, na których naleİy wykonaþ szlifowanie,
q – Ĥrednie natčİenie przewozów na analizowanym obszarze sieci
[Tg/rok],
li – dãugoĤþ torów [km] poãoİonych w ãukach o promieniach w okreĤlonym przedziale dãugoĤci i,
Qi – dãugoĤþ cyklu szlifowania dla promieni ãuków w okreĤlonym
przedziale i.
W przypadku zróİnicowania natčİenia przewozów qi w poszczególnych przedziaãach ãuków wzór przybiera postaþ:
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n

Lc

li qi

¦Q
i 1

(3)

i

ZnajĈc caãkowitĈ dãugoĤþ torów Lc, które majĈ byþ objčte proﬁlowaniem, wydajnoĤþ maszyny w [m/min], liczbč dni roboczych w roku d,
czas zamkničþ w nocy tn oraz wspóãczynnik zwičkszajĈcy czas robót
przy proﬁlowaniu (dojazdy maszyn, przestoje itp.) µ, moİna okreĤliþ
liczbč potrzebnych maszyn (pociĈgów) do proﬁlowania m:

m

16, 7 Lc M
wdtn

(4)

Przykãad
Naleİy oszacowaþ roczny zakres proﬁlowania zapobiegawczego dla
rejonu sieci obejmujĈcego 12500 km torów na liniach magistralnych,
na których Ĥrednie natčİenie przewozów wynosi q = 6,4 Tg/rok i na
których dãugoĤci ãuków podano w tablicy 1 (w nawiasach podano odczytanĈ z wykresu dãugoĤþ cyklu odpowiadajĈcĈ poãowie danego przedziaãu promieni).
Tablica 1. Dane do obliczeę

Przedziaá promieni áuków
[m]
R < 500 m
501 < R < 1200
1201 < R < 2000
2001 < R < 3600
3601 < R < 6000
6001 < R < 9000
Odcinki proste

DáugoĞü torów w danym
przedziale l [km]
47
425
812
329
170
69
10648

Cykl Q [Tg] dla Ğrodka
przedziaáu
(15)
(17)
(21)
(25)
(36)
(43)
(45)

W konkretnym przypadku, tj. przy danej Ĥredniej wartoĤci natčİenia przewozów dla rozpatrywanego obszaru sieci, naleİy zastosowaþ
wzór (2):

Lc

§ 47 425 812 329 170 69 10648 ·



 
6, 4  ¨ 
¸
21 25 36 43
45 ¹
© 15 17

co stanowi 16,5 % caãego rozpatrywanego obszaru.

2067 km/rok,
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ZakãadajĈc ĤredniĈ prčdkoĤþ proﬁlowania w = 10 m/min, wspóãczynnik µ = 1,4, liczbč dni roboczych d = 180 i czas zamkničcia tn = 7
h, zgodnie z wzorem (4), otrzymuje sič

m

16, 7  2067 1, 4
10 180  7

3,84

Wynik ten oznacza, İe równoczeĤnie w róİnych rejonach sieci lub
na tej samej linii musiaãyby pracowaþ 4 maszyny. PrzeksztaãcajĈc
wzór (4) moİna analizowaþ, jakie zmiany byãyby konieczne, by wyznaczony zakres robót wykonaãy 3 maszyny.
Przedstawiony przykãad dotyczy maszyn tradycyjnych. Przy tzw.
szybkim (high speed grinding) proﬁlowaniu z prčdkoĤciĈ 60 ÷ 80 km/h
za jednym przejĤciem Ĥcinana jest warstwa materiaãu o gruboĤci zwykle 0,05 mm (wyjĈtkowo 0,1 mm). Uzyskiwana szorstkoĤþ nie przekracza przy tym 10 Pm. Przy proﬁlowaniu zapobiegawczym, tj. przy
koniecznoĤci usuničcia nie mniej niİ 0,3 mm warstwy stali, liczba
przejĤþ przy szybkim proﬁlowaniu nie mogãaby byþ mniejsza niİ 6.

5. Wnioski
W Europie nie ma dotychczas (i zapewne dãugo jeszcze nie bčdzie)
jednolitej strategii utrzymania nawierzchni, w której proﬁlowanie szyn
stanie sič jednĈ z najwaİniejszych robót. Nie ma teİ standaryzacji
proﬁli szyn ksztaãtowanych w procesie wykonywania tej roboty, gdyİ
standaryzacja taka musiaãaby zostaþ poprzedzona bardzo rozlegãymi
badaniami z zakresu wspóãdziaãania pojazdu szynowego z torem, obejmujĈcymi m.in. zagadnienia ekwiwalentnej stoİkowatoĤci, zagroİenie
wejĤcia obrzeİa koãa na szynč i zjawiska zmčczeniowe.
Mimo tych luk nie ulega natomiast wĈtpliwoĤci, İe na sieci Polskich
Linii Kolejowych S.A. bčdzie sič stopniowo rozszerzaþ zapobiegawcze
proﬁlowanie szyn, obejmujĈc w pierwszym rzčdzie linie zmodernizowane. Powinno to staþ sič konsekwencjĈ upowszechnienia proﬁlowania
poczĈtkowego, po którym w regularnych odstčpach naleİaãoby wykonywaþ proﬁlowanie zapobiegawcze nie dopuszczajĈc do rozwoju wad,
zwãaszcza zaĤ rys, których diagnozowanie jest trudne, kosztowne i nie
wykluczajĈce niedostrzeİenia zjawisk niebezpiecznych [4].
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Z doĤwiadczeę polskich wynika, İe niejednokrotnie po wykonaniu
proﬁlowania naprawczego na szynach pozostaje czčĤþ wad o wičkszej
gãčbokoĤci. Wynik takiego szlifowania jest wičc niepeãny. Stan ten jest
wičc jeszcze jednĈ przesãankĈ uzasadniajĈcĈ wprowadzenie na szerszĈ skalč proﬁlowania zapobiegawczego.
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METHOD OF DEFINITION OF THE CYCLES
OF RAIL PREVENTIVE GRINDING
Summary
A main problem in preventive grinding of rails is to determine
their cycles. The article presents the cycles used in several railways as well as the model of calculations proposed by the author.
It also provides examples based on this model.
Key words: preventive grinding, cycles of grinding, radius of
track, defects of rail.
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ZABEZPIECZANIE ROBÓT TOROWYCH
W POLSCE ORAZ RODZAJE AUTOMATYCZNYCH
SYSTEMÓW OSTRZEGANIA (ASO)
Streszczenie
Przedstawione w artykule techniki zabezpieczeę sĈ bezpieczniejszĈ alternatywĈ konwencjonalnego sposobu zabezpieczeę,
jakim jest sygnalista. Zmiany w przepisach europejskich zarzĈdców infrastruktury przyczyniãy sič w wielu krajach do poprawienia stanu bezpieczeęstwa, zmniejszenia iloĤci wypadków jak
równieİ zwičkszenia prčdkoĤci na torze sĈsiednim, tym samym
prowadzĈc do zwičkszenia przepustowoĤci.
Sãowa kluczowe: Automatyczny System Ostrzegania, zabezpieczenie robót torowych

1. Wprowadzenie
Tory kolejowe naleİĈ do jednych z najniebezpieczniejszych placów
budowy. Róİnego rodzaju warunki miejscowe, jak zmienne uwarunkowania pogodowe, poziom gãoĤnoĤci maszyn wysokowydajnych czy
monotonne zajčcia sĈ Įródãami zagroİenia. Dodatkowym czynnikiem
przyczyniajĈcym sič do zwičkszenia nakãadów w Ĥrodki bezpieczeęstwa jest wyİsza prčdkoĤþ pociĈgów powyİej 100 km/h przejeİdİajĈcych po torze czynnym.
Europejski Komitet Normalizacyjny CEN pracuje nad przygotowaniem jednolitych norm europejskich dotyczĈcych zabezpieczania robót
torowych. Jak do tej pory europejscy zarzĈdcy infrastruktury posiadajĈ indywidulne uregulowania wewnčtrzne dotyczĈce tego tematu.
Kolej niemiecka zainicjowaãa stosowanie Automatycznych Systemów
1 Zöllner Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul.Miodowa 14
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Ostrzegania w Europie przed blisko 25 latami [1]. WidzĈc pozytywne
efekty zmian na kolei niemieckiej wičkszoĤþ europejskich zarzĈdców
infrastruktury zdecydowaãa sič na zmianč wewnčtrznych przepisów
w celu zwičkszenia prčdkoĤci po torze sĈsiednim, a jednoczeĤnie zapewnieniajĈc wičksze bezpieczeęstwo grupom roboczym oraz pasaİerom pociĈgów. W roku 2010 równieİ polski zarzĈdca infrastruktury
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowaã wytyczne majĈce na celu
ochronč pracowników torowych [2].

Fot. 1. UrzĈdzenia Mobilnego Systemu Ostrzegania

W niniejszym artykule zostanĈ w skrócie przedstawione sposoby
zabezpieczania robót torowych jak równieİ zastosowanie systemów
ASO na infrastrukturze polskiej.

2. Wytyczne PKP PLK S.A. - Id-18
W dniu 31 sierpnia 2010 roku weszãy w İycie wytyczne PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Id-18: „Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkničtym podczas prowadzenia ruchu pojazdów
kolejowych po torze czynnym z prčdkoĤciĈ V 100 km/h” mówiĈce o koniecznoĤci zastosowania Automatycznych Systemów Ostrzegania (ASO)
w celu zwičkszenia bezpieczeęstwa pracowników torowych oraz unikničcia zmniejszania prčdkoĤci rozkãadowej podczas robót torowych do
np. 30-60 km/h [3]. Zastosowanie systemów chroni pracowników, którzy ostrzegani sĈ w sposób w peãni automatyczny, a dodatkowo pozwala
zwičkszyþ przepustowoĤþ lini podczas prowadzenia robót torowych.
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Waİnym aspektem wytycznych jest koniecznoĤþ opracowania projektu zabezpieczenia miejsca robót, który musi zostaþ zaakceptowany
przez inwestora [3].
Departament Zezwoleę Technicznych i InteroperacyjnoĤci UTK
potwierdziã, İe zgodnie z obowiĈzujĈcym rozporzĈdzeniem ministra
infrastruktury Automatyczne Systemy Ostrzegania nie sĈ objčte wymogiem posiadania Ĥwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji [2]. Systemy te muszĈ jednak posiadaþ zgodč zarzĈdu PKP PLK S.A. na ich
zastosowanie na infrastrukturze polskiej, jak równieİ atest Instytutu
Kolejnictwa (dawniej CNTK).

3. Warunki zastosowania systemów ostrzegania
Celem zastosowania systemów jest ostrzeİenie pracowników torowych w taki sposób, aby zdĈİyli oni opuĤciþ obszar zagroİenia zanim nadjedzie pociĈg. Dodatkowo naleİy uwzglčdniþ rozmieszczenie
sygnalizatorów ostrzegawczych, które powinny w sposób najbardziej
optymalny ostrzegaþ osoby zagroİone, przebywajĈce w torze roboczym
lub mičdzytorzu. DĮwičk sygnalizatorów musi wyróİniaþ sič z tãa i byþ
wyraĮnie odbierany przez grupy docelowe, zgodnie z normĈ PN EN
457 opisujĈcĈ wãaĤciwe projektowanie sygnaãów dĮwičkowych.[4]
Istnieje wiele technologii prowadzenia robót torowych, oznacza to,
İe mamy czčsto do czynienia z kompleksowymi robotami z zastosowaniem kilku maszyn wysokowydajnych, lub z robotami krótkoterminowymi, punktowymi i bez uİycia maszyn. Systuacja ta wymaga
dopasowania kaİdorazowo rodzaju systemu zabezpieczenia do danego placu budowy.
W celu dobrania odpowiedniego rodzaju systemu zabezpieczenia
naleİy uwzglčdniþ nastčpujĈce czynniki:
1) dãugoĤþ odcinka robót;
2) technologič prowadzenia robót: roboty staãe czy punktowe, roboty z zastosowaniem maszyn;
3) postčp robót w ciĈgu dnia/zmiany;
4) miejscowe warunki pracy: ãuk, droga prosta, dworce, czy prace prowadzone sĈ na torze zamkničtym; prčdkoĤþ pociĈgów po
torze sĈsiednim, liczba rozjazdów na odcinku robót; szerokoĤþ
mičdzytorza; poziom gãoĤnoĤci maszyn;
5) okres trwania robót.
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OdpowiedĮ na powyİsze pytania umoİliwia dopasowanie optymalnego systemu dla kaİdego placu budowy. Istnieje bowiem kilka systemów ostrzegania.

4. Rodzaje Automatycznych Systemów Ostrzegania
Automatyczne Systemy Ostrzegania sĈ rozwiĈzaniem stosowanym
od kilkunastu lat w Europie i stanowiĈ alternatywč dla rozwiĈzania
tradycyjnego, jakim jest sygnalista.
Wg przepisów polskiego zarzĈdcy infrastruktury Automatyczne Systemy Ostrzegania to: systemy ostrzegania uruchamiane automatycznie przez pojazd szynowy zbliİajĈcy sič do miejsca robót po torze czynnym lub póãautomatyczne uruchamiane przez operatora (sygnalistč)
rčcznie. Transmisja sygnaãu aktywujĈcego ostrzeganie realizowna jest
drogĈ kablowĈ lub radiowĈ [3].
4.1.Systemy kablowe
Na rys. 1 przedstawiono system w wersji kablowej. Sygnalizatory ostrzegawcze (lampy WGL oraz syreny WGH) uruchamiane sĈ automatycznie poprzez mechaniczne kontakty szynowe zamontowane
w odpowiedniej odlegãoĤci od placu budowy, zaleİnie od prčdkoĤci
przejeİdİajĈcych pociĈgów na odcinku zbliİania. WyãĈczenie systemu/ostrzegania nastčpuje analogicznie do uruchamiania w peãni automatycznie.

Rys. 1. Instalacja kablowa
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4.2.Systemy radiowe z elementami kablowymi
Na rys. 2 zostaãa przedstawiona konﬁguracja systemu ostrzegania
radiowego z elementami kablowymi. W przeciwieęstwie do pierwszej
konﬁguracji nie ma koniecznoĤci stosowania kabla na odcinku zbliİania, poniewaİ system uruchamiany jest automatycznie przez kontakty szynowe podãĈczone do nadajnika radiowego lub rčcznie przez
sygnalistč z mobilnym nadajnikiem.

Rys. 2. Instalacja radiowa z elementami kablowymi

Na rys. 2a widoczna jest konﬁguracja systemu radiowego z elementami kablowymi uzupeãniona o sygnalizatory radiowe ZPW ustawione
na maszynie roboczej.

Rys. 2a. Instalacja radiowa z elementami kablowymi
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4.3.Mobilne Systemy Ostrzegania
NajnowszĈ technologiĈ sĈ systemy w peãni radiowe oparte na przekazie radiowym dwukierunkowym, co oznacza, İe zarówno informacja
o uruchomieniu ostrzegania jak równieİ informacja z centrali ZRC do
sygnalizatorów ZPW o poziomie gãoĤnosci 120 dB przekazywane sĈ
droga radiowĈ (rys.3).

Rys. 3. Mobilny System Ostrzegania - instalacja radiowa

4.4.System Ostrzegania Maszyn
Kolejnym sposobem zabezpieczenia miejsca robót jest ostrzeganie na wysokowydajnych maszynach roboczych, ukierunkowane na
pracowników obsãugujĈcych dane maszyny, którzy ze wzglčdu na
wysokie natčİenie haãasu sĈ szczególnie naraİeni na niebezpieczeęstwa. System Ostrzegania Maszyn to ukãad sygnalizatorów optycznych i akustycznych zainstalowanych konstrukcyjnie lub dodatkowo
na maszynach roboczych [3]. Na infrastrukturze niemieckiej zostaãy wprowadzone zmiany dot. zabezpieczania maszyn roboczych. Od
01.07.2011 roku wszystkie maszyny wysokowydajne, jak np. PUN lub
AHM muszĈ byþ wyposaİone w wãasne Systemy Ostrzegania Maszyn
[1]. Przykãady instalacji na maszynach zostaãy przedstawione na poniİszych zdjčciach.
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Fot. 2. Plac budowy z zastosowaniem Mobilnego Systemu Ostrzegania [5]

Fot. 3. Przykãad rozmieszczenia sygnalizatorów na maszynie wysokowydajnej [6]
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Fot. 4. Przykãad rozmieszczenia sygnalizatorów na maszynie roboczej [6]

5. Zastosowanie ASO na infrastrukturze PKP PLK S.A.
Automatyczne Systemy Ostrzegania stosowane sĈ juİ od lipca 2011
r. na lini nr 64 Kozãów-Koniecpol na odcinku Kozãów-Starzyny. Umoİliwia to zachowanie prčdkoĤci rozkãadowej na tym odcinku na torze
czynnym 100 km/h.
Poniİej przedstawiono kilka fotograﬁi ilustrujĈcych dziaãanie i rozmieszczenie systemu na w/w odcinku.

Fot. 5. Ustawienie sygnalizatora akustyczno-optycznego
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Fot. 6. Ustawienie kablowych sygnalizatorów akustyczno-optycznych oraz
zamontowanie kontaktu szynowego

Fot. 7. Operator ASO obok radiowego sygnalizatora akustyczno-optycznego

Fot. 8. Radiowy sygnalizatora akustyczno-optyczny
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Fot. 9. Radiowy sygnalizatora akustyczno-optyczny ustawiony na statywie trójnoİnym
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AUTOMATIC SECURITY SYSTEM IN POLAND
AND TYPES OF AUTOMATIC TRACK WARNING SYSTEMS
Summary
The Automatic Track Warning Systems presented in this article
enable a secure alternative solution (the human factor is excluded)
to conventional securing means e.g. safety post. The amendments
in the internal regulations of the major rail infrastructure companies in Europe had an enormous inﬂuence on safety improvement
on the track, the reduction of railway accidents as well as on the
increase of speed on adjacent tracks, which means a higher capacity on track.
Keywords: track warning protection, Automatic Security System
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O DYNAMICZNYM ODDZIAâYWANIU
I ZUįYCIU UKâADU KOâO-SZYNA
Streszczenie
W pracy podano opis porównawczych badaę pičciu róİnych
typów kóã kolejowych pod wzglčdem zuİycia i dynamicznych obciĈİeę ukãadu koão-szyna. UstawiajĈc koãa pod kĈtem nabiegania
1,5 stopnia symulujĈcego zachowanie koãa pojazdu w ãuku przeprowadzono na stanowisku EMS 60 (100 000 cykli kaİde koão).
Badania dynamicznego oddziaãywania pojazdu szynowego na tor
z falistym zuİyciem przeprowadzono wyposaİajĈc wózek w koãa
staliwne i kuto/walcowane o róİnej twardoĤci i sztywnoĤci. Badania wykazaãy, İe twardoĤþ kóã nie jest parametrem decydujĈcym o zuİyciu i degradacji toru.
Sãowa kluczowe: zuİycie, EMS 60, ukãad koão/szyna, symulacja komputerowa, kontakt toczny

1. Wstčp
Ze wzglčdu na brak jednolitego poglĈdu na temat poprawnego doboru twardoĤci ukãadu koão/szyna ze wzglčdu na minimalizacjč zuİycia kóã i szyn kolejowych, a takİe wpãywu twardoĤci kóã na degradacje toru, co ewidentnie wynikaão z dyskusji, jaka odbyãa sič podczas
Konferencji zorganizowanej w ubiegãym roku dotyczĈcej wykazania,
İe koãa staliwne „Grifﬁn’a” pomimo wyİszej twardoĤci nie zniszczĈ
bardziej szyn (torów) PLK aniİeli europejskie koãa uİywane w kraju. Podobna dyskusja miaãa miejsce w UTK w Warszawie w grudniu
2008 roku, w której poza UTK udziaã wzičli przedstawiciele PKP PLK,
Politechniki Krakowskiej, IPPT PAN oraz Amsted Rail (USA). Postanowiono wówczas, İe naleİy przeprowadziþ badania w celu wnikliwego
1 prof., dr. hab., Politechnika Krakowska
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zbadania zagadnienia i porównania zuİycia szyn przez róİnego typu
koãa, w tym koãa staliwne i kuto-walcowane. Przeprowadzone badania
przez zespóã zãoİony z badaczy Politechniki Krakowskiej, Instytutu
Kolejnictwa w Warszawie i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN wykazaãy bez najmniejszych wĈtpliwoĤci, İe poglĈd podawany w wielu podrčcznikach na podstawie intuicji jest bãčdny. Nie jest
prawdĈ, İe wzrost twardoĤci kóã powoduje wzrost zuİycia szyn. Wyniki badaę, które zostanĈ przytoczone w dalszej czčĤci niniejszego artykuãu wskazujĈ, przy takiej samej technologii wytwarzania (odlewanie
staliwa pod ciĤnieniem) wzrost twardoĤci kóã powoduje zmniejszenie
ciernego zuİycia szyn.

2. Badania doĤwiadczalne zuİycia kóã i szyn kolejowych
Porównawcze badania zuİycia dwóch typów szyn (Mittal Steel Poland i ThyssenKrupp) przez róİnego typu koãa (amerykaęskie i europejskie). Ze wzglčdu na trudnoĤci w przeprowadzeniu badaę zuİycia
na okrčgu doĤwiadczalnym w įmigrodzie, lub innym torze doĤwiadczalnym badania przeprowadzono na stanowisku EMS 60 znajdujĈcym sič w Instytucie Kolejnictwa, które byão uprzednio wykorzystywane do badaę zuİycia skorugowanych szyn o róİnej twardoĤci opisanych w pracach [1], [2]. Przed przystĈpieniem do prób na stanowisku
badawczym przeprowadzono wymienione uprzednio badania wãasnoĤci mechanicznych szyn i kóã. SymulujĈc zachowanie sič ukãadu
koão-szyna tak jak w rzeczywistoĤci przy jeĮdzie we wzglčdnie ciasnym ãuku ustawiano koãa pod kĈtem nabiegania równym 1,5 stopnia (w ãukach kĈt nabiegania osiĈga nawet wartoĤþ ponad 2 stopnie).
Przy posuwisto-zwrotnym ruchu wzglčdnym szyny i koãa obciĈİenie
pionowe wywierane byão tylko podczas ruchu w jednĈ stronč, o dodatnim kĈcie natarcia, co powodowaão równomierne zuİycie koãa na
caãym obwodzie. Kaİde z kóã poddane byão jednakowemu obciĈİeniu
przez100 000 cykli. Odpowiednie pomiary zuİycia proﬁli kóã i szyn
przeprowadzane byãy po 25 000, 50 000 oraz po 100 000 cykli. ObciĈİenie pionowe przyjčto równe 55 kN – co stanowião maksymalne
obciĈİenie stanowiska badawczego ze wzglčdów wytrzymaãoĤciowych.
W realnych warunkach takie obciĈİenie odpowiada przypadkowi pustego wagonu. W celu wyeliminowania przypadkowych wyników zu-
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İycia badano po trzy koãa kaİdego typu w takich samych warunkach.
Do badania zuİycia przyjčto pičþ róİnych typów kóã (koãa staliwne
produkowane przez Amsted Rail klasy B, klasy C i koãa z materiaãu
ER7, koãa kuto-walcowane monoblokowe z materiaãu ER7 i obrčczowane produkcji Huty Bankowej). Schemat ukãadu koão-szyna podano
na rys. 1 zaznaczajĈc strzaãkĈ kierunek ruchu pod obciĈİeniem. Ruch
powrotny odbywa sič kaİdorazowo po odciĈİeniu. Widok stanowiska
badawczego EMS 60 podano na rys. 2.

Rys. 1. Schemat ukãadu koão-szyna. Strzaãka oznacza kierunek ruchu pod obciĈİeniem 55 KN

Rys. 2. Stanowisko EMS 60 do badania oddziaãywania koãa z szynĈ

Wyniki pomiaru zuİycia szyn przez poszczególne typy kóã mierzone
w trzech miejscach oddalonych o 200 mm po uĤrednieniu podane zostaãy w tablicy 1.
Porównanie zuİycia szyn wspóãpracujĈcych z koãami staliwnymi
produkcji Amsted Rail wykazaão, İe mniejsze zuİycie szyn wystĈpião w przypadku wičkszej twardoĤci kóã staliwnych, tzn. 1,26 mm
w przypadku najtwardszych kóã klasy C zawierajĈcych najwičcej wčgla, nastčpnie nieco wičksze zuİycie wynoszĈce 1,42 mm wystĈpião
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dla bardziej mičkkich kóã klasy B oraz zuİycie 1,46 mm w przypadku
kóã z materiaãu ER7.
Tablica 1. ģrednia wartoĤþ zuİycia szyny dla róİnych typów kóã poddanych badaniom

Typ koáa
UIC Standard ER7
ObrĊczowane
Klasa ER7
Klasa B
Klasa C

Kod koáa
B5.1/10
B4.1/10
B8.1/10
B7.1/10
B6.1/10

ĝrednie zuĪycie szyny
(mm)
3.86
3.33
1.46
1.42
1.26

W przypadku kóã kuto-walcowanych monoblokowych i kóã obrčczowanych stwierdzono znacznie wičksze (ponad dwukrotnie) zuİycie szyn, co potwierdza nieprawidãowoĤþ powszechnego poglĈdu, İe
twardsze koãa zuİywajĈ szyny bardziej aniİeli bardziej mičkkie.
Tablica 2. ģrednia wartoĤþ zuİycia róİnych typów kóã wspóãpracujĈcych
z szynami

Typ koáa
UIC Standard ER7
ObrĊczowane
Klasa ER7
Klasa B
Klasa C

Kod koáa
B5.1/10
B4.1/10
B8.1/10
B7.1/10
B6.1/10

ĝrednie zuĪycie koáa (g)
898
811
350
334
292

Porównanie zuİycia kóã kolejowych wspóãpracujĈcych z szynami
produkcji Mittal Steel Poland i ThyssenKrupp podano w tablicy 2.
Brak byão w literaturze wyników takich badaę. Podano je poraz pierwszy na Ĥwiatowym kongresie badaę kolejowych WCRR w Lille w bieİĈcym roku [3]. Wyniki pomiaru zuİycia kóã wskazujĈ dobitnie, İe koãa
zuİywajĈce bardziej szyny ulegajĈ same wičkszemu zuİyciu. Dotyczy
to zarówno stalowych kóã kuto-walcowanych jak i kóã staliwnych odlewanych pod ciĤnieniem. Ponadto moİna zauwaİyþ, İe europejskie,
stalowe koãa kuto-walcowane zuİywajĈ sič trzykrotnie bardziej aniİeli
koãa staliwne odlewane pod ciĤnieniem produkcji Amsted Rail. Podczas badaę stwierdzono nieznacznie wyİszĈ odpornoĤþ szyn produkcji
ThyssenKrupp na zuİycie aniİeli szyn krajowych (dostarczonych przez
PLK). Kilkuprocentowa róİnica zuİycia wystĈpiãa przy oddziaãywaniu ze wszystkimi rodzajami kóã.

O DYNAMICZNYM ODDZIAYWANIU I ZUYCIU UKADU KOO-SZYNA

47

Poza zuİyciem kóã i szyn przeprowadzono badania uzupeãniajĈce,
które dotyczyãy pomiarów twardoĤci, naprčİeę wãasnych, pomiaru
sztywnoĤci kontaktowej, sztywnoĤci tarcz kóã oraz badaę defektoskopowych szyn. Badania szyn i kóã w przeciĈgu 100 000 cykli nie wykazaãy istotnego wzrostu naprčİeę wãasnych ani pčkničþ. Jest to zbyt
maãa liczba cykli aby odpowiedzieþ na pytanie dotyczĈce pčkničþ lub
inicjacji pčkničþ. Ta kwestia wymaga dalszych badaę.
Pomiary sztywnoĤci kontaktowej i sztywnoĤci tarcz kóã zrealizowano wykorzystujĈc do tego celu równieİ stanowisko EMS 60. Badania
tych parametrów zrealizowano wykorzystujĈc równieİ do tego celu
stanowisko EMS 60. Wyniki pomiarów bčdĈ przydatne do symulacji
zuİycia szyn skorugowanych (z falistym zuİyciem) oraz oceny wpãywu
typu kóã na oddziaãywanie dynamiczne pojazdu na tor (siãy kontaktowe).

3. Symulacyjne badania dynamiki pojazd szynowy/tor
Badania zuİycia kóã i szyn na stanowisku EMS 60 miaãy charakter quasi-statyczny. Ze wzglčdów ekonomicznych uzupeãniono
je badaniami dynamiki oddziaãywania pojazdu szynowego z torem
wykonanymi za pomocĈ symulacji komputerowej. Aby takie badania
przeprowadziþ, konieczne byão doĤwiadczalne wyznaczenie pewnych
parametrów charakteryzujĈcych koãa, które sĈ wymagane do symulacji. Poza parametrami materiaãowymi i wspóãczynnikiem tarcia
(jednakowym dla wszystkich typów kóã) sĈ to: sztywnoĤþ kontaktowa kaİdej pary koão-szyna oraz sztywnoĤþ tarczy kaİdego typu
koãa. Na rys. 3a przedstawiono schematycznie mierzone odlegãoĤci
umoİliwiajĈce okreĤlenie ww. parametrów. Naleİy zauwaİyþ, İe jeĤli oznaczyþ przez: ck - sztywnoĤþ koãa, ct - sztywnoĤþ tarczy i cc sztywnoĤþ kontaktowĈ to zachodzi nastčpujĈcy zwiĈzek:

1/ck =1/cc + 1/ct

(1)
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Rys. 3a. Schemat pomiaru odlegãoĤci umoİliwiajĈcych wyznaczenie sztywnoĤci koãa
ﬁrmy Amsted Rail

Rys. 3b. Ksztaãt tarczy
koãa staliwnego

SztywnoĤþ kontaktowa mierzona jest w przypadku kontaktu
w punkcie (A), w przypadku duİego kĈta nabiegania punkt kontaktowy zmienia poãoİenie przechodzĈc do punktu (B) na obrzeİu koãa.

Rys. 4. Ukãad koão-szyna o kontakcie na obrzeİu w przypadku duİego
kĈta nabiegania (rys. 1)
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Pomiar sztywnoĤci kontaktowej w tym przypadku jest utrudniony
ale moİe byþ oszacowany po wykorzystaniu teorii Hertza. Naleİy zwróciþ uwagč na fakt, İe nawet w przypadku pionowego obciĈİania koãa
na skutek asymetrii wieęca i tarczy koãa nastčpuje skrčcenie wieęca w pãaszczyĮnie koãa co zmienia miejsce kontaktu na kole i szynie.
Podobne zjawisko zachodzi jeİeli uwzglčdnimy skrčcanie sič szyny.
Aproksymacjč przykãadowych wyników pomiaru sztywnoĤci caãego
koãa ck ilustruje rys. 5. CechĈ charakterystycznĈ ilustrowanych wyników pomiarów jest to, İe podczas obciĈİenia koãa przemieszczenia
wieęca po stronie obrzeİa sĈ przeciwnie skierowane aniİeli po stronie
bez obrzeİa. UĤrednienie juİ aproksymowanych wartoĤci jest moİliwe, ale nie uwzglčdnia sič wówczas zmiany lokalizacji kontaktu na
kole i szynie. PierwszĈ pracĈ poĤwičconĈ omówieniu tego efektu jest
[4]. Aby wspomniane zjawisko omówiþ peãniej wymagane sĈ dalsze
badania przemieszczeę przy obciĈİeniu poprzecznym lub zãoİonym.

Rys. 5. Przemieszczenia po stronie obrzeİ i przeciwnej stronie wieęca
koãa [4]
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4. Symulacyjne badania dynamiki pojazd szynowy- tor
MajĈc na uwadze dynamiczne oddziaãywanie koãa z szynĈ o zuİyciu
falistym zwanym falami poĤlizgowymi wystčpujĈcym w torach zakrzywionych na odciĈİonej szynie wykorzystano wyznaczone w sposób
uprzednio zilustrowany parametry kóã do oceny zaleİnoĤci przeciĈİeę
dynamicznych od rodzaju kóã.

Rys. 6. Schemat modelu wózka wagonu uİytego do symulacji dynamicznego oddziaãywania z torem

Rys. 7. NierównoĤci szyny i przemieszczenie Ĥrodka koãa (po lewej) oraz
siãa kontaktowa (po prawej) w przypadku amplitudy falistego zuİycia a=
0,01 mm przy prčdkoĤci 10, 50 i 100 km/godz. [5]
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Na wykresach przedstawionych na rys. 7 ilustrowany jest przypadek symulacji oddziaãywania pojedynczego koãa z szynĈ o amplitudzie
falistego zuİycia a = 0,01 mm i dãugoĤci fali 50 mm. Widaþ, İe juİ przy
prčdkoĤci 50 km/godz. nastčpuje odrywanie koãa od szyny i znaczne
dynamiczne przeciĈİenie. W naszym przypadku do symulacji komputerowej oddziaãywania wózka wagonu towarowego z torem o szynach europejskich 60 E1 przyjčto przypadek, w którym jedna z szyn
ma na powierzchni tocznej o dãugoĤci 1 m korugacjč (faliste zuİycie)
o amplitudzie i dãugoĤci fali zwykle spotykanych w ãukach torów, nie
zakwaliﬁkowanych do szlifowania, tj. a = 0,010, 0,020 i 0,030 mm,
l = 100 mm. PrčdkoĤþ jazdy przyjmowano w granicach 20 – 100 km/
godz. Badano siãy dynamicznego oddziaãywania przedniego i tylnego
koãa wózka wagonu oddziaãujĈcego ze skorugowanĈ szynĈ przyjmujĈc
kolejno parametry sztywnoĤci uzyskane z wczeĤniej wspomnianych
pomiarów. W celu symulacyjnej oceny siã oddziaãywania ukãadu koão
szyna i zuİycia szyny wykorzystano zmodyﬁkowanego w IPPT PAN
programu profesjonalnego „Simpack”.
Podane w [4] wyniki symulacji wskazujĈ, İe nawet przy maãej amplitudzie korugacji (30 Ǎm) i maãej prčdkoĤci (50 km/godz.) nastčpuje
istotny, wynoszĈcy ponad 100% wzrost dynamicznych siã kontaktowych. Maksymalny wzrost siã wystčpuje w przypadku kóã monoblokowych, kuto-walcowanych UIC. Okoão 5% mniejsze siãy wystčpujĈ
w przypadku kóã staliwnych klasy B produkcji Amsted Rail. Siãy, okoão 10% mniejsze, aniİeli w przypadku kóã monoblokowych wystčpujĈ
w przypadku kóã staliwnych klasy C produkcji Amsted Rail, dalsze
miejsce zajmujĈ: koão staliwne produkcji Amsted Rail z materiaãu
ER7 i koão obrčczowane z nadwyİkĈ dynamicznĈ okoão 30% mniejszĈ.
Moİna zatem stwierdziþ, İe twardoĤþ nie jest czynnikiem decydujĈcym. Istotne sĈ parametry sztywnoĤci.
ZnajomoĤþ siã kontaktowych i poĤlizgów umoİliwia oszacowanie intensywnoĤci zuİycia szyn w procesie toczenia sič koãa. IntensywnoĤþ
tč moİna wyraziþ nastčpujĈcym wzorem:

Iw = |Cx*Tx| + |Cy*Ty|

gdzie:
Cx – poĤlizg wzdãuİny,
Cy – poĤlizg poprzeczny,
Tx - siãy kontaktowe wzdãuİne,
Ty - siãy kontaktowe poprzeczne.

(2)
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W wyniku symulacji zuİycia przy parametrach, przy których
generowany jest przebieg siã otrzymujemy zmianč intensywnoĤci
zuİycia, która jest nieporównywalnie wičksza aniİeli w przypadku
amplitudy 10 Ǎm i prčdkoĤci 80 km/godz., ale kolejnoĤþ kóã jest
taka sama. Najwičksza intensywnoĤþ zuİycia wystčpuje w przypadku monoblokowych kóã kuto-walcowanych UIC, dalsze miejsca
zajmujĈ tak jak poprzednio: koãa staliwne klasy B – 20% mniejsza,
staliwne klasy C -30% i koãa z materiaãu ER7 -50% [9].

Rys. 8. Przekrój wieęca koãa staliwnego z uksztaãtowaniem ziaren

Ze wzoru (2) wynika, İe w przypadku identycznego wspóãczynnika
tarcia i parametrów materiaãowych oraz w przypadku takich samych
obciĈİeę zuİycie powinno byþ równieİ identyczne. Wydaje sič jednak,
İe bardzo istotnĈ jest kwestiĈ jest struktura materiaãu, a w szczególnoĤci orientacja ziaren. W koãach staliwnych odlewanych po ciĤnieniem wytwarzanych przez Amsted Rail sĈ one usytuowane wzdãuİnie i
prostopadle do powierzchni tocznej kóã. Ma to zdaniem autora istotne
znaczenie.

5. Podsumowanie
W zrealizowanych badaniach stworzono warunki laboratoryjne,
w których badania umoİliwiãy analizč porównawczĈ oddziaãywania
róİnych par koão-szyna. Porównano dziaãania na szyny kóã o róİnej
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twardoĤci i róİnej technologii wytwarzania. Badania przeprowadzone zostaãy w Instytucie Kolejnictwa, Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN i Politechnice Krakowskiej, która niezaleİnie od
wãasnych badaę koordynowaãa caãy projekt.
Badania symulacji komputerowej siã kontaktowych wagonu towarowego z torem o jednej szynie z falistym zuİyciem (korugacjĈ) wykazaãy, İe najwičksze siãy i najwičksze zuİycie szyn i kóã wystčpuje
w przypadku monoblokowych kóã kuto-walcowanych wg. UIC. Z kóã
staliwnych najmniejsze siãy wystčpujĈ w przypadku kóã z materiaãu
ER7 i kóã klasy C.
Badania zuİycia kóã przeprowadzone na stanowisku badawczym
EMS 60 w Instytucie Kolejnictwa odwzorowujĈce pracč koãa w ãuku z
kĈtem nabiegania 1,5 stopnia przy 100 000 cykli obciĈİenia pionowego siãĈ 55 kN wykazaãy, İe najtwardsze koãa staliwne zuİywajĈ szyny
ponad dwukrotnie mniej aniİeli koãa kuto-walcowane, przy czym najlepsze wyniki zarówno pod wzglčdem zuİycia szyn jak i kóã uzyskano
dla kóã Amsted Rail klasy C. Zatem moİna jeszcze raz stwierdziþ: poglĈd, İe koãa twardsze bardziej zuİywajĈ szyny jest bãčdny.
Badania naprčİeę wãasnych i badania defektoskopowe wykonane
na szynach nowych i po badaniach zuİycia nie wykazaãy istotnych
zmian co potwierdza poprawnoĤþ przyjčtych parametrów badaę.
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ON DYNAMICAL INTERACTION AND WEAR
OF WHEEL- RAIL SYSTEM
Summary
The paper is devoted to description of comparative investigation of wear and dynamical loadings of wheel-rail system for ﬁve
types of wheels. Using EMS 60 stand by angle of attack equal
1,5 degree simulating curved track each wheel was subjected to
100 000 cycles of loading. Dynamical study of vehicle–track interaction with corrugated rail was performed using cast wheels and
forget-rolled wheels of various hardness and stiffness. It is pointed out that the hardness of wheels is not a parameter responsible
for wear of rails and track degradation.
Keywords: wear, EMS 60, wheel/rail system, computer simulation, rolling contact
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KIEROWANIE I STEROWANIE POCIćGÓW
BEZ MASZYNISTY NA PRZYKâADZIE
SYSTEMU SELTRAC
Streszczenie
Róİne odmiany systemu SelTrac zastosowano w systemach
szybkich tramwajów, lekkich kolejek miejskich, automatycznych
kolejek lotniskowych oraz na liniach metra. Wszystkie wersje systemu SelTrac opierajĈ sič na dwukierunkowej, bezprzewodowej,
bezpiecznej transmisji tor-pojazd, dlatego sĈ zaliczane do klasy
systemów cbtc (Communication Based Train Control). W ramach
prac Wydziaãu Transportu PW nad rozwojem systemów ksr dokonano analizy tego systemu pod kĈtem moİliwoĤci pozyskiwania
informacji dla dyspozytury. Jako podstawč do analizy wybrano
linie automatycznej kolejki DLR oraz linie metra Jubilee w Londynie. W artykule przedstawiono ogólny opis systemu SelTrac oraz
stanowiska dyspozytora. Omówiono niektóre aspekty kierowania
ruchem pociĈgów w tym systemie.
Sãowa kluczowe: system kierowania i sterowania ruchem kolejowym, stanowisko dyspozytora, cbtc, pociĈg bez maszynisty.

1. Wstčp
SelTrac to nazwa handlowa grupy produktów ﬁrmy Thales (wczeĤniej Alcatel) obejmujĈcych systemy atp ato i atc. Róİne odmiany systemu SelTrac zastosowano w systemach szybkich tramwajów, lekkich kolejek miejskich, automatycznych kolejek lotniskowych oraz
na liniach metra. Zwykle umoİliwiono tym samym jazdč pociĈgów
1 mgr inĔ., doktorant; Politechnika Warszawska, Wydziaä Transportu, Zakäad Sterowania Ruchem; tel. +48222347380; a.bugaj@it.pw.edu.pl;
2 mgr inĔ. Andrzej Kochan; asystent; Politechnika Warszawska; Wydziaä Transportu; Zakäad Sterowania Ruchem, tel. +48222347380, ako@
it.pw.edu.pl
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bez udziaãu maszynistów. Wszystkie wersje systemu SelTrac opierajĈ
sič na dwukierunkowej, bezprzewodowej, bezpiecznej transmisji torpojazd, dlatego sĈ zaliczane do klasy systemów cbtc (Comunication
Based Train Control). Po raz pierwszy system SelTrac zastosowano
w systemie automatycznej kolejki SkyTrain w Vancouver (1986r).
Ponad poãowa linii (w transporcie miejskim) wyposaİonych w systemy cbtc posiada urzĈdzenia Seltrac [8]. W ramach prac Wydziaãu
Transportu Politechniki Warszawskiej nad rozwojem systemów ksr
dokonano analizy tego systemu pod kĈtem moİliwoĤci pozyskiwania
informacji dla dyspozytury. Jako podstawč do analizy wybrano linie
automatycznej kolejki DLR oraz linie metra Jubilee w Londynie. Na kolejce DLR od poczĈtku eksploatacji pociĈgi jeİdİĈ bez maszynistów.

2. Struktura (hierarchia) systemu
Strukturč systemu przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Struktura systemu SelTrac (DLR) [6]

W systemie SelTrac oddzielono warstwy zwiĈzane z ksr (supervisory level - ciemniejszy odcieę na rysunku) od warstwy zabezpieczenia
ruchu (vital vehicle and track equipment control level - jaĤniejszy od-
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cieę). ObjaĤnienia skrótów i terminów pojawiajĈcych sič na rysunku
znajdujĈ sič na koęcu artykuãu.
Operator moİe wydaþ ogólne polecenie dla przejazdu pociĈgu – np.
aby poruszaã sič wedãug okreĤlonego rozkãadu jazdy. To polecenie jest
przetwarzane w SMC (systemie kr). Wtedy SMC na podstawie rozkãadu jazdy przekazuje do VCC polecenie przejazdu danego pociĈgu po
okreĤlonym odcinku. VCC (jeĤli zachodzi taka koniecznoĤþ) steruje
urzĈdzeniami stacyjnymi SCS aby np. przestawiþ okreĤlone zwrotnice. VCC po przeanalizowaniu bezpiecznych informacji z SCS (np. poãoİenia zwrotnic) oraz informacji o lokalizacji pozostaãych pociĈgów
przekazuje do pociĈgu polecenie jazdy z okreĤlonĈ prčdkoĤciĈ do okreĤlonego punktu. SMC pobiera meldunki z VCC (min. o poãoİeniach
pociĈgów), które bčdĈ wykorzystane w procesie kierowania ruchem.
Informacje mogĈ byþ teİ wykorzystane do innych celów – np. do informacji dla pasaİerów (na rysunku passanger displays controllers).
Wszystkie powiĈzania SMC z pozostaãymi elementami sĈ zrealizowane za pomocĈ sieci LAN. Umoİliwia to elastycznĈ rozbudowč systemu o dodatkowe funkcje (np. o analizowanie danych w celach biznesowych).

3. Transmisja tor - pojazd
W celu wymiany informacji, w zaleİnoĤci od rozwiĈzania, mogĈ byþ
stosowane albo pčtle transmisyjne, albo wykorzystywane sĈ radiowe
urzĈdzenia wg. standardu sieci WLAN. Na liniach londyęskiego metra oraz na DLR zastosowano tradycyjne pčtle, dlatego to rozwiĈzanie
opisano poniİej.
W transmisji przy pomocy pčtli wykorzystywane sĈ dwie czčstotliwoĤci noĤne [6]:
36 kKz dla kierunku tor – pojazd (uplink)
56 kHz dla kierunku pojazd – tor (downlink)
Zastosowano modulacjč FSK (czčstotliwoĤciowĈ), a pojedyncze telegramy majĈ dãugoĤþ 40 lub 80 bitów [2]. Pojedyncze pčtle mogĈ pokrywaþ do 3,2 km toru.
RozwiĈzanie z pčtlami transmisyjnymi jest stosowane od 25 lat.
Jednak na liniach londyęskiego metra wystĈpiãy problemy z zakãóceniami ze strony energoelektroniki taborowej [2].
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4. Wymiana informacji mičdzy pojazdem a VCC
System SelTrac zaliczany jest do systemów klasy cbtc, czyli sterowanie ruchem i poszczególnymi pojazdami oparte jest na transmisji
danych.
Z pojazdu do VCC przekazywane sĈ co najmniej nastčpujĈce informacje:
- aktualna pozycja pociĈgu (proces lokalizacji zostaã opisany
w nastčpnym punkcie),
- dãugoĤþ skãadu (iloĤþ wagonów),
- stan drzwi (otwarte / zamkničte).
Natomiast w drugĈ stronč, do pojazdu przekazywane sĈ nastčpujĈce meldunki i polecenia:
- LID – Loop Identity – ID pčtli,
- LMA – Limit of Movement Authority - punkt docelowy (stopping
point),
- prčdkoĤþ maksymalna z jakĈ moİe sič poruszaþ pociĈg,
- CSDE – Correct Side Door Enable [2] – informacja o tym, po
której stronie toru znajduje sič peron; informacja teİ jest uzupeãniona o dãugoĤþ peronu (na sieci DLR znajdujĈ sič przystanki
o krótszych peronach – w przypadku postoju na takim przystanku nie otwierajĈ sič wszystkie drzwi),
- do pociĈgu musi teİ dotrzeþ informacja o pochyleniu toru / wydãuİonej drodze hamowania.
Obliczenia zwiĈzane z krzywĈ hamowania oraz realizacjč hamowania i przyspieszania vykonujĈ VOBC – bezpieczne komputery znajdujĈce sič na pojazdach. W VCC znajduje sič baza danych o sieci:
zawierajĈca miedzy innymi ograniczenia prčdkoĤci, pochylenia torów
na podstawie której, w razie potrzeby przekazywana jest informacja
o wydãuİonej drodze hamowania.

5. Lokalizacja pojazdów
Moİna powiedzieþ, İe pojazdy w systemie SelTrac lokalizujĈ sič
same, a potem wysyãajĈ odpowiedniĈ informacjč do VCC. PociĈg wjeİdİajĈc w obszar pčtli transmisyjnej pobiera numer tej pčtli (LID). Nastčpnie w czasie dalszej jazdy zlicza kolejne skrzyİowania (odwrócenia)
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pčtli, które sĈ zlokalizowane co 25 m. Do okreĤlenia precyzyjniejszej
pozycji wykorzystywany jest odometr - pozwala na zatrzymanie sič
przy stacji z dokãadnoĤciĈ do 5 cm. Jednak dla celu sterowania ruchem nie jest wymagana aİ tak precyzyjna informacja. VCC otrzymuje
informacjč o lokalizacji z dokãadnoĤciĈ do 6,25 m.

Rys. 2. Lokalizacja pojazdów przy pomocy pčtli i odometru [2]

Zarówno w londyęskim metrze, jak i na kolejce DLR pozostawiono
tradycyjne urzĈdzenia kontroli niezajčtoĤci. Na kolejce DLR zastosowano liczniki osi, a na liniach metra tradycyjne obwody torowe o czčstotliwoĤci 125 Hz lub obwody FS2500 o czčstotliwoĤci od 4 do 6 kHz
[2]. Informacje o niezajčtoĤci pochodzĈce z tradycyjnych urzĈdzeę sĈ
potrzebne min. do obwodów nastawczych rozjazdów. Niezbčdne sĈ
równieİ na wypadek pojawienia sič pojazdu niewyposaİonego (np. tabor serwisowy) lub z uszkodzonymi urzĈdzeniami SelTrac.

6. Stanowisko dyspozytorskie
Wizualizacjč stanowisk przewidzianych dla linii metra przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Wizualizacja stanowisk dyspozytorów dla linii londyęskiego metra [2]

W skãad centrum dyspozytorskiego (SMC) wchodzĈ nastčpujĈce
terminale, stanowiska (widoczne równieİ na rys. 1):
- operator interface workstation - podstawowe stanowisko operatora opisane w dalszej czčĤci,
- scheduler – stanowisko do edycji rozkãadów jazdy,
- railway database w’stn – stanowisko do edycji bazy danych
o infrastrukturze (np. do wprowadzania ograniczeę prčdkoĤci),
- mimic diagram – duİe zobrazowanie wičkszego obszaru.
Na terenie centrum dyspozytorskiego znajdujĈ sič jeszcze dwa stanowiska niezaleİne od SMC:
- bezpoĤredni terminal VCC – sãuİy do bezpoĤredniego wydawania poleceę do VCC z pominičciem SMC. Wykorzystywany w sytuacjach awarii SMC,
- emergency gateway – sãuİy do przestawiania zwrotnic na stacjach, wykorzystywany w przypadku awarii VCC lub gdy znajdujĈ sič pojazdy niewyposaİone w SelTrac.
Dyspozytor na podstawowym stanowisku, nazwanym operator interface workstation, ma przedstawiony ukãad torowy z aktualnymi
pozycjami pociĈgów, wraz zajčtymi lub/i utwierdzonymi odcinkami
torów. Oprócz podstawowego zobrazowania w zaleİnoĤci od wersji sy-
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stemu SMC mogĈ byþ dla kaİdego pociĈgu wyĤwietlone m.in. nastčpujĈce informacje:
- stacja docelowa;
- opóĮnienie (odpowiednim kolorem, gdy przekroczy okreĤlonĈ
wartoĤþ),
- dãugoĤþ pociĈgu – iloĤþ wagonów,
- LMA – czyli punkt, do którego wydano zezwolenie na jazdč,
- informacja o otwartych drzwiach.

Rys. 4. Przykãadowy obraz na podstawowym stanowisku operatora [10]

7. Wybrane aspekty kierowania i sterowania ruchem
W normalnej eksploatacji przebiegi sĈ ustawiane na podstawie rozkãadu jazdy (automatycznie). Taki tryb pracy wg [10] jest nazywany
„obiegiem”. Dyİurny moİe w kaİdej chwili ingerowaþ w ruch. Rozkãad
podawany podróİnym nie zawiera godzin odjazdów, ale czasy nastčpstwa. System automatycznie kompensuje opóĮnienia (i wyprzedzenia
rozkãadu) pociĈgów poprzez [10]:
- dopasowanie czasów postojów (w ramach zadanych limitów),
- zwičkszenie albo zmniejszenie prčdkoĤci jazdy (z uwzglčdnieniem maksymalnych prčdkoĤci szlakowych).
W razie potrzeby dyspozytor moİe rčcznie interweniowaþ:
- zwičkszajĈc albo skracajĈc czasy postojów przy peronach,
- zatrzymujĈc pociĈgi,
- zlecajĈc pominičcie peronu lub zamykajĈc perony,
- wymuszajĈc odjazd pociĈgu z peronu,
- regulujĈc czas nastčpstwa,
Dyspozytor / dyİurny moİe teİ zleciþ jazdč do konkretnego miejsca [10] – „routing trains to speciﬁc track location or station”. Dyİurny / dyspozytor wydaje wtedy polecenie, aby pociĈg dojechaã do
konkretnego miejsca, a przebiegi sĈ ustawiane na bieİĈco w miarč
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moİliwoĤci (zwalniania sič odcinków). To „zlecenie” moİe mieþ opcjč
zatrzymywania (bĈdĮ nie zatrzymywania) sič przy peronach. Dyspozytor / dyİurny moİe „zleciþ” jazdč wahadãowĈ mičdzy konkretnymi
stacjami. Taki tryb pracy wg [10] jest nazywany „trasĈ”.
Istnieje moİliwoĤþ ukãadania tradycyjnych przebiegów przez emergency gateway, lub wydawania poleceę bezpoĤrednio przez VCC.
PodsumowujĈc, dyspozytor ma nastčpujĈce moİliwoĤci kierowania
i sterowania ruchem pociĈgów:
1) jazda z rozkãadu (automatycznie),
2) zlecenie jazdy do konkretnego miejsca,
3) zlecenie jazdy wahadãowej,
4) rčcznie (poza SMC) przez VCC – dla pociĈgów bez maszynisty,
5) rčcznie (poza SMC) przez Emergency Gateway – tylko dla pojazdów sterowanych rčcznie.
Producent deklaruje moİliwoĤþ automatyzacji takİe stacji postojowych, oferujĈc nastčpujĈce funkcje [10]:
- opcja automatycznej obsãugi torów postojowych,
- automatyczne ustawianie skãadów z uwzglčdnieniem 3 m odstčpu,
- automatyczne ãĈczenie/rozãĈczanie wagonów,
- automatyczne nagrzewanie i wãĈczanie pociĈgów przez SMC,
- automatyczne kierowanie na tory postojowe pociĈgów wyãĈczonych z ruchu,
- automatyczne mycie pociĈgów,
- automatyzacja lekkich napraw.

8. Podsumowanie
Na sieci DLR wystčpujĈ odcinki jednotorowe oraz trasy wielu linii
majĈ wspólne odcinki. Wydawaãoby sič, İe sĈ to czynniki powodujĈce duİe zaburzenia ruchu w przypadku opóĮnieę dowolnego pociĈgu.
Jednak problem podejmowania decyzji w sytuacji tzw. „konﬂiktów”
(np. ustalenia, który z pociĈgów ma wjechaþ na odcinek jednotorowy)
jest znikomy. MajĈ na to wpãyw nastčpujĈce czynniki:
- Wysoka punktualnoĤþ pociĈgów. Instytucja Transport of London zwraca koszt biletów, gdy opóĮnienie przekroczy 15 min (dla
porównania dla kolejki naziemnej bilety sĈ zwracane, gdy opóĮ-
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nienie przekroczy 30 min). Dla posiadaczy kart Oyster (odpowiednik np. karty miejskiej) procedura zwrotu biletu ogranicza
sič do wypeãnienia formularza na stronie internetowej.
- Wysoka niezawodnoĤþ urzĈdzeę.
- Wydzielona sieþ. Minimalna iloĤþ zaburzeę spoza systemu kolejki, które miaãyby wpãyw na ruch pociĈgów.
- Na kolejce DLR najdãuİsze odcinki jednotorowe wystčpujĈ na
odgaãčzieniu do Stratford. Jednak, gdy sič porówna rozkãad jazdy [11] ze schematem ukãadu torowego [12], moİna zauwaİyþ,
İe dla pociĈgów z tego odgaãčzienia uãoİono trasy w taki sposób,
aby ewentualne opóĮnienia nie przenosiãy sič na pozostaãe pociĈgi i na odwrót. Na przykãad przejazd przez stacjč Poplar odbywa sič bezkolizyjnie wzglčdem pozostaãych poãĈczeę.
Koszty eksploatacji kolejki wyposaİonej w system automatycznego
prowadzenia pociĈgów bčdĈ niİsze z powodu znacznego ograniczenia
iloĤci personelu (maszynistów). Jednak zabudowa takiego systemu nie
pozwala na zlikwidowanie tradycyjnych urzĈdzeę sterowania ruchem.
Dla bezpiecznego i elastycznego funkcjonowania systemu, zarówno
na liniach metra oraz na kolejce DLR sĈ zabudowane (a na linii metra pozostawione) zdalnie sterowane urzĈdzenia srk, z tradycyjnymi
urzĈdzeniami kontroli niezajčtoĤci.

Stosowane oznaczenia i skróty
DLR -

Docklands Light Railway – lekka kolejka w dzielnicy Londynu;
LU –
London Underground;
SMC – System Managment Centre – centrum kr (kierowania
ruchem);
VCC – Vehicle Control Centre (Computer) – Bezpieczne komputery i urzĈdzenia obsãugujĈce pčtle transmisyjne, zaleİnoĤci
ruchomego odstčpu blokowego; generujĈcy pozwolenia na
jazdč do pojazdów. Wspóãpracuje z tradycyjnymi urzĈdzeniami zaleİnoĤciowymi;
VOBC – Vehicle On Board Control (Computer) (Vital Telemetry and
Vehicle On-Board Controllers) – Bezpieczne komputery i
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SCS –
SRS W’stn –
LID –
LMA –
PDIU –

urzĈdzenia w pociĈgach. Caãe sterowanie pojazdem, obsãuga komunikacji z pčtlami transmisyjnymi;
station controller subsystem – urzĈdzenia zaleİnoĤciowe
stacyjne
serwer min. do komunikacji SMC – VCC
(na rysunkach) Workstatin - stanowisko
Loop Identity – numer identyﬁkacyjny pčtli;
Limit of Movement Authority – punkt do którego wydano
zezwolenie na jazdč;
Platform Door Interface Unit – Interfejs do sterowania
drzwiami na peronach.
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RAILWAY TRAFFIC OPERATION MANAGEMENT
AND CONTROL FOR DRIVERLESS TRAINS BASED
ON THE EXAMPLE OF SELTRAC SYSTEM
Summary
The various types of SelTrac system have been applied
in fast tramway systems, light rail systems, automated
rail transit systems and undergrounds. All versions of
SelTrac system are based on bidirectional, wireless, safe
track-vehicle transmission, so they are numbered as cbts
(Communication Based Train Control).class of systems.
In frame works under krs systems development run
by the Transport Department of PW the analysis of the
system towards its ability to collect data for train dispatchers have been carried out. As the basis of analysis
the automated rail transit lines DLR and Jubilee underground lines in London have been selected.
The general description of SelTrac system and the
train dispatcher workstation have been presented in the
paper. Some aspects of train management in this system
have been described.
Keywords: system of the railway trafﬁc supervisory
and control, train dispatcher workstation, communication
based train control, driverless train.
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SYMULATOR KOMPUTEROWY
PRZEKAĭNIKOWEGO SYSTEMU (TYPU E)
STEROWANIA RUCHEM POCIćGÓW
NA STACJI JAKO NARZČDZIE SZKOLENIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
DYįURNYCH RUCHU
Streszczenie
Proces przygotowania kadry do obsãugi systemów sterowania ruchem kolejowym moİe byþ prowadzony przy zastosowaniu
komputerowych symulatorów odwzorowujĈcych funkcje rzeczywistych obiektów. Artykuã przedstawia takĈ moİliwoĤþ w odniesieniu do przygotowania zawodowego dyİurnych ruchu. DodatkowĈ zaletĈ prezentowanego symulatora jest zlokalizowanie
go w internecie, co umoİliwia korzystajĈcym z niego þwiczenie
funkcji obsãugi pulpitu w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.
Moİe to byþ równieİ elementem e-learningu zawodowego dla dyİurnych ruchu.
Sãowa kluczowe: symulacja komputerowa, doksztaãcanie
i doskonalenie zawodowe, systemy sterowania ruchem pociĈgów,
kierowanie ruchem pociĈgów, stanowisko dyİurnego ruchu

1. Wprowadzenie
UrzĈdzenia sterowania ruchem kolejowym (srk) moİna podzieliþ wg
kryterium przeznaczenia na nastčpujĈce grupy [3]:
1 dr inĔ., Zakäad Organizacji i Ekonomiki Transportu Politechniki Krakowskiej, tel. 12-628-30-93, e-mail: chyba@autocom.com
2 student kierunku Transport na Wydziale InĔynierii Lñdowej PK, tel.: 507 060 292, e-mail: pokrzesik@gmail.com
3 dr inĔ., Zakäad Organizacji i Ekonomiki Transportu Politechniki Krakowskiej, tel. 12-628-30-95, e-mail: mpuchala@pk.edu.pl
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x urzĈdzenia sterowania ruchem na stacjach,
x urzĈdzenia sterowania ruchem na liniach, w tym urzĈdzenia zabezpieczenia na przejazdach drogowo - kolejowych,
x urzĈdzenia specjalne (dla stacji przemysãowych, metro).
W grupie urzĈdzeę sterowania ruchem kolejowym w przewaİajĈcej
czčĤci funkcjonujĈ na sieci PKP urzĈdzenia przekaĮnikowe i mechaniczne.
W skali caãej sieci PKP udziaã poszczególnych rodzajów urzĈdzeę
sterowania na stacjach przedstawia sič nastčpujĈco (procent z ogólnej
liczby zwrotnic uzaleİnianych w przebiegach pociĈgowych) [17]:
x mechaniczne – kluczowe – 10%,
x mechaniczne scentralizowane – 33%,
x elektryczne suwakowe – 7%,
x przekaĮnikowe – 43%,
x przekaĮnikowo – komputerowe – 2%,
x komputerowe – 5%.
UrzĈdzenia przekaĮnikowe stanowiĈ prawie poãowč urzĈdzeę zainstalowanych na sieci kolejowej Polski. Dyİurni ruchu obsãugujĈcy
te urzĈdzenia muszĈ w dalszym ciĈgu nabywaþ umiejčtnoĤci posãugiwania sič kostkowymi pulpitami stanowiĈcymi element wspóãpracy
operatora z systemem, tak w zakresie uzyskiwania informacji o stanie
procesu jak teİ wydawania poleceę sterujĈcych.

2. Ksztaãcenie i doskonalenie zawodowe dyİurnych ruchu
W okresie funkcjonowania Techników Kolejowych przygotowanie do
zawodu dyİurnego ruchu odbywaão sič w nich na specjalnoĤci „Ruch
i przewozy kolejowe”. Po zmianie modelu szkolnictwa Ĥredniego w Polsce, a takİe po przeksztaãceniu sič przedsičbiorstwa PKP w szereg
spóãek kapitaãowych i redukcji poziomu zatrudnienia - nastčpowaão
stopniowe przeksztaãcanie specjalizowanych Techników Kolejowych
w Ĥrednie szkoãy zawodowe o proﬁlu bardziej ogólnym. SpecjalnoĤþ
„Ruch i przewozy kolejowe” zaczčto zastčpowaþ bardziej ogólnĈ specjalnoĤciĈ „Technik transportu kolejowego”. IloĤþ szkóã prowadzĈcych
specjalnoĤci dla przyszãych dyİurnych ruchu nie jest duİa i nie zawsze cieszĈ sič one zainteresowaniem wĤród uczniów - w efekcie droga
przygotowywania dyİurnych ruchu przez technika i szkoãy policealne
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prawie ulegãa likwidacji. StĈd uruchamianie kursów przez wyspecjalizowane ﬁrmy szkoleniowe, takİe we wspóãpracy ze spóãkami Grupy PKP lub innymi przewoĮnikami. Niekiedy szkolenia odbywajĈ sič
w trybie wewnĈtrzzakãadowym.
Obecnie dyİurni ruchu sĈ najczčĤciej pracownikami ﬁrmy PLK S.A.,
a kandydaci do tego zawodu ksztaãceni sĈ gãównie w zawodowych szkoãach policealnych [5], w ﬁrmach szkoleniowych, jak np. CS Szkolenie
i Doradztwo Sp. z o.o. [2], Hagans Logistic Sp. z o.o. [6] oraz w mniejszym zakresie w zawodowych szkoãach ponadgimnazjalnych. Bardzo
czčsto te podmioty korzystajĈ z bazy dawnych techników kolejowych.
W opracowanym przewodniku po zawodach [8], w grupie klasyﬁkacyjnej „Transport i ãĈcznoĤþ” znajduje sič grupa transportu kolejowego
i wyszczególniony jest zawód dyİurnego ruchu [9]. W klasyﬁkacji zawodów i specjalnoĤci zawód dyİurnego ruchu jest pod kodem: 831204
[10]. Zawód ten opisany jest wedãug nastčpujĈcego wzorca:
x zadania i czynnoĤci,
x Ĥrodowisko pracy,
x wymagania psychologiczne,
x wymagania ﬁzyczne i zdrowotne,
x warunki podjčcia pracy w zawodzie,
x moİliwoĤci awansu w hierarchii zawodowej,
x moİliwoĤci podjčcia pracy przez dorosãych,
x polecana literatura,
x inne zawody z tej klasy.
Przygotowanie zawodowe dla zatrudnionych juİ przez przewoĮnika
kandydatów na dyİurnych ruchu prowadzone jest w dwu wariantach
(kandydat posiada wyksztaãcenie Ĥrednie kierunkowe lub posiada tylko wyksztaãcenie Ĥrednie ogólne) i obejmuje:
a) szkolenie teoretyczne,
b) staİ stanowiskowy i szkolenie praktyczne: w jednostce organizacyjnej pracodawcy, w dyspozyturze i w jednostce zajmujĈcej sič
eksploatacjĈ pojazdów kolejowych,
c) zajčcia próbne - wykonywanie pracy pod nadzorem na stanowisku, na którym kandydat ma byþ zatrudniony.
Szczegóãowy program i harmonogram przygotowania zawodowego
(staİu zawodowego) zawiera RozporzĈdzenie Ministra Infrastruktury
[18]. Nastčpnym etapem jest zdanie egzaminu kwaliﬁkacyjnego przed
KomisjĈ UTK, który przeprowadza sič na wniosek pracodawcy.
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Egzamin ten skãada sič z nastčpujĈcych trzech czčĤci:
a) teoretycznej,
b) praktycznej,
c) z zakresu bezpieczeęstwa i higieny pracy - wedãug programu
opracowanego przez pracodawcč zgodnie z przepisami ustawy
- Kodeks pracy.
Równieİ zakres tematyczny egzaminu kwaliﬁkacyjnego, jak teİ
skãad i zasady powoãywania komisji szczegóãowo precyzuje RozporzĈdzenie Ministra Infrastruktury [18].
W procesie przygotowania zawodowego dyİurnych ruchu, jak teİ
podczas doskonalenia zawodowego juİ w okresie pracy podkreĤla sič
szczególnĈ rolč samoksztaãcenia jako formy zdobywania wiedzy. Forma ta musi wynikaþ z osobistego zaangaİowania pracownika i jego
dĈİenia do coraz lepszego poznania tajników zwiĈzanych z wykonywanym zawodem. Forma ta moİe byþ równieİ wspierana przez wykorzystanie komputerowych symulatorów stanowisk zwiĈzanych z prowadzeniem ruchu pociĈgów [15].

3. MoİliwoĤci wspierania nauki zawodu zwiĈzanego z ruchem
kolejowym
Prowadzenie ruchu kolejowego jest nierozerwalnie zwiĈzane z obsãugĈ urzĈdzeę sterowania ruchem kolejowym, obsãugĈ pojazdów
trakcyjnych, a takİe z wymianĈ informacji mičdzy posterunkami ruchu, czy mičdzy nimi a pojazdami trakcyjnymi. StĈd na etapie przygotowania kandydatów do zawodów zwiĈzanych bezpoĤrednio z ruchem
kolejowym bardzo istotne jest zapewnienie moİliwoĤci praktycznego
opanowania techniki pracy z róİnymi urzĈdzeniami.
W dzisiejszych warunkach praktycznĈ naukč obsãugiwania róİnych urzĈdzeę w kolejnictwie moİna realizowaþ nastčpujĈco:
x na oryginalnych urzĈdzeniach zainstalowanych na posterunkach ruchu lub w pojazdach,
x na oryginalnych urzĈdzeniach zainstalowanych w pracowniach
laboratoryjnych szkóã czy ﬁrm szkoleniowych,
x na symulatorach stanowiĈcych kombinacjč oryginalnych urzĈdzeę i techniki komputerowej,
x na symulatorach komputerowych.
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Wykonywanie þwiczeę na urzĈdzeniach w posterunkach ruchu
czy w lokomotywach jest z oczywistych powodów bardzo ograniczone
i dostčpne wãaĤciwie tylko dla kandydatów juİ zatrudnionych u przewoĮnika. Kandydat ma przy tym najczčĤciej tylko moİliwoĤþ poznania
typowego zakresu pracy na urzĈdzeniach.
Wičksze moİliwoĤci pracy na oryginalnych urzĈdzeniach np. srk
stwarzajĈ specjalistyczne pracownie, w których gromadzi sič róİne systemy. Pracownie takie wymagajĈ jednak duİych pomieszczeę
i sporych nakãadów ﬁnansowych, co przy malejĈcej liczbie szkolonych
osób nie jest zbyt efektywne.
Przykãadem symulatora bazujĈcego na oryginalnych urzĈdzeniach
moİe byþ kabina maszynisty lokomotywy pociĈgowej EP 09, w której manipulatory sĈ rzeczywiste, symulowane sĈ efekty dĮwičkowe,
wskazania przyrzĈdów i wskaĮników, efekty drgaę czy widok za oknem kabiny zwiĈzany z sytuacjĈ, w jakiej znalazã sič maszynista [16].
W zadanej sytuacji musi on odpowiednio reagowaþ. Moİna inscenizowaþ przy tym takİe sytuacje ekstremalne. W podanym tu przypadku
symulator oznacza odpowiednio przygotowane urzĈdzenie sterowane
programem komputerowym, którego zadaniem jest w miarč wierne
odtwarzanie warunków rzeczywistych wystčpujĈcych podczas pracy
np. maszynisty czy dyİurnego ruchu. Brak jest tylko ryzyka zwiĈzanego ze spowodowaniem wypadku.
Natomiast symulatory komputerowe, czy programy komputerowe
wspomagajĈce proces ksztaãcenia, to równieİ pewna forma symulatorów, jednak bez urzĈdzeę specjalistycznych. Programy symulacyjne
uruchamiane sĈ na typowych zestawach mikrokomputerów i uczestnik szkolenia ma moİliwoĤþ þwiczenia czynnoĤci manualnych, tak
w trakcie szkolenia jak teİ samodzielnie po zakoęczeniu szkolenia.
Funkcje symulowania sytuacji rzeczywistych przejmuje na siebie odpowiednio skonstruowany program. Moİliwe jest zademonstrowanie
na jednym zestawie komputerowym obsãugi bardzo róİnorodnych
urzĈdzeę i dla szerokiego zakresu sytuacji ruchowych.
Symulatory komputerowe moİna uruchamiaþ na pojedynczym
komputerze PC, moİna je wykorzystywaþ w sieciach lokalnych, albo
moİna pracowaþ przez internet. Przykãadem programu lokalnego jest
np. DEMO pulpitu hybrydowych urzĈdzeę stacyjnych sterowania ruchem kolejowym – typ OSA [13]. Pulpit ten sterowany jest klawiaturĈ
i „myszkĈ” jak w urzĈdzeniach rzeczywistych, a wskazania wyĤwiet-
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lane sĈ na ekranie monitora. Przykãadem symulatora dostčpnego poprzez strony internetowe moİe byþ symulator opisywany dalej w niniejszym artykule. Jest on dostčpny pod adresem www.isdr.pl.

4. Zastosowanie symulacji komputerowej w procesie ksztaãcenia i doskonalenia zawodowego
Symulacja to technika sãuİĈca do imitowania dziaãania caãego systemu lub naĤladowania pewnej sytuacji (ekonomicznej, militarnej,
mechanicznej, etc.) poprzez uİycie odpowiednich modeli lub urzĈdzeę w celu zdobycia informacji lub w celach dydaktycznych. Jeİeli
symulacja realizowana jest przy pomocy programu komputerowego,
wówczas mówimy o symulatorze komputerowym. Jak wynika z tego
okreĤlenia, symulatory komputerowe budowane dla celów dydaktycznych stanowiĈ jednĈ z klas narzčdzi wykorzystywanych w procesie
ksztaãcenia czy doskonalenia zawodowego.
Inne przykãadowe zastosowania symulatorów komputerowych to:
x badanie konstrukcji mechanicznych czy budowlanych pod
wzglčdem wytrzymaãoĤci,
x badanie i projektowanie nowych ukãadów elektronicznych,
x badanie zachowania sič systemów ekonomicznych czy spoãecznych,
x symulowanie dziaãania róİnego rodzaju sieci, itd.
Trudno dzisiaj znaleĮþ dziedzinč gospodarki, w której nie byãyby
stosowane mniej lub bardziej zãoİone systemy symulacyjne.
W obszarze dydaktyki równieİ coraz szersze zastosowanie znajdujĈ symulatory komputerowe. Moİna wskazaþ nastčpujĈce szczególne
przypadki ich zastosowania:
•
szkolenie oraz doskonalenie umiejčtnoĤci obsãugi urzĈdzeę
technicznych; symulator odtwarza rzeczywistĈ sytuacjč w sposób doskonaãy; planuje Ĥcieİkč szkolenia w zaleİnoĤci od postčpów oraz umoİliwia ocenč postčpów,
• þwiczenie zachowaę operatora w sytuacjach ekstremalnych,
które wystčpujĈ w rzeczywistoĤci bardzo rzadko, a wymagajĈ
natychmiastowej reakcji i mogĈ byþ powtarzane wielokrotnie,
•
sprawdzanie efektów i þwiczenie zachowaę w wojskowoĤci,
gdzie uİycie np. niektórych rodzajów broni nie jest moİliwe bez
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koniecznej potrzeby; wypracowywanie reakcji w sytuacjach kryzysowych,
• szkolenie obsãugi wielkich statków oceanicznych; szkolenie obsãugi nowoczesnych, bardzo zaawansowanych a jednoczeĤnie
drogich urzĈdzeę medycznych.
Zastosowanie symulatorów komputerowych w procesie nauczania
zalicza sič dzisiaj do caãego kompleksu narzčdzi i metod zwanego elearningiem [15].

5. FunkcjonalnoĤþ systemu E w sterowaniu ruchem pociĈgów
na stacji
Pierwsze przekaĮnikowe urzĈdzenia nastawcze systemu E rozpoczčto instalowaþ na sieci PKP w 1948 r. w oparciu o elementy produkowane na licencji zakupionej od szwedzkiej ﬁrmy L.M. Ericsson.
Licencja ta obejmowaãa wytwarzanie przekaĮników, sygnalizatorów
Ĥwietlnych, napčdów zwrotnicowych i rogatkowych, dãawików torowych i innych podzespoãów. RozwiĈzania schematowe wzorowano na
urzĈdzeniach szwedzkich, dostosowujĈc je do polskich przepisów.
Wkrótce wprowadzono szereg usprawnieę, polegajĈcych m.in. na zastĈpieniu przekaĮników zaciskowych przekaĮnikami wtykowymi oraz
opracowaniu uniwersalnych pulpitów nastawczych [12].
Tak uformowany system rozpoczčto wprowadzaþ na sieþ PKP
w szerszym zakresie i wkrótce staã sič on podstawowym systemem
przekaĮnikowych urzĈdzeę stacyjnych na PKP. Lata eksploatacji
wykazaãy wiele zalet systemu, do których naleİĈ przede wszystkim
prostota i przejrzystoĤþ ukãadów oraz duİa niezawodnoĤþ dziaãania.
Z drugiej strony system charakteryzuje sič maãĈ sprawnoĤciĈ, powodowanĈ ograniczonymi moİliwoĤciami sekcyjnego zwalniania przebiegów, dãugimi czasami dziaãania przekaĮników i brakiem przebiegowego nastawiania zwrotnic i sygnaãów - z uwagi na to jest odpowiedni
gãównie dla maãych i Ĥrednich stacji, choþ zostaã zastosowany takİe
wielu na duİych wčzãach.
Elementy systemu projektowane i montowane sĈ indywidualnie
na podstawie tablic zaleİnoĤci i planu schematycznego urzĈdzeę
srk. Jako elementy zaleİnoĤciowe stosowane sĈ gãównie przekaĮniki wtykowe typu JRK, zasilane prĈdem staãym o napičciu 24 V. Do
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podstawowych obwodów grupy zaleİnoĤciowej systemu E zaliczyþ
moİna [19]:
x obwody sterujĈce zwrotnic i wykolejnic, w których kontrolowane
sĈ warunki przestawienia zwrotnic i wykolejnic (utwierdzenie,
niezajčtoĤþ),
x obwody sygnaãowe, w których kontrolowane sĈ warunki wyĤwietlenia sygnaãu zezwalajĈcego (poãoİenia zwrotnic i wykolejnic, niezajčtoĤþ odcinków, wykluczenie przebiegów sprzecznych,
stan blokady liniowej i stacyjnej),
x obwody utwierdzajĈce i zwalniajĈce, odpowiadajĈce za utwierdzanie i zwalnianie przebiegów,
x obwody kontroli zwolnienia, w których kontrolowana jest poprawnoĤþ dziaãania niektórych przekaĮników i innych elementów.
Obwody te wspóãpracujĈ z urzĈdzeniami zewnčtrznymi poprzez obwody grupy nastawczej, do których zaliczajĈ sič m.in. obwody nastawcze i kontrolne zwrotnic oraz obwody Ĥwiateã na sygnalizatorach.
NiezajčtoĤþ odcinków torowych i zwrotnicowych kontrolowana jest
ukãadowo, w typowym rozwiĈzaniu stosowane sĈ w tym celu klasyczne obwody torowe ze zãĈczami izolowanymi.
System E wspóãpracowaþ moİe z róİnymi rodzajami blokad liniowych,
a takİe z innymi rodzajami urzĈdzeę stacyjnych za poĤrednictwem przekaĮnikowej blokady stacyjnej. Jako interfejs operatora typowo stosowany jest pulpit nastawczy typu kostkowego, na którym umieszczony jest
plan Ĥwietlny ukãadu torowego wraz z przyciskami sterujĈcymi i innymi
elementami. WičkszoĤþ czynnoĤci na pulpicie nastawczym wykonywana
jest poprzez obsãuİenie jednego przycisku. W ostatnich latach rozpoczčto wprowadzanie elektronicznych pulpitów nastawczych w nowych lub
modernizowanych urzĈdzeniach systemu E [4].
CechĈ charakterystycznĈ obsãugi urzĈdzeę systemu E jest indywidualne nastawianie zwrotnic i wykolejnic przy pomocy trójpoãoİeniowych przycisków nastawczych. Poãoİenie zwrotnicy sygnalizowane
jest Ĥwieceniem odpowiedniej szczeliny kontrolnej kolorem İóãtym.
Powstaãy takİe ukãady nastawiania przebiegowego, stosowane jako
uzupeãnienie podstawowych obwodów systemu, jednak znalazãy zastosowanie jedynie na niektórych wičkszych stacjach.
Po przygotowaniu drogi przebiegu obsãugiwany jest przycisk sygnaãowy sygnalizatora bčdĈcego poczĈtkiem przebiegu. Wraz z jego naciĤničciem nastčpuje równoczesne utwierdzenie przebiegu, sygnalizowane
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podĤwietleniem szczelin wzdãuİ drogi przebiegu na biaão i wyĤwietlenie
sygnaãu zezwalajĈcego na jazdč. Sygnaã wygaszany jest samoczynnie
wraz z zajčciem przez tabor odcinka za sygnalizatorem lub poprzez podciĈgničcie w górč przycisku sygnaãowego. ZajčtoĤþ odcinka sygnalizowana jest podĤwietleniem szczelin na pulpicie kolorem czerwonym.
Utwierdzenie drogi przebiegu, ãĈcznie z drogĈ ochronnĈ, zwalniane
jest w zasadzie wraz ze zjechaniem taboru z ostatniego odcinka drogi
przebiegu. W systemie E zasadniczo przebiegi nie sĈ zwalniane sekcyjnie, jednak w razie potrzeby moİliwy jest podziaã na 2-3 sekcje, przy
czym kaİda sekcja stanowi w zasadzie osobny przebieg. Zaleİnie od
potrzeb ruchowych, przebiegi manewrowe mogĈ zostaþ zaprojektowane jako utwierdzane, zamykane lub wolne. Rčczne (doraĮne) zwolnienie utwierdzenia przebiegu nastčpuje bezzwãocznie po podciĈgničciu
w górč plombowanego przycisku odpowiedniego sygnalizatora.
W przypadku uszkodzenia odcinka izolowanego zwrotnicy, jej przestawianie moİliwe jest poprzez obsãuİenie jej przycisku równoczeĤnie z podciĈgničciem w górč plombowanego przycisku pomocniczego
danej zwrotnicy. Rozprucie zwrotnicy sygnalizowane jest miganiem
szczelin Ĥwietlnych zwrotnicy na czerwono i dzwonkiem. WyãĈczenie
sygnalizacji rozprucia dokonywane jest podciĈgničciem w górč plombowanego przycisku kasowania rozprucia danej zwrotnicy.
W razie usterki uniemoİliwiajĈcej wyĤwietlenie sygnaãu zezwalajĈcego na jazdč na semaforze istnieje moİliwoĤþ wyĤwietlenia na nim
sygnaãu zastčpczego. Odbywa sič to poprzez podciĈgničcie w górč
przycisku sygnaãu zastčpczego danego semafora, którego uİycie rejestrowane jest licznikiem. Sygnaã zastčpczy zostaje wygaszony samoczynnie po 90 sekundach lub poprzez wciĤničcie przycisku sygnaãu
zastčpczego. Droga przebiegu zabezpieczana jest w takim przypadku
przewaİnie poprzez wyãĈczenie napičcia nastawczego.

6. Zaãoİenia budowy symulatora stacyjnych urzĈdzeę srk typu
E i jego logika
Podstawowym celem programu symulacyjnego jest odwzorowanie
dziaãania urzĈdzeę stacyjnych systemu E wraz z moİliwoĤciĈ symulacji wybranych usterek. Ponadto w programie przewidziano rozbudowanĈ warstwč symulacji ruchu pojazdów i kierowania ruchem, dzički
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czemu poza obsãugĈ samych urzĈdzeę srk odwzorowane sĈ podstawowe czynnoĤci zwiĈzane z prowadzeniem ruchu (np. porozumiewanie
sič z sĈsiednimi posterunkami). Moİliwe jest takİe wprowadzanie róİnych obostrzeę zwiĈzanych z usterkami urzĈdzeę i innymi sytuacjami (np. wydawanie rozkazów pisemnych, zamkničcie toru szlakowego,
telefoniczne zapowiadanie pociĈgów).
Kod odpowiedzialny za dziaãanie poszczególnych elementów programu umieszczony zostaã w wydzielonych moduãach programowych
(rys.1), których ukãad w przybliİeniu odpowiada ukãadowi powiĈzaę
urzĈdzeę i posterunków rzeczywistej stacji. Ukãad ten, a takİe modele
urzĈdzeę i samego posterunku, moİna modyﬁkowaþ, dzički czemu
moİliwe jest odwzorowanie innych stacji, a w dalszej perspektywie
równieİ innych rodzajów urzĈdzeę stacyjnych.

Rys.1. Sposób powiĈzania moduãów programowych symulatora
ĭródão: opracowanie wãasne

PodstawĈ funkcjonowania programu jest moduã odpowiadajĈcy za
dziaãanie zewnčtrznych urzĈdzeę srk oraz symulacjč ruchu pojazdów,
do której wykorzystywany jest dokãadny, sieciowy model ukãadu torów i urzĈdzeę posterunku. Stan zewnčtrznych urzĈdzeę srk zaleİy
od sygnaãów przekazywanych z innych moduãów programu (gãównie
z warstwy zaleİnoĤciowej). Model ruchu pojazdów uwzglčdnia ich
masč, moc oraz przybliİone opory ruchu, dzički czemu uzyskano realistyczne czasy jazdy. Sterowanie ruchem pojazdów odbywa sič na
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podstawie sygnaãów na sygnalizatorach przytorowych oraz sygnaãów
otrzymywanych bezpoĤrednio od uİytkownika programu. Dziaãanie
moduãu moİna obserwowaþ oraz wpãywaþ na nie poprzez interaktywny schemat ukãadu torów posterunku.
Z urzĈdzeniami zewnčtrznymi powiĈzana jest symulacja dziaãania
urzĈdzeę wewnčtrznych, tzn. przekaĮnikowej warstwy zaleİnoĤciowej
poãĈczonej z pulpitem nastawczym. Realizacja zaleİnoĤci w systemie
E opiera sič na ukãadach przekaĮników elektromagnetycznych, które
zamykajĈ bĈdĮ otwierajĈ obwody pod wpãywem prĈdu elektrycznego.
W programie odwzorowano dziaãanie najwaİniejszych przekaĮników, takich jak przekaĮniki nastawcze zwrotnic, przekaĮniki sygnaãowe, utwierdzajĈce, zwalniajĈce oraz kontroli zwolnienia. PrzekaĮniki te reprezentowane sĈ w programie przez zmienne logiczne, lub
- w przypadku przekaĮników czasowych albo dziaãajĈcych z opóĮnieniem - przez zmienne liczbowe odliczajĈce czas do wzbudzenia lub
zwolnienia przekaĮnika. Stan przekaĮników ustalany jest przy pomocy
równaę logicznych, które tworzone sĈ w oparciu o uproszczone schematy ich obwodów elektrycznych. Zasadč odwzorowania stanu obwodu przekaĮnika poprzez równanie logiczne przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Przykãadowy obwód przekaĮnika i jego reprezentacja w postaci
równania logicznego
ĭródão: opracowanie wãasne

W równaniach sprawdzany jest stan elementów kontrolowanych
w danym obwodzie, np. przycisków lub innych przekaĮników. Wynik
równania okreĤla, czy dany obwód jest otwarty, czy zamkničty, co
w efekcie okreĤla wartoĤþ zmiennej symbolizujĈcej przekaĮnik. Symulacja dziaãania pozostaãych obwodów lub urzĈdzeę (np. blokad liniowych) przebiega w sposób uproszczony, z zachowaniem logiki dziaãania rzeczywistych urzĈdzeę.
Symulacja obejmuje takİe funkcjonowanie sĈsiednich posterunków ruchu oraz posterunków dróİników przejazdowych i SKP, znaj-
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dujĈcych sič w obrčbie obsãugiwanego posterunku i na przylegãych
do niego szlakach. Moduãy sĈsiednich posterunków ruchu przyjmujĈ
oraz wyprawiajĈ pociĈgi na koęcach szlaków wedãug wczytanego rozkãadu jazdy oraz statusu danego toru, aktualizowanego na podstawie
stanu urzĈdzeę i telefonogramów otrzymanych od uİytkownika. Komunikacja polega na wymianie okreĤlonych telefonogramów, w których podawany jest numer pociĈgu, godzina, tor lub inne informacje.

7. FunkcjonalnoĤþ symulatora
Program odwzorowuje dziaãanie urzĈdzeę srk i prowadzenie ruchu
kolejowego na niewielkiej stacji wčzãowej wedãug ustalonego rozkãadu
jazdy. Interfejs programu ma postaþ kilku zakãadek (rys. 3), na których rozmieszczone zostaãy najwaİniejsze narzčdzia uİywane w trakcie symulacji, do których naleİĈ:
x podglĈd sytuacji w terenie,
x pulpit nastawczy,
x urzĈdzenia ãĈcznoĤci,
x rozkãad jazdy,
x inne (np. urzĈdzenia SSP).

Rys. 3. Widok czčĤci ekranu monitora z uruchomionym symulatorem ISDR
ĭródão: opracowanie wãasne
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Symulacja dziaãania urzĈdzeę srk obejmuje wszelkie podstawowe
oraz doraĮne funkcje systemu E. Odwzorowana zostaãa równieİ obsãuga wybranych rodzajów blokad liniowych - samoczynnej blokady
liniowej typu Eac (na szlaku dwutorowym) oraz póãsamoczynnych
blokad liniowych typu C i Eap (na szlakach jednotorowych), a takİe uzaleİnionego z urzĈdzeniami stacyjnymi przejazdu kategorii A
i urzĈdzeę SSP. Waİnym elementem jest symulacja usterek urzĈdzeę,
dzički której moİliwe jest wywoãanie rozmaitych sytuacji wymagajĈcych awaryjnej ich obsãugi. Odwzorowano m.in. takie usterki, jak:
uszkodzenie odcinka izolowanego, przepalenie İarówki sygnalizatora,
usterki w obwodzie nastawczym lub kontrolnym zwrotnicy, rozprucie
pozorne, przerwanie İyã blokady liniowej mičdzy posterunkami ruchu,
itp. Usterki wystčpowaþ mogĈ losowo lub na İĈdanie uİytkownika.
Oprócz obsãugi urzĈdzeę srk uwzglčdnione zostaão telefoniczne porozumiewanie sič z sĈsiednimi posterunkami ruchu oraz posterunkami dróİników przejazdowych, na które skãada sič m.in. zapowiadanie pociĈgów, zamykanie torów szlakowych czy teİ powiadamianie
dróİników przejazdowych. Przewidziano takİe proste porozumiewanie
sič z obsadĈ pojazdów trakcyjnych, wykorzystywane m.in. do wydawania rozkazów pisemnych. Komunikacja odbywa sič przy pomocy
zestawów gotowych telefonogramów i radiotelefonogramów oraz imitacji manipulatorów centralki dyspozycyjnej i radiotelefonu. Rozkãad
jazdy przedstawiony moİe byþ w formie wyciĈgu z rozkãadu jazdy dla
posterunku lub tabeli wzorowanej na SWDR (Systemie Wspomagania
Dyİurnego Ruchu) z moİliwoĤciĈ wprowadzania czasów jazdy pociĈgów przez uİytkownika analogicznie jak w rzeczywistoĤci.
Bardziej szczegóãowy opis realizacji poszczególnych funkcji symulatora znajduje sič w instrukcji jego obsãugi dostčpnej na stronie www.
isdr.pl [7].

8. Wykorzystanie symulatora w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyİurnych ruchu
Podczas szkolenia przyszãych dyİurnych ruchu, zarówno w szkoãach jak i na kursach, a nawet na nastawniach, moİliwoĤci obsãugi
rzeczywistych urzĈdzeę srk sĈ ograniczone, co utrudnia dobre zapoznanie sič z ich dziaãaniem i eksploatacjĈ. Tymczasem zarówno egza-
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min potwierdzajĈcy kwaliﬁkacje zawodowe technika transportu kolejowego [1], jak i egzamin kwaliﬁkacyjny na dyİurnego ruchu [18]
obejmujĈ czčĤþ praktycznĈ. Przygotowywanie sič do tych egzaminów
wymaga stworzenia róİnych moİliwoĤci praktycznego þwiczenia obsãugi urzĈdzeę srk – zarówno grupowo w czasie zajčþ dydaktycznych,
jak i samodzielnie w ramach indywidualnych potrzeb. Standardy wyposaİenia dydaktycznego pracowni ksztaãcenia zawodowego w zawodzie „technik transportu kolejowego” opracowane przez KOWEZiU
[11] zalecajĈ, aby szkoãy w Laboratorium techniki ruchu kolejowego dysponowany nie tylko róİnymi systemami liniowych i stacyjnych
urzĈdzeę srk, ale takİe stanowiskami komputerowymi z programami
symulacyjnymi prowadzenia ruchu kolejowego.
Symulator ISDR z bardzo bogatymi funkcjami w zakresie obsãugi
przekaĮnikowych urzĈdzeę typu E oraz róİnych typów blokad liniowych wychodzi naprzeciw wskazanym powyİej potrzebom. Symulator
moİe znaleĮþ zastosowanie jako uzupeãnienie szkolenia praktycznego,
pozwalajĈc na þwiczenie obsãugi urzĈdzeę srk i podstaw prowadzenia
ruchu kolejowego w róİnych sytuacjach, a takİe w przypadku usterek, co jest trudne do osiĈgničcia w warunkach rzeczywistych. Oprócz
obsãugi samego programu uİytkownik moİe dodatkowo prowadziþ
odpowiednie dokumenty, takie jak „Dziennik ruchu”. ýwiczenia z wykorzystaniem symulatora odbywaþ sič mogĈ w jednostce prowadzĈcej szkolenie w okreĤlonym wymiarze godzinowym lub na prywatnym
komputerze szkolonej osoby w jej wãasnym zakresie.

9. Zakoęczenie
Celem referatu byão przedstawienie pewnej propozycji wspomagania procesu przygotowania do zawodu dyİurnego ruchu. Proces
ten ulegã modyﬁkacji w zwiĈzku z likwidacjĈ techników kolejowych
i nielicznymi szkoãami Ĥrednimi przygotowujĈcymi do wykonywania
zawodów zwiĈzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Jak przedstawiono w referacie duİĈ wagč przywiĈzuje sič do samoksztaãcenia
przyszãych adeptów w tym zawodzie. Szczególnie proces samoksztaãcenia moİe byþ wspomagany poprzez zastosowanie symulatora komputerowego pulpitu dyİurnego ruchu. DostčpnoĤþ tego symulatora na
stronie internetowej sprawia, İe moİe byþ szeroko uİywany nie tylko
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przez profesjonalistów, ale takİe przez entuzjastów transportu kolejowego, budujĈc popularnoĤþ tej dziedziny gospodarki. Jest to jego
funkcja popularyzatorska, dobrze wpisujĈca sič w koncepcjč ustawicznego ksztaãcenia.
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COMPUTER SIMULATOR OF RELAY INTERLOCKING
SYSTEM (TYPE E) AT RAILWAY STATION
AS A TOOL FOR TEACHING AND PROFESSIONAL
TRAINING FOR TRAFFIC CONTROLLERS
Summary
The process of staff training to handle the rail trafﬁc control
systems can be carried out using computer simulators imitating features of real objects. Such opportunity in regards to professional
training for trafﬁc controller has been presented in the article. An
additional advantage of the presented simulator is its location in
the internet. This location gives the users a chance to examine any
function of desktop operation in any time and any place. It could
also be an element of e-learning training for trafﬁc controllers.
Keywords: computer simulation, professional training systems, train control systems, train trafﬁc management, trafﬁc controller desk
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MODYFIKACJA PRZYTWIERDZENIA SZYN
DO PODKâADÓW STALOWYCH TYPU Y
Streszczenie
Praca przedstawia istotč modyﬁkacji przytwierdzenia szyn do
podkãadów stalowych typu Y oraz wybrane wyniki badaę laboratoryjnych. Badania pokazaãy, İe modyﬁkacja powinna wpãynĈþ na zmniejszenie oddziaãywaę dynamicznych z podkãadu na
podsypkč. Zakres przeprowadzonych badaę jest wystarczajĈcy
do ubiegania sič o tymczasowe Ĥwiadectwo dopuszczenia typu
budowli do eksploatacji i przeprowadzenia badaę na odcinkach
testowych sieci kolejowej.
Sãowa kluczowe: wčzeã przytwierdzenia, podkãad stalowy
typu Y

1. Wprowadzenie
Podkãad stalowy typu Y stanowi istotne udoskonalenie podkãadu
ãupinowego (Trogschwelle). Dzički uksztaãtowaniu ramion dwuteownika opory jego ruchu w podsypce sĈ znaczĈco wyİsze od typowych
podkãadów belkowych. Ta cecha oraz wysoka sztywnoĤþ ramowa
pozwala na zastosowanie toru bezstykowego w ãukach o maãych
promieniach i na duİych pochyleniach niwelety [2].
W przypadku duİych nacisków osi, ugičcia standardowych podkãadów stalowych typu Y sĈ zbyt duİe (2 mm i wičcej). OkolicznoĤþ
ta staãa sič podstawĈ doskonalenia konstrukcji. W latach 2002
1 prof. dr hab. inĔ., Politechnika Krakowska, Wydziaä InĔynierii Lñdowej, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, e-mail:
czyczula@pk.edu.pl, tel.: 012 6282358;
2 inĔ., Politechnika Krakowska, Wydziaä InĔynierii Lñdowej, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, e-mail: jureks@2com.
pl, tel.: 012 6282157;
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Rys. 1. Wčzeã przytwierdzenia CS-01 i standardowe przytwierdzenie S-15
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– 2003, w ramach projektu POLYS, zostaã opracowany podkãad
z dwuteownikiem o zwičkszonym momencie bezwãadnoĤci [1].
Celem pracy jest przedstawienie kolejnego etapu doskonalenia
konstrukcji – modyﬁkacji przytwierdzenia szyn do podkãadu stalowego typu Y.

2. Istota modyﬁkacji
Modyﬁkacja przytwierdzenia polega na (por. rys. 1):
a) wprowadzeniu sprčİyny dociskowej typu SB zamiast sprčİyny
Skl;
b) zastosowaniu podwójnego mocowania w celu zwičkszenia siãy
docisku szyny do podkãadu i zapewnienia „utwierdzeniowego”, zamiast „przegubowego” mocowania szyny do podkãadu
(rozwiĈzanie to zastosowano z powodzeniem w konstrukcji
przytwierdzenia ICOSTRUN-02 do podkãadu strunobetonowego PS-08);
c) zastosowaniu podatnej przekãadki podszynowej, o sztywnoĤci prawie o rzĈd niİszej w stosunku do standardowej (okoão
80 MN/m wobec okoão 600 MN/m [3]).
Zmodyﬁkowane przytwierdzenie nazwano CS-01.

3. Wyniki badaę laboratoryjnych
Peãna dokumentacja badaę laboratoryjnych przytwierdzenia CS01 znajduje sič w pracy [4] – tutaj przedstawimy wybrane wyniki.
A. SztywnoĤþ statyczna wčzãa przytwierdzenia
Na rys. 2. pokazano przykãadowy wykres jednej z próbek podczas badania sztywnoĤci pionowej wčzãa przytwierdzenia CS-01.
Badania, przeprowadzone na 3 próbkach pokazaãy, İe – na poziomie ufnoĤci 95% - sztywnoĤþ statyczna wynosi 78,6 MN/m.
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Rys. 2. Przykãadowy przebieg zaleİnoĤci „Siãa – przemieszczenie” podczas
badania statycznej sztywnoĤci pionowej wčzãa przytwierdzenia CS-01

B. SztywnoĤþ dynamiczna wčzãa przytwierdzenia
Badania przeprowadzono na 3 próbkach, wykonujĈc po 3 testy
dla kaİdej próbki. Badania przeprowadzono zgodnie z normĈ PN-EN
13481 -2: 2004 i normami zwiĈzanymi. Przykãadowy przebieg jednego
z testów pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Przykãadowy przebieg przemieszczeę podczas badania sztywnoĤci
dynamicznej wčzãa przytwierdzenia CS-01
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Analiza wyników badaę pokazaãa, İe – na poziomie ufnoĤci 95% sztywnoĤþ dynamiczna wynosi 97 MN/m.
PorównujĈc tč wartoĤþ ze sztywnoĤciĈ statycznĈ widaþ, İe wspóãczynnik wzrostu sztywnoĤci dynamicznej w stosunku do statycznej
wynosi zaledwie 1,23.
C. Pierwotny i wtórny opór wzdãuİny
Na rys. 4 pokazano przykãadowy przebieg wstčpnego badania oporu wzdãuİnego podczas przemieszczania szyny wzglčdem unieruchomionego przytwierdzenia (rys. 5).

Rys. 4. Przebieg zaleİnoĤci „siãa = przemieszczenie szyny” podczas badania oporu wzdãuİnego przytwierdzenia CS-01

Przeprowadzone badania pokazaãy, İe w badaniach wstčpnych
opór wzdãuİny wynosi 12,7 kN/przytwierdzenie (badania normatywne, a w rzeczywistoĤci 19,7 kN), a po 3 milionach cykli obciĈİenia pulsacyjnego, nie zmienia swej wartoĤci normatywnej, natomiast w rzeczywistoĤci spada nieznacznie, do poziomu 19,4 kN.
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Rys. 5. Widok stanowiska do badania oporu wzdãuİnego przytwierdzenia
CS-01

D. Opór na skrčcanie
Na rys. 6 pokazano przykãadowy przebieg funkcji oporu na skrčcanie wčzãa przytwierdzenia CS-01, a na rys. 7 widok stanowiska pomiarowego do badania tej cechy przytwierdzenia.

Rys. 6. Przykãadowy diagram oporu na skrčcanie wčzãa przytwierdzenia
CS-01
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Rys. 7. Widok stanowiska do badania oporu na skrčcanie przytwierdzenia CS-01

Peãne badania pokazaãy, İe Ĥredni opór na skrčcanie wčzãa przytwierdzenia CS-01 wynosi – na poziomie ufnoĤci 95% - okoão 2,9 kNm,
co jest wartoĤciĈ istotnie wyİszĈ w stosunku do wartoĤci przytwierdzenia S-15.
E. Inne cechy przytwierdzenia CS-01
Badania skutków obciĈİeę powtarzalnych, dziaãania trudnych
warunków Ĥrodowiska, opornoĤci elektrycznej oraz cech geometrycznych daãy wynik pozytywny. Badania tãumienia obciĈİeę udarowych
pokazaãy ewidentnĈ przewagč przytwierdzenia CS-01 w stosunku do
S-15 (wzglčdne tãumienie 48.9% wobec 9.1% w przypadku standardowej przekãadki ZW401 [4]).

4. Podsumowanie i wnioski
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badaę laboratoryjnych wčzãa przytwierdzenia CS-01 do podkãadów stalowych typu Y. W zmodyﬁkowanej konstrukcji przytwierdzenia zastosowano podwójne mocowanie szyny do podkãadu przy uİyciu sprčİyn typu SB (zamiast pojedynczej sprčİyny typu Skl) oraz znacznie bardziej podatne przekãadki
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podszynowe. Dzički temu – w stosunku do standardowego przytwierdzenia S-15 - uzyskano nastčpujĈce efekty:
1) Kilkukrotne zmniejszenie sztywnoĤci pionowej wčzãa przytwierdzenia i kilkukrotnego zwičkszenie zdolnoĤci tãumienia obciĈİeę udarowych, co powinno wpãynĈþ na znaczĈce (minimum 20%) zmniejszenie oddziaãywaę dynamicznych podkãadu na podsypkč;
2) Ponad dwukrotne zwičkszenie oporu wzdãuİnego i oporu na
skrčcanie, co powinno przyczyniþ sič do wyİszej stabilnoĤci poãoİenia toru w pãaszczyĮnie poziomej (w kierunku poprzecznym
i wzdãuİnym wzglčdem osi toru);
3) Zastosowanie polskich sprčİyn SB zamiast Skl powinno wpãynĈþ na wičksze rozpowszechnienie rozwiĈzania na polskiej sieci
kolejowej.
Poniewaİ badania laboratoryjne wykonano zgodnie z postanowieniami norm zharmonizowanych, dlatego istniejĈ peãne podstawy
do sformuãowania wniosku do UTK w celu uzyskania tymczasowego
Ĥwiadectwa dopuszczenia typu budowli do eksploatacji i przeprowadzenia badaę na odcinkach testowych sieci kolejowej.
Autorzy uwaİajĈ, İe badania eksploatacyjne potwierdzĈ wyniki badaę laboratoryjnych, a podkãady stalowe typu Y ze zmodyﬁkowanym
przytwierdzeniem bčdĈ szczególnie przydatne w torach, gdzie poruszajĈ sič pociĈgi o duİych naciskach osi lub/i z imperfekcjami geometrycznymi kóã taboru, co moİe wywoãywaþ oddziaãywania udarowe.
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MODIFICATION OF FASTENING SYSTEM
FOR Y-SHAPED STEEL SLEEPERS
Summary
The concept of modiﬁcation of fastening system for Y-shaped
steel sleepers and selected results of laboratory investigations
have been presented in the paper. The results show that the modiﬁcation may have an important inﬂuence on reducing of dynamic loading of ballast. The scope of laboratory investigation is sufﬁcient to obtain the temporary approval and start with testing in
service condition.
Keywords: railway track joint, Y-shaped steel sleeper
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REALIZACJA PROGRAMU BUDOWY
LINII DUįYCH PRČDKOģCI W POLSCE
Streszczenie
W referacie przedstawiono najwaİniejsze informacje zwiĈzane
z planem budowy linii duİych prčdkoĤci w Polsce. Zwrócono szczególnĈ uwagč na perspektywy skrócenia czasu przejazdu pomičdzy aglomeracjami i regionami w Ĥwietle rozwoju gospodarczego
oraz zaãoİeę unijnej polityki zrównowaİonego rozwoju. Zostaãy
zaprezentowane dokumenty formalne oraz dziaãania – w postaci
studiów wykonalnoĤci - realizowane przez PKP PLK S.A.
Sãowa kluczowe: kolej duİych prčdkoĤci, interoperacyjnoĤþ

1. Wprowadzenie
Koleje duİych prčdkoĤci w ostatnich latach prezentujĈ najbardziej
dynamicznie rozwijajĈcy sie sektor transportu zbiorowego, nie tylko
w zaawansowanych technologicznie krajach Europy Zachodniej takich jak Francja, Hiszpania, Niemcy, czy Wãochy, ale i w krajach rozwijajĈcych sič, takich jak choþby Chiny, Turcja, Maroko, Argentyna.
Koleje duİych prčdkoĤci stanowiĈ waİnĈ alternatywč dla indywidualnego transportu drogowego, który w wielu przypadkach jest na juİ
na granicy swojej zdolnoĤci przewozowej, nie zaspokajajĈc potrzeb
wynikajĈcych z rosnĈcej mobilnoĤci spoãeczeęstwa oraz ograniczeę
infrastruktury transportowej.
Za budowĈ kolei duİych prčdkoĤci w Polsce przemawiajĈ nastčpujĈce fakty:
a) Polska jest zbyt duİym krajem, aby zapewniþ dla niej sprawnĈ
komunikacjč mičdzy gãównymi oĤrodkami gospodarczymi i ad1 mgr inĔ., Zastöpca Dyrektora Centrum Kolei DuĔych PrödkoĈci, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., tel. +48 473 38 91, e-mail. k.gawlowski@
plk-sa.pl
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ministracyjnymi tylko w oparciu o zmodernizowane linie kolejowe do 160 km/h oraz sieþ autostrad,
b) sama tylko modernizacja linii jest niewystarczajĈca, aby miastom leİĈcym poza wielokĈtem Warszawa – Kraków – Katowice – Wrocãaw – Poznaę – Warszawa zapewniþ dobre poãĈczenia
z centrum kraju i innymi regionami,
c) konieczne jest usuničcie bariery w postaci braku linii kolejowych
o wysokich parametrach technicznych dla organizacji szybkich
poãĈczeę kolejowych pomičdzy PolskĈ wschodniĈ i zachodniĈ,
d) szybkie pociĈgi na liniach konwencjonalnych ograniczajĈ zdolnoĤþ przepustowĈ linii dla pociĈgów towarowych i regionalnych
(przypadek Warszawa – Sochaczew na linii E20),
e) czčĤþ linii (w szczególnoĤci linič E20 Warszawa – Poznaę – Kunowice) naleİy przeznaczyþ docelowo na priorytetowy ruch towarowy w osi wschód – zachód wedãug projektu RozporzĈdzenia
Parlamentu i Rady UE.
W celu sprostania wspóãczesnym wymaganiom nowoczesnej gospodarki i spoãeczeęstwa czasy przejazdu powinny byþ:
a) pomičdzy najwičkszymi aglomeracjami w Polsce nie dãuİsze niİ
2 godziny,
b) pomičdzy stolicĈ a regionami przygranicznymi 3 - 4 godzin,
c) pomičdzy najbardziej oddalonymi od siebie regionami Polski
(wschód – zachód i póãnoc – poãudnie) 5 - 6 godzin.
Speãnienie tych warunków jest moİliwe tylko w wyniku budowy
nowych linii duİych prčdkoĤci na gãównych najbardziej obciĈİonych
przewozami kierunkach poãĈczonej z programem modernizacji i rewitalizacji linii konwencjonalnych.

2. Realizowane dziaãania
Zasadniczym dokumentem bčdĈcym podstawĈ do dziaãaę majĈcych na celu budowč linii duİych prčdkoĤci w Polsce jest Uchwaãa
Rady Ministrów 276/2008 z dn. 19.12.2008 r. w sprawie przyjčcia
strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami duİych prčdkoĤci w Polsce. OkreĤla ona zadania dla
realizacji przyjčtego celu i wyznacza harmonogram budowy nowej linii
Warszawa – âódĮ – Poznaę/Wrocãaw i uruchomienia przewozów do
2020 r. Do uchwaãy zostaãy zaãĈczone dwa dokumenty:
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a) Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami duİych
prčdkoĤci w Polsce,
b) Prognoza oddziaãywania na Ĥrodowisko do Program budowy
i uruchomienia przewozów kolejami duİych prčdkoĤci w Polsce.
Zakres prowadzonych obecnie dziaãaę jest nastčpujĈcy:
a) prace przygotowawcze do budowy nowej linii Warszawa – âódĮ
– Poznaę/Wrocãaw wraz z ãĈcznikami do linii CMK,
b) modernizacja linii E 65 Poãudnie (CMK) z Warszawy do Katowic
i Krakowa i dalej do poãudniowej granicy: I etap – do 200 km/h
(220 km/h), II etap - do 300 km/h z rozbudowĈ w kierunku poãudniowym (obecnie studium wykonalnoĤci).
Wspomaganie ﬁnansowe projektu zwiĈzanego z pracami przygotowawczymi ma byþ zapewnione ze Ĥrodków unijnych.
Do 2020 r. sieþ kolei duİych prčdkoĤci w Polsce skãadaþ sič bčdzie
z nastčpujĈcych elementów:
a) nowa linia Warszawa – âódĮ – Poznaę/Wrocãaw,
b) zmodernizowana do parametrów linii duİej prčdkoĤci linia E65
Poãudnie (CMK) z Warszawy do Katowic i Krakowa z moİliwymi
przedãuİeniami do granicy czeskiej i sãowackiej (przejĤcia graniczne w Zebrzydowicach w Zwardoniu).
Linie te objčte zostaãy studiami, które bčdĈ realizowane w latach
2009-2012. Studiami zostanĈ objčte tez wčzãy kolejowe Warszawa,
âódĮ, Poznaę, Wrocãaw, Katowice, Kraków dla przystosowania ich do
obsãugi kolei duİych prčdkoĤci, takİe w zakresie infrastruktury dworcowej. Ramowy ukãad sieci kolei duİych prčdkoĤci jest przedstawiony
na mapie (mapa 1).
Istotnym elementem przeszãej sieci kolei duİych prčdkoĤci bčdzie
wãĈczenie do niej linii CMK, która po modernizacji bčdzie liniĈ duİej
prčdkoĤci. Najkrótsze moİliwe poãĈczenie tych linii moİe byþ zrealizowane poprzez poãĈczenie Opoczna i âodzi (okoão 80 km). Obecne
poãĈczenie âodzi z Opocznem skãada sič z odcinków linii o róİnych
parametrach technicznych. Dostosowanie ich do prčdkoĤci 140 km/h
a czčĤciowo do 160 km/h jest realne przy relatywnie niskich kosztach. W pracach studialnych analizowana jest takİe budowa nowej
linii pomičdzy tymi miastami. Planowane poãĈczenie poprawi radykalnie warunki podróİy pomičdzy poãudniowo-wschodniĈ PolskĈ a âodziĈ i WielkopolskĈ oraz Pomorzem Zachodnim. Caãy system oparty
na nowej linii Warszawa – âódĮ – Wrocãaw/Poznaę i zmodernizowanej
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linii CMK Warszawa – Katowice/Kraków objĈãby w sposób bezpoĤredni ponad 7 mln mieszkaęców Polski.

Mapa 1. System kolei duİych prčdkoĤci w Polsce do 2020 r.

Planowane poãĈczenie linii E 65 Poãudnie z liniĈ duİej prčdkoĤci Warszawa – âódĮ – Poznaę/Wrocãaw umoİliwi utworzenie sieci
szybkich poãĈczeę Maãopolski (Kraków) i Górnego ģlĈska z Kujawami
(Bydgoszcz, Toruę), WielkopolskĈ (Poznaę) i Pomorzem Zachodnim
(Szczecin). Modernizacja lub budowa nowych odcinków z Katowic do
poãudniowej granicy umoİliwi dogodne poãĈczenie do Pragi, Bratysãawy Budapesztu i Wiednia z perspektywĈ dalszego ich przedãuİenia na
poãudnie Europy.
Program budowy linii duİych prčdkoĤci bčdzie realizowany jednoczeĤnie z programem modernizacji i rewitalizacji konwencjonalnej sieci kolejowej, którego zaãoİenia okreĤlone sĈ w Master Planie dla transportu kolejowego do roku 2030. Dziaãania przewidziane w programie
budowy linii duİych prčdkoĤci oraz w Master Planie bčdĈ sič wza-
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jemnie uzupeãniaþ w taki sposób, aby powstaã w Polsce nowoczesny
system transportu kolejowego pasaİerów i towarów. Skoordynowana
modernizacja konwencjonalnego systemu transportu kolejowego oraz
realizacja programu budowy kolei duİych prčdkoĤci bčdĈ uwzglčdniaþ perspektywiczne zaãoİenia rzĈdowych planów rozwoju innych
gaãčzi transportu. Przyczyni sie to do unowoczeĤnienia i podniesienia
efektywnoĤci caãego polskiego systemu transportowego zgodnie z zaãoİeniami polityki transportowej Unii Europejskiej. Sieþ kolei duİych
prčdkoĤci poãĈczy nowe i zmodernizowane linie w sprawnie zarzĈdzane korytarze transportowe.
Tabela 1. Orientacyjne czas przejazdu z wykorzystaniem linii „Y”, CMK
oraz sieci konwencjonalnej

Relacja
Warszawa - àódĨ
Warszawa - PoznaĔ
Warszawa - Wrocáaw
PoznaĔ - Wrocáaw
Warszawa – GdaĔsk
Warszawa -Biaáystok
Warszawa - Lublin
Warszawa - Rzeszów
Warszawa -Szczecin
Warszawa – Berlin
Warszawa -Praga

Orientacyjne czas przejazdu
z wykorzystaniem linii „Y”, CMK oraz sieci
konwencjonalnej
0:35
1:35
1:40
1:20
2:40
1:30
1:40
3:30
3:15
3:30
7:30

3. Aktualny stan prac studium wykonalnoĤci dla linii duİych
prčdkoĤci: Warszawa – âódĮ – Poznaę/Wrocãaw (linia „Y”)
Na podstawie wyników studium wykonalnoĤci, ZarzĈd PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. UchwaãĈ nr 647 z dnia 3 paĮdziernika 2011 r.
zaakceptowaã zarekomendowany wariant przebiegu linii „Y”. Wybrany
wariant zostaã przedstawiony na poniİszym schemacie, pod którym
przedstawiono szczegóãowy opis przebiegu planowanej trasy.
Odcinek: Warszawa – âódĮ
Przebieg rozpoczyna sič w miejscu poãĈczenia z liniĈ kolejowĈ nr 1
na zachód od stacji Warszawa Zachodnia (3,5 km od stacji Warszawa
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Centralna). Odcinek koęczy sič w wčĮle ãódzkim, gdzie znajduje sič
punkt styku projektów KDP i Studium WykonalnoĤci modernizacji linii Warszawa - âódĮ. DãugoĤþ odcinka to ok 118,186 km i jest to linia
dwutorowa. Omawiany odcinek przebiega przez gminy: Oİarów Mazowiecki, Brwinów, Bãonie, Baranów, Wiskitki, Bolimów, Nieborów,
âyszkowice, Dmosin, Brzeziny i Nowosolna oraz miasta Warszawa
i âódĮ.

Rys.1. Schemat zarekomendowanego wariantu przebiegu linii „Y”

PrčdkoĤþ projektowa dla tej sekcji wynosi 350 km/h. Mniejsza
prčdkoĤþ wystčpuje jedynie na wyjeĮdzie z Warszawy i na dojeĮdzie do
âodzi. PrčdkoĤþ projektowa na wyjeĮdzie z Warszawy za stacjĈ Warszawa Zachodnia wynosi 60 km/h, a nastčpnie stopniowo wzrasta aİ
do osiĈgničcia prčdkoĤci maksymalnej 350 km/h. Na wprowadzeniu
linii do âodzi za km 97,500 prčdkoĤþ zmniejsza sič aİ do koęca tego
odcinka ze wzglčdu na parametry geometryczne na podejĤciu do miasta (km 118,186). WystčpujĈ tam obszary chronione, a w przyszãoĤci
przebiegaþ bčdzie autostrada A1. Kolejnym kluczowym uwarunkowaniem jest tu obecnoĤþ zabudowaę.
Odcinek ten posiada równieİ ãĈcznicč z liniĈ kolejowĈ nr 4 do stacji
Korytów o dãugoĤci ok 17,73 km. Projektowana linia przebiega przez
gminy: Baranów i Jaktorów. Odcinek planowany jest na prčdkoĤþ
220 km/h.
Odcinek: âódĮ – Sieradz
Odcinek znajduje sič w caãoĤci w województwie ãódzkim. Przebiega przez powiaty ãódzki, pabianicki, ãaski, zduęskowolski i sieradzki.
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W porzĈdku rosnĈcym wedãug kilometraİa przebiega przez nastčpujĈce gminy: âódĮ, Pabianice, Lutomiersk, Wodzierady, Szadek, Zduęska
Wola oraz Sieradz.
Odcinek ma dãugoĤþ 52,2 km, jest to linia dwutorowa, i rozpoczyna
sič w km 128,000 na poãudniowy zachód od âodzi, w punkcie styku z projektem „Studium wykonalnoĤci dla linii kolejowej od dworca âódĮ Fabryczna w kierunku dworca âódĮ Kaliska do linii nr 14,
15, 25 oraz tunelu Ĥrednicowego z podziemnymi przystankami i tunel
KDP”. Róİnica ok. 10 km mičdzy poczĈtkiem poprzedniego odcinka
a poczĈtkiem tego odpowiada dãugoĤci linii objčtej w/w projektami.
Odcinek koęczy sič w km 180,200 mičdzy miejscowoĤciami Sieradz
i Charãupia Maãa. Na poczĈtku odcinka linia przebiega równolegle do
liniĈ kolejowĈ nr 14, po jej poãudniowej stronie. Jako prčdkoĤþ poczĈtkowĈ przyjčto tu 160 km/h, co odpowiada prčdkoĤci projektowej
ze wspomnianego wczeĤniej studium. PrčdkoĤþ ta bčdzie stopniowo
wzrastaþ dzički progresywnej poprawie parametrów geometrycznych
majĈcej miejsce wraz z oddalaniem sič KDP od liniĈ kolejowĈ nr 14.
7,1 km od poczĈtku odcinka nie wystčpujĈ juİ İadne ograniczenia
geometryczne, które uniemoİliwiaãyby osiĈgničcie prčdkoĤci 350 km/
h, wartoĤci, która mogãaby zostaþ utrzymana do koęca tego odcinka.
Podczas projektowania przebiegu linii uwzglčdniono równieİ uwarunkowania Ĥrodowiskowe. Najwaİniejszym z nich jest tu bez wĈtpienia duİy obszar Natura 2000 wokóã rz. Warty i zalewu Jeziorsko na
póãnoc od gminy Sieradz. Przebieg LDP zaprojektowano w tym przypadku mičdzy obszarem chronionym graniczĈcym z CharãupiĈ MaãĈ
a gminĈ Sieradz.
Odcinek: Sieradz – Poznaę
Odcinek znajduje sič w caãoĤci w województwie wielkopolskim.
Przebiega przez powiaty sieradzki, ostrowski, pleszewski, jarocięski
i Ĥredzki. Wraz ze wzrostem kilometraİa przecina nastčpujĈce gminy:
Sieradz, Wróblew, Bãaszki, Szczytniki, Godziesze Wielkie, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Raszków, Pleszew, Czermin, Jarocin,
Nowe Miasto Nad WartĈ, Krzykosy, ZaniemyĤl, ģroda Wielkopolska
i Kórnik.
Odcinek ten to linia dwutorowa i rozpoczyna sič w km 180,200 pomičdzy miejscowoĤciami Sieradz i Charãupia Maãa. Koęczy sič na poãudnie od Poznania w miejscu styku z istniejĈcĈ liniĈ kolejowĈ nr 272
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w km 340,164. Na odcinku pomičdzy Sieradzem a Nowymi Skalmierzycami mamy do czynienia z dwoma czynnikami determinujĈcymi
przebieg linii. Pierwszym jest punkt poczĈtkowy, gdzie z jednej strony
obszar Natura 2000 na póãnoc od Sieradza, a z drugiej strony zabudowania tego miasta ograniczajĈ moİliwoĤci przeprowadzenia linii do
wĈskiego terenu pomičdzy miejscowoĤciami Charãupia Maãa i Sieradz.
DrugĈ okolicznoĤþ ograniczajĈcĈ stanowi wymóg dotarcia do miejscowoĤci Nowe Skalmierzyce i zlokalizowania tam stacji osobowej w taki
sposób, aby za niĈ moİna byão skierowaþ pociĈgi do Wrocãawia albo
do Poznania.
Parametry geometryczne osi obejmujĈ duİe ãuki i promienie zaãomu zaokrĈglajĈcego oraz niewielkie pochylenie pozwalajĈce na jazdč
z maks. prčdkoĤciĈ 350 km/h praktycznie na caãej dãugoĤci odcinka. WyjĈtek stanowi ok. 9,0 km fragment przy dojeĮdzie do Poznania,
gdzie wprowadza sič ograniczenie do 250 km/h ze wzglčdu na promieę ãuku 4000 m w miejscu, gdzie linia KDP biegnie równolegle do
istniejĈcej liniĈ kolejowĈ nr 272.
Odcinek: Odgaãčzienie do Wrocãawia
Odcinek odgaãčzienia do Wrocãawia przebiega przez województwa
wielkopolskie i dolnoĤlĈskie. Omawiany odcinek jest liniĈ dwutorowĈ,
stanowiĈca kontynuacjč odcinka Sieradz – Poznaę, z którym ãĈczy sič
bezkolizyjnie wčzãem w okolicy Skalmierzyc. Za wčzãem linia kieruje
sič na poãudnie omijajĈc miejscowoĤci Chynowa i Mikstat. Nastčpnie
podĈİa odcinkiem prostym w kierunku poãudniowo zachodnim, mijajĈc od póãnocy Ostrzeszów i KobylĈ Górč. Dalej przebiega do okolic miejscowoĤci Stronia w gminie Bierutów. W pobliİu miejscowoĤci
Wojciechowo linia KDP przechodzi wiaduktem kolejowym nad budowanĈ drogĈ ekspresowĈ S8. Nastčpnie LDP przebiega od miejscowoĤci
Stronia w gminie Bierutów do okolic Czernicy, omijajĈc teren objčty
systemem ochrony Natura 2000. Koęcowa czčĤþ biegnie Ĥladem istniejĈcej linii kolejowej nr 277, przewidzianej do modernizacji.
W czčĤci póãnocnej odgaãčzienia do Wrocãawia, osie stanowiĈ jednotorowe ãĈcznice na relacji Warszawa – Wrocãaw oraz Wrocãaw – Poznaę.
PrčdkoĤþ projektowa (220 km/h) na tych odcinkach jest ograniczona
przez zastosowane rozjazdy oraz ãuki o promieniach R=4000 m. Nastčpnie linia poczĈwszy od poãudniowego rozjazdu aİ do okolic Czernicy speãnia wszystkie parametry do rozwijania prčdkoĤci 350 km/h. Na
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samym wãĈczeniu do linii kolejowej nr 277, ze wzglčdu na zabudowč
gminy Czernica i warunki terenowe zastosowany promieę R=2300 m
ogranicza prčdkoĤþ do 200 km/h, a nastčpnie kolejne zredukowane
ãuki na modernizowanym odcinku linii (od R=2000 m do R=750 m)
stopniowo ograniczajĈ prčdkoĤþ do 110 km/h przy wãĈczeniu do istniejĈcej linii kolejowej nr 132 w pobliİu Brochowa.
Naleİy zaznaczyþ, İe przebieg trasy jest silnie uwarunkowany istniejĈcĈ i planowanĈ infrastrukturĈ, zabudowĈ i wystčpowaniem obszarów chronionych. Najsilniej jest to widoczne w ostatniej czčĤci, gdzie
z uwagi na przekraczanie terenów objčtych ochronĈ Natura 2000 konieczne byão zastosowanie bardzo restrykcyjnych parametrów trasy,
celem zminimalizowania ingerencji projektowanej linii w Ĥrodowisko.

4. Plany rozwoju mičdzynarodowych poãĈczeę duİych prčdkoĤci

Mapa 2. MoİliwoĤci poãĈczenia polskiego systemu KDP z krajami sĈsiednimi
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Budowa nowej linii Warszawa âódĮ – Wrocãaw – Poznaę oraz modernizacja istniejĈcej linii CMK Warszawa – Katowice/Kraków powinna doprowadziþ do rozwoju mičdzynarodowych poãĈczeę kolejowych.
Gãówna relacja, która szczególnie zyska na budowie nowej linii Warszawa – âódĮ – Wrocãaw/Poznaę to Warszawa – Berlin, dla której bčdzie moİliwe wytrasowanie atrakcyjnego dla pasaİerów pociĈgu nocnego do miast w zachodnich Niemczech, Belgii czy Holandii. Ponadto
moİliwe bčdzie uruchomienie szybkich pociĈgów z Krakowa do Berlina przez âódĮ i Poznaę.

5. Podsumowanie
Planowany do uruchomienia w Polsce system kolei duİych prčdkoĤci w powiĈzaniu ze zmodernizowanĈ sieciĈ linii konwencjonalnych
pozwoli na radykalnĈ poprawč warunków podróİowania, poprzez
skrócenie czasu i zwičkszenie komfortu. W efekcie powstanie spójny
system wpisujĈcy sič europejskĈ ideč zrównowaİony rozwoju i koegzystencji poszczególnych gaãčzi transportu. Uruchomienie w Polsce
przewozów kolejami duİych prčdkoĤci umoİliwi mičdzy innymi:
a) zdecydowane zwičkszenie dostčpnoĤci komunikacyjnej wielu
regionów kraju, w tym takİe dla regionów Polski wschodniej
i zachodniej – z uwzglčdnieniem wzmocnienia powiĈzaę mičdzyregionalnych, nie tylko w relacjach do stolicy,
b) podniesienie poziomu spójnoĤci spoãecznej, gospodarczej i przestrzennej kraju,
c) peãniejsze wãĈczenie sie regionów Polski w europejskie sieci
wspóãpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej,
d) istotnĈ poprawč jakoĤci i dostčpnoĤci usãug transportu publicznego dla obywateli,
e) zdecydowanĈ zmianč wizerunku polskiego transportu kolejowego,
f) zdecydowanĈ poprawč stanu bezpieczeęstwa w transporcie, zarówno poprzez wykonywanie przewozów kolejami duİych prčdkoĤci, których poziom bezpieczeęstwa jest bezkonkurencyjny, jak
i ograniczenie potrzeb podróİowania transportem indywidualnym,
g) rozwój techniczny i technologiczny polskiego transportu kolejowego, a takİe wspóãpracujĈcych z nim producentów i placówek
naukowo-badawczych,
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h) ograniczenie negatywnego wpãywu transportu pasaİerskiego na
Ĥrodowisko, w tym w szczególnoĤci w zakresie emisji CO2.
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POLISH HIGH SPEED RAILWAY PROGRAMME
Summary
The most important information on high speed railway programme in Poland has been presented in the paper. The particular
attention has been focused on perspectives of reduction of travel
time between agglomerations and regions in the light of the economic development and the assumptions of the European Union
sustainable development policy. The formal documents and activities in form of feasibility studies executed by PKP PLK S.A. have
been presented.
Keywords: high speed railway, interoperability
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ALTERNATYWNE ĭRÓDâA NAPČDU
DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Streszczenie
Artykuã ma na celu nakreĤlenie problemu, jaki wkrótce stanie
przed polskimi przewoĮnikami kolejowymi, którzy eksploatujĈ
pojazdy o napčdzie spalinowym, zwãaszcza lokomotywy o duİych mocach i znacznym zuİyciu paliwa. Wiele z tych pojazdów
przekracza juİ wiek 40 – 50 lat i kwaliﬁkuje sič do gruntownych
modernizacji lub zastĈpienia nowymi, bardziej wydajnymi i ekonomicznymi konstrukcjami. Przy okazji nieuchronnej wymiany taboru na nowy, warto postawiþ pytanie, czy obecny podziaã zadaę
przewozowych pomičdzy trakcjč elektrycznĈ i spalinowĈ oraz sieci kolejowej pod wzglčdem zasičgu wystčpowania elektryﬁkacji
jest uzasadniony.
Sãowa kluczowe: transport kolejowy, lokomotywa spalinowa,
bezpieczeęstwo energetyczne

1. Wstčp
Cena ropy naftowej na wolnym rynku od roku 1920 do 1973 nie
przekraczaãa wartoĤci pičciu dolarów za baryãkč. Z powodu kryzysu w Zatoce Arabskiej i wojny iracko – iraęskiej w latach 1980 – 85
skoczyãa do poziomu ponad 20 dolarów, by przez okres 1985 – 2000
mieĤciþ sič w zakresie 10 – 20 dolarów za baryãkč. Po roku 2000 nastĈpiã bezprecedensowy wzrost cen tego surowca, przebijajĈc puãap 50
dolarów w roku 2005, 100 dolarów w 2007, by osiĈgnĈþ maksimum
na poziomie 140 dolarów w roku 2008. Po wybuchu mičdzynarodowego kryzysu cena tego surowca spadãa do 40 dolarów i od tego czasu
1 dr inĔ., Zakäad Infrastruktury Transportu Szynowego, Politechnika Wrocäawska, ul. WybrzeĔe Wyspiaþskiego 27, 50-370 Wrocäaw, igor.
gisterek@pwr.wroc.pl
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ponownie roĤnie, oscylujĈc obecnie w pobliİu wartoĤci 100 dolarów
za baryãkč. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy
wzrost tej ceny, a co za tym idzie cen paliw i usãug transportowych [1].
W zwiĈzku z trudnym do przewidzenia poziomem cen paliw ropopochodnych w najbliİszej przyszãoĤci, zasadnym wydaje sič rozwaİenie,
czy wyeksploatowany tabor kolejowy o napčdzie spalinowym naleİy
zastčpowaþ nowym o takim samym Įródle zasilania i uzaleİniþ sič na
kolejne 40 – 50 lat od politycznie sterowanych eksporterów ropy, czy
moİe warto zastosowaþ, dostosowaþ lub rozwinĈþ inny rodzaj napčdu, który uczyni polski transport kolejowy bardziej niezaleİnym od
zewnčtrznych czynników.

2. Geneza problemu
Maãy Rocznik Statystyczny na rok 2010 podaje, İe udziaã zelektryﬁkowanych linii kolejowych w Polsce wynosi Ĥrednio 59,3 %, czyli
przy ogólnej dãugoĤci sieci wynoszĈcej 20 360 km okoão 12 000 km
torów jest wyposaİonych w sieþ trakcyjnĈ. Udziaã tras zelektryﬁkowanych róİni sič znacznie w poszczególnych województwach i wynosi od mniej niİ 30 % w województwach wschodnich do ponad 80 %
w województwie maãopolskim. Zelektryﬁkowane sĈ wãaĤciwie wszystkie magistrale, ale wraz ze spadkiem kategorii i znaczenia linii odsetek
szlaków elektryﬁkowanych maleje. Liczba lokomotyw elektrycznych
wynosi 1887 sztuk, spalinowych 2511 sztuk, co stanowi odpowiednio
43 i 57 % caãego stanu.
Tab. 1. Wybrane serie lokomotyw spalinowych

Lp.
1
2
3
4

Oznaczenie serii
SM 42
SM 48
ST 44
ST 43

Lata produkcji
1965 - 1992
1967 - 1989
1965 - 1988
1965 - 1978

Liczba czynnych sztuk
1224
380
214
190

BiorĈc pod uwagč caãkowity wolumen przewozów towarowych, wynoszĈcy okoão 1,69 mld ton na rok naleİy zauwaİyþ, İe za jego lwiĈ
czčĤþ (84 %) odpowiada transport samochodowy, zaĤ okoão 12 % przewoİĈ koleje. RozpatrujĈc przewozy towarów wyraİone w milionach
tonokilometrów, ich caãkowita liczba wynosi okoão 280 000, z czego
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samochody wykonujĈ mniej wičcej 68 % caãej pracy przewozowej, zaĤ
kolej - 15 %.
Podziaã przewozów pasaİerskich ksztaãtuje sič nieco bardziej korzystnie dla kolei. Caãkowita liczba podróİnych w roku 2009 wyniosãa okoão 900 mln, z czego 32 % przypadão na kolej, zaĤ niemal 68 %
na samochody. UwzglčdniajĈc statystyki pasaİerokilometrów, praca przewozowa kolei wyniosãa okoão 18,7 mld paskm (37 %), samochodów 24,4 mld paskm (48 %), przy caãkowitej pracy przewozowej
wszystkich gaãčzi transportu równej 50,7 mld paskm. Na podstawie
powyİszego zestawienia moİna wnioskowaþ, İe o ile w dziedzinie przewozów pasaİerskich udziaãy kolei i samochodów na rynku przewozowym sĈ porównywalne, o tyle w dziedzinie transportu ãadunków kolej
zostaãa zdominowana przez samochody w proporcjach zbliİonych do
1:6 [2].
ObserwujĈc trendy w Ĥwiatowej polityce na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat, widaþ wyraĮnie dĈİenie krajów rozwiničtych do zapewnienia sobie i swoim koncernom naftowym stabilnych przyczóãków
w krajach zasobnych w znaczne zãoİa ropy. Chčþ zabezpieczenia sobie zawczasu dostčpu do istotnych, nie wykorzystanych jeszcze Įródeã oznacza, İe era coraz ostrzejszych konﬂiktów o bezpieczeęstwo
energetyczne dopiero sič rozpoczyna. Pozycja przetargowa Polski jako
globalnego gracza jest w tych zmaganiach niezwykle sãaba, jako paęstwa, które importuje ponad 90 % ropy i 70 % gazu na pokrycie potrzeb krajowej gospodarki. Wydobycie rodzimego wčgla moİe w caãoĤci
zaspokajaþ nasze potrzeby, ale import taęszego wčgla z kopalni odkrywkowych utrzymuje sič w ostatnich latach na poziomie wyİszym,
niİ eksport. Zasoby przemysãowe w iloĤci ponad 10 mld ton sĈ w stanie zaspokoiþ wãasne potrzeby przez okoão 100 lat przy obecnym poziomie i metodach wydobycia, ale pozostaje jeszcze 45 mld ton w tzw.
zãoİach bilansowych, które byþ moİe stanĈ sič dostčpne w niedalekiej
przyszãoĤci.
Moİliwy do wyobraİenia jest scenariusz, w którym w wyniku konﬂiktu politycznego dostawy ropy do Polski zostajĈ na okres kilku miesičcy wstrzymane. Po wykorzystaniu rezerwy krajowej (30 dni) moİna
zakontraktowaþ dostawy droİszego surowca do portów baãtyckich,
ale ta droga dostaw moİe ulec przerwaniu w wyniku wprowadzenia
blokady morskiej naszych portów. PochodzĈce z wydobycia krajowego i resztek importu paliwo powinno pokryþ zapotrzebowanie sãuİb,

110

Gisterek I.

ale transport samochodowy i spalinowy transport kolejowy zostaãyby
wãaĤciwie zatrzymane. W takiej sytuacji koniecznoĤþ dowozu podstawowych, koniecznych produktów i surowców spadãaby na kolej zelektryﬁkowanĈ i inne, alternatywne Ĥrodki transportu. Ze wzglčdu na
brak paliwa do pojazdów i maszyn zatrzymaniu ulegãyby takie sektory gospodarki, jak budownictwo, co spowodowaãoby odciĈİenie sieci
transportowych przez ustanie zapotrzebowania na kruszywa, cement
i inne towary masowe. Problemami, z którymi kolej elektryczna musiaãaby sič w takiej sytuacji zmierzyþ, sĈ przede wszystkim:
- brak wystarczajĈcej dostčpnoĤci – zelektryﬁkowanych linii na
terenie zakãadów wydobywczych i przetwórczych, terminali przeãadunkowych i wielu przedsičbiorstw kluczowych dla funkcjonowania gospodarki,
- trudnoĤci w zaopatrzeniu samej kolei w energič elektrycznĈ;
przykãadowo, Elektrociepãownia Wrocãaw posiada dwie drogi dowozu wčgla: barkami i kolejĈ. Po wyczerpaniu zasobów paliw
naftowych, odpadajĈ İegluga ĤródlĈdowa i obsãuga niezelektryﬁkowanej bocznicy, przez co zakãad musi zaprzestaþ produkcji,
- pomimo czasowego ograniczenia sumarycznej iloĤci towarów, ze
wzglčdu na wyãĈczenie dominujĈcego transportu samochodowego wystĈpi koniecznoĤþ przeniesienia kilkukrotnie zwičkszonych
przewozów.
Moİna zaproponowaþ dwie drogi unikničcia przez kraj tak zarysowanego scenariusza kryzysu. Pierwsza z nich, wzorowana na modelu szwajcarskim, zakãada stopniowĈ elektryﬁkacjč wszystkich linii,
bocznic i punktów przeãadunkowych o charakterze strategicznym
oraz jednoczesne zapewnienie tak zreorganizowanej sieci kolejowej
bezpiecznych, niezaleİnych od ﬂuktuacji politycznych Įródeã zasilania. W przypadku Szwajcarii znaczny nacisk poãoİono na hydroelektrownie, które jeszcze w latach 70. XX wieku generowaãy okoão 90 %
elektrycznoĤci, ale udziaã ich zmniejszyã sič do okoão 56 % w wyniku
uruchomienia reaktorów jĈdrowych; sieþ kolejowa jest zelektryﬁkowana w 99,7 %.
W przypadku Polski warto pokusiþ sič o stopniowe zwičkszanie
udziaãu energii ze Įródeã odnawialnych, przy jednoczesnym zapewnieniu potrzebnej rezerwy strategicznej w elektrowniach konwencjonalnych, zasilanych wčglem lub gazem ziemnym. Takie rozwiĈzanie
problemu wymagaãoby dodatkowo elektryﬁkacji okoão 8000 kilome-
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trów linii, co przy dzisiejszych cenach pochãončãoby okoão 8 mld zãotych i musiaão byþ procesem rozãoİonym na co najmniej kilka – kilkanaĤcie lat. Dodatkowo, wskazane jest stopniowe dostosowywanie
posiadanego taboru, a zwãaszcza pojazdów trakcyjnych, do rzeczywistych zapotrzebowaę – niejednokrotnie wyĤmiewany - jako przykãad
marnotrawstwa - jest przepis na „szynobus po polsku”: cičİka lokomotywa towarowa, jak ET22 i 1 – 2 wagony pasaİerskie.

Fot. 1. Nowa lokomotywa manewrowa kolei SBB o mocy 612 kW, maksymalnej prčdkoĤci 100 km/h, masie 44 ton i uciĈgu 120 kN, fot. Georg Trüb

Drugim scenariuszem odchodzenia od paliwowego uzaleİnienia
kraju jest wdroİenie nowego lub nowych sposobów zasilania lokomotyw, nie wymagajĈcych rozbudowy sieci trakcyjnej, poniewaİ na
wielu odcinkach szlaków o maãym natčİeniu przewozów jest to sãabo
opãacalne. Do udoskonalonych lub nowych metod zasilania moİna
zaliczyþ:
- generowanĈ w nowoczesny sposób parč,
- amoniak,
- wodór,
- gaz CNG,
- baterie,
- oraz sprčİone powietrze, które poniİej pokrótce omówiono.
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3. Alternatywne rodzaje napčdu
Te rodzaje paliw, które nie mogĈ w ãatwy i bezpoĤredni sposób posãuİyþ do napčdzania silników spalania wewnčtrznego, mogĈ byþ wykorzystane do zasilania silnika parowego nowej generacji. Wbrew obiegowej opinii, sztuka konstruowania lokomotyw parowych nie zostaãa
zapomniana kilkadziesiĈt lat temu – wiele krajów, zasobnych w wčgiel,
jak Chiny, Republika Poãudniowej Afryki czy Argentyna w latach 70.
i 80. konstruowaão wydajniejsze typy lokomotyw parowych. W latach
90. do tego grona doãĈczyãa szwajcarska wytwórnia DLM, powstaãa na
bazie znanej fabryki SLM w Winterthur. Liczne udoskonalenia i nowinki techniczne, moİliwoĤþ komputerowego wspomagania projektowania
oraz nowe moİliwoĤci w dziedzinie stosowania i obróbki materiaãów
konstrukcyjnych wspólnie przeãoİyãy sič na osiĈgničcie istotnego wzrostu wydajnoĤci tych lokomotyw, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na iloĤþ i czas trwania prac konserwacyjnych i uãatwienie
bieİĈcej eksploatacji. Przykãadowo, lokomotywy dostarczane dla szwajcarskiej kolei Brienz Rothorn Bahn w latach 1992 i 1996 charakteryzujĈ sič: zwičkszeniem mocy o 36 %, zwičkszeniem stosunku mocy do
masy o ponad 80 %, zmniejszeniem Ĥredniego zuİycia paliwa o ponad
40 % i zmniejszeniem zuİycia paliwa w przeliczeniu na pasaİera o ponad 60 % w porównaniu do uİytkowanych poprzednio na tej linii maszyn tej samej wytwórni z roku 1933 [3].

Fot. 2. Lokomotywa parowa ﬁrmy DLM dla kolei Brienz Rothorn Bahn
z roku 1992, fot. Andrew Bossi (Creative Commons)
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Nastčpnej generacji silnik parowy zostaã stworzony w roku 1996
przez ﬁrmč Enginion, naleİĈcĈ do grupy Volkswagen. Konstrukcja ta
zrywa z tradycyjnĈ komorĈ spalania, zastčpujĈc jĈ blokiem porowatej ceramiki, w którym silnie rozdrobnione paliwo spala sič w reakcji
ﬁzyko – chemicznej. Silnik o pojemnoĤci 1,0 litra, stworzony z myĤlĈ
o zastosowaniu w samochodzie Skoda Fabia od momentu uruchomienia osiĈgaã moc maksymalnĈ w 30 sekund, miaã moc 220 koni
mechanicznych i moment obrotowy 500 Nm, nie wymagaã stosowania
oleju silnikowego oraz emitowaã mniej niİ 10 % zanieczyszczeę dopuszczonych przez najbardziej restrykcyjne normy czystoĤci spalin.
Nie byã potrzebny równieİ znacznych rozmiarów zbiornik na wodč, poniewaİ ta krĈİyãa w obiegu zamkničtym, skraplajĈc sič w kondensatorze. Naleİy spodziewaþ sič, İe konstrukcja ta daãaby sič zastosowaþ
w wičkszych jednostkach o mocy kilku tysičcy koni mechanicznych,
mogĈc byþ napčdzana gazem, miaãem wčglowym lub innym, niepochodzĈcym od ropy naftowej paliwem. EfektywnoĤþ energetyczna takich silników wynosi 50 – 60 %, przy sprawnoĤci silników diesla nie
przekraczajĈcej 45 % i benzynowych niİszej od 30 %.
Kolejnym pomysãem, który w przeszãoĤci stanowiã realnĈ alternatywč dla silników napčdzanych benzynĈ lub ropĈ, jest amoniak. Wytwarzanie tego gazu jest moİliwe wszčdzie tam, gdzie jest dostčp do
powietrza, wody i energii elektrycznej, która powinna pochodziþ ze
Įródeã odnawialnych. Tak uzyskany amoniak jest obojčtny dla Ĥrodowiska jako paliwo, poniewaİ produktami spalania sĈ azot i para
wodna. Zastosowanie tego rodzaju napčdu w transporcie szynowym
juİ miaão miejsce w przeszãoĤci, na przykãad w tramwajach w Nowym
Orleanie w roku 1871 [4]. Lokomotywy, mogĈce pomieĤciþ doĤþ znacznych rozmiarów zbiorniki tego paliwa, wydaja sič szczególnie predestynowane do zasilania amoniakiem, zaĤ moİliwoĤþ wytwarzania go
w wielu miejscach kraju spowoduje znaczne zmniejszenie przewozów
paliwa w porównaniu do produktów ropopochodnych, uzyskiwanych
w kilku raﬁneriach.
Innym powszechnie wystčpujĈcym gazem, nadajĈcym sič do zastosowaę transportowych jest wodór. Ekologiczny sposób jego pozyskania polega na elektrolizie wody energiĈ pochodzĈcĈ ze Įródeã
odnawialnych, albo na wykorzystaniu zãóİ wčgla nie nadajĈcych sič
do wydobycia, czyli pozyskaniu metanu w wyniku zgazowania wčgla
i nastčpnie rozãoİeniu go na wčgiel i wodór. Unia Europejska w pro-
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gramie HyWays o wartoĤci okoão 3 mld euro zamierza nakreĤliþ ramy
energetyki wodorowej do roku 2050, sprawdzajĈc rzeczywiste moİliwoĤci wielu zastosowaę prototypowych i laboratoryjnych. W obecnych
realiach bardziej opãaca sič pozyskiwaþ wodór z paliw kopalnych, co
stawia pod znakiem zapytania jego ekologicznoĤþ (choþ i tak nastčpuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 60 %), poniewaİ caãkowita efektywnoĤþ energetyczna cyklu „od studni do koãa” jest relatywnie niska i wynosi okoão 25 %. Przemysã samochodowy, po krótkim
okresie zachwytu nad nowĈ technologiĈ pod koniec lat 90. znacznie
ostudziã swój entuzjazm i obecnie poszukuje innych sposobów rozwoju alternatywnych Įródeã napčdu.
Mniej korzystnymi pod wzglčdem ekologicznym, ale realnymi alternatywami dla paliw ropopochodnych sĈ róİne rodzaje gazu, jak CNG
czy LPG. Drugi z wymienionych, jako pochodzĈcy ze zãóİ gazu ziemnego lub z procesu raﬁnacji ropy naftowej jako produkt uboczny, nie
speãnia wãaĤciwie postulatu uniezaleİnienia Polski od zagranicznych
dostaw. Natomiast gaz ziemny, wystčpujĈcy równieİ w zãoİach ãupkowych, jest obecnie tematem niezwykle modnym, poniewaİ zwiĈzane
sĈ z nim nadzieje na zapewnienie krajowi bezpieczeęstwa energetycznego przez znaczne zwičkszenie wydobycia wãasnego. Gaz ten, sprčİony pod ciĤnieniem 20 – 25 atmosfer stanowi realnĈ alternatywč dla
dotychczasowych paliw, a technologia jego stosowania jest juİ opracowana. W Argentynie i Brazylii porusza sič okoão 2,5 mln samochodów napčdzanych w ten sposób. Ze wzglčdu na fakt, İe zasadniczym
skãadnikiem CNG jest metan, spalanie przebiega spokojniej, a emisja
zanieczyszczeę jest nieco niİsza, niİ dla benzyny czy ropy. Zastosowanie tego rodzaju napčdu w lokomotywach nie wymagaãoby specjalnie
wielkich nakãadów na rozwój infrastruktury, wystarczy bowiem zbudowaþ lub przebudowaþ stacje tankowania i podãĈczyþ je do ogólnokrajowej sieci gazowniczej.
Inne rodzaje napčdów mogĈ znaleĮþ zastosowanie w szczególnych
sytuacjach, na przykãad w duİych zakãadach przemysãowych. Dostčp
do pary technologicznej lub sprčİonego powietrza pozwala na wskrzeszenie idei parowozów bezogniowych, które w rzeczywistoĤci byãy tylko
duİymi zbiornikami ciĤnieniowymi. Konstrukcja taka pozwala na kilka
godzin nieprzerwanej pracy z prčdkoĤciami wystarczajĈcymi do manewrów, jej wielkĈ zaletĈ jest dopuszczenie do ruchu w strefach zagroİenia poİarem lub wybuchem. Ponowne uİytkowanie takich lokomotyw
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pozwoliãoby na ekonomicznĈ obsãugč wybranych bocznic, ale nie stanowi rozwiĈzania problemu zastĈpienia istniejĈcego taboru spalinowego
nowymi konstrukcjami. Do ciekawostek moİna zaliczyþ fakt, İe parowozy bezogniowe sĈ niezwykle oszczčdne, poniewaİ nie posiadajĈ İadnego silnika, który podczas postoju trwajĈcego nawet 70 % czasu pracy
lokomotywy manewrowej pracuje na biegu jaãowym [4].

Fot. 3. Parowóz bezogniowy podczas napeãniania zbiornika w browarze
Falken, fot. DLM

Napčd bateryjny w pojazdach nie jest nowym rozwiĈzaniem, poniewaİ juİ ponad sto lat temu budowano wagony akumulatorowe systemy Wittfelda i innych, zdolne do rozwijania prčdkoĤci maksymalnej
70 km/h, o pojemnoĤci ponad 100 pasaİerów i zasičgu okoão 300 km.
Ze wzglčdu na fakt, İe w technice przechowywania energii elektrycznej nie nastĈpiã od tego czasu İaden przeãom w relacji pojemnoĤci
akumulatora do jego wymiarów i cičİaru, zespoãy baterii w pojeĮdzie
bardzo ograniczajĈ jego ãadownoĤþ, a zbudowanie lokomotywy o mocy
kilku tysičcy koni mechanicznych i odpowiednim zasičgu nadal nie
jest moİliwe przy ograniczonych nakãadach ﬁnansowych. Ponadto,
pojemnoĤþ akumulatorów zmniejsza sič po kilku tysiĈcach cykli naãadowania i rozãadowania. Ich obsãuga wymagaãaby zorganizowania
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wielu placówek na terenie caãego kraju, zajmujĈcych sič ãadowaniem
pojazdów oraz utrzymaniem samych zespoãów baterii, co wywarãoby
znaczny negatywny wpãyw na opãacalnoĤþ caãego przedsičwzičcia.

4. Podsumowanie
W latach 2000 – 2009 nastĈpiã w Polsce wzrost iloĤci przewoİonych ãadunków o 33 %, przy dynamice przewozów samochodowych
wynoszĈcej 42 % i kolejowych 8 %. Poza tym, niemal 60 % polskich
lokomotyw napčdzanych jest silnikami spalinowymi. Zestawienie powyİszych faktów wyraĮnie wskazuje, İe krajowy transport w znakomitej wičkszoĤci uzaleİniony jest od zagranicznej ropy naftowej, której
cena i ciĈgãoĤþ dostaw zaleİĈ od chwilowej koniunktury i coraz czčĤciej stanowiĈ narzčdzie rozgrywki politycznej. OkazjĈ do zmiany tego
niekorzystnego stanu rzeczy jest nieuchronna wymiana okoão 2500
starzejĈcych sič lokomotyw spalinowych. DecyzjĈ strategicznĈ, o konsekwencjach rozãoİonych na najbliİsze 40 – 50 lat bčdzie Įródão napčdu tych nowych jednostek: pozostanie przy paliwach ropopochodnych
oznacza brak inwestycji w infrastrukturč kolejowĈ, ale skazanie sič
na trwajĈcĈ juİ walkč o dostčp do topniejĈcych zãóİ ropy, albo – za
cenč pewnych nakãadów poniesionych na modernizacjč i rozbudowč
towarzyszĈcej infrastruktury kolejowej - uniezaleİnienie sič od zagranicznych dostaw i nieekologicznych surowców. Ze wzglčdu na fakt,
İe w transporcie kolejowym przewoİenie duİych objčtoĤci paliwa (na
przykãad w postaci wagonu – cysterny na paliwo gazowe) na potrzeby
trakcyjne pozostaje wãaĤciwie bez wpãywu na osiĈgi pojazdów, najbardziej poİĈdanym kierunkiem byãaby dywersyﬁkacja Įródeã zaopatrzenia. Wytwarzanie ekologicznych paliw w miejscu stacjonarnego dostčpu do taniej i czystej energii elektrycznej, pochodzĈcej przykãadowo
z hydroelektrowni, pozwoliãoby na stworzenie lokalnych sieci dystrybucji, nie obciĈİajĈcych linii kolejowych masowymi przewozami. Wysoce poİĈdane jest równieİ zwičkszenie udziaãu transportu szynowego
w ogólnej pracy przewozowej, zwãaszcza przez obsãugč klientów indywidualnych w postaci mniejszych zakãadów przemysãowych, dostawy
towarów do miast za pomocĈ transportów kontenerowych czy wykorzystanie zalet transportu kombinowanego do znacznego zmniejszenia zarówno udziaãu, jak i tranzytu samochodów cičİarowych.
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ALTERNATIVE POWER SOURCES
FOR RAILWAY TRANSPORT
Summary
It is of crucial importance to provide reliable, clean energy sources for transportation in Poland. It can be achieved in two ways,
either by continuing the electriﬁcation of the railway network, or
by ﬁnding fuel sources alternative to fossil ones. The aging diesel
rolling stock will have to be replaced with the new ones soon, thus
it creates a possibility of bringing the new quality to Polish railways. The alternative sources of power modern steam, ammonia,
natural gas or hydrogen have been considered among others.
Keywords: railway transport, diesel locomotive, energetic safety
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MOįLIWOģCI PRZYSTOSOWANIA
PODSYPKOWEJ NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ
DO EKSPLOATACJI Z DUįYMI PRČDKOģCIAMI
Streszczenie
IstniejĈ rozmaite moİliwoĤci przystosowania toru podsypkowego do ruchu kolei duİych prčdkoĤci. Moİna to uzyskaþ mičdzy innymi z zastosowaniem İywicznej stabilizacji podsypki oraz
stosowaniem podkãadów z wibroizolacjĈ. Zmodyﬁkowana w ten
sposób konstrukcja nawierzchni powinna byþ w stanie przenosiþ
obciĈİenia od szybkich pociĈgów. Artykuã zawiera opis badaę laboratoryjnych i symulacji komputerowej zachowania konglomeratu tãuczniowo – İywicznego, jak równieİ wyniki badaę skutecznoĤci zastosowania podkãadów strunobetonowych z wibroizolacjĈ.
Sãowa kluczowe: tor kolejowy, İywiczna stabilizacja podsypki, podkãady z wibroizolacjĈ

1. Wstčp
Nadrzčdnym celem przystosowania nawierzchni kolejowej i podtorza do eksploatacji z duİymi prčdkoĤciami jest zapewnienie im
w znacznym stopniu ograniczonych zmian cech geometrycznych
w czasie, przy zachowaniu cech sprčİystych odpowiadajĈcych obecnie stosowanym rozwiĈzaniom klasycznym. Bezpieczeęstwo eksploatacji z prčdkoĤciami powyİej 200 km/h wymaga zachowania bardzo
zaostrzonych wymagaę odnoĤnie ksztaãtu i przestrzennego poãoİenia
1 dr inĔ. Politechnika Wrocäawska, Zakäad Infrastruktury Transportu Szynowego, e-mail: igor.gisterek@pwr.wroc.pl
2 dr hab. inĔ., prof. PWr, Politechnika Wrocäawska, Zakäad Infrastruktury Transportu Szynowego, e-mail: marek.kruzynski@pwr.wroc.pl
3 mgr inĔ., Politechnika Wrocäawska, Zakäad Infrastruktury Transportu Szynowego, e-mail: ewelina.kwiatkowska@pwr.wroc.pl
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toru. Warunki te mogĈ byþ speãnione, jeİeli zostanie zwičkszona odpornoĤþ podsypki na obciĈİenia dynamiczne z jednej strony, a z drugiej zmniejszone jej obciĈİenia. Moİna to uzyskaþ stosujĈc powierzchniowĈ stabilizacjč pryzmy podsypki İywicami syntetycznymi oraz
elastycznĈ warstwč, równieİ z tworzyw sztucznych, na powierzchni
podstawy podkãadów. Zabiegi wzmacniajĈce i stabilizujĈce naleİy zastosowaþ równieİ w podtorzu, od podãoİa i odwodnienia poczynajĈc,
a na warstwie tworzĈcej torowisko koęczĈc. Tak zmodyﬁkowana konstrukcja drogi kolejowej bčdzie w stanie sprostaþ wymaganiom kolei
duİych prčdkoĤci i powinna z powodzeniem konkurowaþ z nawierzchniami bezpodsypkowymi.

2. Wzmocnienie pryzmy podsypki
2.1.Stabilizacja podsypki İywicami syntetycznymi
Proponowanym sposobem na poprawč wãaĤciwoĤci i zachowania
toru klasycznego jest modyﬁkacja podsypki tãuczniowej, która nie wyklucza stosowania nietypowych podkãadów i równolegãych usprawnieę innych elementów skãadowych toru. Poniewaİ podsypka jako
równoziarnisty, trudno zagčszczany materiaã kamienny nie posiada
wytrzymaãoĤci na rozciĈganie, poİĈdane byãoby dodanie takiej cechy.
Moİna to osiĈgnĈþ przez wprowadzenie pomičdzy ziarna lub w caãĈ
wolnĈ przestrzeę mičdzy ziarnami dodatkowego materiaãu, który nada
powstaãemu w ten sposób konglomeratowi pewnĈ wytrzymaãoĤþ na
rozciĈganie. W ten sposób nadana spójnoĤþ powinna zapobiec rozpeãzaniu sič pryzmy podsypki, wywoãanemu oddziaãywaniami dynamicznymi od przejeİdİajĈcych z duİĈ prčdkoĤciĈ pociĈgów i zapobiegnie
podrywaniu pojedynczych ziaren tãucznia [1]. Tworzywami nadajĈcymi sič do wiĈzania ze sobĈ ziaren podsypki sĈ przede wszystkim İywice syntetyczne. Przy zaãoİeniu stabilnego podãoİa, poİĈdanego na
liniach nowo budowanych oraz modernizowanych szlakach linii magistralnych, naleİy uznaþ, İe wičkszoĤþ odksztaãceę trwaãych zachodzi
w warstwie podsypki. Zjawisko to wynika ze zãoİenia kilku podstawowych czynników, jak:
- naraİenie podsypki na wysokie obciĈİenia, przekazywane prosto z podkãadów,
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- charakter kruszywa zabudowywanego w podsypce, które jest
materiaãem równoziarnistym i wãaĤciwie niezagčszczalnym, wičc
pod wpãywem przyspieszeę poziomych i pionowych o zwrocie
skierowanym w górč zachodzi zjawisko rozgčszczania oĤrodka,
- brak dociĈİenia warstwy podsypki przez wyİsze, leİĈce nad niĈ,
tak jak ma to miejsce w przypadku warstwy ochronnej czy podtorza.
Badania dowodzĈ, İe udziaã osiadaę podsypki w caãkowitych osiadaniach toru zawiera sič w przedziale 67 – 73 % [2], przy czym pierwsza wartoĤþ jest charakterystyczna dla podkãadów drewnianych, zaĤ
druga – dla betonowych. Róİnica w wartoĤciach tãumaczona jest innymi charakterystykami tãumienia dla drewna i betonu, przez co inny
charakter i wielkoĤþ majĈ drgania przekazywane na podsypkč. Trwaãe
osiadania toru wynoszĈ okoão 0,30 mm/Tg dla toru na podkãadach
drewnianych i okoão 0,55 mm/Tg dla podkãadów betonowych.

Rys. 1. Przykãadowe udziaãy elementów podãoİa podkãadów w trwaãych
osiadaniach toru i tempo narastania osiadaę: 1 - podsypka, 2 - warstwa
ochronna, 3 - podtorze [3]

Na tej podstawie moİna przyjĈþ, İe czčĤciowe wyeliminowanie
trwaãych osiadaę podkãadów w podsypce lub znaczĈce ich ograniczenie jest moİliwe do uzyskania za pomocĈ sklejenia ziaren tãucznia ze
sobĈ, czyli zastosowanie zamiast oĤrodka niespoistego, konglomeratu
tãuczniowo – İywicznego posiadajĈcego spójnoĤþ. Dzički temu uzyska
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sič wydãuİenie okresów mičdzynaprawczych, czyli obniİenie nakãadów na utrzymanie toru. Zastosowanie takiej technologii pozwoli teİ
na istotne obniİenie kosztów budowy nowych linii, przeznaczonych
dla duİych prčdkoĤci w porównaniu z nawierzchniami bezpodsypkowymi.
W celu udowodnienia skutecznoĤci stabilizacji podsypki metodĈ
sklejania jej ziaren İywicami syntetycznymi przeprowadzono cykl badaę [4]. Oznaczono spójnoĤþ konglomeratu w warunkach laboratoryjnych i na tej podstawie wyliczono zmniejszenie odksztaãceę pryzmy
podsypki w torze oraz ograniczenie osiadania podkãadów.
Badania przeprowadzono jako testowanie wytrzymaãoĤci belki swobodnie podpartej na zginanie, pod dwupunktowym obciĈİeniem.

Rys. 2. Schemat podparcia i obciĈİenia badanych belek

Stosownych obliczeę dokonano za pomocĈ programu do analizy
statycznej pãaskich konstrukcji prčtowych RM-Win v. 1.22.
W badaniach uzyskano maksymalnĈ wartoĤþ siãy ãamiĈcej
P = 800 N = 0,8 kN, natomiast najcičİsza badana belka miaãa masč
25,79 kg, co w przeliczeniu daje wartoĤþ obciĈİenia rozãoİonego
q = 343,9 N/m = 0,344 kN/m. Dla takiego schematu statycznego
oraz zadanych obciĈİeę uzyskano maksymalny moment zginajĈcy
M = 175 Nm oraz maksymalnĈ siãč tnĈcĈ T = 903 N. Po podstawieniu
obciĈİenia jedynie cičİarem wãasnym do wzoru na ǔmax uzyskuje sič
wartoĤþ ǔmax = 0,026 MPa, która odpowiada spójnoĤci konglomeratu.
Przeprowadzone badania wykazaãy, İe uİyta do nich İywica syntetyczna pozwala na uzyskanie z tãuczniem granitowym kompozytu
wykazujĈcego spójnoĤþ i przenoszĈcego naprčİenia rozciĈgajĈce od
0,027 do 0,311 MPa. Dzički tym wãasnoĤciom kompozyt moİe znaleĮþ
zastosowanie jako powãoka zabezpieczajĈca i stabilizujĈca pryzmč
podsypki kolejowej. Analiza numeryczna schematu nawierzchni kolejowej z podsypkĈ stabilizowanĈ İywicĈ syntetycznĈ powierzchniowo,
na gãčbokoĤþ 10 – 50 cm wykazaãa szereg pozytywnych zjawisk w po-
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równaniu z podsypkĈ nie stabilizowanĈ. Uzyskano wzrost statecznoĤci pryzmy podsypki objawiajĈcej sič zmniejszeniem osiadania podkãadów i wypierania ziaren tãucznia. Analizowano model nawierzchni
w przekroju poprzecznym (rys.3) i w przekroju podãuİnym (rys.4).

Rys. 3. Przykãadowy widok poãowy modelu w przekroju poprzecznym z zastosowaniem warstwy stabilizowanej w streﬁe obsypania czóã podkãadów
i na skarpach pryzmy podsypki

Rys. 4. Przykãadowy widok modelu w przekroju podãuİnym z zastosowaniem warstwy stabilizowanej w okienkach mičdzypokãadowych
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Z przeprowadzonej analizy uzyskano pozytywne wyniki charakteryzujĈce sič korzystnym wpãywem powierzchniowej stabilizacji podsypki
na stan odksztaãceę podsypki i przemieszczeę podkãadów. Przykãadowe wykresy wyników przedstawiono na rysunkach 5 i 6.

Rys. 5. Wykres zaleİnoĤci pomičdzy maksymalnymi przemieszczeniami
pionowymi Uy a gruboĤciĈ warstwy stabilizowanej w modelach A i B

Rys. 6. Wykres zaleİnoĤci pomičdzy maksymalnymi przemieszczeniami
pionowymi Uy a gruboĤciĈ warstwy stabilizowanej w modelu C
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Jako model A oznaczono wariant ze stabilizacjĈ tylko strefy obsypania czóã podkãadów, natomiast jako model B – ze stabilizacjĈ strefy
obsypania czóã podkãadów i skarp pryzmy podsypki w przekroju poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 3. Model C odpowiada podãuİnemu
przekrojowi nawierzchni kolejowej wedãug rysunku 4.
Obydwa przedstawione wykresy wskazujĈ jednoznacznie na
zmniejszenie osiadaę podkãadów dzički zastosowaniu stabilizacji górnej strefy posypki, SkutecznoĤþ stabilizacji zaleİy jednak od gruboĤci
warstwy stabilizowanej i dla warstwy o gruboĤci 10 cm wynosi okoão
3%, ale dla 35 cm wzrasta do 6,5-7,3%, przy jednokrotnym obciĈİeniu. Przy wielokrotnym obciĈİeniu, jak to ma miejsce w nawierzchni
kolejowej, efekty bčdĈ równieİ zwielokrotnione.
Ponadto naleİy zaznaczyþ, İe powierzchniowa stabilizacja podsypki
w wičkszym jeszcze stopniu zwičksza opór na boczne przemieszczenia
podkãadów i zabezpiecza ziarna podsypki przed podrywaniem przez
tabor poruszajĈcy sič z duİymi prčdkoĤciami.
2.2.Zbrojenie podsypki geosiatkami
Zbrojenie kruszyw geosiatkami, a w szczególnoĤci podsypki kolejowej moİe w porównywalnym stopniu jak stabilizacja powierzchniowa İywicami syntetycznymi przyczyniþ sič do dalszego ograniczenia
osiadaę podkãadów podczas eksploatacji torów kolejowych z duİymi
prčdkoĤciami. Brakuje jednak udokumentowanych badaę potwierdzajĈcych skutecznoĤþ takiego rozwiĈzania. DochodzĈ do tego wĈtpliwoĤci, czy warstwy geosiatki uãoİone nawet tylko w dolnej streﬁe
pryzmy podsypki nie utrudniĈ procesów technologicznych zwiĈzanych
z utrzymaniem toru nie mówiĈc juİ o oczyszczaniu czy wymianie podsypki oraz naprawach podtorza, na przykãad z wykorzystaniem maszyny AHM800R.
3. Ograniczenie obciĈİeę dynamicznych podsypki i podtorza
3.1.Wibroizolacja mičdzy podkãadami i podsypkĈ
Powszechne wprowadzenie do eksploatacji podkãadów betonowych
w miejsce drewnianych niesie ze sobĈ pewne ujemne zjawiska charakteryzujĈce sič mičdzy innymi przeciĈİeniami dynamicznymi podãoİa, co czčsto powoduje jego zwičkszone deformacje. Beton, a w szczególnoĤci beton sprčİony ma charakterystykč sprčİysto-kruchĈ pod-
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czas gdy drewno jest bardziej sprčİysto-plastyczne i posiada znacznie
mniejszĈ twardoĤþ. Dzički temu podkãady drewniane lepiej tãumiĈ
drgania i w wičkszym stopniu pochãaniajĈ energič przekazywanĈ od
kóã pojazdów na podsypkč i podtorze. Zbliİenie charakterystyk dynamicznych podkãadów betonowych do drewnianych moİna osiĈgnĈþ
stosujĈc warstwy wibroizolacyjne mičdzy podkãadami a podsypkĈ,
uzyskujĈc w ten sposób lepsze tãumnie drgaę, mniejsze obciĈİenia
dynamiczne podsypki oraz ochronč przed przeciĈİeniami dynamicznymi podtorza.
Podkãady, z dodatkowĈ warstwĈ tãumiĈcĈ drgania przekazywane na
podsypkč, nazywane dalej „podkãadami z wibroizolacjĈ” (w literaturze
niemieckiej nazywane „besohlte Schwellen” czyli podkãady podzelowane)
sĈ juİ obecnie stosowane w praktyce gãównie na kolejach niemieckich.
Badania tego efektu prowadzone byãy na Politechnice Wrocãawskiej [5]
oraz w oĤrodkach zagranicznych [6]. Warstwa izolacji antywibracyjnej
powinna byþ sprčİysto – plastyczna, zespolona w sposób trwaãy z dolnĈ
powierzchniĈ podkãadu betonowego, odporna na oderwanie, rozerwanie i przebicie przez ziarna podsypki tãuczniowej.
Szczególnie w obecnym stadium rozwoju konstrukcji nawierzchni
kolejowej zwiĈzanych z przystosowaniem do coraz wičkszych obciĈİeę
i prčdkoĤci, dochodzi do jej przesztywniania. Wpãywa na to zwičkszenie gabarytów podkãadów, ich masy, powierzchni styku z podsypkĈ
i powierzchni przekroju poprzecznego. Zwičkszenie sztywnoĤci nawierzchni kolejowej powoduje bezpoĤrednio wzrost siã dynamicznych
w styku kóã z szynami, a w efekcie zwičkszenie obciĈİeę dynamicznych podsypki i podtorza. Zastosowanie sprčİysto- plastycznej warstwy wibroizolacji na powierzchni podstawy podkãadów moİe zãagodziþ
ten efekt, a przy odpowiednim doborze materiaãu warstwy wibroizolacyjnej i jej gruboĤci caãkowicie go zlikwidowaþ. Uzyskana w ten sposób konstrukcja, ãagodniej oddziaãujĈc na podsypkč w pewnej mierze
ochroni równieİ podtorze przed przeciĈİeniami i przed nadmiernymi
lokalnymi deformacjami.
3.2. Badania eksperymentalne skutecznoĤci wibroizolacji
podkãadów kolejowych
W celu wykazania skutecznoĤci stosowania wibroizolacji podkãadów kolejowych przeprowadzono pomiary laboratoryjne czterech typów podkãadów kolejowych. Analizie statycznej i dynamicznej podda-
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no podkãady drewniane, betonowe, betonowe z wibroizolacjĈ z gumy
mikroporowatej i betonowe z wibroizolacjĈ z folii PCV. W badaniach
symulacyjno-modelowych z wykorzystaniem modelu ﬁzycznego uzyskano wyniki potwierdzajĈce skutecznoĤþ zastosowania wibroizolacji
do podkãadów betonowych. Stwierdzono zmniejszenie przemieszczeę
i przyspieszeę drgaę pionowych torowiska do 40% dla przyjčtych modeli ﬁzycznych konstrukcji nawierzchni kolejowej. Badania miaãy na
celu porównanie oddziaãywaę dynamicznych na torowisko przy podkãadach drewnianych, betonowych oraz betonowych z wibroizolacjĈ.
Stanowisko badawcze (rys. 7) zbudowano z:
- szyny S49 o dãugoĤci 30 cm przymocowanej do odcinka podkãadu dãugoĤci 45 cm przytwierdzeniem typu K, z przekãadkĈ z pãyty pilĤniowej gruboĤci 5 mm i podkãadkĈ PCV o gruboĤci 3 mm
(przy podkãadach betonowych),
- warstwy podsypki tãuczniowej zabudowanej w pojemniku o wymiarach 70 x 70 x 66 cm, umoİliwiajĈcym wykonanie pomiarów
przemieszczeę i przyĤpieszeę drgaę,
- warstwy wibroizolacyjnej mičdzy podkãadem a podsypkĈ,
- wzbudnika udarowego realizujĈcego jednokrotny impuls siãy przy
pomocy spadajĈcej masy m = 1775 g z wysokoĤci h = 165 cm,
- podkãadów kolejowych: podkãad drewniany (d), podkãad betonowy bez wibroizolacji (b), podkãad betonowy z wibroizolacjĈ
z gumy mikroporowatej gruboĤci 12 mm na dolnej powierzchni
podkãadu(bi), podkãad betonowy z wibroizolacjĈ z folii PCV o gruboĤci 0,7 mm na powierzchni podkãadu i na bokach( bj).

Rys. 7. Rozmieszczenie punktów pomiarowych: a, b, f- pomiar przemieszczeę i przyĤpieszeę pionowych, c, d, e- pomiar przemieszczeę i przyĤpieszeę poziomych
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Badania statyczne obejmowaãy obciĈİenie kaİdego z czterech modeli z podkãadami typu: b, d, bi, bj siãĈ 5,5 kN i pomiar ich przemieszczeę pionowych. Badanie przeprowadzono w celu uzyskanie parametru porównawczego reakcji modeli badawczych na wzbudzenie i charakterystyki sprčİystoĤci podparcia szyn.

Rys.8. Charakterystyki sprčİystoĤci podparcia szyn dla modeli :b, d, bi,
bj. [5]

Wyniki pomiarów statycznych przedstawiono na rys. 8, obrazujĈcym charakterystyki sprčİyste podparcia szyn. NajsztywniejszĈ konstrukcjĈ nawierzchni okazaã sič model skonstruowany z podkãadu
betonowego bez wibroizolacji. Do najbardziej podatnej nawierzchni
zakwaliﬁkowano podkãady betonowe z wibroizolacjĈ z mikrogumy.
Badania dynamiczne równieİ wykazaãy, İe zastosowanie wibroizolacji podkãadów betonowych zbliİa je do charakterystyk dynamicznych
podkãadów drewnianych. Przy zastosowaniu wibroizolacji typu mičkkiego z mikrogumy przy podkãadach betonowych stwierdzono redukcjč amplitud przyĤpieszeę drgaę o 40 % w porównaniu z podkãadami
betonowymi bez wibroizolacji (tab. 1). Badania dynamiczne przeprowadzono za pomocĈ wzbudnika udarowego realizujĈcego jednokrotny
impuls siãy. Miarč sprčİystoĤci przyjčto w postaci wspóãczynnika „k”
obrazujĈcego stosunek przyãoİonej siãy do przemieszczenia pionowego
torowiska. Parametr ten dla podkãadów betonowych z wibroizolacjĈ
jest znacznie mniejszy niİ dla podkãadów betonowych bez wibroizolacji i nawet niİ dla podkãadów drewnianych.
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Tab.1. ZaleİnoĤþ przyspieszeę drgaę od sztywnoĤci podparcia podkãadów
dla róİnych badanych modeli [5]

Model nawierzchni
bi
bj
d
b

k[kN/mm]
2,10
4,58
4,91
5,39

Aa[mm/s2]
2,77
3,51
3,92
4,65

Badania dynamiczne miaãy równieİ na celu pomiar przyspieszenie
drgaę przekazywanych na podtorze przez podsypkč. Pomiary wykazaãy, İe przyspieszenie drgaę przekazywanych na podtorze przez podsypkč przy podkãadach drewnianych jest mniejsze niİ przy betonowych o 15%, a przy zastosowaniu wibroizolacji redukcja przyĤpieszeę
drgaę jest rzčdu 25% i 40% (tab.2).
Tab. 2. ZaleİnoĤþ przyspieszeę drgaę od sztywnoĤci podparcia podkãadów
w zaleİnoĤci od badanego modelu [5]

Model nawierzchni

k[kN/mm]

bi
bj
d
b

2,10
4,58
4,91
5,39

[%]
40
25
15
-

- przyspieszenie drgaę i-tego modelu nawierzchni,
- przyspieszenie drgaę modelu z nawierzchniĈ betonowĈ.

Wyniki pomiarów dynamicznych i statycznych wykazujĈ skutecznoĤþ stosowania wibroizolacji podkãadów betonowych w celu ochrony
podsypki i podtorza kolejowego przed nadmiernymi przemieszczeniami i przyĤpieszeniami. Z interpretacji wyników pomiarów wynika, İe
zastosowanie cienkiej warstwy izolacyjnej w podkãadzie betonowym
daje lepsze efekty niİ stosowanie podkãadów drewnianych. Zastosowanie wibroizolacji poprawia warunki eksploatacji podsypki i podtorza poniewaİ pod podkãadami zmniejszajĈ sič maksymalne naprčİenia w podsypce, których dziaãanie jest najbardziej destrukcyjne dla
konstrukcji drogi kolejowej.
3.3. Badania terenowe skutecznoĤci wibroizolacji podkãadów
kolejowych
Badania podkãadów z wibroizolacjĈ przeprowadzano równieİ na
nowobudowanych liniach kolejowych w Niemczech i Austrii. Podkãady
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betonowe z wibroizolacjĈ zastosowano na liniach wysokich prčdkoĤci o dopuszczalnej prčdkoĤci powyİej 250 km/h. Na badanych odcinkach wbudowano szeĤþ róİnego rodzaju nawierzchni kolejowych
podsypkowych i zastosowano dwa typy podkãadów z wibroizolacjĈ
o sztywnoĤci 35 kN/mm i 70 kN/mm.
Po dwóch latach eksploatacji przeprowadzono pomiary przemieszczeę pionowych wystčpujĈcych na badanych odcinkach (rys. 9). Wyniki pomiarów dajĈ jednoznacznĈ odpowiedĮ na pytanie o skutecznoĤþ
wibroizolacji. Na odcinku z podkãadami z wibroizolacjĈ stwierdzono
prčdkoĤþ przyrostu maksymalnych bãčdów poãoİenia wysokoĤciowego ok. 0.7 mm/rok, a dla podkãadów bez wibroizolacji bãčdy poãoİenia wysokoĤciowego narastaãy mičdzy 2,5 – 4 mm/rok, czyli 4-5 razy
szybciej, w najkorzystniejszej sytuacji.
Wzrost osiadania przy pokãadach z wibroizolacjĈ jest co najmniej
o 25 % mniejszy niİ toru z podkãadami bez wibroizolacji. Daje to poİĈdane wydãuİenie czasu miedzy kolejnymi regulacjami toru.

Rys. 9. Krzywa przemieszczeę pionowych [7]

W Niemczech przeprowadzono pomiary równieİ na odcinkach nowobudowanych linii kolejowych z trzema typami nawierzchni. Pierwszy badany odcinek zbudowano z podkãadów typu B70 o sztywnoĤci
wibroizolacji 70 kN/mm (twarda) i z podkãadów typu B90 z wibroizolacjĈ o sztywnoĤci 80 kN/mm (twarda). Drugi odcinek badawczy zbudowano z podkãadów typu B90 z wibroizolacjĈ o sztywnoĤci 57 kN/
mm (mičkka) i z podkãadów B70 z wibroizolacjĈ o sztywnoĤci 50 kN/
mm (mičkka). Trzeci odcinek wykonano z podkãadów bez wibroizolacji
typu B70 i B90.
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Pomiary przeprowadzono za pomocĈ pociĈgu ICE-1 jadĈcego z prčdkoĤciĈ 250 km/h. Wyniki pomiarów (rysunek 10 i 11), dowodzĈ, İe
podkãady ze sztywnĈ wibroizolacjĈ 70 - 80 kN/mm wykazujĈ zmniejszenie obciĈİeę tãucznia o 10 - 50% w wičkszoĤci zakresów widma
czčstoĤci. Na skutek zastosowania wibroizolacji nastčpuje zmiana
czčstotliwoĤci rezonansowej wskutek nowego poziomu sprčİynowania
(rysunek 10 i 11). PorównujĈc odcinki ze sztywnĈ i mičkkĈ wibroizolacjĈ stwierdzono, İe przy mičkkiej otrzymuje sič nieco mniejsze obciĈİenie tãucznia w porównaniu z twardĈ.

Rys. 10. ObciĈİenia tãucznia na sztywnym podãoİu dla podkãadów z mičkkĈ wibroizolacjĈ (czerwona krzywa), z twardĈ (niebieska) oraz podkãadów
bez wibroizolacji (czarna krzywa) [8]
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Rys. 11. Porównanie obciĈİeę podsypki [9]

Z analizy wynika, İe dla przedziaãu niskich czčstoĤci w zakresie
0-10 Hz efekt wibroizolacji wynosi 30-40 %, w zakresie od 10-100 Hz
jest bardzo wyraĮny i znaczĈcy sičgajĈcy nawet 70 %,a w zakresie czčstotliwoĤci powyİej 100 Hz jest zmienny, ale powyİej 400 Hz jest bardzo korzystny sičgajĈcy nawet 90%. CzčstotliwoĤci powyİej 400 Hz sĈ
charakterystyczne dla prčdkoĤci jazdy pociĈgów powyİej 250 km/h.
4. Podsumowanie
Przedstawione w opracowaniu wyniki badaę i wnioski wynikajĈce
z ich analizy, wyraĮnie wskazujĈ na korzystne efekty stosowania podkãadów strunobetonowych z wibroizolacjĈ w poãĈczeniu z powierzchniowĈ stabilizacjĈ podsypki. Dotyczy to szczególnie modernizacji istniejĈcych i budowy nowych linii przeznaczonych do eksploatacji ze
zwičkszonymi i z duİymi prčdkoĤciami powyİej 160 km/h. RozwiĈzanie to naleİaãoby wykorzystaþ przy projektowaniu i budowaniu nowej
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linii ãĈczĈcej Wrocãaw i Poznaę z WarszawĈ oraz przy modernizacji
linii magistralnych takich jak CMK czy E-59. Zastosowanie tam powierzchniowej stabilizacji chemicznej podsypki i podkãadów strunobetonowych z wibroizolacjĈ pozwoliãoby na zrekompensowanie zwičkszenia sztywnoĤci torowiska i znaczĈco wydãuİyãoby okresy mičdzynaprawcze. Efekt ten moİna uzyskaþ dzički zwičkszeniu odpornoĤci
podsypki na odksztaãcenia pionowe i poziome oraz dzički ograniczeniu nacisków dynamicznych wywieranych podczas eksploatacji przez
podkãady na podsypkč i przez podsypkč na torowisko.
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ADAPTABILITY OF BALLAST TRACK
FOR HIGH SPEED OPERATION
Summary
There are many ways to modify ballast track for high speed
trains operation. One of them is usage of ballast bonding with
resins and vibration damping layer ﬁtted to the bottom of sleepers. Such modiﬁed construction should be able to withstand the
manifold loads from passing trains. The results of laboratory tests
on ballast – resin conglomerate, MES simulation of conglomerate
behavior, as well as results of research on damping properties of
sleeper pads have been given in the paper.
Keywords: railway track, ballast bonding, sleeper pads
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NOWOCZESNE SYSTEMY INFORMACJI
PODRÓįNYCH W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
Streszczenie
Artykuã omawia przyczyny i skutki obecnego sposobu informowania pasaİerów o ruchu pociĈgów przedstawiajĈc takİe
koncepcjč usprawnienia systemu informacji pasaİerskiej poprzez
stworzenie tzw. Centralnej Bazy Danych. Opisane zostaãy oczekiwania pasaİerów w stosunku do sposobu przekazywania informacji, obecne sposoby realizacji obowiĈzku informacyjnego przez
róİne podmioty dziaãajĈce na rynku kolejowych przewozów pasaİerskich oraz realizowane przez nie projekty unowoczeĤnieę.
Sãowa kluczowe: system informacji pasaİerskiej, informacja
pasaİerska, Centralna Baza Danych, rozkãady jazdy

1. Oczekiwania odbiorców
Skuteczna komunikacja z klientami i partnerami biznesowymi
jest fundamentem funkcjonowania na wspóãczesnym rynku usãugowym. Umoİliwia ona nie tylko bezpoĤrednie przekazanie informacji o swoich usãugach, ale takİe buduje zaufanie pomičdzy klientem
a dostawcĈ usãugi. We wspóãczesnym Ĥwiecie, w którym informacja
rozprzestrzenia sič szybciej niİ kiedykolwiek wczeĤniej, zmieniajĈ sič
teİ oczekiwania klientów kolei w stosunku do jakoĤci, pewnoĤci i form
przekazywania im informacji – zarówno dotyczĈcej oferty przewoĮników kolejowych, jak i bieİĈcej realizacji rozkãadu. Brak skutecznych
i nowoczesnych rozwiĈzaę informacyjnych ogranicza konkurencyj1 mgr inĔ., specjalista w Wydziale Prognoz i Analiz Strategicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Strategii i Ochrony ćrodowiska, tel.
88 33 58 019, m.jasiak@plk-sa.pl
2 mgr, naczelnik Wydziaäu Prognoz i Analiz Strategicznych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Strategii i Ochrony ćrodowiska, tel. 88 33
58 020, m.kulinicz@plk-sa.pl
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noĤþ transportu kolejowego i zmniejsza zaufanie nie tylko do caãego
sektora kolejowego, ale i do podmiotów publicznych odpowiedzialnych
za jakoĤþ jego funkcjonowania. Podstawowe postulaty pasaİerów
wyraİane sĈ zwykle przy okazji sytuacji nietypowych i awaryjnych,
w których wykorzystywane sposoby przekazywania informacji okazujĈ sič niewystarczajĈce.
Trzeba zauwaİyþ, İe w zakresie wykorzystywania nowoczesnych
technologii do celów informacji pasaİerskiej kolej pozostaãa w tyle za
usãugodawcami z innych branİ. Przez wiele lat pokutowaão przekonanie, İe pasaİerowie bčdĈ z kolei korzystaþ niezaleİnie od jakoĤci
oferowanych usãug. Brak ĤwiadomoĤci co do potrzeb informacyjnych
klienta przedsičbiorstwa usãugowego powodowaã takİe ograniczenie
informacji w wielu przypadkach do form XIX-wiecznych: plakatowego
rozkãadu jazdy. Podziaã na wiele podmiotów, zajmujĈcych sič róİnymi aspektami obsãugi rynku sprzyjaã takİe marginalizacji zagadnienia
informacji kolejowej lub przerzucaniu zwiĈzanych z tym zadaę pomičdzy przewoĮnikami, zarzĈdcĈ infrastruktury liniowej, zarzĈdcami
dworców i innymi podmiotami, co zwykle prowadzião do dramatycznego spadku jakoĤci obsãugi informacyjnej. Z tych powodów İaden
z podmiotów nie inwestowaã takİe zbyt wiele w rozwój nowoczesnych
usãug informacyjnych. Problem ten dotyczy nie tylko Polski i nie moİna uwaİaþ, by staão za nim wyãĈcznie dãugoletnie niedoinwestowanie
branİy kolejowej.
PowičkszajĈcy sič rozdĮwičk pomičdzy oczekiwaniami klientów
przedsičbiorstw kolejowych (równieİ pod wzglčdem informacji o usãugach i ich realizacji) a dziaãaniem lub jego brakiem ze strony przewoĮników i innych podmiotów rynku kolejowego doprowadziãy do inicjatyw legislacyjnych, majĈcych na celu wzmocnienie praw pasaİerów.
Fundamentalne znaczenie w tym obszarze ma przyjčte w 2007 roku
RozporzĈdzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczĈce praw i obowiĈzków pasaİerów w ruchu kolejowym3. OkreĤlone obowiĈzki w zakresie informacji dla pasaİerów przewidujĈ takİe
inne akty prawne, m.in. przyjčte w 2011 roku przepisy nowelizujĈce
ustawč o transporcie kolejowym4.
W Polsce brak skutecznej informacji pasaİerskiej szczególnie daã
sič we znaki w zimie 2010/2011 roku, gdy poãĈczenie zmian rozkãa3 Rozporzñdzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paĒdziernika 2007 r. dotyczñce praw i obowiñzków pasaĔerów w ruchu
kolejowym, Dz. Urz. UE L 315/14
4 Ustawa z dnia 19 sierpnie 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, Dz. U. nr 205, poz. 1209.
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dowych z niesprzyjajĈcymi warunkami atmosferycznymi zaowocowaão
nie tylko duİymi zakãóceniami w ruchu pociĈgów, ale takİe obnaİyão brak skutecznych mechanizmów przekazywania informacji dla
podróİnych. Efektem byãa zmasowana krytyka wszystkich podmiotów
uczestniczĈcych w rynku kolejowym i dalszy spadek zaufania do nich.
Naleİy podkreĤliþ, İe najczčĤciej podkreĤlanym zarzutem wobec kolei
byãy nie tyle kwestie natury technologicznej zwiĈzane z organizacjĈ
przewozów, co brak rzeczowej, szybkiej i aktualnej informacji. Sytuacja, która zaistniaãa na polskich kolejach wskazuje na pilnĈ potrzebč
opracowania systemu informacyjnego, zdolnego do szybkiego i odpowiedniego przekazywania aktualnych wiadomoĤci o ruchu pociĈgów.
Wyraİane przez uİytkowników transportu kolejowego opinie pozwalajĈ wyróİniþ nastčpujĈce oczekiwania w stosunku do caãego systemu, który bčdzie przekazywaã informacje:
- kompleksowoĤþ (tj. obejmowanie wszystkich elementów planowania podróİy),
- spójnoĤþ,
- pewnoĤþ i aktualnoĤþ,
- estetyka,
- dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilnoĤci ruchowej5,
- dostosowanie do potrzeb cudzoziemców.
System przekazywania informacji pasaİerskiej powinien obejmowaþ etapy:
- decyzji o wyborze kolei jako Ĥrodka transportu,
- wyboru poãĈczeę, zakupu biletów i rezerwacji miejsc,
- poruszania sič po obszarze dworca kolejowego / peronów,
- etapu jazdy pociĈgiem i ewentualnych przesiadek.

2. Sposoby przekazywania informacji o ruchu pociĈgów
Potrzeba wypeãnienia oczekiwaę pasaİerów powoduje, İe przekazywanie informacji o ruchu pociĈgów odbywa sič wielotorowo, z wykorzystaniem róİnych dostčpnych sposobów i Ĥrodków komunikacji.
Kaİdy ze sposobów ma nieco innĈ formč i strukturč treĤci. Wynika to
z róİnorodnoĤci obszarów, na których informacja jest przekazywana
5 Pod tym terminem ogólnym rozumiane sñ takĔe osoby o ograniczonych moĔliwoĈciach widzenia lub säyszenia
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– ma ona docieraþ do moİliwie najszerszej grupy osób. Istota jest jednak w kaİdym ze sposobów taka sama i opiera sič na aktualnych danych dotyczĈcych ruchu pociĈgów. Przez niemal dwa wieki istnienia
transportu kolejowego rozwinčãy sič nastčpujĈce obszary i sposoby
przekazywania informacji:
• Informacja dynamiczna (na stacji oraz w pociĈgach)
- wyĤwietlacze elektroniczne,
- zapowiedzi megafonowe.
• Informacja statyczna (na stacji oraz w pociĈgu)
- tablice staãe, np.: nazwa stacji, piktogramy, tablica z relacjĈ
pociĈgu,
- plakatowe rozkãady jazdy, informacje o zestawieniach pociĈgów itp.,
- orientacyjne schematy wčzãów komunikacyjnych.
• Informacja uzyskiwana bezpoĤrednio
- stanowiska informacyjne na dworcach,
- punkty sprzedaİy biletów,
- automaty informacyjne lub biletomaty z funkcjĈ informacyjnĈ,
- informacja telefoniczna,
- obsãuga pociĈgu.
• Inne
- internetowy rozkãad jazdy pociĈgów (w tym dostčpny za pomocĈ urzĈdzeę mobilnych),
- systemy powiadomieę SMS,
- informacje dotykowe (alfabet Braille’a) i gãosowe (indywidualne guziki) dla osób niewidzĈcych i niedowidzĈcych.
W ciĈgu ostatnich kilkunastu lat liczba sposobów przekazywania
informacji znacznie sič zwičkszyãa i naleİy oczekiwaþ, İe wraz z upowszechnianiem nowych technologii bčdzie dalej wzrastaþ. Do podstawowych obszarów informacji statycznej, dynamicznej oraz informacji uzyskiwanej bezpoĤrednio doãĈczyãy sposoby wykorzystujĈce rozwój technologii (elektroniczne przekazywanie danych) oraz sposoby
umoİliwiajĈce orientacjč osobom o ograniczonej mobilnoĤci ruchowej.
JednoczeĤnie rozwój technologii spowodowaã, İe iloĤþ oraz szybkoĤþ
obiegu informacji równieİ ulegãa zwičkszeniu. KiedyĤ rozkãad jazdy
zmieniany byã zasadniczo raz w roku, obecnie na gãównych liniach
kolejowych jeden pociĈg potraﬁ mieþ kilka róİnych rozkãadów w miesiĈcu. Jedna spójna taryfa na podróİ pociĈgami zostaãa zastĈpiona
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kilkunastoma zróİnicowanymi taryfami wielu przewoĮników, rozbudowanymi jeszcze o oferty specjalne i promocje. Powoduje to koniecznoĤþ czčstej aktualizacji danych, a pasaİerowie oczekujĈ, İe wszelkie
informacje o zmianach zostanĈ im przekazane niemal natychmiast
i wszystkimi moİliwymi sposobami. Jest to moİliwe tylko przy wykorzystaniu elektronicznego przesyãania i przetwarzania danych, gdzie
rolĈ czãowieka jest jedynie nadzór nad prawidãowoĤciĈ automatycznego dziaãania systemu. Realizacja tego jest jednak trudna ze wzglčdu
na skomplikowanie i zróİnicowanie obiegów poszczególnych informacji, co wynika bezpoĤrednio ze specyﬁki transportu kolejowego.

3. Obecny sposób informowania pasaİerów o ruchu pociĈgów
w Polsce
KrótkĈ charakterystykč obecnego systemu informacji pasaİerskiej
w Polsce moİna przedstawiþ z perspektywy poszczególnych uczestników procesu przekazywania informacji:
• ZarzĈdca infrastruktury (PKP PLK S.A.)
Przygotowuje rozkãad jazdy pociĈgów na zlecenie przewoĮników
oraz przetwarza i archiwizuje dane dotyczĈce jego rzeczywistego
wykonania. Jako jedyny posiada informacje o ruchu wszystkich
pociĈgów na niemal caãej sieci kolejowej w Polsce. Wyposaİa perony stacji i przystanków w oznakowania statycznego systemu
informacji (tablice z nazwĈ stacji, piktogramy itp.), czasem równieİ dynamicznego systemu informacji (wyĤwietlacze, zapowiedzi
megafonowe). Do prawnych obowiĈzków6 PKP PLK S.A. naleİy
przekazywanie informacji o rozkãadzie jazdy pociĈgów przewoĮnikom i zarzĈdcom dworców. Wkrótce (od listopada 2012 r.) do
obowiĈzków PKP PLK S.A. naleİaão bčdzie równieİ bezpoĤrednie
przekazywanie informacji rozkãadowych – poprzez wãasnĈ stronč
internetowĈ oraz w formie rozkãadów jazdy na peronach.
• PrzewoĮnicy pasaİerscy
Kaİdy z przewoĮników odpowiada za przekazywanie informacji
pasaİerom. Realizuje to niemal w kaİdy moİliwy sposób jednak
najczčĤciej w ograniczonym zakresie - tylko swoje pociĈgi, tylko
niektóre lokalizacje. Kaİdy z nich ma informacjč o realizacji roz6 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z póĒn. zm.)
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kãadu jazdy tylko w odniesieniu do swoich pociĈgów. PrzewoĮnicy sĈ obowiĈzani do publikacji rozkãadów oraz ich podawania do
publicznej wiadomoĤci (m.in. na peronach) na podstawie Prawa
przewozowego7 i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.
• ZarzĈdcy dworców kolejowych (przede wszystkim PKP S.A.)
OdpowiadajĈ za wszystkie elementy systemu informacjč na ich
terenie, w tym za podawanie rozkãadu jazdy do publicznej wiadomoĤci na dworcu.
• Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego – z uwagi
na niedawne wejĤcie w İycie ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym8 w wičkszoĤci przypadków nie podjčli jeszcze dziaãaę
w zakresie organizacji systemu informacji dla pasaİera.
• TK Telekom sp. z o.o.
WãaĤciciel czčĤci infrastruktury telematycznej sãuİĈcej przekazywaniu informacji o ruchu pociĈgów – wyĤwietlaczy i megafonów wraz z okablowaniem. Odpowiada równieİ za internetowy
rozkãad jazdy pociĈgów uwzglčdniajĈcy wszystkie pociĈgi.
• Inne podmioty
NajczčĤciej sĈ to podmioty przekazujĈce informacjč w internecie bazujĈce na danych pozyskanych z wczeĤniej wymienionych
Įródeã.
Ogólny podziaã odpowiedzialnoĤci powoduje, İe w praktyce kaİdy
z podmiotów realizuje swoje obowiĈzki róİnie, w zaleİnoĤci od lokalizacji i lokalnych porozumieę. Informacje przechodzĈ przez wiele podmiotów i wiele osób zanim ostatecznie traﬁĈ do odbiorców. Wszelkie
inwestycje wymagajĈ szerokich uzgodnieę. Przykãadowo:
• Na stacji Warszawa Wschodnia perony znajdujĈ sič w zarzĈdzie
PKP PLK S.A., gãoĤniki, tablice paletowe wraz z okablowaniem
naleİĈ do TK Telekom, ich obsãugĈ zajmujĈ sič przewoĮnicy (odpowiednio PKP Intercity dla czčĤci dalekobieİnej i Koleje Mazowieckie dla czčĤci podmiejskiej) uzyskujĈc informacje bezpoĤrednio od dyİurnych ruchu PKP PLK S.A.
• Wytyczne dla informacji statycznej sĈ róİne dla peronów (znajdujĈcych sič w zarzĈdzie PKP PLK S.A.) i dla obszaru dworców
(znajdujĈcych sič w zarzĈdzie PKP S.A.). Oznakowanie staãe jest
7 Zob. art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póĒn. zm.) i rozporzñdzenie
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treĈci, sposobu i terminów ogäaszania rozkäadów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów zwiñzanych z zamieszczaniem informacji dotyczñcych rozkäadów jazdy oraz podawaniem rozkäadów
jazdy do publicznej wiadomoĈci (Dz. U. nr 12, poz. 79)
8 Zob. art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz. U. z 2011r., nr 5, poz. 13.
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niespójne kolorystycznie a zdarza sič, İe w niektórych lokalizacjach jest wzajemnie sprzeczne.

4. Projekty unowoczeĤnieę w zakresie informacji pasaİerskiej
Kaİdy z podmiotów majĈcy swój udziaã w procesie obiegu informacji realizuje pewne projekty unowoczeĤnieę. Szeroki podziaã odpowiedzialnoĤci powoduje jednak, İe trudno jest podjĈþ dziaãania obejmujĈce caãy proces obiegu informacji. Nowe inicjatywy dotyczĈ zatem
jedynie pewnego etapu w caãym procesie i realizowane sĈ zwykle tylko
przez jeden podmiot. Szczególnie w ostatnich latach moİna zauwaİyþ, İe ogólny wzrost wydatków na inwestycje zwiĈzane z modernizacjĈ transportu kolejowego przekãada sič równieİ na iloĤþ projektów
dotyczĈcych informacji pasaİerskiej. CzčĤþ z nich dotyczy warstwy
systemowej, a czčĤþ zwiĈzana jest z warstwĈ wizualno-estetycznĈ,
wičkszoĤþ z nich nie jest jednak wzajemnie powiĈzana. SpoĤród interesujĈcych projektów moİna wyróİniþ:
• EDR – Elektroniczny Dziennik Ruchu budowany przez PKP PLK
S.A. W swoich zaãoİeniach zastčpuje on obecny papierowy dziennik dyİurnego ruchu, dziennikiem wypeãnianym elektronicznie.
Kaİdy pociĈg przejeİdİajĈcy przez kaİdy posterunek ruchu na
sieci PKP PLK S.A. bčdzie odznaczany wraz z niezbčdnymi uwagami eksploatacyjnymi. Dane bčdĈ gromadzone przez PKP PLK
S.A., a opóĮnienie w ich przesyãaniu nie powinno byþ wičksze
niİ kilka minut. Dzički temu w kaİdym momencie bčdzie moİliwy przeglĈd sytuacji ruchowej na sieci kolejowej. W porównaniu
do obecnie stosowanych systemów znacznej poprawie ulegnie
aktualnoĤþ danych – obecnie opóĮnienia w przesyãaniu danych
sičgajĈ 120 minut. AktualnoĤþ danych z dokãadnoĤciĈ do kilku minut jest wystarczajĈca dla potrzeb informacji pasaİerskiej
i umoİliwi ich wykorzystanie w aplikacjach informatycznych dedykowanych pasaİerom. Obecnie planuje sič, İe EDR zostanie
wdroİony w ciĈgu kilkunastu miesičcy.
• UrzĈdzenia GPS instalowane w pojazdach przewoĮników kolejowych. AlternatywnĈ metodĈ lokalizacji rzeczywistego poãoİenia pociĈgu w stosunku do EDR sĈ nadajniki GPS. PrzewoĮnicy
kolejowi montujĈ je na swoim taborze, dzički czemu w kaİdej
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chwili moİliwa jest weryﬁkacja zgodnoĤci jazdy pociĈgu z rozkãadem jazdy. Dane dotyczĈce poãoİenia pociĈgu mogĈ byþ takİe
powiĈzane z danymi pochodzĈcymi z systemu diagnostyki pojazdu (stan techniczny i parametry eksploatacyjne pojazdu, np.
prčdkoĤþ, poziom oleju itp.), a takİe z informacjami dotyczĈcymi obsãugi pociĈgu (numer telefonu kierownika pociĈgu, jego
imič i nazwisko). Dyspozytor przewoĮnika ma wtedy peãnĈ wiedzč o technicznych aspektach jazdy pociĈgu, dzički czemu moİe
podejmowaþ szybkie dziaãania w sytuacjach nietypowych (awarie, opóĮnienia itp.). Niektórzy z przewoĮników publikujĈ czčĤþ
z tych informacji na swoich stronach internetowych, co pozwala
pasaİerom sprawdziþ czy ich pociĈg jedzie zgodnie z rozkãadem
jazdy.
• SITKol – System Informacyjny Obsãugi Transportu Kolejowego
realizowany przez TK Telekom Sp. z o.o. W swoich zaãoİeniach
ma byþ on spójnym systemem informacyjnej obsãugi uczestników transportu kolejowego w zakresie przewozu osób, bagaİu
i towarów, którego zadaniem bčdzie uãatwienie przepãywu informacji pomičdzy ﬁrmami, urzčdami i klientami kolei. Obecne
funkcjonalnoĤci systemu obejmujĈ: rozbudowanĈ wyszukiwarkč poãĈczeę kolejowych (moİliwoĤþ deﬁniowania punktów rozpoczčcia/zakoęczenia podróİy nie bčdĈcych stacjami kolejowymi),
informacjč o utrudnieniach w ruchu kolejowym i wizualizacjč
poãoİenia pociĈgów na sieci kolejowej. Szeroki w swoich zaãoİeniach projekt jest obecnie ograniczony niewystarczajĈcĈ liczbĈ
i szczegóãowoĤciĈ danych. Z punktu widzenia pasaİera brakuje
informacji dotyczĈcych rzeczywistego biegu pociĈgu (opóĮnienia)
oraz szybko i na bieİĈco aktualizowanej informacji o utrudnieniach w ruchu pociĈgów.
• Systemy kolejowej informacji wiadomoĤciami tekstowymi (sms),
realizowane przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego, stanowiĈ nowe inicjatywy województw (np. ãódzkiego9
i dolnoĤlĈskiego10), umoİliwiajĈce m.in. powiadamianie o nietypowej sytuacji w ruchu kolejowym, awarii, zmianie rozkãadu
itp. Systemy takie pozwalajĈ w przypadku zakãóceę w ruchu
kolejowym skierowaþ potencjalnych pasaİerów do alternatyw9 http://www.siwww.pl/lodzkie.html (odczyt 3 listopada 2011 r.)
10 http://www.koleje.dolnyslask.pl/aktualnosc/coraz-wiecej-uzytkownikow-systemu-kolejowej-informacji-sms-365/ (odczyt 3 listopada 2011 r.)
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nych Ĥrodków transportu, pod warunkiem oferowania szybkiej
i sprawdzonej informacji.
• WyĤwietlacze dynamicznej informacji pasaİerskiej na peronach
i dworcach kolejowych. ObniİajĈce sič koszty zakupu wyĤwietlaczy ciekãokrystalicznych zachčciãy do zastosowania ich do
prezentacji informacji o ruchu pociĈgów w punktach obsãugi
pasaİerów. NajczčĤciej systemy sterowania wyĤwietlaczami sĈ
zintegrowane z systemem rozgãoszeniowym (megafony) i obsãugiwane sĈ lokalnie ze stanowiska operatorskiego umiejscowionego
w obszarze stacji. Takie poãĈczenie tworzy funkcjonalnĈ caãoĤþ,
dlatego dalej bčdzie nazywane Systemem Lokalnym (SL). Obecnie SL tworzone sĈ niejako „przy okazji” - podczas remontów
budynków dworców kolejowych oraz podczas modernizacji linii
lub stacji kolejowych.
Podziaã odpowiedzialnoĤci za zarzĈdzany obszar pomičdzy PKP PLK
S.A. (perony) a PKP S.A. (budynki dworcowe) powoduje znaczne skomplikowanie w realizacji SL, które sĈ budowane oddzielnie przez kaİdego zarzĈdcč. Nie zostaãy dotychczas wyksztaãcone metody wzajemnych
uzgodnieę w czasie przygotowaę do budowy SL, wičc czčsto projekty
ich realizacji majĈ istotne braki – nie zostaje okreĤlone, który podmiot
bčdzie odpowiedzialny za obsãugč systemu i wprowadzanie zmian
do bazy danych. WičkszoĤþ obecnie funkcjonujĈcych SL nie posiada moİliwoĤci zdalnej aktualizacji bazy danych o pociĈgach, wičc dla
kaİdego z nich wszystkie zmiany muszĈ zostaþ wprowadzone rčcznie.
Zaledwie kilka ze zrealizowanych w ostatnich latach projektów SL zostaão wyposaİone w funkcjč automatycznego wygãaszania zapowiedzi
megafonowych. Efektem braku kompleksowej wizji funkcjonowania
SL sĈ przypadki wyĤwietlania nieaktualnych informacji o pociĈgach,
bĈdĮ wygãaszania zapowiedzi niezgodnych z rzeczywistoĤciĈ – np. ze
wzglčdu na brak uaktualnieę rozkãadu lub powiĈzania z bieİĈcym,
rzeczywistym ruchem pociĈgów.
Przykãadem wspóãdziaãania róİnych podmiotów odpowiedzialnych
za przekazywanie informacji sĈ opracowane i przyjčte w sierpniu
2011 r. przez PKP S.A. i PKP PLK S.A. Wytyczne w sprawie wyĤwietlaczy dynamicznej informacji pasaİerskiej. OkreĤlajĈ one standardy
wizualizacji danych prezentowanych na wyĤwietlaczach w tych spóãkach oraz minimalne wymagania techniczne wyĤwietlaczy. Wytyczne
narzucajĈ takİe koniecznoĤþ przystosowania oprogramowania wy-
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Ĥwietlaczy do zdalnej aktualizacji danych i okreĤlajĈ zakres danych,
obsãugiwanych przez oprogramowanie systemu i sposób ich wymiany
oraz przesyãania. Wytyczne nie obejmujĈ jednak wszystkich kwestii
dotyczĈcych budowy i eksploatacji SL. Dotychczas nie zostaã zrealizowany İaden projekt w oparciu o ten dokument.

5. Zaãoİenia dla Centralnej Bazy Danych
Wykorzystanie nowoczesnych technologii do prezentacji danych
nie gwarantuje ich aktualnoĤci. Dodatkowo, brak spójnego systemu przetwarzania danych o ruchu pociĈgów powoduje, İe moİliwoĤci elektronicznych wyĤwietlaczy, internetu czy bezprzewodowego przesyãania danych mogĈ byþ niewykorzystane. Prezentacja
pociĈgów na wyĤwietlaczu jest moİliwa pod warunkiem, İe ktoĤ
rčcznie uzupeãni bazč danych, a nastčpnie bčdzie jĈ aktualizowaã.
Informacja w internecie opiera sič o rčczne wpisywanie danych
na podstawie telegramów o zmianach rozkãadu jazdy. Plakatowe
rozkãady jazdy sĈ rezultatem rčcznego wypeãniania komórek w arkuszu kalkulacyjnym. KilkadziesiĈt baz danych zawierajĈcych
treĤci tego samego typu jest obecnie wypeãniana i aktualizowana
niezaleİnie.
Realizowane projekty obejmujĈ jedynie czčĤþ procesu przekazywania informacji. W obszarze, którego dotyczĈ nastčpuje uproszczenie i zwičkszenie szybkoĤci obiegu informacji. W skali makro
– patrzĈc od Įródãa informacji do odbiorcy – zawsze wystčpuje
etap rčcznego przepisywania danych. Powoduje to opóĮnienia
w przekazywaniu informacji, a czasami równieİ przekãamania.
Perspektywa rozwoju dynamicznych i elektronicznych systemów
przekazywania informacji pozwala stwierdziþ, İe liczba wzajemnie niezaleİnych systemów bčdzie rosãa, zwičkszajĈc liczbč osób
koniecznych do ich obsãugi oraz moİliwoĤci wzajemnych niespójnoĤci.
Wszystko to powoduje, İe niezbčdne wydaje sič zintegrowanie
wszystkich danych niezbčdnych do przekazywania informacji pasaİerom w jednej bazie danych. Zaprezentowany na rys. 1 schemat obiegu danych w systemie informacji pasaİerskiej opisuje
wszystkie obszary i sposoby przekazywania informacji.
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Najwaİniejszym – i jedynym nowym elementem, jest tutaj Centralna Baza Danych (CBD), bčdĈca punktem styku Įródeã danych z systemami przekazujĈcymi je pasaİerom. Centralna Baza Danych, o której
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mowa w niniejszym opracowaniu, nie musi i nie powinna stanowiþ
kolejnego, niezaleİnego od innych elementu (np. oprogramowania do
konstrukcji rozkãadów jazdy), lecz dla celów informacji pasaİerskiej
stanowi funkcjonalnĈ bazč informacji o rozkãadzie i jego realizacji.
ĭródãami danych dla CBD sĈ:
• ZarzĈdca infrastruktury posiadajĈcy systemy wspomagajĈce
planowanie rozkãadu jazdy pociĈgów oraz archiwizujĈce jego realizacjč (obecnie sĈ to 3-4 systemy informatyczne). Dane te dotyczĈ m.in. trasy przejazdu pociĈgu, terminów jego kursowania,
godzin przyjazdu i odjazdu. W skrócie moİna je nazwaþ danymi
technicznymi.
• PrzewoĮnicy posiadajĈcy wiedzč o zestawieniu pociĈgu (kolejnoĤþ wagonów, ich numeracja, klasy itp.), dostčpnoĤci róİnych
usãug (np. wagony sypialne, restauracyjne, dostosowane do
osób o ograniczone mobilnoĤci ruchowej), obowiĈzujĈcych ofertach specjalnych itp. Istotny udziaã w przewozach pasaİerskich
ma obecnie kilkunastu przewoĮników. Byliby oni Įródãem tzw.
danych handlowych, bezpoĤrednio importowanych do CBD.
Proponowany minimalny zakres danych, który powinna przetwarzaþ CBD opisany jest w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalny zakres danych w Centralnej Bazie Danych
Lp.

Dane o pociągu

1
2
3

Identyﬁkator pociągu
PrzewoĨnik 1
PrzewoĨnik 2

4

Rodzaj pociągu

5
6

Terminy kursowania
Nazwa kategorii
handlowej pociągu

7

Nazwa kategorii
handlowej pociągu
(uzupeániająca)
Nazwa pociągu

8
9
10

Stacja początkowa
(techniczna)
Stacja koĔcowa
(techniczna)

Wystawiający dane
Opis danych / Uwagi
do CBD
PKP PLK S.A.
PKP PLK S.A.
PrzewoĨnik
NiezbĊdne w przypadku realizacji przewozów
pasaĪerów jednego przewoĨnika w pociągu innego
przewoĨnika (code share)
PKP PLK S.A.
Literowy opis rodzaju pociągu wedáug stosowanej
terminologii
PKP PLK S.A.
PrzewoĨnik
Nazwa kategorii, w jakiej kursuje dany pociąg
w strukturze pociągów przewoĨnika (np. „TLK”,
„Regio”)
PrzewoĨnik
Dodatkowa kategoria dla potrzeb przewoĨników
(np. pociąg przyĞpieszony)
PKP PLK S.A.
PKP PLK S.A.
PKP PLK S.A.

Nazwa konkretnego pociągu nadawana przez
przewoĨnika
Stacja na której pociąg rozpoczyna bieg wg
sáuĪbowego rozkáadu jazdy
Stacja na której pociąg koĔczy bieg wg
sáuĪbowego rozkáadu jazdy
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11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

21
22
23
24

25
26
27

28

29

30

31

Stacja początkowa
(handlowa)
Stacja koĔcowa
(handlowa)
Stacja / przystanek
poĞredni (handlowy)
Stacja / przystanek
poĞredni (techniczny)
Stacja / przystanek
kluczowy do celów
dynamicznej informacji
pasaĪerskiej
Stacja / przystanek
kluczowy do celów
komunikatów
megafonowych
Terminy kursowania
wagonu lub grupy
wagonów bezpoĞrednich
Stacja początkowa
wagonu lub grupy
wagonów bezpoĞrednich
Stacja koĔcowa wagonu
lub grupy wagonów
bezpoĞrednich
Stacja wáączająca grupĊ
wagonów bezpoĞrednich
Stacja wyáączająca grupĊ
wagonów bezpoĞrednich
Zestawienie skáadu 1
Zestawienie skáadu 2
Zestawienie skáadu 3

Peron na stacji lub
przystanku
Tor na stacji lub
przystanku
Rozkáadowy czas
przyjazdu do stacji lub
przystanku
Rozkáadowy czas
odjazdu ze stacji lub
przystanku
Rzeczywisty czas
przyjazdu do stacji lub
przystanku
Rzeczywisty czas
odjazdu ze stacji lub
przystanku
Oczekiwany czas
przyjazdu do stacji lub
przystanku

PKP PLK S.A.
PKP PLK S.A.
PKP PLK S.A.
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Stacja na której pociąg rozpoczyna przewóz
pasaĪerów na podstawie biletów
Stacja na której pociąg koĔczy przewóz pasaĪerów
na podstawie biletów
Stacje i przystanki umoĪliwiające identyﬁkacjĊ
trasy przejazdu pociągu

PKP PLK S.A.
PrzewoĨnik

Stacje lub przystanki, które bĊdą siĊ pojawiaáy
w polu „przez” na wyĞwietlaczach na danym
postoju pociągu

PrzewoĨnik

Stacje lub przystanki ogáaszane w komunikatach
megafonowych jako postoje poĞrednie danego
pociągu na danym postoju

PKP PLK S.A.

W przypadku prowadzenia grupy wagonów w relacji
innej niĪ podstawowa w pewnych terminach
(np. pociąg z Gdyni i Olsztyna do Zakopanego)
Stacja na której wagony bezpoĞrednie rozpoczynają
bieg inna od relacji podstawowej (handlowa, np.
Olsztyn Gáówny)
Stacja na której wagony bezpoĞrednie koĔczą bieg,
inna od relacji podstawowej (handlowa, np. Gdynia
Gáówna)
Stacja na której odbywa siĊ áączenie czĊĞci
zasadniczej pociągu z grupą wagonów
bezpoĞrednich (np. Iáawa)
Stacja na której odbywa siĊ dzielenie pociągu na
czĊĞü zasadniczą i grupĊ wagonów bezpoĞrednich
Liczba wagonów, typ taboru
KolejnoĞü i numeracja wagonów
Informacja o wagonach specjalnych, np.
przystosowanych dla potrzeb osób o ograniczonej
mobilnoĞci ruchowej, do przewozu rowerów,
restauracyjny itp.
Peron przypisany dla danego toru

PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A.
PrzewoĨnik
PrzewoĨnik
PrzewoĨnik

PKP PLK S.A.
PKP PLK S.A.
PKP PLK S.A.

Tor przypisany dla danego pociągu na danym
postoju
Czas przyjazdu wedáug rozkáadu jazdy

PKP PLK S.A.

Czas odjazdu wedáug rozkáadu jazdy

PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A.

PKP PLK S.A.

Estymacja godziny o której pociąg pojawi siĊ na
danym postoju
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33

Oczekiwany czas odjazdu PKP PLK S.A.
ze stacji lub przystanku
Stacja skomunikowania
PrzewoĨnik

34

Relacja skomunikowania PrzewoĨnik

35
36

Przesyáki konduktorskie
Usáugi dla PRM w
pociągu
Aktualna pozycja
pociągu (GPS)
Oferty i usáugi
obowiązujące w pociągu
Informacje specjalne
dotyczące pociągu

PrzewoĨnik lub
PKP PLK S.A.

Informacja dodatkowe

PrzewoĨnik

37
38
39

40

PrzewoĨnik
PrzewoĨnik
PrzewoĨnik
PrzewoĨnik

Estymacja godziny o której pociąg odjedzie
z danego postoju
Stacja na której realizowane jest skomunikowanie
pociągów
Podstawowa stacja docelowa dla przesiadających
siĊ pasaĪerów
Relacja przewozu przesyáek konduktorskich
DostĊpne usáugi dla osób o ograniczone mobilnoĞci
ruchowej
Aktualna pozycja wedáug nadajników
umieszczonych w skáadzie pociągu
Dodatkowe pole dla przewoĨników (np. oferta Last
Minute na odcinku Kraków – Zakopane)
Dodatkowe pole dla przewoĨników (np. „na
odcinku Warszawa Zachodnia – Skierniewice
pociąg nie zatrzymuje siĊ”)

W zakresie pociĈgów rozpoczynajĈcych / koęczĈcych bieg na stacjach zagranicznych i rozkãadów na nich CBD pobiera dane ze Įródeã zagranicznych.

SpoĤród wymienionych 40 danych wyróİniþ moİna dwie kategorie:
dane techniczne istotne z punktu widzenia ruchu pociĈgu dostarczane przez PKP PLK S.A oraz dane handlowe istotne z punktu widzenia
podróİy pasaİerów dostarczane przez przewoĮników. Pierwsze z nich
sĈ okreĤlane przez zarzĈdcč infrastruktury na podstawie analizy stanu
technicznego linii kolejowych, ich przepustowoĤci i innych parametrów.
Szczególnym przypadkiem danych technicznych sĈ dane opisujĈce wykonanie rozkãadu jazdy, czyli rzeczywisty czas przyjazdu i odjazdu pociĈgu ze stacji i przystanku. Obecnie stosowane aplikacje informatyczne PKP PLK S.A. pozwalajĈ na archiwizacjč informacji o kaİdym pociĈgu, który przejechaã przez dany posterunek ruchu, jednak informacje
te nie sĈ przekazywane na bieİĈco, a opóĮnienia w ich wprowadzaniu
sičgajĈ 120 minut. Wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Ruchu
(EDR) umoİliwi automatycznĈ weryﬁkacjč rozkãadowego czasu przyjazdu pociĈgu przez dany punkt eksploatacyjny.
Dane handlowe okreĤlaãby przewoĮnik na podstawie wãasnych zaãoİeę dotyczĈcych zestawienia skãadu pociĈgu i polityki sprzedaİowej
biletów. Nie majĈ one znaczenia dla technicznego prowadzenia ruchu pociĈgów, dlatego nie sĈ podawane przez przewoĮników na etapie
wniosku o przydzielenie trasy pociĈgu. ZarzĈdca infrastruktury nie
ma na nie wpãywu, dlatego byãby za nie odpowiedzialny przewoĮnik
wprowadzajĈc je bezpoĤrednio do CBD przez „koęcówkč” systemu zlokalizowanĈ u siebie. CzčĤþ z nich bčdzie mogãa byþ okreĤlona wczeĤ-
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niej (np. nazwa kategorii handlowej pociĈgu, oferty lub usãugi dostčpne w pociĈgu), pozostaãe mogĈ byþ okreĤlone nawet w momencie wyjazdu skãadu pociĈgu ze stacji postojowej (kolejnoĤþ wagonów).
SpoĤród szczegóãowych rozwiĈzaę konstrukcji CBD warte podkreĤlenia sĈ stacje i przystanki kluczowe dla celów dynamicznej informacji pasaİerskiej oraz komunikatów megafonowych. Dla kaİdej stacji
na trasie pociĈgu poĤrednie stacje i przystanki bčdĈ inne – np. pociĈg
relacji Bydgoszcz – Biaãystok zostanie w Bydgoszczy opisany jako pociĈg „przez: Toruę Gãówny, Kutno, Warszawč CentralnĈ”, natomiast
w Toruniu zakres podawanych stacji poĤrednich bčdzie musiaã ulec
zmianie np. na „przez: Kutno, Warszawč CentralnĈ, âapy”. To które
postoje na trasie pociĈgu sĈ na tyle istotne by uwzglčdniaþ je na wyĤwietlaczach i w komunikatach megafonowych okreĤlaãby przewoĮnik.
Ze wzglčdu na okreĤlony rozmiar wyĤwietlaczy mogĈ one prezentowaþ
do 3 stacji poĤrednich, natomiast w komunikatach megafonowych
liczba ta moİe byþ wičksza, dlatego przewidziano osobne pola w CBD
dla obu tych zmiennych.
Odpowiedniego uwzglčdnienia w CBD wymagajĈ takİe pociĈgi
wielorelacyjne – dzielone lub ãĈczone na stacjach poĤrednich. W tym
przypadku zaproponowany zostaã podziaã na relacjč gãównĈ i grupč
wagonów bezpoĤrednich w relacji innej niİ relacja gãówna. PrzewoĮnik
na etapie skãadania wniosków o trasč dla pociĈgu okreĤlaãby która
relacja jest dla niego „podstawowa”, a która „dodatkowa”, decydujĈc
takİe o stacji na której odbywa sič ãĈczenie / dzielenie pociĈgu.

6. Zastosowania Centralnej Bazy Danych
Integracja danych technicznych i handlowych w CBD pozwoli je
niemal w dowolny sposób przetwarzaþ pod kĈtem róİnorodnych zastosowaę. Obecnie moİna przyjĈþ, İe podstawowymi odbiorcami danych byãyby:
• Systemy Lokalne (SL), czyli zespoãy wyĤwietlaczy i megafonów
obsãugiwane przez jedno stanowisko operatorskie obejmujĈce
obszar stacji, linii kolejowej lub jej czčĤci. Koncepcja pobierania
danych przez kaİdy SL z CBD pozwala zachowaþ spójnoĤþ danych w kaİdej lokalizacji, a rolč operatora ograniczyþ do kontroli
poprawnoĤci wyĤwietlanych treĤci. Niezbčdne do tego jest jed-
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nak przygotowanie odpowiedniego interfejsu zdolnego do automatycznego pobierania danych z CBD. Kaİdy SL pod wzglčdem
oprogramowania informatycznego moİe byþ skonstruowany
w inny sposób, ale znajĈc zawartoĤþ i strukturč danych w CBD
wykonawca SL bčdzie musiaã przygotowaþ taki interfejs, aby
mógã on pobieraþ dane w czasie rzeczywistym.
• Systemy internetowe, prezentujĈce informacje pochodzĈce
z CBD. Zakres zastosowaę CBD do aplikacji internetowych jest
bardzo szeroki, a wraz z postčpem technologii naleİy spodziewaþ sič kolejnych moİliwoĤci jej wykorzystania. CBD miaãaby
okreĤlony sposób udostčpniania danych, które byãby publicznie
dostčpne. WĤród szeregu zastosowaę moİna wyróİniþ:
o wyszukiwarki poãĈczeę kolejowych wraz z informacjĈ o aktualnym poãoİeniu pociĈgu i szczegóãowej informacji o dostčpnoĤci w nim róİnego rodzaju usãug.
o wyszukiwarki poãĈczeę integrujĈce róİne rodzaje transportu
(kolejowy, drogowy).
o aplikacje na wszelkiego rodzaju urzĈdzenia przenoĤne (telefony komórkowe, tablety itp.) umoİliwiajĈce wyszukiwanie poãĈczeę, sprawdzenie skãadu pociĈgu, weryﬁkacjč czy pociĈg
jedzie zgodnie z rozkãadem jazdy do wykorzystywania zarówno przez pasaİerów, jak i obsãugč pociĈgu.
• Systemy informacji wiadomoĤciami tekstowymi (sms), które pobierajĈc dane z CBD umoİliwiaãyby przesyãanie na okreĤlone
numery telefonów komórkowych:
o informacji o rozkãadzie jazdy (dla linii, dla przystanku) i jego
zmianach
o informacji o zakãóceniach w ruchu pociĈgów
• Systemy informacji statycznej, a wĤród nich plakatowe rozkãady jazy pociĈgów. CBD umoİliwi eksport danych dotyczĈcych
rozkãadu jazdy dla kaİdego przystanku i stacji kolejowej z wyszczególnieniem m.in.: przewoĮnika, nazwy pociĈgu i peronu na
którym planowany jest postój. PrzygotowujĈc okreĤlony ukãad
graﬁczny w jakim dane bčdĈ prezentowane moİna automatycznie je wpisywaþ w poszczególne pola. Rozkãad jazdy z kaİdego
punktu eksploatacyjnego bčdzie mógã byþ drukowany w dowolnym miejscu z dostčpem do internetu. FunkcjonalnoĤþ ta bčdzie
do wykorzystania zarówno dla pracowników odpowiedzialnych
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za rozwieszanie rozkãadów na stacji, jak i dla kaİdej osoby, która
bčdzie chciaãa wydrukowaþ aktualny rozkãad jazdy.

7. Podsumowanie
Obecny system przekazywania pasaİerom informacji o ruchu pociĈgów w Polsce nie speãnia swojego podstawowego zadania – nie
wszystkie niezbčdne informacje sĈ przekazywane a te, które docierajĈ do odbiorców nie zawsze sĈ aktualne. Oczekiwania pasaİerów
w tym zakresie znacznie przewyİszajĈ dotychczasowy sposób realizacji. Z wielu sposobów przekazywania informacji o İadnym nie moİna
powiedzieþ, İe speãnia swoje zaãoİenia. Projekty unowoczeĤnieę, choþ
jest ich coraz wičcej, realizowane sĈ wycinkowo i w wĈskim zakresie,
co nie pozwala wykorzystaþ wičkszoĤci z ich moİliwoĤci. PodstawowĈ barierĈ jest brak elektronicznego obiegu danych oraz gromadzenia
i przetwarzania ich w jednym miejscu.
Centralna Baza Danych pozwoli na integracjč wszystkich danych
niezbčdnych pasaİerom w jednym miejscu. Dane te bčdĈ na bieİĈco
aktualizowane, oraz przetwarzane pod kĈtem konkretnych zastosowaę. Umoİliwi to automatyzacjč obiegu informacji o ruchu pociĈgów
oraz niemal natychmiastowĈ ich prezentacjč na elektronicznych noĤnikach informacji i duİo szybszĈ aktualizacjč papierowych rozkãadów
jazdy.
Koncepcja stworzenia Centralnej Bazy Danych jest poglĈdem autorów referatu i nie jest oﬁcjalnym stanowiskiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

MODERN SYSTEMS OF PASSENGER INFORMATION
IN RAILWAY TRANSPORT
Summary
The causes and results referring to present passenger information system on train movement and the conception of passenger
information system improvement by creation of so called central
database have been described in the paper. The expectation of
passengers towards the way of information passing and the actual ways of information duty execution by various subjects on
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the market of railway passenger transport and some projects on
modernization of that process have been presented.
Keywords: passenger information system, railway schedule
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach zadaę ﬁnansowanych
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271 na odcinku Wrocãaw – granica województwa dolnoĤlĈskiego,
a takİe prac ﬁnansowanych z Funduszu Kolejowego na linii nr 3
na odcinku âowicz - Kutno.
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1. Wstčp
W paĮdzierniku 2010 roku UEFA ostatecznie ustaliãa pary miast
– gospodarzy, w których w czerwcu 2012 roku rozgrywane bčdĈ mecze
fazy grupowej Mistrzostw Europy w Piãce Noİnej UEFA EURO 2012.
Wbrew wczeĤniejszym oczekiwaniom rozgrywki bčdĈ prowadzone
w nastčpujĈcych parach miast:
- Warszawa i Wrocãaw – Grupa A;
- Gdaęsk i Poznaę – Grupa C.
Pierwotnie zakãadano zaĤ, iİ rozgrywki w ramach jednej z grup bčdĈ
obywaãy sič na stadionach w Warszawie i Gdaęsku, drugiej natomiast
– w Poznaniu i Wrocãawiu. Ukãad taki byãby znacznie bardziej korzystny z punktu widzenia poãĈczeę kolejowych i drogowych mičdzy miastami – gospodarzami. Na liniach kolejowych ãĈczĈcych te miasta realizowane sĈ bowiem kompleksowe prace modernizacyjne ﬁnansowane
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ģrodowisko.
W zwiĈzku z niekorzystnym, ze wzglčdu na przewozy kolejowe, parowaniem miast – gospodarzy EURO 2012, konieczne staão sič przystosowanie linii kolejowych, dotychczas planowanych jako rezerwowe,
do peãnienia funkcji gãównych ciĈgów transportowych.

Rys. 1. Gãówne trasy kolejowe mičdzy miastami – gospodarzami EURO 2012
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Dla poãĈczenia Warszawy i Wrocãawia przyjčto, z wielu moİliwoĤci,
trasč przez Poznaę liniami nr 3 i nr 271, zaĤ dla poãĈczenia Gdaęska
i Poznania trasč przez Tczew, Bydgoszcz i Inowrocãaw liniami nr 9,
131 i 353.
Dla fazy þwierþﬁnaãów i póãﬁnaãów waİne bčdĈ ponadto poãĈczenia
Warszawa – Gdaęsk liniĈ nr 9 oraz poãĈczenie pomičdzy WarszawĈ
a UkrainĈ liniĈ nr 7 przez Lublin.

2. Stan infrastruktury kolejowej przed rozpoczčciem prac inwestycyjnych
Z punktu widzenia rozgrywek fazy grupowej EURO 2012 najistotniejsze znaczenie majĈ nastčpujĈce linie kolejowe:
- nr 3 na odcinku Warszawa – Poznaę;
- nr 131 na odcinku Inowrocãaw – Tczew;
- nr 271 na caãej dãugoĤci Wrocãaw – Poznaę;
- nr 353 na odcinku Poznaę – Inowrocãaw.
Ze wzglčdu na póĮniejsze fazy rozgrywek (þwierþﬁnaãy i póãﬁnaã) na
terenie Polski waİne sĈ takİe linie:
- nr 9 na caãej dãugoĤci Warszawa – Gdaęsk;
- nr 7 na caãej dãugoĤci Warszawa – Lublin – Dorohusk – granica
z UkrainĈ.
W momencie ostatecznego ustalenia przez UEFA par miast – gospodarzy w ramach fazy grupowej rozgrywek, co miaão miejsce w paĮdzierniku 2010 roku, prace modernizacyjne toczyãy sič lub rozpoczynaãy na nastčpujĈcych odcinkach:
- linia nr 9 na caãej dãugoĤci;
- linia nr 271 na odcinku Wrocãaw – granica woj. dolnoĤlĈskiego
(Rawicz).
W zdecydowanie najgorszym stanie znajdowaãa sič, w paĮdzierniku 2010 roku, linia nr 131 na odcinku Bydgoszcz – Tczew, gdzie na
torze nr 1 na odcinkach o ãĈcznej dãugoĤci ok. 70 km obowiĈzywaãa
prčdkoĤþ 40 km/h. W nieco lepszym stanie znajdowaãa sič linia nr
353, na której w torze nr 2 na odcinku ok. 35 km prčdkoĤþ wynosiãa
70 km/h.
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Rys. 2. Procentowy udziaã prčdkoĤci drogowych dla linii nr 131 i 353 na
odcinku Tczew – Inowrocãaw – Poznaę Wschód dla torów 1 i 2 w rozkãadzie jazdy 2010/2011

W niedostatecznym stanie technicznym znajdowaãa sič wówczas
takİe linia nr 271. Na odcinku od granicy województwa dolnoĤlĈskiego
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do Poznania prčdkoĤci drogowe wahaãy sič w przedziale 40 – 80 km/h
z dodatkowymi ograniczeniami.

Rys. 3. Procentowy udziaã prčdkoĤci drogowych dla linii nr 271 na odcinku granica województwa dolnoĤlĈskiego – Poznaę Gãówny dla torów 1 i 2
w rozkãadzie jazdy 2010/2011
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Dzički prowadzonym w latach 90-tych XX wieku prac modernizacyjnych, wičkszoĤþ linii nr 3 na odcinku Warszawa – Poznaę znajduje
sič obecnie w dobrym bĈdĮ bardzo dobrym stanie technicznym. PrčdkoĤci wahajĈ sič w zakresie 120 – 160 km/h oraz 100 km/h przez
duİe stacje i na odcinku Pãochocin - Bãonie. Jedynie odcinek toru
nr 1 mičdzy âowiczem a Kutnem o dãugoĤci ok. 45 km znajdowaã sič
w stanie niezadowalajĈcym. Z uwagi na znaczne zuİycie nawierzchni,
prčdkoĤþ na tym odcinku wynosiãa 70 km/h.
Opisany stan infrastruktury skutkowaã w rozkãadzie jazdy
2010/2011 czasami jazdy podanymi w tablicy 1.
Tablica 1. Czasy przejazdów i prčdkoĤci handlowe pociĈgów w najwaİniejszych relacjach mičdzy miastami – gospodarzami EURO 2012
w rocznym rozkãadzie jazdy 2010/2011
Lp.

1
3
4
5
6

Trasa przejazdu

OdlegáoĞü
[km]

Czas
przejazdu
[gg:mm]*

PrĊdkoĞü
handlowa
[km/h]

Warszawa Centr. - GdaĔsk Gá.
GdaĔsk Gá. - Warszawa Centr.
Warszawa Centr. - PoznaĔ Gá.
PoznaĔ Gá. - Warszawa Centr.
PoznaĔ - Wrocáaw Gá.
Wrocáaw Gá. - PoznaĔ
Warszawa Centr. - Wrocáaw Gá.
Wrocáaw Gá. - Warszawa Centr.
PoznaĔ - GdaĔsk Gá.
GdaĔsk Gá. - PoznaĔ

328
328
302
302
165
165
467
467
313
313

5:16
5:14
2:46
2:40
2:22
2:35
5:13
5:18
5:07
4:27

62
63
109
113
70
64
90
88
61
70

Kategoria
pociągu
IC
IC
IC
IC
TLK

* bez uwzglčdnienia wydãuİeę czasów jazdy wynikajĈcych ze zmienionej, wskutek prac
torowych, organizacji ruchu

Analiza czasów przejazdu, prčdkoĤci drogowych oraz ograniczeę
wyraĮnie wskazaãa na koniecznoĤþ skoncentrowania prac majĈcych
na celu poprawč jakoĤci poãĈczeę mičdzy miastami – gospodarzami
EURO 2012 na odcinkach linii nr 131, 271 i 353. Czas przejazdu
mičdzy miastami – gospodarzami w ramach jednej grupy (Warszawa
– Wrocãaw oraz Gdaęsk – Poznaę) przekracza 5 godzin i w miarč pogorszenia stanu infrastruktury mógã ulec dalszemu wydãuİeniu.
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3. Zaãoİenia i zakres prac inwestycyjnych
Przyjčto nastčpujĈce generalne zaãoİenia przy opracowaniu
zakresu prac na liniach kolejowych nr 131, 271 i 353 majĈcych
usprawniþ poãĈczenia mičdzy miastami – gospodarzami EURO
2012:
- OsiĈgničcie maksymalnego efektu eksploatacyjnego w postaci
skrócenia czasu jazdy pociĈgu przy moİliwie niskich nakãadach ﬁnansowych;
- OsiĈgničty efekt eksploatacyjny musi byþ trwaãy i zapewniþ
odpowiednie funkcjonowanie infrastruktury równieİ po EURO
2012;
- Prace mogĈ byþ realizowane wyãĈcznie na odcinkach nieprzewidzianych w najbliİszych latach do kompleksowej modernizacji (w celu ograniczenia robót straconych);
- Zawčİenie zakresu przygotowaę do poãĈczeę mičdzy miastami
– gospodarzami zgodnie z podziaãem na grupy (Gdaęsk – Poznaę, Warszawa – Wrocãaw);
- Zadania muszĈ byþ moİliwe do zrealizowania przed rozpoczčciem rozgrywek EURO 2012, tj. przed czerwcem 2012 roku.
Z uwagi na powyİsze, przyjčto, iİ na caãej linii nr 9 oraz na linii
nr 271 na odcinku Wrocãaw – granica województwa dolnoĤlĈskiego
(Rawicz) realizowane bčdĈ wyãĈcznie zadania modernizacyjne zgodnie z wãasnym harmonogramem prac. Ze wzglčdu na zaawansowane
stan przygotowaę do modernizacji linii nr 271 na odcinku Czempię
– Poznaę prace ograniczono jedynie do niezbčdnego zakresu. Równieİ na linii nr 3 na odcinku Warszawa – Poznaę ze wzglčdu na
dobry stan linii prace zawčİono do odcinka o najgorszym stanie.
Ostatecznie zadania inwestycyjne w ramach przygotowania linii
kolejowych do obsãugi poãĈczeę pomičdzy miastami – gospodarzami EURO 2012 skoncentrowano na liniach nr: 131 (Inowrocãaw
– Tczew), 271 (Rawicz – Czempię – Poznaę) oraz 353 (Poznaę – Inowrocãaw).
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Rys. 4. Odcinki linii kolejowych objčte gãównymi pracami rewitalizacyjnymi

Zbiorczy zakres prac inwestycyjnych przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Zbiorczy zakres prac inwestycyjnych na liniach nr 131, 271,
353

Zakres
Linia nr 131 - ciągáa wymiana nawierzchni
Linia nr 131 - ciągáa wymiana podkáadów
Linia nr 131 - wymiana rozjazdów
Linia nr 131 - prace w branĪy energetyki wymiana elementów sieci
trakcyjnej
Linia nr 271 - ciągáa wymiana nawierzchni
Linia nr 271 - ciągáa wymiana przekáadek podszynowych, podbicie toru,
wymiana pojedynczych szyn i punktowe oczyszczenie
podsypki
Linia nr 353 - ciągáa wymiana nawierzchni
Linia nr 353 - wymiana rozjazdów
Linia nr 353 - zabudowa sygnalizacji przejazdowych

IloĞü
50 tkm
36 tkm
10 szt.
4,5 km
2,7 tkm
99,4 tkm
35,5 tkm
20 szt.
3 szt.
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W ramach prac na liniach nr 131, 271, 353 w roku 2011 zostanie wymienionych 88 km nawierzchni oraz dodatkowo 36 km
podkãadów na odcinku, na którym szyny wymieniono w 2010 roku.
âĈcznie wymienionych bčdzie, zatem ok. 125 km toru i 30 sztuk
rozjazdów. Odcinki, na których zostanie wymieniona nawierzchnia
bčdĈ przystosowane do ruchu pociĈgów z prčdkoĤciĈ 120 km/h.
Dodatkowo wymieniono nawierzchnič na linii nr 3 na odcinku âowicz – Kutno, gdzie na torze nr 1 obowiĈzywaãa prčdkoĤþ 70 km/h
– ãĈcznie ok. 40 km. Po przeprowadzeniu prac o wartoĤci 50 mln zã,
ﬁnansowanych z Funduszu Kolejowego, prčdkoĤþ na tym odcinku
zostanie podniesiona do 160 km/h.
Zakres rzeczowy zadaę realizowanych na liniach nr 131, 271
i 353 oszacowano na 200 mln zã. O sﬁnansowanie tych zadaę PKP
Polskie Linie Kolejowe zwróciãy sič w grudniu 2010 roku do Ministerstwa Infrastruktury, które wystĈpião do Ministerstwa Finansów
o przekazanie stosownych Ĥrodków z rezerwy Budİetu Paęstwa. Po
przeprowadzeniu postepowaę przetargowych i uzyskaniu potwierdzenia ﬁnansowania z Ministerstwa Infrastruktury prace torowe
realizowane sĈ od poãowy roku 2011 z terminem ukoęczenia do 30
listopada 2011 roku. Termin wykonania nie jest obecnie zagroİony.
Dzički powstaãym oszczčdnoĤciom przetargowym moİliwe jest sukcesywne rozszerzanie zakresu rzeczowego poszczególnych zadaę
w celu uzyskania lepszego efektu eksploatacyjnego.
Rysunek 5 przedstawia udziaã prčdkoĤci drogowych po zrealizowaniu prac (r.j. 2011/12).
Rysunek 6 przedstawia udziaã prčdkoĤci drogowych po zrealizowaniu prac (r.j. 2011/12).
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Rys. 5. Procentowy udziaã prčdkoĤci drogowych dla linii nr 131 i 353 na
odcinku Tczew – Inowrocãaw – Poznaę Wschód dla torów 1 i 2 w rozkãadzie jazdy 2011/2012
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Rys. 6. Procentowy udziaã prčdkoĤci drogowych dla linii nr 271 na odcinku granica województwa dolnoĤlĈskiego – Poznaę Gãówny dla torów 1 i 2
w rozkãadzie jazdy 2011/2012
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4. Efekty prac inwestycyjnych
Podstawowym efektem prac inwestycyjnych prowadzonych przez
Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w roku
2011 jest skrócenie czasu przejazdu pociĈgów pomičdzy miastami
– gospodarzami EURO 2012. Zmniejszeniu ulegnie w bardzo istotnym
stopniu czas jazdy pomičdzy Gdaęskiem a Poznaniem (o 1 godzinč
w kierunku Gdaęsk – Poznaę oraz aİ o 1,5 godziny w przeciwnym
kierunku). Ze wzglčdu na ograniczone moİliwoĤci prac na linii nr 271
ze wzglčdu na planowanĈ modernizacjč czas jazdy w relacji Warszawa
– Wrocãaw skróci sič o 33 minuty, a w odwrotnej relacji o 18 minut,
tak, İe czas jazdy pociĈgu IC nie przekroczy 5 godzin. Szczegóãy czasów przejazdu przedstawia tablica 3.
Tablica 3. Czasy przejazdów i prčdkoĤci handlowe pociĈgów w najwaİniejszych relacjach mičdzy miastami – gospodarzami EURO 2012
w rozkãadzie jazdy 2012
ROZKàAD JAZDY
lp.

1
3
4
5
6

trasa
Warszawa Centr. - GdaĔsk Gá.

2012

Skrócenie

Czas
PrĊdkoĞü
OdlegáoĞü
Kategoria
przejazdu handlowa
[km]
pociągu
[gg:mm]
[km/h]

Czas
[gg:mm]

328

3:50

86

GdaĔsk Gá. - Warszawa Centr.

328

3:50

86

Warszawa Centr. - PoznaĔ Gá.

302

2:29

122

PoznaĔ Gá. - Warszawa Centr.

302

2:37

115

PoznaĔ - Wrocáaw Gá.

165

2:07

78

Wrocáaw Gá. - PoznaĔ

165

2:20

71

Warszawa Centr. - Wrocáaw Gá.

467

4:40

100

Wrocáaw Gá. - Warszawa Centr.

467

5:00

93

PoznaĔ - GdaĔsk Gá.

313

3:30

89

GdaĔsk Gá. - PoznaĔ

313

3:30

89

IC

1:26
1:24

IC

0:17
0:03

IC

0:15
0:15

IC

0:33
0:18

TLK

1:37
0:57

Skrócenia czasów jazdy na liniach nr 9 i nr 271 na odcinku Wrocãaw – granica województwa dolnoĤlĈskiego (Rawicz) wynikajĈ z harmonogramów realizowanych kompleksowych modernizacji i zakãadajĈ wstrzymanie prac na czas rozgrywek EURO 2012 z zachowaniem
moİliwoĤci jazdy po obu torach.
Rysunek 7 przedstawia porównanie czasów jazdy w rozkãadzie
2010/2011 z czasami moİliwymi do uzyskania w czasie rozgrywek
EURO 2012.
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Rys. 7. Porównanie czasów jazdy w rozkãadzie jazdy 2010/11 z czasami
jazdy moİliwymi do uzyskania w czerwcu 2012

MODERNIZATION AND RENOVATION
OF RAILWAY LINES CONNECTING POLISH HOST CITIES
OF EURO 2012
Summary
The problem of the technical condition of railway lines connecting Polish host cities of EURO 2012 has been presented in the paper. The assumptions and the way of preparation the investment
tasks executed by Investment Fulﬁlment Center PKP PLK S.A. within tasks ﬁnanced by State Budget in 2011 have been described.
The layout of maximum speeds and the layout of journey times
for passengers trains on railway lines no. 131, 271 and 353 – the
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component of connections: Warszawa – Wrocãaw and Gdaęsk –
Poznaę both before investment realization ie. in 2010/2011 timetable and in the conditions planned after works realization ie. in
2012 have been presented. The forecast of journey times between
host cities of EURO 2012 expected to gain included also the effects
of complex modernization works executed at railway line no. 9
Warszawa – Gdaęsk and railway line no. 271 at section Wrocãaw
– border of DolnoĤlĈskie Province and works ﬁnanced from the
Railway Fund at railway line no. 3 at section âowicz – Kutno.
Keywords: railways; EURO 2012, modernization, renovation,
railway line no. 131, railway line no. 271, railway line no. 353,
construction works
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Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono rezultaty zastosowania geosyntetyków w celu poprawy noĤnoĤci i trwaãoĤci podtorza. Byãy
one ukãadane bezpoĤrednio pod tãuczniem, pod warstwĈ ochronnĈ lub teİ na wičkszej gãčbokoĤci w podtorzu jako tzw. zbrojenia
nadpalowe. W pierwszej kolejnoĤci omówiono i podano najstarszy sposób poprawy noĤnoĤci i trwaãoĤci podtorza za pomocĈ
geowãóknin ukãadanych bezpoĤrednio na torowisko, tzn. leİĈcych
bezpoĤrednio pod podsypkĈ. Nastčpnie przedstawiono przykãady
i zasady wymiarowania zbrojenia geosyntetycznego ukãadanego
w spĈgu warstwy ochronnej, które w mniejszym stopniu podlega
abrazji i wykazuje sič wičkszĈ trwaãoĤciĈ niİ pãytko ukãadane
geowãókniny podtãuczniowe. W koęcowej czčĤci artykuãu zajčto
sič zbrojeniami nadpalowymi stosowanymi w przypadku wystčpowania w podãoİu gruntów sãabych o znacznej miĈİszoĤci.
Zawarto tutaj kilka przykãadów ilustrowanych przekrojami konstrukcyjnymi zrealizowanych zbrojeę. Dla zobrazowania zakresu wytrzymaãoĤci stosowanych geosyntetyków podano równieİ
konkretne wartoĤci wytrzymaãoĤci znamionowych tych zbrojeę.
Zamieszczony wykaz literatury tematu pozwala kaİdemu zainteresowanemu na samodzielne studia w tym zakresie.
Sãowa kluczowe: podtorze, geosyntetyki, zbrojenie geosyntetyczne
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1. Geowãókniny na torowisku pod podsypkĈ, jako pierwsze próby zastosowania geosyntetyków na kolejach
PoczĈtków zastosowania geosyntetyków w kolejnictwie moİna dopatrywaþ sič w latach 70. i 80. XX–go wieku. W pierwszej kolejnoĤci
zaczčto stosowaþ geowãókniny w póãnocnych stanach USA i w Kanadzie (fot. 1) ukãadajĈc je bezpoĤrednio pod podsypkĈ (Raymond 1999).
Prawie równolegle wykonane zostaãy pierwsze próbne odcinki na szlakach Deutsche Reichsbahn (DR) w dawnej NRD, (Lieberenz & Chilian
1986). Geosyntetyki stosowano wówczas raczej intuicyjnie, gdyİ brakowaão odpowiednich badaę, doĤwiadczenia i normatywów. MetodĈ
prób i bãčdów, z pomocĈ odcinków próbnych starano sič ustaliþ wymagania, jakim powinny sprostaþ geosyntetyki ukãadane w podtorzu.
Pierwsze próby dotyczyãy instalacji geosyntetyków bezpoĤrednio na
torowisku, tzn. pod podsypkĈ tãuczniowĈ. Stosowano przy tym róİne
wyroby o zróİnicowanej gramaturze np. poczĈwszy od 400 g/m² poprzez 600 i 800 aİ do 1050 g/m², geowãókniny z róİnych polimerów
i wykonywanych róİnymi technikami produkcji (Lieberenz & Chilian
1986 i Raymond 1999).

Fot. 1. Pierwsze próby zastosowania geosyntetyków: geowãókniny ukãadane bezpoĤrednio na torowisku pod podsypkĈ, Kanada, (Raymond 1999)

W szczególnoĤci prowadzone dãugoletnie badania kanadyjskie (nawet na niektórych odcinkach do 18 lat) wykazaãy, İe z powodu zbyt
duİej ĤcieralnoĤci w kontakcie tãuczeę/geosyntetyk geowãókniny po-
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winny mieþ co najmniej gramaturč 1050 g/m². Z tamtych lat pochodzi teİ pomysã pokrywania górnej powierzchni geowãóknin İywicami
akrylowymi w iloĤci 5%-20% suchej masy geotekstylu, a wičc tak,
aİeby ich wodoprzepuszczalnoĤþ byãa w dostateczny sposób jeszcze
zachowana (Raymond 1999).
Z tamtego czasu pochodzĈ teİ zalecenia jakie powinny byþ speãnione
przy stosowaniu geowãóknin instalowanych pod podsypkĈ tãuczniowĈ
(Lieberez & Chilian 1986, Raymond 1999, van Sandvoort 1994):
- minimalna gruboĤþ warstwy tãucznia pod podkãadem 200 mm,
zalecana 300 mm;
- nachylenie torowiska min. 2%, zalecana obecnie w Niemczech
wartoĤþ min. 5%;
- geowãóknina z wãókien o minimalnej dãugoĤci 100 mm, wytrzymaãoĤci wãókien 0,4 N/tex,
- iloĤþ perforacji w trakcie igãowania  80 razy/cm²;
- wydãuİenie przy zerwaniu  60% (w/g ASTM D-4632);
- efektywna Ĥrednica porów O90,w  0,06mm;
- polimer - w Ĥwietle badaę kanadyjskich, najlepsze wyniki uzyskano dla geowãóknin igãowanych z wãókien poliestrowych;
- w przypadku podtorza zbudowanego z gruntów drobnoziarnistych d  0,06 mm wičcej niİ 95% masy suchego gruntu zalecano stosowanie przekãadki piasku na torowisku pod wãókninĈ;
- zalecany byã obustronny drenaİ francuski w torowisku o gãčbokoĤci min. 0,15 m z odpowiednim wprowadzeniem geowãókniny
do rowka, w celu umoİliwienia odpãywu wody z tãucznia i z warstwy ﬁltracyjnej lub podtorza na odcinku w wykopie.
Poza KanadĈ sposób ten nie znalazã jednak szerszego uznania
w Europie ze wzglčdu na obawy co do moİliwoĤci wystĈpienia kolmatacji geowãókniny pod tãuczniem, moİliwoĤci wystĈpienia duİej
ĤcieralnoĤci a takİe utrudnieę wystčpujĈcych w razie koniecznoĤci
podbijania torów. W latach 80. XX-go wieku w Holandii podjčto zatem
próbč podpinania pod podkãady worków uszytych z geotkanin poliestrowych o wytrzymaãoĤci 100 kN/m wypeãnianych tãuczniem (fot. 2).
Worki te podpinano za pomocĈ taĤm z poliestru o wytrzymaãoĤci nominalnej 120 kN/m (van Sandvoort 1994).
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Fot. 2. Worki z geotkaniny wypeãnione tãuczniem i podpičte pod podkãady
kolejowe za pomocĈ taĤm z poliestru (van Sandvoort 1994)

Pomimo udokumentowanej poprawy noĤnoĤci (osiĈgničto znacznĈ
redukcjč prčdkoĤci drgaę w zakresie czčstotliwoĤci > 40 Hz) i znacznej redukcji osiadaę podtorza (ça. o 50% w stosunku do osiadaę podkãadów bez worków) sposób ten nie znalazã szerszego zastosowania ze
wzglčdu na duİe koszty budowy i trudnoĤci w póĮniejszym podbijaniu
torów. PodkreĤliþ jednak naleİy, İe uzyskane wyniki opieraãy sič na
monitoringu 221 milionów przejazdów osi o nacisku 200 kN, a wičc
badania te moİna uznaþ za stosunkowo wiarygodne.
Badania zbliİonego typu nawierzchni okreĤlonej symbolem 4xP
prowadzone byãy wczeĤniej w Polsce (Basiewicz & Kãosek 1988/89),
przynoszĈc szereg bardzo zachčcajĈcych rezultatów. Zbudowany na tej
podstawie w eksploatowanym torze na terenie górniczym odcinek doĤwiadczalny (1988) istnieje do chwili obecnej dĈjĈc po 23 latach uİytkowania moİliwoĤþ oceny trwaãoĤci i niezawodnoĤci tego rozwiĈzania.
Wykazano istotny wzrost noĤnoĤci podãoİa nawierzchni w stosunku do
rozwiĈzania standardowego, istotny wzrost wartoĤci oporu podãuİnego
i poprzecznego rusztu torowego praktycznie uniemoİliwiajĈcy wyboczenie nawierzchni toru bezstykowego na terenie górniczym, wykazano
równieİ bardzo skuteczne tãumienie drgaę - zwãaszcza wysokich czčstotliwoĤci przekazywanych z nawierzchni na podtorze. W trakcie prób
terenowych wykazano ponadto moİliwoĤþ podbijania nawierzchni.
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Rys. 1. Wyniki badaę noĤnoĤci podãoİa podkãadów bez wzmocnienia geosyntetykiem ‘a’ ze wzmocnieniem geosyntetycznym w podãoİu
‘b’ ze wzmocnieniem geotekstylnym pojemnikiem podpokãadowym ‘d’
oraz j. w. z dodatkowĈ warstwĈ geosyntetyku na koronie torowiska ‘e’
(Kãosek&Basiewicz 1988)

Z tego okresu wczesnych zastosowaę geosyntetyków na torowiskach kolei europejskich (lata 80. i poczĈtek lat 90.) pochodzĈ zalecenia lub stwierdzenia zawarte w publikacji van Sandvoort’a z 1994,
z których najwaİniejsze przytacza sič poniİej:
- w Ĥwietle dostčpnych doĤwiadczeę zastčpcza Ĥrednica porów
O90,w w geotekstyliach ukãadanych bezpoĤrednio na podãoİa
ilaste i pylaste nie powinna przekraczaþ 0,060 mm aİeby wykluczyþ moİliwoĤþ kolmatacji przez migrujĈce czĈstki iãowe, racjonalnym wydaje sič wykonanie podsypki piaskowej na torowisku;
- wyniki doĤwiadczeę wskazujĈ, İe gramatura gewãóknin igãowanych nie powinna byþ mniejsza niİ 350 g/m², a stabilizowanych
termicznie – 250 g/m², przy czym zalecane jest pokrycie geosyntetyku warstwĈ ochronnĈ z piasku lub İwiru;
- w Ĥwietle uzyskanych do tej pory wyników moİna stwierdziþ, İe
nieco lepsze wãaĤciwoĤci ﬁltracyjne pod obciĈİeniem dynamicz-
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nym wykazujĈ geowãókniny igãowane niİ geowãókniny stabilizowane termicznie;
- potrzebne sĈ dalsze badania i obserwacje dotyczĈce wãaĤciwego
doboru Ĥrednicy zastčpczej porów geotekstyliów.
OczywiĤcie postčp w tej dziedzinie nie zatrzymaã sič na latach 80.,
lecz w dalszym ciĈgu rozwijano metody badawcze, wykonywano poligony i budowano obiekty prowadzĈc na nich monitoring. Zaowocowaão to wydaniem w latach 90. XX-go wieku wielu publikacji, zaleceę,
rozporzĈdzeę i norm (np. BS 8006:1995, EBGEO 1997, FSGV 2005
M Geo E 05, EBGEO 2010, BS 8006:2010), które umoİliwiãy bardziej
racjonalne i lepiej udokumentowane stosowanie geosyntetyków w tym
takİe i w kolejnictwie.

2. Geosyntetyki do poprawy noĤnoĤci i wãaĤciwoĤci hydraulicznych podtorza
W latach 90. XX-go wieku w Niemczech w ramach projektów „Die
Deutsche Einheit” („Zjednoczenie Niemiec”) polegajĈcych m.in. na
rewitalizacji starych szlaków kolejowych w byãej NRD, rozpoczčto za
aprobatĈ EBA (Eisenbahnbundesamt - Federalny UrzĈd Kolejowy)
stosowaþ juİ na duİĈ skalč geosyntetyki w podtorzach kolejowych.
Stosowano wówczas geokompozyty: geosiatka + geowãóknina zespolone ze sobĈ lub teİ geosiatki ukãadane na geowãókninach w celu poprawy wãaĤciwoĤci noĤnych i drenaİowych podtorza. Geosyntetyki starano sič przy tym ukãadaþ w spĈgu warstwy ochronnej, bezpoĤrednio
na podãoİu rodzimym lub podãoİu starego torowiska (rys. 2 i fot. 3).
Z tego czasu pochodzĈ teİ wymagania stawiane górnej powierzchni
warstwy ochronnej (torowisko) dla remontowanego szlaku kolejowego
(RiL 836, 2008):
- prčdkoĤþ jazdy pociĈgów v  300 km/h: Ev2  120 MN/m²;
- prčdkoĤþ jazdy pociĈgów v  230 km/h: Ev2  100 MN/m², nawierzchnia bez podsypki;
- prčdkoĤþ jazdy pociĈgów v  230 km/h: Ev2  80 MN/m², nawierzchnia z podsypkĈ tãuczniowĈ;
- prčdkoĤþ jazdy pociĈgów (ruch towarowo - osobowy) v  160 km/
h lub wyãĈcznie pociĈgów towarowych i regionalnych v  120 km/
h: Ev2  50 MN/m², nawierzchnia z podsypkĈ tãuczniowĈ;
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- prčdkoĤþ jazdy pociĈgów regionalnych v  80 km/h i towarowych v  50 km/h: Ev2  40 MN/m², nawierzchnia z podsypkĈ
tãuczniowĈ (gdzie Ev2 - moduã sztywnoĤci podãoİa przy wtórnym
obciĈİeniu pãytĈ D = 300 mm w/g DIN 18134 oraz wymagania
stawiane na zbrojenie w EBGEO 1997:
o rozciĈgajĈca siãa mobilizowana przy wydãuİeniu 3%:  10 kN/m
o wytrzymaãoĤþ krótkotrwaãa na rozciĈganie w/g EN ISO DIN PL
10 319:  40 kN/m).

Rys. 2. Schematyczny przekrój poprzeczny ze zbrojeniem geosyntetycznym w podtorzu speãniajĈcym jednoczeĤnie wymagania dotyczĈce separacji i ﬁltracji.

Uwaga: w przypadku budowy nowych szlaków wymaga sič w Niemczech na torowisku nastčpujĈcych wartoĤci moduãów Ev2:
- prčdkoĤþ jazdy v  300 km/h: Ev2  120 MN/m²,
- prčdkoĤþ jazdy pociĈgów (ruch mieszany: pociĈgi osobowe i towarowe) v  230 km/h: Ev2  120 MN/m²,
- prčdkoĤþ jazdy pociĈgów (ruch towarowo - osobowy) v  160 km/h
lub wyãĈcznie pociĈgów towarowych i regionalnych v  120 km/h:
Ev2  100 MN/m², nawierzchnia z podsypkĈ z tãucznia,
- prčdkoĤþ jazdy pociĈgów regionalnych v  80 km/h i towarowych v  50 km/h: Ev2  80 MN/m², nawierzchnia z podsypkĈ
z tãucznia.
Poza tym naleİy kaİdorazowo speãniþ warunki dotyczĈce separacji
i ﬁltracji, które w mičdzyczasie zostaãy uregulowane zaleceniami zawartymi w EBA 2007, RiL 836 2008, FSGV 2005 i DVWK 1992. Aİeby
wykluczyþ nietraﬁone rozwiĈzania w dokumentach EBA (Federalny
UrzĈd Kolejowy), wymaga sič aİeby zastosowane geosyntetyki posiadaãy wãaĤciwoĤci co najmniej równe wymaganiom minimalnym podanym przez EBA dla danej aplikacji: separacja, ﬁltracja i zbrojenie.
W tablicy 1 przytoczono za EBA 2007 najwaİniejsze z tych wymagaę.
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Tablica1.WybraneparametrygeosyntetykówstosowanychnakolejachDBAG
w Niemczech w/g EBA 2007
Funkcja
Cecha / WáasnoĞü
Warunek
Norma badawcza
Klasa wytrzymaáoĞci
 GRK 4*
Merkblatt M Geo E 2005
 2000 N
EN ISO PN 12236
Separacja CBR
&
WodoprzepuszczalnoĞü prostopadle
Filtracja
do produktu pod naciskiem 20 kPa  1,0 x 10-3 m/s DIN 60500 – 4 (2007)
 40 kN/m
EN ISO PN 10319
WytrzymaáoĞü na rozciąganie
w obu kierunkach

Zbrojenie

Anizotropia wytrzymaáoĞci

1:1...1:1,25

(-)

Siáa rozciągająca mobilizowana
na obu kierunkach zbrojenia przy
wydáuĪeniu 3 %

 10 kN/m

EN ISO PN 10319

Max wielkoĞü oczka geosiatki

 40 mm

(-)

*Klasyﬁkacja GRK podana jest w FSGV 2005 (Merkblatt M Geo E 05) oraz Wytycznych
wzmacniania podãoİa gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM, W-wa 2002

W praktyce gruboĤþ warstwy ochronnej speãniajĈcej zarówno funkcjč ﬁltracyjnĈ i mrozoochronnĈ okreĤla sič z nomogramów dla znanej
wartoĤci Ev2 podãoİa i wymaganej wartoĤci Ev2 na torowisku. WartoĤci
Ev2 okreĤla sič w warunkach niemieckich za pomocĈ badania VSS
w/g DIN 18 134. Poza tym w badaniach podãoİa moİna korzystaþ
z zaleİnoĤci korelacyjnych pomičdzy Ev2 i CBR (Californian Bearing
Ratio) lub pomičdzy Ev2 i cu (niezdrenowana wytrzymaãoĤþ gruntu na
szybkie Ĥcinanie) lub Ev2 i Evd (moduã podãoİa w badaniu z pãytĈ dynamicznĈ). Na rys. 3 przedstawiono za EBGEO 1997 nomogram do
wymiarowania gruboĤci warstwy ochronnej jeİeli na jej stropie wymaga sič Ev2  50 MN/m² (remont linii kolejowej dla prčdkoĤci jazdy pociĈgów v  160 km/h) i Ev2  80 MN/m² (dla prčdkoĤci jazdy pociĈgów
250 km/h  v > 160 km/h).
OczywiĤcie, İe grunt czy teİ kruszywo uİyte na wymianč (lub teİ
warstwč ochronnĈ) powinno speãniaþ wymagania dotyczĈce wodoprzepuszczalnoĤci i zagčszczalnoĤci. Na kolejach niemieckich dopuszcza sič w zasadzie dwa rodzaje takich kruszyw KG 1 i KG 2, których
uziarnienie podano w RiL 836 / 2008.
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Rys. 3. GruboĤþ warstwy ochronnej w zaleİnoĤci od wartoĤci Ev2 podãoİa i wymaganej wartoĤci Ev2 na torowisku:  50 MN/m² i  80 MN/m², EBGEO 1997

Poprawnie wykonany remont czy teİ ulepszenie linii kolejowej wymaga zatem:
- wykonania badaę podãoİa w celu okreĤlenia jego noĤnoĤci (Ev2),
wodoprzepuszczalnoĤci (kf) i uziarnienia;
- doborze wãaĤciwego kruszywa na warstwč ochronnĈ KG 1 lub
KG 2;
- ustalenia wymaganej gruboĤci warstwy ochronnej np. za pomocĈ nomogramu (rys. 3);
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- doboru odpowiedniego geosyntetyku o parametrach speãniajĈcych warunki podane w tab. 1 i DVWK 1992 (wielkoĤþ zastčpcza
porów O90,w i wodoprzepuszczalnoĤþ kv);
- doboru odpowiedniego zbrojenia speãniajĈcego warunki podane
w tab. 1 i na rys. 3;
- wykonania badaę kontrolnych VSS na torowisku w celu sprawdzenia czy wymagana wartoĤþ Ev2 dla projektowanej prčdkoĤci
jazdy pociĈgów zostaãa osiĈgničta.
Na fotograﬁi 3 pokazano instalacjč geokompozytu Comtrac 55/50
B 30 z roku 1995 na szlaku kolejowym Münster - Hamm w Niemczech, przy ulepszaniu podtorza dla prčdkoĤci jazdy do 160 km/h przy
uİyciu pociĈgu zmechanizowanego. Dla przykãadu podano w tab. 2
za Schilder & Piereder 2000 wyniki badaę uzyskane za pomocĈ VSS
i pãyty dynamicznej, które uzyskano w trakcie remontu i w ciĈgu kilku do kilkunastu miesičcy po wãĈczeniu torów do ruchu w Austrii.
Badania wykonywano na podãoİu przygotowanym do wbudowania
warstwy ochronnej (ﬁltracyjna + mrozoochronna) na którym ukãadano odcinkami: geowãókninč, geowãókninč z geosiatkĈ i geokompozyt,
speãniajĈce wymagania ogólne podane w tab. 1. Czasokres tych badaę
wynosiã nawet do 12 miesičcy od zakoęczenia budowy. Stwierdzono,
İe wymagane w projekcie wartoĤci Ev2  80 MN/m² (Evd  40 MN/m²)
zostaãy osiĈgničte po wbudowaniu warstwy ochronnej o gruboĤci 4045 cm, przy zastosowaniu geosyntetyków speãniajĈcych wymagania
zawarte w tab. 1.
Tablica 2. Wyniki badaę noĤnoĤci podãoİa i podtorza za pomocĈ obciĈİeę
statycznych i dynamicznych pãyta o Ĥrednicy 300 mm, Schilder & Piereder 2000
PodáoĪe
Liczba
Typ
wyników
wzmocnienia
(-)

Geowáóknina
Geowáóknina
i geosiatka
Geokompozyt

Ev2

Evd

MN/m²

MN/m²

26
151

25,7
-

12,3

46
7

-

9,2
6,1

Torowisko z warstwa
Torowiska po x miesiącach
ochronna
Ev2
GruboĞü
Evd
Ev2
Evd
IloĞü
warstwy
miesiĊcy
ochr.
MN/
(-)
cm
MN/m² MN/m² MN/m²
m²
40
79,9
106,0
6
40
28,3
45
45

-

28,4
30,2

-

45,0
39,8

12
10
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Fot. 3. Linia kolejowa Münster - Hamm w trakcie rewitalizacji, kompozyt
Comtrac® 55/50 B30, 1995 r.
Fot. Huesker Synthetic GmbH

Fot. 4. Modernizacja podbudowy torowiska linii kolejowej E30 Lewin Brzeski – âosiów w celu dostosowania linii kolejowej do prčdkoĤci 160 km/
h– Fibertex® F-650M i Fortrac® 80/80-30, 2000r.
Fot. P. R. INORA sp. z o.o.

Podobne realizacje miaãy teİ z powodzeniem miejsce w Polsce (fot. 4
i fot. 5). Na fotograﬁi 4 pokazano ulepszanie podtorza na trasie E30
Lewin Brzeski – âosiów przy dostosowywaniu linii kolejowej do prčd-
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koĤci 160 km/h w 2000 r. Na bazie ówczesnych doĤwiadczeę i zgodnie z niemieckimi zaleceniami zawartymi w EBGEO 1997 pod warstwĈ tãuczniowĈ zostaãa uãoİona wãóknina o odpornoĤci na przebicie
6 kN (klasa CBR 5) i masie powierzchniowej 600 g/m² oraz geosiatka
o wytrzymaãoĤci krótkoterminowej 80 kN/m w obydwu kierunkach.

Fot. 5. Rewitalizacja Linii Kolejowej CMK, Fortrac® 80/80-30, 2008r.
Fot. P. R. INORA sp. z o.o.

3. Linie kolejowe posadowione na palach lub kolumnach ze
zbrojeniem geosyntetycznym w podstawie posadowienia
Nasypy lub linie kolejowe posadowione na palach ze zbrojeniem
geosyntetycznym w ich podstawie majĈ kilka zalet w stosunku do posadowienia bezpoĤredniego na sãabym gruncie: praktycznie nie ma
potrzeby odczekiwania okresu konsolidacji - osiadania nasypu sĈ
bardzo maãe; zbčdny jest transport dodatkowych mas ziemnych na
przeciĈİenia i kompensacje; w trakcie eksploatacji nasypy posadowione na palach praktycznie nie wykazujĈ osiadaę. W ciĈgu ostatnich 20 lat moİna byão zaobserwowaþ wzrost popularnoĤci tej metody
posadowienia nasypów na caãym Ĥwiecie. Zasadč dziaãania tego systemu przedstawia rys. 4 (za BS 8006:81995 & BS 8006:2010). Za-
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równo obciĈİenia, jak i cičİar wãasny nasypu, w zasadzie caãkowicie
przenoszone sĈ poprzez pale na gãčbsze warstwy podãoİa. Zbrojenie
w rezultacie przesklepieę przenosi bezpoĤrednio tylko pewnĈ czčĤþ
obciĈİeę caãkowitych od nasypu i obciĈİenia kolejowego. Im wičksze
sĈ: dãugoĤþ przčsãa (s-a) w zbrojeniu i wysokoĤþ nasypu H (rys. 4),
tym wičksze sĈ wymagania dotyczĈce zbrojenia. W zwiĈzku z tym,
İe na dzieę dzisiejszy moİliwa jest produkcja zbrojeę geosyntetycznych o wytrzymaãoĤciach nawet przewyİszajĈcych 2400 kN/m, moİna w szerokich granicach zwičkszaþ rozstawy pali.

Rys. 4. Zasada dziaãania sytemu posadowienia na palach ze zbrojeniem
geosyntetycznym w podstawie, BS 8006:2010.

Na wspóãczesnym rynku budowlanym oferuje sič zbrojenia z szerokiej gamy polimerów o róİnych strukturach (geotkaniny, geosiatki,
geokompozyty), co pozwala na dobór optymalnego zbrojenia, dokãadnie odpowiadajĈcego swoimi cechami mechanicznymi wymaganym
warunkom. W zaleİnoĤci od zastosowanego polimeru, moİna uzyskaþ
İĈdane sztywnoĤci na rozciĈganie lub wytrzymaãoĤci oraz speãniþ warunki dotyczĈce dopuszczalnej wielkoĤci peãzania dãugoterminowego
(wieloletniego). ZasadniczĈ kwestiĈ w kaİdym przygotowanym do wy-
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konania projekcie jest postawienie dokãadnie sprecyzowanych warunków co do dopuszczalnej wielkoĤci peãzania zbrojenia po zakoęczeniu
budowy, poniewaİ dalszych deformacji nasypu nie da sič juİ kompensowaþ, jak to moİe mieþ miejsce w trakcie budowy. W tym zakresie naleİy wykorzystywaþ izochrony danego produktu do sprawdzania
warunku dopuszczalnych wydãuİeę krótko- i dãugoterminowych, tak
jak to podano w Instrukcji ITB Nr 429/2007 (Wysokięski & Kotlicki
2007). Z izochron moİna ustaliþ przyrosty wydãuİeę dla danej siãy
i danego czasu trwania obciĈİenia przy znanej temperaturze otoczenia. Poza tym naleİy zauwaİyþ, İe zbrojenie przejmuje nie tylko czčĤþ
siã pionowych, ale równieİ ma ono za zadanie uniknĈþ zbyt duİych
i niebezpiecznych ugičþ (wyboczeę) pali, przejĈþ zatem powinno siãč
bocznego rozporu w nasypie.
3.1.PrzeglĈd metod wymiarowania
PoczĈwszy od ok. 1985 roku opracowano kilka metod wymiarowania zbrojenia nadpalowego, bazujĈc na róİnych tradycjach lub
teİ poglĈdach dotyczĈcych pracy tego typu systemu. Starsze metody
analityczne sĈ bardzo proste, lub inaczej mówiĈc - zbyt uproszczone. Nowsze metody ujmujĈ juİ lepiej prace systemu, ale wymagajĈ
wičkszego nakãadu pracy i poprawnej znajomoĤci mechaniki gruntów. Poza tym moİna sičgaþ obecnie do analiz numerycznych dwulub trój- wymiarowych (PLAXIS®, FLAC®). Tu jednak naleİy zaznaczyþ,
İe metody numeryczne wymagajĈ zastosowania adekwatnych modeli
gruntu, Ĥcisãego opisania (ustalenia) warunków brzegowych i elementów kontaktowych. Analizy numeryczne nie zawsze dajĈ realistyczne
wyniki. Stwierdzono juİ wielokrotnie, İe w szczególnoĤci odnosi sič to
zastrzeİenie do dokãadnoĤci wyników dotyczĈcych wielkoĤci siã rozciĈgajĈcych zbrojenie. StĈd uİycie metod numerycznych wymaga dobrej znajomoĤci nie tylko mechaniki gruntów i mechaniki polimerów
ale równieİ doĤwiadczenia z zakresu modelowania, jak teİ i praktyki
w realizacji i monitoringu tak zaprojektowanych obiektów. W zasadzie
w metodach analitycznych mamy do czynienia z dwoma problemami,
od poprawnoĤci rozwiĈzania których zaleİy dokãadnoĤþ obliczeę:
- redystrybucja naprčİeę i odksztaãceę w punktowo podpartym
nasypie (tj.: jaka czčĤþ obciĈİeę dziaãa bezpoĤrednio na pale,
a jaka musi zostaþ przejčta poprzez napičte pomičdzy palami
zbrojenie?);
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- obliczenie siãy rozciĈgajĈcej w zbrojeniu i dobór do wykonania
tego zbrojenia odpowiedniego produktu geosyntetycznego.
„Metoda Guido”

Rys. 5. „Metoda Guido”

W metodzie tej, najstarszej i najprostszej, ale i zarazem najmniej
realistycznej, zaãoİono tzw. odwrócony model rozkãadu naprčİeę, zakãadajĈc, İe naprčİenia koncentrujĈ sič nad palami dokãadnie pod
kĈtem 45°, niezaleİnie od rodzaju gruntu nasypowego (rys. 5). Gdyby tak byão w rzeczywistoĤci, to wkãadki zbrojenia przenosiãyby zatem jedynie cičİar plastrów gruntu zawartych pomičdzy wkãadkami,
a najwyİsza wkãadka obciĈİona byãyby piramidkĈ o stosunkowo maãej objčtoĤci. Pomimo, İe tak zwana „Metoda Guido“ praktycznie nie
ma zwiĈzku z publikacjĈ Guido (Guido 1987), czčsto jednak uİywa
sič takiej nazwy. Guido zajmowaã sič rozkãadem naprčİeę pod pãytĈ,
w gruncie zbrojonym, a nie zagadnieniami przesklepiania sič gruntu
nad palami. Wiele wskazuje na to, İe metoda ta, choþ generuje duİe
oszczčdnoĤci materiaãowe, daje wyniki leİĈce po stronie niebezpiecznej [Kempton et al. 1998, Russel & Pierpoint 1997]. Autorom niniejszego artykuãu sĈ znane takİe przypadki obiektów zaprojektowanych
tĈ metodĈ, gdzie zbyt duİe deformacje praktycznie wyãĈczyãy je z eksploatacji.
„Metoda Szwedzka“
Opis tej metody moİna znaleĮþ w Rogbeck et al. (1998). W zasadzie
sam model podobny jest do Metody Guido, z tym, İe kĈt pochylenia
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Ĥcian piramidy ma w niej 75° (rys. 6), a nie jak w Metodzie Guido 45°.
OczywiĤcie, kĈt ten jest i tu niezaleİny od parametrów gruntu i rozkãadu obciĈİeę. Intuicyjnie moİna stwierdziþ, İe ta metoda jest duİo
ostroİniejsza od Metody Guido, gdyİ dla niewysokich nasypów mamy
w niej do czynienia najczčĤciej z piramidĈ ĤcičtĈ, a wičc uwzglčdnia sič
w niej czčĤciowo obciĈİenie naziomu dziaãajĈce na górnej powierzchni
piramidy.

Rys. 6. „Metoda Szwedzka“

Zbrojenie najczčĤciej projektuje sič jako membranč obciĈİonĈ pionowo bez uwzglčdnienia reakcji gruntu sãabego pod zbrojeniem. Metoda
ta nie zostaãa ujčta, jak do tej pory, w İadnej normie budowlanej, prawdopodobnie ze wzglčdu na zbyt uproszczony model pracy systemu.
„Metoda British Standard 8006“

Rys. 7. Metoda „British Standard 8006“
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Metoda ta zostaãa opublikowana jako metoda normowa
w BS 8006:1995 i w zasadzie w niezmienionej postaci powtórzona
w BS 8006:2010. W edycji z 2010 roku podano jednak takİe za Hewllet & Randolph (1988) sposób obliczania obciĈİenia na membranč
przy uwzglčdnieniu przesklepieę w gruncie. W oryginalnym modelu
BS 8006 wysokoĤþ sferycznego sklepienia nad przčsãem pomičdzy palami wynosi 1,4 x (s - a), przy czym minimalna wysokoĤþ nasypu wynosi 0,7 x (s - a) - (rys. 7).
Z punktu widzenia mechaniki gruntów nadal trzeba utrzymywaþ,
İe jest to metoda wĈtpliwa, bo wyniki obliczeę nadal nie zaleİĈ od jakoĤci gruntu nasypowego. StĈd teİ, zdaniem autorów niniejszego artykuãu, bardziej poprawne wyniki powinna dawaþ nowa alternatywna
metoda uwzglčdniona dodatkowo w BS 8006:2010.
„Metoda Niemiecka” (Kempfert, Stadel & Zaeske 1997)

Rys. 8. „Metoda Niemiecka” (Kempfert H.G., Stadel M., Zaeske D. 1997)

Rozkãad naprčİeę dziaãajĈcych na przčsão pomičdzy palami (zbrojenie) i na gãowice pali wyznacza sič tu metodĈ Hewlett & Randolph
(1988), w której to metodzie uwzglčdnia sič wytrzymaãoĤþ na Ĥcinanie gruntu nasypowego. Siãč rozciĈgajĈcĈ w zbrojeniu oblicza sič
jak dla membrany, przy czym stworzono w tej metodzie moİliwoĤþ
uwzglčdnienia reakcji gruntu sãabego pod zbrojeniem geosyntetycznym. Siãč rozciĈgajĈcĈ w membranie powičksza sič o siãč rozporu
bocznego w nasypie, równĈ parciu czynnemu gruntu. Bliİsze informacje o tej metodzie wymiarowania moİna znaleĮþ w publikacjach
Kempfert et al. (1997), Alexiew & Gartung (1999), Sobolewski (1999),

184

Kosek K., Sobolewski J., Ajdukiewicz J.

Alexiew & Vogel (2001). Metoda ta zostaãa z powodzeniem zastosowana do wymiarowania wielu waİnych i duİych obiektów w Niemczech
i innych krajach. Obiekty te byãy monitorowane celem weryﬁkacji
zaãoİeę projektowych (Alexiew & Gartung 1995, Sobolewski 1999,
Alexiew & Vogel 2001).
„Nowa Metoda Niemiecka” (Zaeske; 2001) i EBGEO 2010

Rys. 9. „Nowa Metoda Niemiecka” EBGEO 2010.

Gãównymi ulepszeniami w tej metodzie sĈ:
- ustalenie bardziej dokãadnej metody wyznaczenia obciĈİeę dziaãajĈcych na zbrojenie i na gãowice pali (rys. 9);
- uwzglčdnienie sztywnoĤci pali, nasypu i podãoİa;
- uwzglčdnienie sprzčİenia pomičdzy strzaãkĈ zwisu zbrojenia
i osiadaniem gãowic pali a wielkoĤciĈ odporu gruntu usytuowanego pod zbrojeniem.
Metoda ta byãa weryﬁkowana w badaniach modelowych w skali 1:3
(Zaeske 2001, Kempfert et all 2004). Uwieęczeniem tych prac jest rozdziaã 9 w nowej edycji EBGEO z 2010, który zawiera tĈ wãaĤnie nowĈ
metodč. Pozwala ona na uzyskanie bardziej dokãadnych wyników
obliczeę i bardziej realistycznego ustalenia warunków brzegowych.
W nowej edycji EBGEO znajdĈ sič teİ zalecenia konstrukcyjne, mičdzy innymi takie jak:
- zbrojenie naleİy wbudowywaþ jak najbliİej gãowic pali;
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- zbrojenie powinno byþ maksymalnie dwuwarstwowe (tzn. produkt jednoosiowy ukãadany poprzecznie i wzdãuİnie.
3.2.PrzeglĈd ciekawszych zrealizowanych projektów
W kaİdym z przedstawianych poniİej projektów moİna znaleĮþ
albo pewne innowacyjne elementy lub teİ specjalne rozwiĈzania
konstrukcyjne. Niektóre z tych projektów sĈ bardzo szczegóãowo
opisane w publikacjach: Alexiew & Gartung (1999); Sobolewski
(1999); Lieberenz, Alexiew & Pohlmann (2000); Alexiew & Vogel
(2001).
Projekt: „Werder-Brandenburg”; Koleje Niemieckie – DB AG; 1993-1994
Byãa to rekonstrukcja starego nasypu linii kolejowej, niezbčdna do
podwyİszenia prčdkoĤci jazdy pociĈgów do 160 km/h. W rzeczowym
zakresie tego projektu wystčpowaãy odcinki z ekstremalnie gãčbokimi
warstwami gruntów sãabych. Wymiarowanie pali i zbrojenia wykonano „StarĈ MetodĈ NiemieckĈ”, przy czym ze wzglčdu na jej (wówczas)
innowacyjny charakter, podwyİszono poziom bezpieczeęstwa ponad
normatywne wskaĮniki. Na zbrojenie zastosowano, dwuosiowe geosiatki Fortrac£, wykonane z poliestru (rys. 10).

Rys. 10. Typowy przekrój poprzeczny - Linia kolejowa: Werder - Brandenburg, Niemcy
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Rys. 11. Projekt „Werder – Brandenburg”, Niemcy. Typowy obraz deformacji na poziomie najgãčbiej wbudowanej warstwy zbrojenia, pomiary i analizy LGA Nürnberg
Uwaga: róİne skale poziome i pionowe.

W ramach projektu przewidziano równieİ wbudowanie systemu
monitoringu, który pod wzglčdem klasy zainstalowanych urzĈdzeę
byã swego rodzaju novum dla tego typu aplikacji (rys. 11). Systematyczne pomiary byãy prowadzone przez 5 lat. Waİniejsze wyniki obserwacji: czapki palowe, spoczywajĈce na bardzo smukãych palach
wykazujĈ tendencje od obrotu; niektóre pale wykazaãy wičksze osiadania od prognozowanych w projekcie; siãy w zbrojeniu sĈ mniejsze
od prognozowanych; siãy rozciĈgajĈce od obciĈİenia dynamicznego
(od przejeİdİajĈcych pociĈgów) majĈ wartoĤci pomijalnie maãe; wyniki pomiaru siã w geosiatkach potwierdzajĈ prawidãowoĤþ modelu
membrany.
Projekt: „Wčzeã kolejowy Rathenow (Körgraben)”; Koleje Niemieckie
– DB AG; 1997
W ramach przebudowy tego wčzãa naleİaão przygotowaþ tory dla
przejazdów pociĈgów systemu ICE z torowiskiem bezpodsypkowym.
Poza tym zaãoİono stosunkowo pãytkie posadowienie gãowic pali.
Ze wzglčdu na te specyﬁczne warunki i bardzo maãe dopuszczalne
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deformacje szyn naleİaão zastosowaþ dwie warstwy geosiatki Fortrac£-A, wykonane z wãókien aramidowych (rys. 12). Wymiarowanie
przeprowadzono za pomocĈ „Starej Metody Niemieckiej”. Program
pomiarowy obejmowaã symulacje jazdy pociĈgów ICE z prčdkoĤciĈ
do 300 km/h na poletku doĤwiadczalnym, wykonanym w skali 1:1
(fot. 6a).
Wyniki wykazaãy bardzo dobrĈ stabilnoĤþ torowiska, strzaãka zwisu zbrojenia dolnego okazaãa sič ograniczonĈ do max. 20 mm, zaĤ
strzaãka zwisu zbrojenia górnego do max. 10 mm. Monitoring wykazaã, İe moİliwe jest zastosowanie tego systemu takİe dla torowisk bezpodsypkowych, o ile zastosuje sič geosiatki o bardzo maãym peãzaniu
i o odpowiednio wysokich wartoĤciach moduãów sztywnoĤci na rozciĈganie, np. Projekt „Wčzeã Groebers”: w tym ICE na terenie zapadliskowym, patrz. poligon (fot. 6b).

Rys. 12. Typowy przekrój torowiska; Projekt „Rathenow”; Niemcy
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Fot. 6 a, b. DyStaFit: maszyna do symulacji jazdy pociĈgów: pãyta o Ĥrednicy 2,5 m i masie 5 ton, czčstotliwoĤþ do 39,2 Hz, symulowana prčdkoĤþ
jazdy pociĈgów ICE v = 300 km/h, Projekt „Rathenow” i „Groebers”; Niemcy
Fot. Huesker Synthetic GmbH.

Projekt: „Harper Mühlenbach”; Koleje Niemieckie – DB AG;
1998/1999
Omawiany odcinek byã starym jednotorowym szlakiem kolejowym,
który po zjednoczeniu Niemiec naleİaão wãĈczyþ do sieci ogólnoniemieckich magistral kolejowych. Zatem naleİaão poszerzyþ koronč szlaku
tak, aby w miejsce dotychczasowego jednego toru mogãy byþ uãoİone
dwa tory i to w celu umoİliwienia ruchu pociĈgów na obydwu torach
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z prčdkoĤciĈ do 160 km/h. Z tego teİ wzglčdu naleİaão nie tylko dokonaþ poszerzenia korony nasypu, ale i poprawiþ jego noĤnoĤþ, nie
zajmujĈc przy tym dodatkowo nowych terenów (unikničcie problemów
z wykupem gruntów). Najlepszym rozwiĈzaniem okazaão sič usuničcie
górnej czčĤci nasypu, wykonanie kolumn stabilizowanych cementem,
uãoİenie zbrojenia i odbudowa korpusu, ale ze Ĥcianami stromymi
z gruntu zbrojonego, (rys. 13). Do wymiarowania zastosowano „NowĈ
Metodč NiemieckĈ”, która pozwala bardziej racjonalnie uwzglčdniþ
wspóãpracč z ukãadem noĤnym i zbrojenia nadpalonego gruntu sãabego, znajdujĈcego sič pomičdzy palami.

Rys. 13. Typowy przekrój poprzeczny obiektu „Harper Mühlenbach”; Niemcy

Projekt „Paulinenaue“, Niemieckie Koleje (DB AG), Berlin Hamburg,
2003
Odcinek linii kolejowej Berlin - Hamburg w okolicy miasta Paulinenaue zostaã ulepszony w latach 90. z dopasowaniem do prčdkoĤci
jazdy 160 km/h. Zastosowano wtedy ulepszenie podãoİa za pomocĈ
scementowanych kolumn İwirowych, poniewaİ pod stosunkowo niskim nasypem zalegaã torf. Niestety po kilku latach wystĈpiãy pierwsze oznaki deformacji. Koleje Niemieckie zdecydowaãy sič jednoczeĤnie
na przebudowč tego odcinka, tak aİeby zwičkszyþ prčdkoĤþ jazdy do
250 km/h. Projekt i roboty budowlane na odcinku 10 km przeprowadzono w 2003 roku. SpecyﬁkĈ tego projektu byão dalsze wykorzystanie istniejĈcych kolumn po Ĥcičciu ich gãowic, co pozwalaão równieİ
zwičkszyþ wysokoĤþ nasypu ponad nowym zbrojeniem geosyntetycznym. Nad kolumnami utworzono materace zãoİone z dwóch lub trzech
warstw dwuosiowej geosiatki Fortrac£ 200/200-30 M, o wytrzyma-
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ãoĤci nominalnej 200 kN/m w obu kierunkach kaİda. Linia kolejowa zostaãa zamkničta na tym odcinku i caãoĤþ robót przeprowadzono
w terminie 2 miesičcy. Projekt zostaã sporzĈdzony w oparciu o „NowĈ
Metodč NiemieckĈ”. Dzički bardzo dobremu zazčbianiu sič geosiatek
z kruszywem, zrezygnowano z zawijania geosiatek na obrzeİach nasypu (fot. 7). Odcinek ten znajduje sič pod eksploatacjĈ od 2003 roku
i nie zaobserwowano dotychczas İadnych problemów ze statecznoĤciĈ
czy teİ deformacjami. Zainstalowany system monitoringu wykazuje
jak na razie spory zapas bezpieczeęstwa jeİeli chodzi o stan uİytkowania.

Fot.7. Typowa sekwencja robót: Linia Kolejowa Berlin-Hamburg, Odcinek:
„Paulinenaue” - 3 warstwy zbrojenia nad palami, Fortrac® 200/200-30 M
Fot. Huesker Synthetic GmbH

Projekt „Büchen”, Niemieckie Koleje (DB AG), Berlin-Hamburg, 2003
Na linii kolejowej Berlin-Hamburg zrealizowano równieİ w 2003
roku projekt “Büchen”, w celu podwyİszenia prčdkoĤci jazdy do
250 km/h. Odcinek “Büchen” o dãugoĤci okoão 1 km znajduje sič niedaleko Hamburga i nie byã wczeĤniej wzmacniany. Odcinek ten nie
mógã byþ jednak caãkowicie zamkničty, zatem rekonstrukcjč naleİaão
przeprowadziþ poãówkowo, w dwóch etapach, które zwiĈzano ze sobĈ
za pomocĈ geosiatek uãoİonych poprzecznie (rys. 14, fot. 8). Kolumny noĤne wykonano metodĈ „Mixed-in-place”, przy czym w centralnej
czčĤci szlaku gãowice kolumn usytuowano wyİej tak, aİeby moİna
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byão wykonaþ rekonstrukcjč metodĈ póã na póã. Zbrojenie stanowiĈ
dwie jednoosiowe geosiatki uãoİone ortogonalnie. Obliczenia statyczne wykazaãy potrzebč zastosowania geosiatki Fortrac® 400/30-30 M
w poprzek i wzdãuİ torowiska. Pomičdzy dwoma geosiatkami wbudowano warstwč piasku o gruboĤci 0,15 m. W tym przypadku zastosowano w kierunku poprzecznym póãmaterac.

Rys. 14. Typowy przekrój poprzeczny, Linia Kolejowa Berlin-Hamburg,
Odcinek „Büchen”

Fot. 8. Instalacja poprzecznego zbrojenia nadpalowego na pierwszej poãówce w podtorzu, Linia Kolejowa Berlin-Hamburg, odcinek „Büchen”
Fot. Huesker Synthetic GmbH.
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4. Podsumowanie
Projektowanie i wykonawstwo zbrojeę geosyntetycznych w podtorzu ma juİ dãugĈ historič, która sičga lat 70. ubiegãego wieku. W tym
czasie powstaão na Ĥwiecie wiele metod obliczeniowych, bazujĈcych
na doĤwiadczeniach empirycznych, systemach monitoringu i wynikach wieloletnich obserwacji. WãaĤciwie zaprojektowane zbrojenie
powinno zabezpieczaþ dopuszczalne rzčdne niwelety na okres İywotnoĤci budowanego obiektu, a zatem powinno ono (zbrojenie) wykazywaþ maãe peãzanie. StĈd naleİy doãoİyþ wszelkich staraę, aby zmobilizowaþ zbrojenie juİ w trakcie budowy wãĈczajĈc je do wspóãpracy
z podtorzem.
Dobór zbrojenia (rodzaj polimeru, konstrukcja produktu geosyntetycznego) naleİy przeprowadziþ w oparciu o charakterystyki wytrzymaãoĤciowe i izochrony wybranych produktów, ograniczajĈc iloĤþ
warstw do maksymalnie dwóch, tzn. instalowaþ jedynie zbrojenie poprzeczne i wzdãuİne. W przypadkach wĈtpliwych - naleİy sičgaþ po
metodč obserwacyjnĈ, wykonywaþ poligony dla sprawdzenia zaãoİeę
i modelu obliczeniowego. Warto zaznaczyþ İe moİna przy tym wykorzystywaþ urzĈdzenia do symulacji jazdy pociĈgów podobnie jak sič to
wykonuje od wielu lat w Niemczech.
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EXAMPLES OF GEO-SYNTHETICS APPLICATION
FOR SUBGRADE IMPROVEMENT WHILE
REVITALIZATION AND NEW RAILWAY
TRACKS CONSTRUCTION
Summary
The application of geo-synthetics for improvement of subgrade
load capacity and durability have been presented in the paper.
The geo-synthetics are usually placed down directly below the
layer of ballast, built-up under the protective layer or used deeply
in the subgrade so-called overpale reinforcement have been presented in the paper. The oldest way for load capacity and durability improvement using geo-synthetics laid directly on trackway i.e. placed down directly under ballast have been given. The
examples and rules for dimensioning of geo-synthetic reinforcement set down in the bottom of protective layer that is less abrasion sensitive and seems to be more persistent than geo-synthetic
placed down not deeply under ballast have been presented. The
overpale reinforcement applied in case of weak subgrades of high
thickness of strata have been described. To illustrate the range
of geo-synthetics endurance the nominal values of endurance for
these reinforcements have been given. The list of biography allows
everybody to study the problem by oneself.
Keywords: railway subgrade, geo-synthetics, geo-synthetics
reinforcement
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PRÓBA WYâAGODZENIA ZAâOMÓW
NA RAMPIE PRZECHYâKOWEJ
Streszczenie
W pracy poĤwiecono uwagč praktycznemu aspektowi ksztaãtowania rejonów skrajnych na prostoliniowych rampach przechyãkowych. Praktyka wykonawcza jednoznacznie dowodzi, İe
wãaĤnie w tych rejonach dokãadnoĤþ pracy podbijarki pozostawia
wiele do İyczenia. Warto sič wičc zastanowiþ nad wyãagodzeniem tychİe rejonów, co wprowadzi co prawda pewne zaburzenia
w ukãadzie wystčpujĈcych przyspieszeę niezrównowaİonych,
jednak skutki tych zaburzeę bčdĈ zapewne mniejsze niİ obecne
ï bčdĈce wynikiem bãčdów pracy podbijarki. Przedstawiono stosowne rozwiĈzanie problemu ï osobno dla rejonu poczĈtkowego
rampy przechyãkowej i rejonu wejĤcia w ãuk koãowy. Przy wyznaczaniu rzčdnych przechyãki h(x) w streﬁe wyãagodzenia zaãomów
znalazãa zastosowanie metoda identyﬁkacji problemu za pomocĈ
równaę róİniczkowych. Podane zaleİnoĤci teoretyczne zilustrowano konkretnymi przykãadami obliczeniowymi.
Sãowa kluczowe: tor kolejowy, rampa przechyãkowa, wyãagodzenie zaãomów

1. Procedura ksztaãtowania krzywych przejĤciowych i ramp
przechyãkowych
Jak wiadomo, w modelowym rozwiĈzaniu rzčdne rampy przechyãkowej h(l) sĈ bezpoĤrednio powiĈzane z przebiegiem krzywizny k(l) na
dãugoĤci krzywej przejĤciowej. ObowiĈzujĈ nastčpujĈce zaleİnoĤci
[2]:
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gdzie:
l – odlegãoĤþ danego punktu od poczĈtku krzywej przejĤciowej,
g(l) – funkcja zmiennej l, zaleİna od rodzaju krzywej przejĤciowej,
przy czym w punkcie poczĈtkowym g(0) = 0, na koęcu zaĤ
krzywej, tj. dla l = lk, g(lk) = 1,
R – promieę ãuku koãowego,
h0  wartoĤþ przechyãki na ãuku.
Kiedy funkcja g(l) ma przebieg liniowy, czyli:

(3)

,

mamy do czynienia z liniowĈ zmianĈ krzywizny (rys. 1) oraz wystčpowaniem prostoliniowej rampy przechyãowej.

Rys. 1. Wykres krzywizny liniowej

W kartezjaęskim ukãadzie wspóãrzčdnych odpowiadajĈca krzywa
przejĤciowa, noszĈca nazwč klotoidy, jest opisywana równaniami parametrycznymi:

xl

(4)

.

(5)
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2. Uproszczenia dotyczĈce krzywych przejĤciowych na drogach
kolejowych
Na drogach kolejowych, gdzie wystčpujĈ duİe promienie ãuków
koãowych oraz relatywnie dãugie krzywe przejĤciowe, stosuje sič powszechnie uproszczony sposób wyznaczania równania krzywej przejĤciowej, prowadzĈcy do uzyskania tegoİ równania w postaci funkcji
jawnej y(x). Uproszczenie procedury polega na zaãoİeniu, İe zamodelowana krzywizna k(l) odnosi sič do swego rzutu na oĤ x. Uproszczona
forma klotoidy – w ukãadzie x, y – powstaje zatem po przyjčciu zaãoİeę:
x odcičta x = l,
,
x odcičta punktu koęcowego
x krzywizna wyjĤciowa:

(6)

.

W wyniku takich zaãoİeę otrzymujemy wyjĤciowe równanie krzywizny k0(x), jednak wyznaczenie w sposób Ĥcisãy funkcji y(x) jest na drodze analitycznej niemoİliwe, gdyİ wymagaãoby rozwiĈzania równania
róİniczkowego:

(7)
.
Dlatego teİ – tradycyjnie – traktujemy k0(x) jako krzywiznč wyjĤciowĈ, bčdĈcĈ przybliİeniem krzywizny docelowej k(x). PrzejĤcie od k0(x)
do k(x) odbywa sič w ten sposób, İe uznajemy k0(x) jako równanie
drugiej pochodnej szukanej funkcji y(x); mamy zatem:

(8)

.

Równanie to nastčpnie dwukrotnie caãkujemy, uzyskujĈc y’(x)
i y(x); uwzglčdniamy przy tym warunki: y(0) = 0 i y’(0) = 0.
Otrzymujemy równanie krzywej przejĤciowej:

yx

.

(9)
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Uproszczona klotoida nosi wãasnĈ odrčbnĈ nazwč – paraboli trzeciego stopnia i jest to tradycyjnie podstawowy rodzaj krzywej przejĤciowej stosowany na drogach kolejowych. Nie oznacza to wcale, İe jest to
rozwiĈzanie najkorzystniejsze, jednak inne znane postacie krzywych
przejĤciowych (o nieliniowym rozkãadzie krzywizny na dãugoĤci) w zasadzie nie znajdujĈ – jak dotĈd – praktycznego zastosowania i wiele
wskazuje na to, İe potrzebne stanie sič zupeãnie nowe podejĤcie do
omawianego zagadnienia [3].
Krzywizna k(x) uzyskanej krzywej przejĤciowej (9) róİni sič, oczywiĤcie, od krzywizny wyjĤciowej k0(x). Róİnica ta zaleİy od wartoĤci
nachylenia stycznej y’(x). W stosowanych w kolejnictwie krzywych
przejĤciowych (gdy przyjmujemy ukãad wspóãrzčdnych, w którym poczĈtek krzywej jest styczny do osi odcičtych) wartoĤþ y’(x) na dãugoĤci jest niewielka, dlatego teİ róİnica pomičdzy krzywiznami k0(x)
i k(x) jest praktycznie nieistotna. Taki sposób wyznaczania rzčdnych
krzywej przejĤciowej znalazã zastosowanie w fundamentalnej pracy
H. Baãucha [1].
StosownoĤþ takiego wãaĤnie podejĤcia ilustrujĈ dane zawarte w tablicy 1. Podaje ona wartoĤci relacji k(x) do k0(x), przy czym na dãugoĤx
ci krzywej przejĤciowej wprowadzono zmiennĈ niemianowanĈ [
lk
i wykorzystano zwiĈzek:

(10)
.
Rozpatrzono przypadek krzywej przejĤciowej o dãugoĤci lk = 70 m,
ãĈczĈcej prostĈ z ãukiem koãowym o promieniu R =500 m.
Tablica 1. WartoĤci relacji p(Ǐ) dla przykãadowej krzywej przejĤciowej

ȟ

p(ȟ)
ȟ
p(ȟ)

0,1

0,2

0,3

0,4

0.999999
0,6
0,999048

0,999988
0,7
0,998238

0,999940
0,8
0,996997

0,999812
0,9
0,995197

0,5
0,999541
1,0
0,992695

Skoro omawiane uproszczenia w zakresie ksztaãtowania krzywych
przejĤciowych na drogach kolejowych wydajĈ sič w peãni uzasadnione, naleİaãoby sič zastanowiþ nad jeszcze jednĈ modyﬁkacjĈ, dotyczĈcĈ tym razem rampy przechyãkowej.
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3. Zaãoİenia metody ãagodzenia zaãomów na rampie prostoliniowej
Na krzywej przejĤciowej w postaci paraboli trzeciego stopnia wystčpuje prostoliniowa rampa przechyãkowa (rys. 2), opisana równaniem:

.

(11)

Rys. 2. Wykres rzčdnych prostoliniowej rampy przechyãkowej

Podstawowym problemem realizacyjnym rampy przechyãkowej pokazanej na rys. 2 sĈ dwa zaãomy, wystčpujĈce na obydwu koęcach
rampy, tj. dla x = 0 i x = lk. Praktyka wykonawcza jednoznacznie dowodzi, İe wãaĤnie w tych rejonach dokãadnoĤþ pracy podbijarki pozostawia wiele do İyczenia. Warto sič wičc zastanowiþ nad wyãagodzeniem
tychİe rejonów, czyli wprowadzeniem celowego odstčpstwa od zasad
modelowych ksztaãtowania krzywej przejĤciowej i rampy przechyãkowej, okreĤlonych przez zaleİnoĤci (1) i (2). Wprowadzi to, co prawda,
pewne zaburzenia w ukãadzie wystčpujĈcych przyspieszeę niezrównowaİonych, jednak skutki tych zaburzeę bčdĈ zapewne mniejsze niİ
obecne ï bčdĈce wynikiem bãčdów pracy podbijarki.
PrzystčpujĈc do sformuãowania odpowiednich zaleİnoĤci teoretycznych przyjčto dwa zaãoİenia dotyczĈce pracy podbijarki torowej:
x podbijarka bardzo dobrze sobie radzi na odcinkach toru bez
przechyãki oraz tam, gdzie przechyãka toru jest staãa, a takİe
wówczas, gdy charakter zmiany przechyãki jest równomierny,
x gwaãtowna zmiana charakteru przechyãki (np. odpowiadajĈca
wystĈpieniu zaãomu na jej wykresie), a takİe koniecznoĤþ zmia-
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ny przechyãki o niewielkĈ wartoĤþ stanowi dla podbijarki powaİne utrudnienie.
W zwiĈzku z powyİszym w opracowywanej metodzie ãagodzenia zaãomów rampy stworzono moİliwoĤþ ograniczania odpowiednich warunków stycznoĤci poprzez wprowadzenie wspóãczynnika liczbowego
. ObowiĈzujĈce zaleİnoĤci teoretyczne zostaãy wyprowadzone
osobno dla kaİdego z obydwu rozpatrywanych rejonów.

4. RozwiĈzanie dla rejonu poczĈtkowego rampy przechyãkowej
ZaleİnoĤci teoretyczne dla rejonu poczĈtkowego zostaãy okreĤlone
w ukãadzie wspóãrzčdnych x, h, pokazanym na rys. 2. Odcičta Ĥrodka
strefy wyãagodzenia znajduje sič w punkcie x = 0, a sama strefa obejmuje
przedziaã zmiennej
, gdzie wspóãczynnik
okreĤla zasičg wyãagodzenia obejmujĈcy rampč przechyãkowĈ.
Przy wyznaczaniu rzčdnych przechyãki h(x) w streﬁe wyãagodzenia
zaãomów wykorzystamy analogiczny tok postčpowania, jak przy identyﬁkacji problemu krzywych przejĤciowych na podstawie wystčpujĈcych przyspieszeę poprzecznych [4], a takİe przy wyznaczaniu rozkãadu krzywizny na dãugoĤci krzywej przejĤciowej [3]. Rozkãadu wartoĤci
h(x) w rozpatrywanej streﬁe naleİy poszukiwaþ wĤród rozwiĈzaę równania róİniczkowego:

,

(12)

z odpowiednimi warunkami na poczĈtku strefy (dla x = ï K lk) i na jej
koęcu (dla x = K lk ).
RzĈd równania róİniczkowego (12) wynosi m = n1 + n2 + 2, gdzie n1
i n2 oznacza liczbč warunków ï odpowiednio ï na poczĈtku i na koęcu rozpatrywanej strefy. Otrzymana funkcja h(x) jest funkcjĈ klasy Cn
w przedziale
, gdzie
.
Przyjmujemy równanie róİniczkowe:

,

(13)

z nastčpujĈcymi warunkami:

(14)
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RozwiĈzanie problemu róİniczkowego (13), (14) prowadzi do wyznaczenia równania rampy przechyãkowej w rejonie poczĈtkowym.
Równanie to ma postaþ:

,

(15)

W przypadku szczególnym, gdy chcemy zachowaþ warunek stycznoĤci w punkcie poczĈtkowym (tj. dla C = 0), równanie (15) przyjmuje
postaþ:

,

(16)

Funkcja opisana równaniem (15) w przedziale
jest funkcjĈ rosnĈcĈ od wartoĤci h = 0 do wartoĤci h = K h0. Dla
na jej wykresie nie wystčpuje punkt przegičcia.
Uzyskane rozwiĈzanie zostanie zilustrowane na przykãadzie prostoliniowej rampy przechyãkowej o dãugoĤci lk = 70 m, gdy przechyãka na
ãuku wynosi h0 = 80 mm. Na rys. 3 pokazano wykresy funkcji h(x) dla
róİnych wartoĤci C po przyjčciu wspóãczynnika K = 0,1. Wykres hr(x)
przedstawia pierwotne uksztaãtowanie rampy przechyãkowej w rozpatrywanym rejonie.

Rys. 3. Wykresy rzčdnych rampy h(x) w rejonie poczĈtkowym dla róİnych
wartoĤci C przy K = 0,1 (lk = 70 m, h0 = 80 mm)

Jak widaþ, przyjmowanie zbyt duİej wartoĤci C prowadzi do pewnych zaburzeę w przebiegu funkcji h(x). Jako najbardziej korzystne
wydaje sič przyjčcie C = 0,25, co daje równanie rampy przechyãkowej
w postaci:
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,

(17)

Na rysunku 4 pokazano wykresy h(x) dla C = 0,25 oraz C = 0 (okreĤlonego za pomocĈ równania (16)). Widzimy, İe rezygnacja z warunku
stycznoĤci (przy C = 0) powoduje wyraĮne zwičkszenie rzčdnych juİ od
samego poczĈtku ksztaãtowania rampy, co z punktu widzenia wykonawstwa stanowi sytuacjč korzystnĈ.

Rys. 4. Wykresy rzčdnych rampy h(x) w rejonie poczĈtkowym
dla C = 0 i C = 0,25 przy K = 0,1 (lk = 70 m, h0 = 80 mm)

KorzyĤci ze stosowania rozwiĈzania opisanego równaniem (17)
moİna równieİ dostrzec, analizujĈc wykresy na rysunkach 5 i 6. Na
rysunku 5 pokazano róİnice pomičdzy rzčdnymi wyãagodzonej rampy
h(x) a rzčdnymi pierwotnej rampy prostoliniowej hr(x), zaĤ na rysunku
6 ï róİnice rzčdnych pomičdzy przypadkami C = 0 i C = 0,25.

Rys. 5. Wykresy róİnic pomičdzy rzčdnymi wyãagodzonej rampy h(x)
a rzčdnymi pierwotnej rampy prostoliniowej hr(x)
przy K = 0,1 (lk =70 m, h0 =80 mm)
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Rys. 6. Wykres róİnicy rzčdnych Ʀh(x) pomičdzy wyãagodzonĈ rampĈ przechyãkowĈ uzyskanĈ dla C = 0,25 i rampĈ dla C = 0
przy K = 0,1 (lk =70 m, h0 =80 mm)

Dla wičkszych wartoĤci K, czyli dalszego wydãuİania rejonu ãagodzenia zaãomu, wartoĤci rzčdnych wzglčdnie ich róİnic oczywiĤcie rosnĈ. Przykãadowe wykresy dla K = 0,2 pokazano na rysunkach 7 i 8.

Rys. 7. Wykresy rzčdnych rampy h(x) w rejonie poczĈtkowym
dla C = 0 i C = 0,25 przy K = 0,2 (lk = 70 m, h0 = 80 mm)

Rys. 8. Wykresy róİnic pomičdzy rzčdnymi wyãagodzonej rampy h(x)
a rzčdnymi pierwotnej rampy prostoliniowej hr(x)
przy K = 0,2 (lk =70 m, h0 =80 mm)
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5. RozwiĈzanie dla rejonu wejĤcia w ãuk koãowy
ZaleİnoĤci teoretyczne dla rejonu koęcowego rampy przechyãkowej
zostaãy wyznaczone w sposób analogiczny jak dla rejonu poczĈtkowego, jednak dla uproszczenia obowiĈzujĈcych postaci wzorów staão sie
konieczne przyjčcie nowego ukãadu wspóãrzčdnych x, h, pokazanego
na rys. 9. ģrodek strefy wyãagodzenia odpowiada punktowi koęcowemu pierwotnej rampy prostoliniowej; odcičta tego punktu wynosi
x = 0, a sama strefa obejmuje ï tak jak poprzednio ï przedziaã zmien.
nej

Rys. 9. Przyjčty ukãad wspóãrzčdnych dla rejonu wejĤcia w ãuk koãowy

W danym przypadku przyjmujemy równieİ równanie róİniczkowe
(13), jednak obowiĈzujĈ tutaj nieco inne warunki brzegowe:

(18)

RozwiĈzujĈc problem róİniczkowy (13), (18) otrzymujemy równanie
rampy przechyãkowej w jej rejonie koęcowym. Ma ono nastčpujĈcĈ
postaþ:

(19)
Gdy chcemy zachowaþ warunek stycznoĤci w punkcie poãĈczenia
z przechyãkĈ na ãuku (tj. dla C = 0), równanie (19) przyjmuje postaþ:
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(20)

.

Uzyskana funkcja h(x) jest bardzo podobna do funkcji opisanej
równaniem (15), stanowiĈc w zasadzie jej lustrzane odbicie. Dla poİĈdanego ï z punktu widzenia praktyki wykonawczej ï przypadku
C = 0,25 ma ona postaþ:

.

(21)

Na rysunku 10 pokazano wykresy funkcji h(x) dla róİnych wartoĤci
C po przyjčciu wspóãczynnika K = 0,2. Na rysunku 11 przedstawiono
wykresy h(x) dla C = 0,25 i C = 0, a na rysunku 12 ï wykresy róİnic pomičdzy rzčdnymi rampy h(x) a rzčdnymi rampy pierwotnej hr(x).
Widaþ, İe ma tutaj miejsce peãna analogia do sytuacji wystčpujĈcej
na poczĈtku rampy przechyãkowej. Rezygnacja z warunku stycznoĤci
i przyjčcie C = 0,25 powoduje wyraĮne zmniejszenie rzčdnych rampy
w stosunku do wartoĤci przechyãki wystčpujĈcej na ãuku koãowym.

Rys. 10. Wykresy rzčdnych rampy h(x) w rejonie koęcowym dla róİnych
wartoĤci C przy K = 0,2 (lk = 70 m, h0 = 80 mm)

Rys. 11. Wykresy rzčdnych rampy h(x) w rejonie koęcowym
dla C = 0 i C = 0,25 przy K = 0,2 (lk = 70 m, h0 = 80 mm)
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Rys. 12. Wykresy róİnic pomičdzy rzčdnymi wyãagodzonej rampy h(x)
w rejonie koęcowym a rzčdnymi pierwotnej rampy prostoliniowej hr(x)
przy K = 0,2 (lk =70 m, h0 =80 mm)

6. Podsumowanie
Skoro liczne uproszczenia, stosowane w procedurze ksztaãtowania
krzywych przejĤciowych na drogach kolejowych, wydajĈ sič w peãni
uzasadnione, naleİaãoby sič zastanowiþ nad jeszcze jednĈ modyﬁkacjĈ, dotyczĈcĈ skrajnych rejonów prostoliniowej rampy przechyãkowej.
WystčpujĈ tam wyraĮne zaãomy na wykresie przechyãki, co sprawia,
İe sĈ to rejony bardzo niekorzystne z punktu widzenia praktyki wykonawczej. Wyãagodzenie tychİe rejonów wprowadzi co prawda pewne
zaburzenia w ukãadzie wystčpujĈcych przyspieszeę niezrównowaİonych, jednak skutki tych zaburzeę bčdĈ zapewne mniejsze niİ obecne
ï bčdĈce wynikiem bãčdów pracy podbijarki.
W pracy przedstawiono rozwiĈzanie problemu dla rejonu poczĈtkowego rampy przechyãkowej (rozpoczynajĈc strefč ãagodzenia na prostej) oraz dla rejonu koęcowego (przesuwajĈc strefč ãagodzenia na ãuk
koãowy). Przy wyznaczaniu rzčdnych przechyãki h(x) w rozpatrywanych strefach znalazãa zastosowanie metoda identyﬁkacji problemu
za pomocĈ równaę róİniczkowych.
Wyznaczone zaleİnoĤci teoretyczne wykorzystano w konkretnych
przykãadach obliczeniowych. Jak sie wydaje, najbardziej korzystna
moİe sie okazaþ rezygnacja z warunku stycznoĤci i przyjčcie w stosowanych wzorach wartoĤci wspóãczynnika C = 0,25, który zapewnia
pãynne i wyraĮne narastanie rzčdnych rampy.
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THE ATTEMPT OF SMOOTHING THE SUDDEN CHANGES
IN STRAIGHT SUPERELEVATION RAMP
Summary
The practical aspect of creation side regions of rectilinear superelevation ramps has been presented in the paper. The executive practice proves that there are much to be desired within the
accuracy of tamping machine works in these regions. It is worth
to consider smoothing of sudden changes. It will introduce some
disturbances in the layout of unbalanced side accelerations, but
the results of disturbances will be less than at present as a result
of inaccurate work of tamping machine. The proper solution – separately for the beginning region of superelevation ramp and the
region of entry in circular arc have been presented. The method
of problem identiﬁcation by differential equation has been applied
to calculate the ordinates of superelevation h(x) in the zone of sudden changes smoothing. The given dependences have been illustrated by individual examples of calculations.
Keywords: railway track, superelevation ramp, smoothing
of sudden changes
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TWORZENIE POLIGONU KIERUNKÓW
GâÓWNYCH TRASY KOLEJOWEJ
Z WYKORZYSTANIEM POMIARÓW GPS
Streszczenie
W pracy przedstawiono kolejny moduã opracowywanego w Politechnice Gdaęskiej programu komputerowego SATTRACK do
wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej, dostosowanego do techniki ciĈgãych pomiarów satelitarnych. Jest to moduã
TRACK_POL, sãuİĈcy do tworzenia poligonu kierunków gãównych
trasy kolejowej. Zapisane w pliku tekstowym wspóãrzčdne prostych wykorzystuje sič do wyznaczenia ich równaę w paęstwowym ukãadzie odniesieę przestrzennych 2000. MajĈc wyznaczone
równania wszystkich prostych, jesteĤmy w stanie okreĤliþ wspóãrzčdne punktów gãównych trasy oraz kĈty zwrotu. Pokazano opis
funkcjonowania programu oraz przykãad jego zastosowania obejmujĈcy naãoİenie poligonu na kilkudziesičciokilometrowy odcinek
pomierzonej satelitarnie linii kolejowej. WyjaĤniono równieİ zasady wykorzystania programu w celu przygotowania danych do
oceny odcinków trasy poãoİonych w ãuku.
Sãowa kluczowe: tor kolejowy, pomiary satelitarne GPS,
ukãad geometryczny, wspomaganie komputerowe

1. Wprowadzenie
Efektywne wykorzystanie systemu GPS [9] w pomiarach uksztaãtowania geometrycznego linii kolejowych staão sič moİliwe po uruchomieniu w naszym kraju (w poãowie 2008 roku) Aktywnej Sieci
1 prof. dr hab. inĔ., Politechnika Gdaþska, tel. (58) 3471026, e-mail: kocwl@pg.gda.pl
2 dr inĔ., Politechnika Gdaþska, tel. (58) 3486090, e-mail: piotrchrost@gmail.com
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Geodezyjnej ASG-EUPOS [1, 8]. Na poczĈtku 2009 roku zespóã badawczy Politechniki Gdaęskiej, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Zakãadu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Gdyni oraz ﬁrmy Leica
Geosystems GA przeprowadziã eksperyment pomiarowy na eksploatowanej linii kolejowej. Polegaã on na objeĮdzie kilkudziesičciokilometrowego odcinka linii ciĈgnikiem szynowym WM-15 z przyczepĈ (wagonem-platformĈ) PWM-15, na której zostaãy zainstalowane anteny
do pomiarów satelitarnych GPS, rejestrujĈce wspóãrzčdne z czčstoĤciĈ
20 Hz oraz dokãadnoĤciami wyznaczenia wspóãrzčdnych pãaskich na
poziomie 1÷3 cm [6]. W 2010 roku dwie podobne kampanie pomiarowe (w innych lokalizacjach) zostaãy zrealizowane ponownie, przy czym
ich metodyka zostaãa odpowiednio zmodyﬁkowana.
Juİ pierwsze pomiary wykazaãy, İe zastosowana technika pomiarowa otwiera zupeãnie nowe perspektywy w zakresie okreĤlania rzeczywistego poãoİenia toru. Jej wykorzystanie umoİliwia bardzo precyzyjne
okreĤlenie podstawowych danych do projektowania, modernizacji linii
kolejowej [6]. Pozwala ona na odtworzenie kierunków prostych trasy
(i okreĤlenie wystčpujĈcych na nich deformacji poziomych), a takİe
rejonu zmiany kierunku trasy (kĈty zwrotu trasy, ãuki koãowe i krzywe
przejĤciowe).
Pomiary satelitarne toru kolejowego dostarczajĈ ogromne iloĤci
danych, które trzeba najpierw zarchiwizowaþ, a nastčpnie poddaþ odpowiedniej obróbce w celu uzyskania informacji przydatnych z praktycznego punktu widzenia. Dlatego teİ dla wdroİenia omawianej procedury niezbčdne staje sič opracowanie odpowiedniego wspomagania
komputerowego.

2. Program komputerowy SATTRACK
Wspóãczesne techniki wspomagania komputerowego, zwane powszechnie CAD (computer aided design), realizujĈ takie funkcje jak:
• obliczenia numeryczne obiektu/konstrukcji (realizowane gãównie metodĈ elementów skoęczonych),
• graﬁczne odwzorowanie obiektu (graﬁka wektorowa),
• wizualizacja projektowanego obiektu (rysunki techniczne, animacje, symulacje).
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Naleİy zauwaİyþ, İe w odniesieniu do technik CAD analiza przebiegu trasy kolejowej nie ogranicza sič wyãĈcznie do pracy na materiaãach
graﬁcznych (rysunkach sytuacyjnych), lecz polega przede wszystkim
na wykorzystywaniu odpowiednich danych liczbowych, których zbieİnoĤþ z rzeczywistymi cechami danej linii jest w peãni gwarantowana.
Tymi danymi mogĈ byþ, przykãadowo, uzyskane w wyniku pomiarów
satelitarnych wspóãrzčdne punktów osi trasy, a takİe caãy szereg informacji otrzymywanych w trakcie analizy danych pomiarowych.
W Katedrze Transportu Szynowego Politechniki Gdaęskiej trwa
obecnie opracowywanie programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej, dostosowanego do
techniki ciĈgãych pomiarów satelitarnych [4]. Zdecydowano, İe pierwsza wersja programu zostanie napisana w jčzyku skryptowym programu Scilab [10], stworzonego w 1990 r. we Francji przez Institut
National de Recherche en Informatique et en Automatique oraz École Nationale des Ponts et Chaussées (najstarszĈ szkoãč inİynierskĈ
na Ĥwiecie). ģrodowisko Scilab posiada jčzyk programowania wysokiego poziomu oraz tak zwany interpreter, który pozwala na pisanie,
a nastčpnie wykonywanie stworzonych przez uİytkownika wãasnych
programów w postaci pakietu skryptów, zawierajĈcych kod Įródãowy programu oraz zdeﬁniowane funkcje (tzw. metody) uİytkownika.
Jako İe Scilab zostaã stworzony z myĤlĈ o badaniach matematycznych, posiada bardzo bogatĈ bibliotekč (kilkaset metod) oraz Ĥrodowisko graﬁczne, w którym moİna tworzyþ wykresy oraz animacje. Licencja programu ma charakter Open Source, w zwiĈzku z czym jest on
powszechnie uİywany przez Ĥrodowiska naukowe oraz preferowany
przez programistów na caãym Ĥwiecie.
Na caãy program SATTRACK skãada sič pičþ, w znacznym stopniu
niezaleİnych, moduãów obejmujĈcych:
• wizualizacjč przebiegu trasy kolejowej,
• ocenč odcinków prostych trasy,
• tworzenie poligonu kierunków gãównych trasy,
• ocenč odcinków trasy poãoİonych w ãuku,
• projektowanie rejonu zmiany kierunku trasy.
Do chwili obecnej ukoęczony zostaã moduã TRACK_VIS [4], sãuİĈcy
do wizualizacji przebiegu trasy kolejowej, moduã TRACK_STRAIGHT
[3] do oceny odcinków prostych trasy, a takİe bčdĈcy przedmiotem
niniejszego opracowania moduã TRACK_POL do tworzenia poligonu
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kierunków gãównych trasy. Prace nad pozostaãymi moduãami nadal
trwajĈ.

3. Metodyka obliczeę
Moduã TRACK_POL stwarza moİliwoĤþ utworzenia poligonu kierunków gãównych trasy kolejowej (w postaci wielokĈta otwartego zãoİonego z przecinajĈcych sič prostych) i naãoİenia go na istniejĈcy przebieg
trasy okreĤlony na drodze ciĈgãych pomiarów satelitarnych. Pomierzone wspóãrzčdne punktów tworzĈcych poszczególne proste wykorzystuje sič do wyznaczenia – metodĈ najmniejszych kwadratów – ich
równaę w ukãadzie Y, X w postaci X = Ai + Bi Y, gdzie i = 1, 2, ..., n+1,
zaĤ n oznacza wystčpujĈcĈ liczbč punktów gãównych trasy. Z punktu
widzenia poszukiwaę rzeczywistego kierunku trasy kluczowĈ wartoĤþ
stanowiĈ tutaj wspóãczynniki nachylenia Bi = tan ϕi (rys. 1). MajĈc
wyznaczone równania wszystkich prostych w ukãadzie 2000, jesteĤmy
w stanie okreĤliþ kĈty zwrotu oraz wspóãrzčdne punktów gãównych
trasy.

Rys. 1. Odcinek prostej w ukãadzie wspóãrzčdnych 2000

Obliczamy najpierw kĈty nachylenia poszczególnych prostych ze
wzoru:

, i = 1, 2, ..., n+1

(1)
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Nastčpnie wyznaczamy wartoĤci kĈtów zwrotu trasy:

, i = 1, 2, ..., n+1

(2)

Wspóãrzčdne punktów gãównych trasy (i = 1, 2, ..., n) sĈ nastčpujĈce:

,
.

(3)
(4)

4. Opis programu komputerowego
TRACK_POL jest moduãem programu SATTRACK przeznaczonym
do wygenerowania poligonu kierunków gãównych analizowanego odcinka trasy kolejowej. WykorzystujĈc analizy wykonane na wspóãrzčdnych zarchiwizowanych na drodze pomiarów satelitarnych, program
pozwala na odtworzenie kierunków gãównych w zapisie analitycznym
oraz generuje podglĈd w postaci wykresów. Wyznaczone równania zidentyﬁkowanych odcinków prostych, wspóãrzčdne punktów przecičcia kierunków trasy oraz kĈty, które tworzĈ mičdzy sobĈ owe kierunki stanowiĈ podstawč do rozpoczčcia procesu projektowania rejonów
zmiany kierunków trasy w planie sytuacyjnym, tj. krzywych przejĤciowych i ãuków koãowych, w paęstwowym ukãadzie odniesieę przestrzennych 2000.
Przyjmowanie kierunków gãównych trasy odbywa sič na drodze
analizy ukãadu pomierzonych satelitarnie punktów. Liniowa analiza
regresji umoİliwia odtworzenie kierunku w postaci funkcyjnej, przez
co otrzymany wynik jest optymalnym opisem istniejĈcego ukãadu prostych. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia, gdyİ jednym z zadaę projektanta jest stworzenie nowego przebiegu trasy (dla potrzeb modernizacji linii) w taki sposób, aby maksymalnie moİna byão wykorzystaþ
istniejĈcĈ infrastrukturč.
W Ĥwietle powyİszych konkluzji, praca moduãu TRACK_POL poprzedzona musi byþ odpowiedniĈ analizĈ, którĈ w przypadku odcinków prostych trasy umoİliwia moduã TRACK_STRAIGHT [3]. W module tym projektant ocenia wyodrčbnione z przebiegu trasy odcinki proste, jednoczeĤnie dĈİĈc do uzyskania jak najwičkszej wartoĤci
wspóãczynnika korelacji, przy zachowaniu moİliwie duİego zakresu
danych. ZaznaczajĈc zakres punktów uİytkownik ma moİliwoĤþ oce-
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ny wartoĤci parametrów prostej oraz wspóãczynnika R2 w zaleİnoĤci
od wybranego zakresu. Analiza ta jest konieczna z uwagi na fakt, İe
bardzo ãatwo moİna zaburzyþ prawidãowy, optymalny kierunek gãówny, przy czym za optymalny uwaİa sič ten kierunek, który najlepiej
opisuje – z punktu widzenia analizy regresji i korelacji ï rozpatrywany
zbiór punktów przynaleİny do odcinka prostego. Zaburzenie to moİe
wynikaþ z przyjčcia do analizy punktów naleİĈcych do odcinków krzywoliniowych (jak np. krzywych przejĤciowych) lub bčdĈcych skutkiem
deformacji powstaãej w trakcie eksploatacji toru, a takİe obserwacji
obarczonych duİym bãčdem pomiarowym. Przykãad wystĈpienia koniecznoĤci odcičcia pewnego zbioru punktów pokazano na rysunku
2. Wychwycenie zakresu tych punktów jest moİliwe jedynie poprzez
przedstawienie ich na wykresie o mocno skaİonej skali [3].

Rys. 2. Analiza zakresu punktów reprezentujĈcych odcinek prostej nr 5;
1 - prosta regresji bez odrzucenia odcinków nieliniowych, 2 - prosta po
odrzuceniu punktów z zakresu nieliniowego (kolorem czerwonym zaznaczono zakres punktów przeznaczony do dalszej analizy)

Rezultatem wykorzystania moduãu TRACK_STRAIGHT jest dla projektanta zestaw danych wejĤciowych do pracy w module TRACK_POL.
Dane te obliczane sĈ automatycznie w trakcie analizowania konkretnych odcinków. Do pliku zapisywane sĈ nastčpujĈce informacje: osta-
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tecznie przyjčte parametry wyznaczonych równaę prostych (wspóãczynnik kierunkowy B oraz wartoĤþ A jako punkt przecičcia prostej
z osiĈ X) w ukãadzie 2000. Ponadto zapisywane sĈ odcičte Yp oraz Yk
pierwszego i ostatniego punktu przyjčtego do analizy zbioru. WartoĤci tych odcičtych wykorzystywane sĈ do obliczenia rzčdnych punktu
poczĈtkowego i koęcowego – odpowiednio ï pierwszej oraz ostatniej
prostej poligonu z wykorzystaniem równaę prostych. Dla pozostaãych
(poĤrednich) odcinków punkty poczĈtkowe i koęcowe sĈ wyznaczane
przez wspóãrzčdne wierzchoãków tworzonego przez te odcinki wieloboku. Fragmentu danych wejĤciowych obejmujĈcych szeĤþ odcinków
prostych pokazano w tablicy 1.
Tablica 1. Przykãadowe dane wejĤciowe do moduãu TRACK_POL (wygenerowane za pomocĈ moduãu TRACK_STRAIGHT)

lp
1
2
3
4
5
6

B

A [m]

2

R

-2,482 22133437,766 0,999999740
-4,636 36129408,555 0,999999650
-84,627 555972426,164 0,999835390
2,218
-8409312,297 0,999999840
1,052
0,999999880
-830026,295
1,631
-4591576,705 0,999999950

Yp [m]

Yk [m]

6499107,399
6498897,022
6498757,453
6499006,231
6499451,213
6499990,217

6499070,042
6498876,108
6498756,090
6499047,082
6499656,936
6500119,880

Po wczytaniu pliku z danymi uİytkownik moİe juİ zbudowaþ poligon poprzez wygenerowanie tablicy obliczajĈcej wspóãrzčdne odpowiednich punktów, tj. poczĈtku i koęca poligonu wraz z poĤrednimi punktami wierzchoãkowymi. Oprócz tych informacji otrzymujemy
takİe kĈty zwrotu trasy oraz dãugoĤci odcinków pomičdzy kolejnymi
wierzchoãkami. Kaİda prosta identyﬁkowana jest przez program wg
numeru porzĈdkowego, który zostaje do niej przypisany w nazwie pliku, zawierajĈcego wspóãrzčdne punktów wchodzĈcych w zakres odcinka przy wyodrčbnianiu przez projektanta odcinków prostych (jeszcze podczas pracy w module TRACK_VIS [4]). Zbudowana w sposób
automatyczny tablica danych pozwala stworzyþ wykres poligonu na
tle punktów reprezentujĈcych trasč, do których uİytkownik ma dostčp z poziomu omawianego moduãu. Widok trasy, dla której stworzono poligon kierunków gãównych, pokazano na rysunku 3, natomiast
fragment poligonu dla tejİe trasy oraz zbliİenie na rejon zmiany kierunków gãównych przedstawiajĈ rysunki 4 i 5.
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Rys. 3. Widok przebiegu trasy kolejowej w ukãadzie wspóãrzčdnych 2000
uzyskany jako wynik ciĈgãych pomiarów satelitarnych

Rys. 4. Fragment poligonu kierunków gãównych (proste 1-6 z tabeli 1)
wygenerowanego w module TRACK_POL
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Rys. 5. Zbliİenie na rejon zmiany kierunku trasy pomičdzy prostĈ nr 4
i nr 5 z tabeli 1

Praca z moduãem TRACK_POL koęczy sič zapisem do pliku wynikowego wszystkich wygenerowanych informacji na temat stworzonego
poligonu. Plik wynikowy staje sič plikiem danych do kolejnych moduãów przewidzianych w programie SATTRACK, tj. do moduãu oceniajĈcego odcinki nieliniowe poãoİone w rejonach zmiany kierunków
gãównych trasy a docelowo do moduãu sãuİĈcemu do projektowania
trasy w pãaszczyĮnie poziomej.

5. Przygotowanie danych do oceny odcinków trasy poãoİonych
w ãuku
DysponujĈc poligonem kierunków gãównych moİemy przygotowaþ
dane liczbowe dla moduãu TRACK_ARC, sãuİĈcego do oceny odcinków
trasy poãoİonych w ãuku. Znamy bowiem dla kaİdego ãuku równania
obydwu przecinajĈcych sič stycznych, wspóãrzčdne punktu przecičcia
oraz kĈt zwrotu trasy. PowinniĤmy jeszcze oszacowaþ wartoĤþ wystčpujĈcego promienia ãuku koãowego R, a takİe dãugoĤþ tegoİ ãuku oraz
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dãugoĤci krzywych przejĤciowych. Sposób okreĤlenia tych wartoĤci
opisano w pracy [2].
W tym celu naleİy dokonaþ transformacji wybranego rejonu zmiany kierunku trasy (takiego jak pokazany na rysunku 5) do lokalnego
ukãadu wspóãrzčdnych x, y, co pozwoli na symetryczne ustawienie
danego ukãadu geometrycznego z naniesionymi kierunkami gãównymi
trasy [5]. Przykãad efektów takiej operacji, przeprowadzonej dla innego niİ pokazany na rys. 5 fragmentu ukãadu geometrycznego, przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Przykãadowy fragment trasy kolejowej w lokalnym ukãadzie
wspóãrzčdnych (w skali skaİonej);
1 – istniejĈcy przebieg trasy y(x), 2 – wyznaczony kierunek gãówny trasy
y1(x), 3 – wyznaczony kierunek gãówny trasy y2(x)

Wzory na nowe wspóãrzčdne trasy w przesuničtym do punktu O(Y0,
X0) i obróconym o kĈt β lokalnym ukãadzie wspóãrzčdnych x, y opisujĈ
zaleİnoĤci [7]:

x = (Y – Y0) cos β + (X – X0) sin β

(5)

y = – (Y – Y0) sin β + (X – X0) cos β

(6)

Nowy poczĈtek ukãadu wspóãrzčdnych przyjmujemy na prostej z lewej strony ukãadu geometrycznego. Wybieramy odcičtĈ Y0 punktu trasy przed ãukiem, znajdujĈcego sič w pobliİu prostej aproksymujĈcej;
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równanie prostej umoİliwia nam wyznaczenie rzčdnej X0. WartoĤci Y0
i X0 wyznaczajĈ poczĈtek przesuničtego ukãadu wspóãrzčdnych.
Ogólny wzór na kĈt obrotu β jest nastčpujĈcy:

E

M1 

D
2

1
M1  M 2
2

(7)

W przypadku zwrotu trasy w prawo, gdy kĈt zwrotu α = ϕ1 – ϕ2 > 0,
po dokonaniu obrotu ukãadu otrzymujemy dodatnie wartoĤci rzčdnej
y. W przypadku zwrotu trasy w lewo, gdy kĈt zwrotu α = ϕ1 – ϕ2 < 0,
wartoĤci rzčdnej y sĈ ujemne; moİemy jednak – dla celów praktycznych – dokonaþ ich lustrzanego odbicia wzglčdem osi x.
W nowym ukãadzie wspóãrzčdnych proste aproksymujĈce sĈ opisane nastčpujĈcymi zaleİnoĤciami:

y1 ( x)

A1  X 0  B1  Y0
 tan(M1  E )  x
B1 sin E  cos E
y 2 ( x)

tan(M1  E )  x

A2  X 0  B2  Y0
 tan(M 2  E )  x
B2 sin E  cos E

(8)
(9)

Dzički pokazanemu na rysunku 6 przeniesieniu interesujĈcego
nas fragmentu trasy do lokalnego ukãadu wspóãrzčdnych x, y moİemy oszacowaþ wartoĤþ promienia ãuku koãowego, a takİe orientacyjne
dãugoĤci rzutów na oĤ x – ãuku koãowego i krzywych przejĤciowych.
W celu wyznaczenia wartoĤci promienia R wykorzystamy wartoĤþ
strzaãki fc, okreĤlonej w punkcie Ĥrodkowym ãuku, wzglčdem cičciwy
lc o zmieniajĈcej sič dãugoĤci; wartoĤci promienia R wyznacza sič ze
Ĥcisãej zaleİnoĤci:

R

l c2
f
 c
8 fc
2

(10)

6. Podsumowanie
W pracy przedstawiono zaãoİenia opracowywanego obecnie programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania
trasy kolejowej, dostosowanego do techniki ciĈgãych pomiarów satelitarnych. Zaprezentowany moduã TRACK_POL sãuİy do tworzenia poligonu kierunków gãównych trasy kolejowej.
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Zastosowanie ciĈgãych pomiarów satelitarnych, z antenami zainstalowanymi na poruszajĈcym sič pojeĮdzie szynowym, stwarza moİliwoĤþ precyzyjnego okreĤlenia kierunków gãównych trasy kolejowej
w paęstwowym ukãadzie odniesieę przestrzennych 2000. Stwarza
to moİliwoĤþ tworzenia poligonu z przecinajĈcych sič odcinków prostych.
Pokazano opis funkcjonowania programu oraz przykãad jego zastosowania obejmujĈcy naãoİenie poligonu na kilkudziesičciokilometrowy odcinek pomierzonej satelitarnie linii kolejowej.
WyjaĤniono równieİ zasady wykorzystania programu w celu przygotowania danych do oceny odcinków trasy poãoİonych w ãuku.
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DESIGNING OF THE RAIL TRACK’S GEOMETRICAL
SYSTEMS WITH THE ADJUSTMENT
FOR THE GPS SYSTEM
Summary
The next module of the computer programme SATTRACK carried out at Gdansk University of Technology for visualization, assessment and designing of the railway routes which is adjusted
to the technic of continuous satellite measurements have been
presented in the paper. The module is called TRACK_POL, and
it is used to create the range of main directions of railway route.
The coordinates saved in the text ﬁle are used to calculate their
equalizations in domestic reference space frame 2000. Having calculated equalizations for all lines, you can deﬁne the coordinates
of the main points of the route and the turning angle. The description of programme functioning and an example of its application
have been given. The rules of programme usage to prepare data
for assessment of the route sections located in the arc have been
explained.
Keywords: railway track, GPS surveying, geometrical system,
computer aided design
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PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWYCH
SYSTEMÓW KIEROWANIA RUCHEM
KOLEJOWYM
Streszczenie
W pracach zwiĈzanych z komputerowymi systemami kierowania i sterowania ruchem kolejowym znacznie wičcej miejsca
poĤwičca sič sterowaniu niİ kierowaniu. Efektem jest brak specjalizowanych metod projektowania komputerowych systemów
kierowania ruchem kolejowym. Autor na bazie swoich doĤwiadczeę formuãuje zaãoİenia dla takiej metody, a nastčpnie przedstawia autorskĈ metodč projektowania komputerowych systemów
kierowania ruchem kolejowym nazywanĈ metodĈ PKRK. Metoda
skãada sič z trzech etapów: analizy, modelowania i weryﬁkacji
modelu. Formalizmem wykorzystywanym przez Autora do modelowania jest podejĤcie obiektowe natomiast jčzykiem opisu jest
Zuniﬁkowany Jčzyk Modelowania UML.
Sãowa kluczowe: kierowanie ruchem kolejowym, metodologie
obiektowe, metoda projektowania komputerowych systemów kierowania ruchem kolejowym, PKRK, UML, ruch kolejowy

1. Wstčp
Systemy kierowania ruchem kolejowym [1, 4] (systemy krk) sĈ nieodãĈcznym elementem kolejowego procesu transportowego. Ich celem
jest wspomaganie organizacji ruchu pociĈgów w taki sposób, aby ruch
ten odbywaã sič wedãug ustalonego rozkãadu jazdy, a przy wystĈpieniu zakãóceę byãy tworzone warunki dla minimalizacji niekorzystnych
skutków tych zakãóceę. Systemy krk byãy stosowane na kolei prak1 mgr inĔ. Andrzej Kochan; asystent; Politechnika Warszawska; Wydziaä Transportu; Zakäad Sterowania Ruchem, tel. +48222347380, ako@
it.pw.edu.pl
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tycznie od poczĈtku jej istnienia. Na poczĈtku byãy to proste rozwiĈzania [10], np. wykorzystujĈce przekazywanie unikalnego berãa do
pojazdu trakcyjnego przy wjeĮdzie pociĈgu na dany odcinek linii kolejowej czy prowadzenie pojazdu trakcyjnego w obecnoĤci pilota (przewodnika). Kolejnym etapem byão telegraﬁczne, a potem telefoniczne
zapowiadanie pociĈgów, przy pomocy którego dyİurni na sĈsiednich
posterunkach zapowiadawczych ustalali dostčpnoĤþ szlaków dla poszczególnych pociĈgów. Zastosowanie techniki komputerowej i oprogramowania [1, 2] w realizacji systemów krk pozwolião na zwičkszenie
ich efektywnoĤci poprzez funkcjč Ĥledzenia ruchu pociĈgów w czasie
rzeczywistym oraz automatyzacjč tworzenia dokumentacji w postaci
elektronicznej. Na kolejach polskich stosowane sĈ komputerowe systemy krk róİnych typów, t.j. WSKR-2, ILTOR-2, EbiScreen 3.0, Command 900. Jednak stopieę pokrycia sieci kolejowej nadzorem systemów tej klasy jest niewystarczajĈcy. W zwiĈzku z Narodowym Planem
Wdroİenia ERTMS w Polsce naleİy prognozowaþ duİe zapotrzebowania na zabudowč takich systemów w niedalekiej przyszãoĤci. Sytuacja
na kolejach Europy Zachodniej i Skandynawii jest odmienna. WičkszoĤþ sieci kolejowej jest nadzorowana przez systemy krk. Przykãadem
moİe byþ kolej niemiecka, gdzie caãa sieþ kolejowa, podzielona na siedem central, jest wyposaİona w system LeiDis. Równieİ koleje czeskie
na swojej sieci stosujĈ system krk, dostarczany przez ﬁrmč OLTIS.
Obecnie szybki rozwój systemów tej klasy moİna obserwowaþ w Chinach (np. CTCS-3) w zwiĈzku z budowĈ sieci kolei duİych prčdkoĤci.
Innym przykãadem sĈ instalacje w Arabii Saudyjskiej, gdzie stosowany jest np. system CDT725 ﬁrmy Maharan International.
Znaczenie kierowania ruchem kolejowym wzrasta szczególnie dynamicznie w ostatnich latach. Wzrost ten wynika z kilku czynników.
Pierwszym z nich jest potrzeba globalizacji transportu kolejowego [2].
Pod patronatem Unii Europejskiej powstaje system ERTMS (ang. European Railway Trafﬁc Management System), który ma zapewniþ interoperacyjnoĤþ transportu kolejowego na terenie caãej Europy. Znaczenie systemów krk podkreĤla fakt, İe w ramach prac nad Technicznymi Specyﬁkacjami InteroperacyjnoĤci (TSI) [5] powstaãy specyﬁkacje
TSI-TAP i TSI-TAF, które standaryzujĈ zasady wymiany informacji na
poziomie kierowania i zarzĈdzania ruchem.
Drugim waİnym czynnikiem jest ciĈgãa potrzeba zwičkszenia konkurencyjnoĤci transportu kolejowego w warunkach gospodarki ryn-
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kowej. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest optymalizacja
wykorzystania Ĥrodków transportu oraz infrastruktury, co jest równoznaczne z optymalizacjĈ kosztów. Zadania optymalizacyjne wymagajĈ
bieİĈcej informacji o rzeczywistym ruchu pociĈgów. ĭródãem takiej
informacji sĈ wãaĤnie systemy kierowania ruchem kolejowym, dzički
czemu w poãĈczeniu z funkcjami pozwalajĈcymi na oddziaãywanie na
ruch pociĈgów stanowiĈ podstawowe narzčdzie realizacji celów optymalizacyjnych.
Trzecim czynnikiem stymulujĈcym rozwój systemów kierowania
ruchem sĈ ich funkcje zwiĈzane z zabezpieczeniem ruchu. Do takich
funkcji naleİy procedura uzyskania pozwolenia na wyprawienie pociĈgu przy ruchu dwukierunkowym po jednym torze. W wybranych
sytuacjach w przypadku sporadycznego kursowania pociĈgów taki
sposób zabezpieczenia ruchu moİna uznaþ za wystarczajĈcy. Dlatego
teİ zarzĈdcy infrastruktury poszukujĈc oszczčdnoĤci rozwaİajĈ moİliwoĤþ rezygnacji z klasycznego podejĤcia do sterowania ruchem kolejowym na liniach maão obciĈİonych na wybranych obszarach sieci
kolejowej, na rzecz zastĈpienia ich wyãĈcznie funkcjami kierowania
w poãĈczeniu z radioãĈcznoĤciĈ [7].
Wzrostowi znaczenia systemów krk nie towarzyszy niestety rozwój
specjalizowanych metod projektowania takich systemów. Z jednej
strony systemy krk projektuje sič jako podsystemy systemów sterowania ruchem kolejowym [1] (centrów sterowania), z drugiej strony
traktuje sič je jako standardowe systemy informatyczne zapominajĈc
o ich specyﬁce wynikajĈcej z realizowanych funkcji. Pierwsze podejĤcie nie jest do koęca poprawne, poniewaİ kierowanie ruchem kolejowym jest procesem obejmujĈcym inne funkcje niİ sterowanie, które
jest dziaãaniem typowo operacyjnym. Dlatego teİ projektowanie systemów kierowania wymaga ujčcia systemowego uwzglčdniajĈcego
architekturč systemu, operatorów, wspóãpracč z otoczeniem i silny
zwiĈzek z technologiĈ i przepisami ruchu kolejowego oraz rachunkiem
ekonomicznym. Podobne zjawiska widocznie sĈ w innych dziedzinach
podobnych do kolei ze wzglčdu na duİĈ róİnorodnoĤþ wykorzystywanych rozwiĈzaę technicznych np. w obronnoĤci [3]. Traktowanie
systemu krk jak przecičtnego systemu informatycznego prowadzi do
braku uwzglčdnienia specyﬁcznych jego cech w metodzie projektowania, co prowadzi do nieefektywnych rozwiĈzaę.
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2. Niezbčdne elementy projektu
DoĤwiadczenia zdobyte przez Autora przy konstruowaniu komputerowych systemów krk pokazujĈ, iİ projekt takiego systemu uwzglčdniajĈcy tylko oprogramowanie realizujĈce funkcje krk jest niewystarczajĈcy. Niezbčdne jest podejĤcie systemowe, które pozwala na ujčcie
wszystkich aspektów systemu w kontekĤcie konkretnego Ĥrodowiska
(otoczenia), w którym bčdzie funkcjonowaã projektowany system.
W tym celu projekt systemu krk powinien zawieraþ zaãoİenia organizacyjne. Do takich zaãoİeę naleİĈ:
ï okreĤlone granice obszaru kontrolowanego przez krk (posterunki i szlaki wewnčtrzne posterunki i szlaki styczne),
ï spis stanowisk (w sensie funkcji personelu) zwiĈzanych z kierowaniem ruchem i relacje pomičdzy nimi oraz powiĈzania tych
stanowisk z posterunkami,
ï model ukãadu torowego istotnego z punktu widzenia kierowania
ruchem kolejowym,
ï zasady ruchu na torach szlakowych krk.
Wyznaczenie granic obszaru krk jest niezbčdne w celu zdeﬁniowania struktury systemu krk jak równieİ niezbčdne w celu zdeﬁniowania otoczenia systemu oraz zasad jego wspóãpracy z otoczeniem.
Otoczenie systemu krk stanowiĈ inne systemy krk funkcjonujĈce na
stycznych posterunkach oraz inne systemy, które wspóãpracujĈ z krk
np. SEPE, systemy zamawiania przewozów, systemy sterowania ruchem na posterunkach itp.
Spis stanowisk zwiĈzanych z kierowaniem ruchem na obszarze krk
jest niezbčdny do okreĤlenia zakresu funkcjonalnoĤci poszczególnych
elementów systemu. Relacje pomičdzy stanowiskami sĈ wykorzystywane do wyznaczania kanaãów komunikacyjnych wewnĈtrz systemu
krk.
Ukãad torowy istotny z punktu widzenia systemu krk jest z reguãy
okrojonĈ wersjĈ rzeczywistego ukãadu torowego. Tak okreĤlony ukãad
torowy stanowi materiaã dla konﬁguracji funkcji zobrazowania sytuacji ruchowej na poszczególnych stanowiskach operatorskich systemu,
a takİe jest wykorzystywany do okreĤlania zasad ruchowych na obszarze kontrolowanym przez system krk.
Zasady ruchu obowiĈzujĈce na szlakach pomičdzy posterunkami
sĈ wykorzystywane do deﬁniowania zasad uİytkowania tworzonego
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systemu, okreĤlenia funkcjonalnoĤci i konﬁguracji poszczególnych
jego elementów.
Przytoczona argumentacja potwierdza koniecznoĤþ wãĈczenia wymienionych zaãoİeę organizacyjnych do projektu systemu krk.
Druga grupa zaãoİeę, które muszĈ znaleĮþ sič w projekcie to opis
infrastruktury informatycznej. Elementy tego opisu to:
ï struktura sprzčtu komputerowego poszczególnych stanowisk,
ï struktura sieci teleinformatycznej,
ï funkcjonalnoĤþ i konﬁguracja poszczególnych stanowisk,
ï struktura logicznych kanaãów komunikacyjnych,
ï interfejsy do systemów naleİĈcych do otoczenia systemu krk.
Dwa pierwsze punkty zawierajĈ zagadnienia charakterystyczne
dla kaİdego systemu informatycznego. Kolejne sĈ juİ ĤciĤle zwiĈzane
z funkcjonalnoĤciĈ systemu krk. Projekt musi okreĤlaþ jakie funkcje
(np. dziennik ruchu, obsãuga transmisji, zobrazowanie sytuacji ruchowej itp.) majĈ byþ uruchamiane na poszczególnych stanowiskach
operatorskich oraz w jakiej konﬁguracji (np. zakres zobrazowania).
W projekcie musi sič równieİ znaleĮþ informacja o tym, którzy operatorzy muszĈ sič komunikowaþ ze sobĈ, co pozwoli na deﬁnicjč logicznych kanaãów komunikacyjnych. Projekt musi równieİ okreĤlaþ zasady wspóãpracy systemu z jego otoczeniem. Takie zasady bčdĈ przedstawiane w postaci projektu interfejsów opisujĈcego, jakie dane bčdĈ
wymieniane pomičdzy systemami oraz wedãug jakiego harmonogramu. Szczególnym przypadkiem sĈ interfejsy z urzĈdzeniami srk. Zadaniem takiej wspóãpracy jest automatyczne pozyskiwanie informacji
o zdarzeniach ruchowych. Ze wzglčdu na róİnorodnoĤþ urzĈdzeę srk
budowa takich interfejsów za kaİdym razem moİe byþ inna.
ReasumujĈc projekt systemu krk powinien zawieraþ:
ï granice obszaru kontrolowanego przez system krk (posterunki
i szlaki wewnčtrzne posterunki i szlaki styczne),
ï spis stanowisk zwiĈzanych z kierowaniem ruchem i relacje pomičdzy nimi oraz powiĈzania tych stanowisk z posterunkami,
ï ukãad torowy istotny z punktu widzenia procesu kierowania ruchem kolejowym,
ï zasady ruchu na torach szlakowych krk,
ï rozkãad podsystemów krk na poszczególnych posterunkach,
ï funkcjonalnoĤþ poszczególnych podsystemów na posterunkach,
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ï zakres zobrazowania sytuacji ruchowej na poszczególnych posterunkach,
ï struktura ﬁzycznej sieci teleinformatycznej,
ï logiczne kanaãy komunikacji,
ï struktura logicznych kanaãów komunikacyjnych,
ï interfejsy do systemów naleİĈcych do otoczenia systemu krk.
Dodatkowo moİna sformuãowaþ nastčpujĈce ogólne cele stawiane
przed metodami projektowania systemów kierowania ruchem kolejowym, którymi sĈ:
ï spójne projektowanie infrastruktury teleinformatycznej, funkcjonalnoĤci poszczególnych wčzãów tej infrastruktury, struktur
personelu obsãugujĈcego system oraz zasad pozwalajĈcych na
realizacjč gãównego zadania jakim jest kierowanie ruchem kolejowym na okreĤlonym obszarze sieci kolejowej,
ï efektywne projektowanie poprzez umoİliwienie automatyzacji
wybranych etapów metody projektowania,
ï weryﬁkacjč poprawnoĤci wynikowych projektów,
ï standaryzacjč opisu architektury systemów krk,
ï zwičkszenie stopnia wykorzystania systemów krk dla zrównowaİonego rozwoju polskich i europejskich systemów transportowych szczególnie w zakresie interoperacyjnoĤci i obsãugi
klienta.
Wszystkie wymienione elementy i zaãoİenia uwzglčdnia podejĤcie
opisane w kolejnych punktach.

3. Koncepcja podejĤcia do projektowania
Koncepcja podejĤcia do projektowania komputerowych systemów
kierowania ruchem kolejowym proponowana przez Autora [6] opiera
sič na trzech ﬁlarach:
ï ogólnym modelu systemu kierowania ruchem kolejowym,
ï metodzie projektowania systemu kierowania ruchem kolejowym,
ï opisie architektury zaprojektowanego systemu.
Gãównym elementem rozwiĈzania jest metoda projektowania nazywana dalej metodĈ PKRK. Ogólny model systemu kierowania ruchem kolejowym jest elementem pomocniczym, który stanowi zbiór
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standardowych elementów projektowych dla tej klasy systemów. Opis
architektury systemu jest efektem zastosowania metody PKRK i stanowi wynikowy projekt systemu krk.
Gãównym narzčdziem proponowanego podejĤcia jest modelowanie.
Autor wybraã metodologič obiektowĈ [8] jako technikč tworzenia modeli oraz jčzyk UML [9] do opisu powstajĈcych modeli w tym koęcowego projektu systemu krk.
3.1. Etapy metody projektowania systemu kierowania ruchem
kolejowym
Metoda PKRK skãada sič z trzech etapów:
ï analizy obszaru krk, na którym ma byþ zabudowany system,
ï modelowanie architektury komputerowego systemu krk,
ï weryﬁkacji otrzymanego modelu.
Na rys. 1. przedstawiono ogólny schemat metody, wedãug którego
przebiega projektowanie systemu krk. Jest to diagram aktywnoĤci jčzyka UML. Jego wčzãy (aktywnoĤci, dziaãania) modelujĈ etapy metody
projektowania. Kaİde przejĤcie pomičdzy aktywnoĤciami opisane jest
warunkiem zezwalajĈcym dla tego przejĤcia.
ZapoczĈtkowanie procesu projektowania narzuca zapotrzebowania
na zabudowč systemu krk na okreĤlonym obszarze sieci kolejowej. Po
zakoęczeniu formalnoĤci zwiĈzanych z decyzjĈ o budowie urzĈdzeę
kierowania ruchem kolejowym na okreĤlonym obszarze sieci kolejowej rozpoczyna sič etap analizy obszaru krk. Po jego zakoęczeniu nastčpuje przejĤcie do etapu modelowania architektury komputerowego
systemu krk. W czasie modelowania powstajĈ poĤrednie, czčĤciowe
modele systemu. Takie modele mogĈ byþ poddawane poĤrednim weryﬁkacjom. Weryﬁkacje majĈ na celu wyszukanie potencjalnych bãčdów
na jak najwczeĤniejszym etapie. Nie sĈ one obowiĈzkowe i ich wyniki
teİ mogĈ byþ trudne do interpretacji ze wzglčdu na niekompletnoĤþ
modelu. Jeİeli w trakcie modelowania wykryte zostanĈ braki w opisie
obszaru krk nastčpuje powrót do etapu analizy obszaru krk. Etap modelowania koęczy sič, gdy model przyjmuje ostatecznĈ postaþ. Wtedy
nastčpuje przejĤcie do etapu koęcowej weryﬁkacji. Wykrycie niespójnoĤci modelu powoduje powrót do etapu modelowania. W przypadku
wykazania spójnoĤci modelu przy pomocy procedur weryﬁkacyjnych
projektowanie systemu krk zostaje zakoęczone.
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Rys. 1. Ogólny schemat metody projektowania systemów krk

3.2.Etap analizy
Celem tego etapu jest zebranie wszystkich niezbčdnych z punktu
widzenia krk danych potrzebnych do projektowania. SĈ to dane dotyczĈce:
ï istniejĈcej infrastruktury kolejowej,
ï organizacji pracy personelu odpowiedzialnego za prowadzenie
ruchu,
ï istniejĈcej struktury teleinformatycznej (ze szczególnym uwzglčdnieniem ãĈczy transmisyjnych),
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ï przepisów okreĤlajĈcych zasady prowadzenia ruchu na danym
obszarze,
ï model funkcjonalnoĤci wymagany od projektowanych urzĈdzeę
komputerowych,
ï model zewnčtrznych systemów, z którymi powinien wspóãpracowaþ projektowany system.

Rys. 2. Etap analizy obszaru krk
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Poszczególne kroki etapu analizy pozwalajĈce na realizacjč tego
celu przedstawione sĈ na diagramie z rys. 2. SĈ to nastčpujĈce po
sobie kolejno:
ï wyznaczenie granic obszaru krk,
ï modelowanie istniejĈcej infrastruktury kolejowej,
ï modelowanie schematu organizacyjnego stanowisk zwiĈzanych
z krk,
ï modelowanie zasad prowadzenia ruchu na obszarze krk,
ï modelowanie istniejĈcej infrastruktury informatycznej,
ï modelowanie funkcjonalnoĤci stanowisk biorĈcych udziaã w kierowaniu ruchem kolejowym,
ï modelowanie zewnčtrznych systemów naleİĈcych do otoczenia.
3.3.Etap modelowania – tworzenie projektu
Etap modelowania systemu krk zaczyna sič po zakoęczeniu fazy
analizy. Jej danymi wejĤciowymi sĈ modele obiektowe powstaãe w wyniku przeprowadzenia analizy. Projektowanie systemu ma doprowadziþ do uzyskania projektu komputerowego systemu krk w postaci
modelu obiektowego (opisu architektury systemu krk). Model projektowanego systemu zawiera skãadowe modele:
ï ukãadu torowego kontrolowanego przez system krk – tak okreĤlony ukãad torowy najczčĤciej róİni sič od istniejĈcego. Elementy nieuİywane sĈ pomijane. PojawiajĈ sič natomiast elementy
sztuczne (wirtualne) wprowadzone w celu umoİliwienia zobrazowania zãoİonych operacji ruchowych,
ï personelu obsãugujĈcego poszczególne elementy systemu,
ï struktury systemu krk,
ï przetwarzanych danych w systemie – dane sĈ gãównym produktem tego systemu,
ï zasad kierowania ruchem kolejowym na obszarze krk uwzglčdniajĈcych wãaĤciwoĤci i moİliwoĤci projektowanego systemu,
ï wspóãpracy z otoczeniem czyli systemami zewnčtrznymi.
Kolejne kroki etapu modelowania sĈ przedstawione na rys. 3. SĈ to:
ï modelowanie ukãadu torowego obszaru krk,
ï modelowanie struktury personelu,
ï modelowanie struktury systemu krk,
ï modelowanie przetwarzanych danych,
ï modelowanie zasad kierowania ruchem na obszarze krk,
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ï modelowanie wspóãpracy z otoczeniem.
Modele sĈ przedstawiane w postaci diagramów jčzyka UML. Diagramy sĈ pogrupowane w widoki tworzĈc:
ï widok organizacyjny,
ï widok systemowy,
ï widok danych,
ï widok przepisów i specyﬁkacji technicznych.

Rys. 3. Etap modelowania (projektowania)
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3.4.Etap weryﬁkacji
Model otrzymany w wyniku projektowania jest poddawany weryﬁkacji. Pozytywna weryﬁkacja modelu dowodzi jego poprawnoĤci. Diagram aktywnoĤci prezentujĈcy schemat procedury weryﬁkacji przedstawiony jest na rys. 4

Rys. 4. Etap weryﬁkacji modelu systemu krk
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Schemat weryﬁkacji jest taki sam zarówno dla wersji poĤredniej jak
i koęcowej, przy czym wyniki tej pierwszej odnoszĈ sič tylko do czčĤci
modelu poddawanej weryﬁkacji. Zdeﬁniowano nastčpujĈce procedury
weryﬁkacji:
- weryﬁkacja modelu ukãadu torowego,
- weryﬁkacja modelu ﬁzycznych ãĈczy transmisyjnych,
- weryﬁkacja modelu logicznych ãĈczy transmisyjnych,
- weryﬁkacja modelu zasad kierowania ruchem kolejowym.
Naleİy podkreĤliþ İe zbiór testów nie jest zamkničty i nowe procedury weryﬁkujĈce mogĈ byþ tworzone w miarč potrzeb
Moİna zaobserwowaþ (rys. 4), İe niektóre procedury weryﬁkacyjne mogĈ byþ przeprowadzane niezaleİnie, co jest modelowane przez
rozejĤcie przepãywu sterowania. Procedury, które sĈ od siebie zaleİne tworzĈ sekwencje w przepãywie sterowania. Po wykonaniu kaİdej
z procedur zapisywany jest wynik jej wykonania. W przypadku bãčdu,
pomijane sĈ kolejne procedury w danej sekwencji. Na koęcu weryﬁkacji sprawdzane sĈ wyniki poszczególnych procedur testowych. Jeİeli
wszystkie sĈ pozytywne to weryﬁkacja jest pozytywna i model uznany
jest za poprawny. Jeİeli przynajmniej jedna jest negatywna to weryﬁkacja jest negatywna, a jej wynik zawiera informacje na temat wyników wykonania poszczególnych procedur.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono oryginalne podejĤcie Autora [6] do projektowania komputerowych systemów kierowania ruchem kolejowym.
Gãównym jej elementem jest metoda PKRK. OczywiĤcie szczegóãowe
omówienie rozwiĈzania wykracza poza ramy tego artykuãu. Niemniej
jednak omówione zostaãy gãówne etapy metody oraz wymienione skãadowe kroki poszczególnych etapów. Warto podkreĤliþ, İe w metodzie
zastosowano nowoczesne podejĤcie do modelowania w postaci technologii obiektowej i jčzyka UML. Pozwala to na automatyzacjč procesu
projektowania przy wykorzystaniu róİnorodnych narzčdzi wspierajĈcych ten rodzaj modelowania, które sĈ dostčpne na rynku.
Dalszy rozwój opisanego podejĤcia przewiduje opracowanie podobnej metody lub rozszerzenie opisanej dla urzĈdzeę sterowania ruchem
kolejowym. Zagadnienia zwiĈzane ze sterowaniem bčdĈ wymagaãy
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jednak innego ujčcia, ukierunkowanego bardziej w stronč zachowaę,
bezpieczeęstwa i niezawodnoĤci systemu.
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DESIGNING OF THE COMPUTER SYSTEMS
FOR RAILWAY TRAFFIC OPERATION MANAGEMENT
Summary
While the works on computer operation management systems
and computer control systems much more attention is bestowed
on the controlling than on the management. As the result of such
approach there is lack of any designing methods of systems of
railway trafﬁc operation management. The author, basing on his
own experiences, presents the author’s designing method of systems of railway trafﬁc operation management called the PKRK
method. The method consists of three stages: analysis, modelling,
veriﬁcation of model. The formalism used by the author while modelling is an object oriented methodology whereas the language is
the Uniﬁed Modelling Language UML.
Keywords: railway trafﬁc operation management, object oriented methodology, designing method of systems of railway trafﬁc
operation management, PKRK, UML, railway trafﬁc
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ZASADY GOSPODARKI PALIWEM TRAKCYJNYM
W PKP CARGO S.A. W UJČCIU MODELOWYM
Streszczenie
Niniejszy artykuã ma na celu ogólne zapoznanie z nowym sposobem opracowywania instrukcji pracowniczych. tj. poprzez tworzenie modeli w formie diagramów i ich odpowiednie opisywanie,
analizowanie, a przy okazji poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiĈzaę. Jako przykãad obrazujĈcy powyİsze zaleİnoĤci,
przedstawiono koncepcjč powstania Instrukcji o zasadach gospodarki paliwowej w PKP CARGO S.A. –Ct-14.
Sãowa kluczowe: opracowywanie instrukcji pracowniczych,
ARIS Business Architekt, gospodarka paliwowa

1. Wstčp
PKP CARGO S.A. do realizacji pracy trakcyjnej wykorzystuje w trakcji spalinowej 310 lokomotyw liniowych oraz 1057 lokomotyw manewrowych (10). Flotč lokomotyw spalinowych stanowiĈ serie ST43,
ST44, SU45, ST45, SU46, SM03, SM30, SM31, SM42, SM48. ZnacznĈ
czčĤþ tych lokomotyw zmodernizowano, mičdzy innymi poprzez zabudowč nowoczesnych silników spalinowych. Dotyczy to podstawowych
serii tj. ST44, ST45 i SM42. Proces modernizacji tych lokomotyw jest
kontynuowany.
Celem zagwarantowania pracy w/w lokomotyw PKP CARGO S.A.
zuİywa rocznie okoão 53 tys. ton oleju napčdowego, co przy aktualnych cenach rynkowych stanowi znaczny poziom kosztów.
Celem kompleksowego uregulowania zagadnieę gospodarki paliwowej w PKP CARGO S.A. wykorzystano po raz pierwszy modele proce1 mgr. inĔ., PKP CARGO S.A.
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sów biznesowych, jakie zawarte sĈ w oprogramowaniu ARIS Business
Architect ﬁrmy IDS Scheer.
Na bazie modelu ãaęcucha wartoĤci dodanej opracowano projekt
uregulowaę, skãadajĈcy sič z logicznie powiĈzanych moduãów procesu, które w nastčpnie szczegóãowo opisano za poĤrednictwem modelów EPC. W wyniku tych prac zostaãa opracowana instrukcja regulujĈca kompleksowo zagadnienia gospodarki paliwowej tj. Ct-14.
Poniİej zostanie zaprezentowany materiaã prezentujĈcy w skróconej formie te zagadnienia.

2. Elementy skãadowe grafów
Zgodnie z metodykĈ ﬁrmy IDS Scheer opracowywania i prezentacji
procesów biznesowych, przedstawione w niniejszym opracowaniu elementy skãadowe grafów przedstawiajĈ:

Rys. 1. Elementy skãadowe grafów
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3. Ogólny model procesu paliwowego

Rys. 2 Ogólny model procesu paliwowego

Kompleksowa prezentacja zagadnieę odnoszĈcych sič do paliwa
trakcyjnego zaprezentowana zostaãa poprzez opracowanie ogólnego
modelu procesu paliwowego wystčpujĈcego w PKP CARGO S.A. Wyodrčbnia on nastčpujĈce elementy skãadowe tego procesu:
 zapotrzebowanie na paliwo;
 pozyskanie paliwa do lokomotyw spalinowych;
 zabezpieczenie ukãadów paliwowych na lokomotywach;
 tankowanie lokomotywy spalinowej – przygotowanie;
 tankowanie lokomotywy spalinowej na stacji paliw ;
 praca lokomotyw;
 zbilansowanie zuİytego paliwa;
 rzeczywiste zuİycie paliwa;
 rozliczenia i dane statystyczne;
 ustalenie norm paliwowych;
 ocena zuİycia paliwa.
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4. Notacja skrócona opisu moduãów procesu
Ogólny model procesu paliwowego - przedstawiono na rys. 2, poniİej opisano w wersji skróconej. Umoİliwi to zapoznanie sič z zakresem
kompleksowego uregulowania zagadnieę gospodarki paliwem trakcyjnym w PKP CARGO S.A.
Zapotrzebowanie na paliwo
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Ustalenie okresu zapotrzebowania;
2) OkreĤlenie planowanej masy przewozowej;
3) Ustalenie iloĤci zuİytego paliwa;
4) Ustalenie wielkoĤci wykonanej pracy;
5) Ustalenie jednostkowego zuİycia paliwa;
6) Ustalenie potrzeb paliwa;
7) Przekazanie informacji o potrzebach paliwa.
Zapotrzebowanie na paliwo ustala sič na róİne okresy, miedzy innymi dla potrzeb planowania dãugookresowego oraz krótkookresowego. Proces ten wykorzystuje wielkoĤþ planowanej masy przewozowej
lokomotywami spalinowymi, wyraİonej w [tys.brtkm]. Ocenie podlega
iloĤþ zuİytego paliwa w analogicznym okresie roku poprzedzajĈcego. ZestawiajĈc wielkoĤþ wykonanej pracy oraz iloĤþ zuİytego paliwa za analizowany okres roku poprzedzajĈcego ustala sič rzeczywisty
miernik jednostkowego zuİycia paliwa wyraİony w [kg/tys.brtkm].
Na podstawie iloczynu planowanej pracy przewozowej lokomotywami
spalinowymi oraz ustalonego rzeczywistego miernika jednostkowego
zuİycia paliwa, ustala sič potrzeby paliwa wyraİone w [t].
Pozyskanie paliwa do lokomotyw spalinowych
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Ustalenie Įródãa dostaw;
2) Centralny zakup paliwa;
3) Dostawa paliwa na stacje paliw;
4) Przyjčcie paliwa;
5) Pozyskanie paliwa przez PKP Energetyka S.A.;
6) Pozyskanie paliwa przez inny podmiot.
W wyniku przeprowadzonych postčpowaę na zakup paliwa wyãania
sič dostawców, z którymi zawiera sič umowy na dostawy paliwa do
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poszczególnych stacji paliw. Dostawca dostarcza paliwo na stacjč paliw, przyjčcie paliwa odbywa sič w oparciu o obowiĈzujĈce instrukcje
(Cm-1, Cm-3, Cf 6) i uregulowania.
Zabezpieczenie ukãadów paliwowych na lokomotywach
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Ustalenie miejsc zabezpieczenia ukãadu paliwowego;
2) Ustalenie sposobów zabezpieczenia zlokalizowanych miejsc;
3) Montaİ plomb;
4) Zarejestrowanie w dokumentacji numerów zaãoİonych plomb;
5) Malowanie wskazanych elementów farbĈ.
Miejsca zabezpieczenia ukãadu paliwowego szczegóãowo okreĤla zaãĈcznik do Instrukcji Ct-14. Na ukãadzie paliwowym lokomotyw spalinowych, w miejscach wskazanych montuje sič plomby. Nastčpnie
rejestruje sič numer zaãoİonej plomby w dokumentacji „Wykaz numerów plomb”. Ponadto wskazane elementy na ukãadzie paliwowym
lokomotyw spalinowych maluje sič farbĈ.
Tankowanie lokomotywy spalinowej – przygotowanie
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Stwierdzenie potrzeby tankowania lokomotywy;
2) Przekazanie informacji o potrzebie zatankowania lokomotywy;
3) Wydanie dyspozycji na zatankowanie lokomotywy;
4) Przejazd lokomotywy na stacjč paliw na nabór paliwa.
Na podstawie odczytanego stanu paliwa poprzez wskaĮnik poziomu
paliwa potrzebč tankowania lokomotywy ustala maszynista w porozumieniu z dyspozytorem. Jeİeli lokomotywa wyposaİona jest w elektroniczne urzĈdzenia pomiarowe stanu paliwa oraz informacja ta przekazywana jest zdalnie do dyspozytora, dyspozytor weryﬁkuje potrzebč tankowania. Jeİeli dyspozytor zaakceptuje lub stwierdzi potrzebč
zatankowania lokomotywy, wówczas przekazuje jĈ maszyniĤcie oraz
w razie moİliwoĤci informuje pracownika stacji paliw. Maszynista po
otrzymaniu od dyspozytora dyspozycji na zatankowanie lokomotywy
(nabór paliwa) przemieszcza lokomotywč na stacjč paliw.
Tankowanie lokomotywy spalinowej na stacji paliw
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Ustalenie İĈdanej iloĤci paliwa do naboru;
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2) Wystawienie dokumentu RW 2 na nabór paliwa;
3) Zatwierdzenie dokumentu RW 2;
4) Przekazanie dokumentu RW 2 na stacjč paliw;
5) Rozplombowanie zbiornika paliwa;
6) Otwarcie wlewu zbiornika paliwa;
7) Tankowanie lokomotywy;
8) Uzupeãnienie wpisów na dokumencie RW 2;
9) Zamkničcie wlewu zbiornika paliwa;
10) Zaplombowanie wlewu paliwa;
11) Potwierdzenie poboru paliwa na RW 2.
Po podstawieniu lokomotywy na tankowanie na stacjč paliw maszynista uzgadnia z dyspozytorem İĈdanĈ iloĤþ paliwa do naboru.
Dyspozytor wystawia dokument RW 2 na nabór paliwa oraz go zatwierdza. Nastčpnie dokument RW 2 przekazuje pracownikowi stacji paliw za poĤrednictwem maszynisty. Pracownik stacji paliw przed
rozpoczčciem tankowania sprawdza, czy plomba na zbiorniku paliwa
jest nienaruszona a nastčpnie rozplombowuje zbiornik paliwa. Wlew
zbiornika paliwa otwiera maszynista. Tankowanie lokomotywy dokonuje pracownik stacji paliw w obecnoĤci maszynisty.
Po zakoęczeniu naboru paliwa pracownik stacji paliw uzupeãnia
wpisy na dokumencie RW 2, a maszynista dokonuje zamkničcia wlewu na zbiorniku paliwa. Zaplombowanie wlewu zbiornika paliwa dokonuje pracownik stacji paliw. Koęcowym dziaãaniem w procesie tankowania lokomotywy jest potwierdzenie poboru paliwa na druku RW
2, które dokonuje maszynista.
Zbilansowanie zuİytego paliwa
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Ustalenie stanu paliwa na lokomotywie na poczĈtku miesiĈca;
2) Ustalenie iloĤci paliwa zatankowanego na lokomotywie w ciĈgu
miesiĈca;
3) Ustalenie iloĤci paliwa zwróconego do magazynu;
4) Ustalenie stanu paliwa na lokomotywie na koniec miesiĈca;
5) Ustalenie rzeczywistego zuİycia paliwa przez lokomotywč w ciĈgu miesiĈca.
W systemie WYKAZ rejestruje sič stany paliwa z poczĈtku i koęca
obsãugi pojazdu trakcyjnego przez maszynistč w zmianie roboczej. Informacje te po zakoęczeniu miesiĈca transmitowane sĈ do systemu
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PALIWO. System ten przetwarza otrzymane zbiory i ustala stan paliwa na lokomotywie, jaki zostaã zarejestrowany w pierwszej i ostatniej
„Karcie pracy…” Mt-514 odnoszĈcej sič do tej lokomotywy w danym
miesiĈcu. Nastčpnie procedury w systemie PALIWO dodajĈ do ustalonego stanu poczĈtkowego paliwa na lokomotywie na poczĈtku miesiĈca, iloĤþ paliwa zatankowanego w ciĈgu miesiĈca na tĈ lokomotywč.
Od otrzymanej wielkoĤci odejmuje iloĤþ paliwa zwróconego w ciĈgu
miesiĈca z lokomotywy na magazyn oraz odejmuje stan koęcowy paliwa ustalony na lokomotywie na koęcu miesiĈca. W wyniku dokonanych obliczeę otrzymuje sič rzeczywiste zuİycie paliwa przez lokomotywč w ciĈgu miesiĈca.
Rzeczywiste zuİycie paliwa
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) SporzĈdzenie dokumentu RW 2;
2) Przekazanie dokumentu RW 2 do magazynu;
3) Utworzenie dokumentu RW w SAP-GM na podstawie RW 2;
4) Wygenerowanie zbioru w SAP-GM dla potrzeb systemów PALIWO i TABOR;
5) Wysyãka wygenerowanego zbioru do IK;
6) Odbiór zbioru oraz wprowadzenie go do systemów PALIWO i TABOR;
7) Przetwarzanie danych w systemie PALIWO i TABOR;
8) Wysyãka zbiorów oraz zestawieę do Centrali CARGO oraz Zakãadów CARGO.
Podczas procesu tankowania lokomotywy sporzĈdza sič dokument
RW 2, który przekazuje sič do magazynu magazynierowi. Na podstawie
danych zawartych w dokumencie RW 2 magazynier w systemie SAP-GM
tworzy dokument RW rejestrujĈc odpowiednie dane. Administrator systemu SAP-GM po zamkničciu miesiĈca sprawozdawczego generuje w systemie SAP-GM zbiory z danymi dla potrzeb systemów PALIWO i TABOR.
Po zebraniu wszystkich niezbčdnych zbiorów z danymi za dany miesiĈc sprawozdawczy, operator systemów PALIWO i TABOR przetwarza
te dane, a nastčpnie generuje zestawienia wynikowe oraz zbiory dbf.
Rozliczenia i dane statystyczne
SkãadajĈ sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Zebranie danych do opracowania sprawozdania G-03;
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2)
3)
4)
5)

Opracowanie sprawozdania G-03;
Zatwierdzenie sprawozdania G-03;
Elektroniczna wysyãka sprawozdania G03 do GUS;
Zebranie danych do opracowania Planu rzeczowego CARGO
w zakresie paliwa;
6) Opracowanie Planu rzeczowego CARGO w zakresie paliwa;
7) Zatwierdzenie Planu rzeczowego CARGO w zakresie paliwa;
8) Przekazanie opracowanych materiaãów do Biura Ekonomicznego;
9) Ujčcie w Biznes Planie CARGO danych dotyczĈcych paliwa;
10) Zebranie danych do wykazów z informacjami do opãat za korzystanie ze Ĥrodowiska;
11) Opracowanie informacji o naleİnych opãatach;
12) Zatwierdzenie informacji o naleİnych opãatach;
13) Wysyãka informacji do zainteresowanych;
14) SporzĈdzenie przelewu z tytuãu naleİnych opãat.
Sprawozdanie G-03 opracowuje sič zgodnie z objaĤnieniami do formularza G-03, zawartymi na tym formularzu. Przygotowane sprawozdanie G-03, po zatwierdzeniu wysyãa sič do GUS w formie elektronicznej z wykorzystaniem Portalu sprawozdawczego GUS.
Pracownik stanowiska ds. ochrony Ĥrodowiska gromadzi w BBZģ
dane do opracowania zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze Ĥrodowiska i wysokoĤci naleİnych opãat na podstawie
ZBZģ. Z zebranych danych sporzĈdza sič zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze Ĥrodowiska i wysokoĤci naleİnych
opãat z tytuãu spalania paliw przez lokomotywy, a nastčpnie przesyãa
sič te informacje do Urzčdu Marszaãkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Ustalenie norm paliwowych
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Wybór rodzaju normy do opracowania;
2) Ustalenie kodów pracy pojazdów trakcyjnych do opracowania
normy postojowej;
3) Ustalenie serii lokomotywy do opracowania normy postojowej;
4) Opracowanie normy postojowej dla serii lokomotyw spalinowych;
5) Ustalenie serii lokomotyw do opracowania normy dynamicznej;
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6)
7)
8)
9)

Ustalenie Zakãadu CARGO do opracowania normy dynamicznej;
Wybór rodzaju pracy do opracowania normy dynamicznej;
Ustalenie kodów pracy do opracowania normy dynamicznej;
Opracowanie normy dynamicznej dla serii lokomotyw spalinowych;
10) Ustalenie serii lokomotyw do opracowania normy podgrzewacza;
11) Opracowanie normy podgrzewacza dla serii lokomotyw spalinowych;
12) Przekazanie norm do zatwierdzenia;
13) Wysyãka zatwierdzonych norm do zainteresowanych;
Opracowuje sič nastčpujĈce rodzaje norm:
a) postojowa – obejmujĈca postoje przy rodzajach pracy:
- pasaİerskiej (L/poj.godz.),
- towarowej (L/poj.godz.),
- manewrowej (L/poj.godz.),
- przejĤciach (L/poj.godz.),
- przyprzčgach i doprzčgach (L/poj.godz.)
b) dynamiczna - obejmujĈca rodzaje pracy:
- pasaİerskĈ (L/pojkm. i L/tys.brtkm),
- towarowĈ (L/pojkm. i L/tys.brtkm),
- manewry, ogrzewanie, odkaİanie i mycie (L/poj.godz.).
c) podgrzewacza – obejmujĈca czas pracy lokomotywy na podgrzewaczu (L/poj.godz.).
Normy te opracowuje sič dla kaİdego w/w rodzaju pracy, w odniesieniu do kaİdej serii lokomotyw spalinowych i oddzielnie dla kaİdego
zakãadu CARGO.
„L” – jest to normowana wielkoĤþ zuİycia paliwa wyraİona w litrach.
Ocena zuİycia paliwa
Skãada sič z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Przygotowanie materiaãów do analizy paliwowej;
2) Powoãanie komisji paliwowo – energetycznej;
3) Zwoãanie posiedzenia komisji paliwowo – energetycznej;
4) Prezentacja osiĈgničtych wyników paliwowych i eksploatacyjnych;
5) Analiza lokomotyw z ponadnormatywnym zuİyciem paliwa;
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6) Ustalenie wniosków i dalszych dziaãaę optymalizujĈcych zuİycie paliwa;
7) Przesãanie protokoãów z Komisji paliwowo energetycznej do
CETL.
Materiaãy do oceny zuİycia paliwa przygotowuje pracownik ds.
gospodarki paliwowej w Zakãadzie CARGO. Zakãad CARGO powoãuje komisjč paliwowo energetycznĈ, której posiedzenia zwoãuje sič co
najmniej raz na kwartaã.
W czasie posiedzenia komisji paliwowo-energetycznej dokonuje
sič prezentacji osiĈgničtych wyników paliwowych i eksploatacyjnych,
dokonywana jest analiza lokomotyw z ponadnormatywnym zuİyciem
paliwa. Ustalane sĈ wnioski oraz opracowuje dalsze dziaãania optymalizujĈce zuİycie paliwa.

5. Notacja opisu moduãu procesu z wykorzystaniem modelu
EPC
Przedstawiona powyİej notacja skrócona opisu moduãów procesu, bez odniesienia ich do diagramów wskazuje jedynie zakres kompleksowej regulacji zagadnieę paliwowych. W tej formie czytelnoĤþ
opracowanej instrukcji pracowniczej byãaby nie do zaakceptowania.
Poniİej przedstawiono w formie przykãadu, moduã procesu Praca lokomotyw opracowany w formie grafu z wykorzystaniem modelu EPC.
Model EPC generowany jest przez system ARIS Business Architect.
Ustalenie w modelu poszczególnych dziaãaę i zdarzeę, przypisanie do
dziaãaę zasobów tj. dokumentacji, pracowników, systemów informatycznych oraz terminów technicznych powoduje, İe dany proces staje
sič przejrzysty i czytelny, ãatwy jest do zrozumienia dla pracowników
uczestniczĈcych w tym procesie. Zgodnie z notacjĈ pokazanĈ w poniİszym module procesu, w instrukcji Ct-14 zostaãy opracowane pozostaãe moduãy.
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Rys. 3. Praca lokomotyw - model EPC
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Powyİszy graf prezentuje postčpowanie odnoszĈce sič do pracy lokomotyw.
Skãada sič ono z nastčpujĈcych dziaãaę:
1) Ustalenie stanu paliwa przy przyjčciu pojazdu trakcyjnego.
2) Przy przyjčciu pojazdu trakcyjnego maszynista ustala stan
plomb na ukãadzie paliwowym oraz poprzez wskaĮnik poziomu
paliwa lub wyĤwietlacz elektronicznego urzĈdzenia pomiarowego - stan paliwa na pojeĮdzie. Nastčpnie sprawdza zgodnoĤþ
odczytu z zapisami dokonanymi przez maszynistč zdajĈcego
w ksiĈİce pokãadowej pojazdu z napčdem. Postčpowanie to regulujĈ postanowienia Instrukcji Ct-1.
3) Zarejestrowanie poczĈtkowego stanu paliwa w Mt-514.
4) Ustalony poczĈtkowy stan paliwa na pojeĮdzie trakcyjnym maszynista rejestruje w „Karcie pracy…” Mt-514. Postčpowanie
to regulujĈ postanowienia Instrukcji o sposobie wypeãniania
i trybie postčpowania z kartĈ pracy druİyny trakcyjnej i pojazdów Ct-12 oraz zaãĈcznika nr 3 Instrukcji Ct-14.
5) Rejestracja pracy lokomotywy.
6) Rejestracji pracy lokomotywy dokonuje maszynista w „Karcie
pracy…” Mt-514 zgodnie z zasadami wynikajĈcymi z postanowieę Instrukcji o sposobie wypeãniania i trybie postčpowania
z kartĈ pracy druİyny trakcyjnej i pojazdów Ct-12.
7) Ustalenie stanu paliwa przy zdaniu pojazdu trakcyjnego.
8) Przy zdaniu pojazdu trakcyjnego maszynista ustala stan paliwa na pojeĮdzie. Dokonuje tego poprzez wskaĮnik poziomu paliwa lub wyĤwietlacz elektronicznego urzĈdzenia pomiarowego.
Postčpowanie to regulujĈ postanowienia Instrukcji Ct-1.
9) Zarejestrowanie koęcowego stanu paliwa w Mt-514.
10) Ustalony przy zdaniu pojazdu trakcyjnego koęcowy stan paliwa maszynista rejestruje w „Karcie pracy…” Mt-514. Ponadto
zapisuje stan paliwa przy zdaniu w ksiĈİce pokãadowej pojazdu z napčdem. Postčpowanie to regulujĈ postanowienia Instrukcji o sposobie wypeãniania i trybie postčpowania z kartĈ
pracy druİyny trakcyjnej i pojazdów Ct-12 oraz zaãĈcznika nr
3 Instrukcji Ct-14.
11) Rejestracja Mt-514 w systemie WYKAZ.
12) Dane z „Kart pracy…” Mt-514 (w tym dotyczĈce stanu poczĈtkowego i koęcowego paliwa) w systemie WYKAZ rejestruje ope-
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rator systemu WYKAZ. Rejestracja danych odbywa sič zgodnie
z InstrukcjĈ obsãugi systemu WYKAZ.

6. Zasady obliczania mierników paliwowych w trakcji spalinowej
Poniİej przedstawia sič podstawowe mierniki, jakie sãuİĈ do oceny
zuİycia paliwa przez lokomotywy spalinowe.
1) Paliwo normowane dla pracy w ruchu pasaİerskim (PnPS) [L]:

PnPS

NlPS u KmPS  NbPS u BPS

gdzie:
NlPS – norma dla luzów w ruchu pasaİerskim [L/pojkm];
KmPS – pojazdo-kilometry ogóãem w ruchu pasaİerskim;
NbPS – norma na tys. brtkm dla ruchu pasaİerskiego [L/tys.
brtkm];
BPS – tys. brtkm w ruchu pasaİerskim;
2) Paliwo normowane dla pracy w ruchu towarowym (PnTow) [L]:

PnTow

NlTow u KmTow  NbTow u BTow

gdzie:
NlTow – norma dla luzów w ruchu towarowym [L/pojkm];
KmTow – pojazdo-kilometry ogóãem w ruchu towarowym;
NbTow – norma na tys. brtkm dla ruchu towarowego [L/tys.brtkm];
BTow – tys. brtkm w ruchu towarowym;
3) Paliwo normowane dla pracy na postoju (PnPost) [L]:

PnPost

N Post u TPost

gdzie:
NPost – norma dla postoju [L/godz.];
TPost – czas postojów [godz.];
4) Paliwo normowane dla pracy manewrowej (PnMan) [L]:

PnMan

N Man u TMan

gdzie:
NMan – norma dla pracy manewrowej [L/godz.];
TMan – czas jazdy w pracy manewrowej [godz.];
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5) Paliwo normowane dla pracy podgrzewacza (PnPodg) [L]:
PnPodg N Podg u TPodg
gdzie:
NPodg – norma dla podgrzewacza [L/godz.];
TPodg – czas pracy podgrzewacza [godz.];
6) Paliwo normowane ogóãem (Pn) [L]:
Pn PnPS  PnTow  PnPost  PnMan  PnPodg
7) Paliwo rzeczywiste ogóãem (Pr) [L]:
Stanowi rzeczywistĈ sumč paliwa, jakie zostaão zuİyte przez lokomotywy spalinowe w danym okresie rozliczeniowym.
8) Paliwo rzeczywiste dla danego rodzaju pracy (Prxxx) [L]:
Oblicza sič procent ogóãem (P%), jakim jest paliwo rzeczywiste
ogóãem (Pr) w stosunku do paliwa normowanego ogóãem (Pn)

P%
Prxxx

Pr u 100
Pn
Pnxxx u Pr
Pn

gdzie:
– odnosi sič do rodzaju analizowanej pracy
xxx
9) Miernik rzeczywistego zuİycia paliwa dla danej pracy w ruchu
w odniesieniu do masy brutto pociĈgu (Mrzxxx) [L/tys. brtkm]:
Mrz PS

PrPS  ( NlPS u KmPS )
BPS

MrzTow

PrTow  ( NlTow u KmTow )
BTow

gdzie:
MrzPS – miernik rzeczywistego zuİycia paliwa w odniesieniu do
masy brutto pociĈgu w ruchu pasaİerskim;
MrzTow – miernik rzeczywistego zuİycia paliwa w odniesieniu do
masy brutto pociĈgu w ruchu towarowym;
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10) Miernik rzeczywistego zuİycia paliwa ogóãem w odniesieniu do
masy brutto pociĈgu (MrzOg) [L/tys. brtkm]:
MrzOg

PrPS  PrTow  ( NlPS u KmPS )  ( NlTow u KmTow )
BPS  BTow

11) Miernik rzeczywistego zuİycia paliwa w danym ruchu w odniesieniu do pojazdo-kilometra (Mkmxxx) [L/pojkm.]:
Prxxx  ( Nbxxx u Bxxx )
Mkmxxx
Kmxxx
gdzie:
Prxxx – paliwo rzeczywiste danego ruchu;
Kmxxx – pojazdo - kilometry danego ruchu;
Nbxxx – norma na tys. brtkm dla danego ruchu [L/tys.brtkm];
Bxxx – tys. brtkm w danym ruchu;
12) Miernik Ĥredniego obciĈİenia pociĈgu w danym ruchu lub ogóãem (MQxxx) [tys.kg]:

MQxxx

Bxxx
Kmpxxx

gdzie:
Kmpxxx – pociĈgo - kilometry danego ruchu;
13) Miernik róİnicy paliwa w danym ruchu lub ogóãem (Mrpxxx) [L]:

Mrpxxx

Pnxxx  Prxxx

14) Miernik procentowej róİnicy paliwa w danym ruchu lub ogóãem (%Mrpxxx) [%]:
% Mrpxxx

Mrpxxx u100
Pnxxx

7. Podsumowanie
1) Stwierdza sič duİĈ przydatnoĤþ wykorzystywania narzčdzi informatycznych typu ARIS Business Architect do opracowywania
instrukcji pracowniczych.
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2) Przedstawienie zadaę w formie grafów do logicznej ich realizacji
przez pracowników, znacznie usprawnia realizacjč zdeﬁniowanych procesów.
3) Analiza opracowanych modeli procesów biznesowych daje moİliwoĤþ ich oceny a przez to wskazywanie rozwiĈzaę optymalizacyjnych.
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THE RULES OF MOTOR FUEL HANDLING
IN PKP CARGO S.A. IN MODEL APPROACH
Summary
The general rules of the new way for elaboration of operation
instructions for workers ie. in a form of diagrams, their proper
descriptions, analysis and by the way searching the most optimal
solutions have been presented in the paper. The conceptions of
instruction for fuel handling in PKP CARGO S.A. elaboration have
been presented to illustrate the dependences mentioned above.
Keywords: elaboration of operation instructions, ARIS Business
Architect, fuel handling
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ANALIZA EFEKTYWNOģCI SYSTEMU
„RUCHOMA DROGA” WZDâUį III KORYTARZA
EUROPEJSKIEGO NA ODCINKU
WČGLINIEC-PRZEMYģL
Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcjč organizacji trasy przewozu
pojazdów cičİarowych przy zastosowaniu wagonów typu 602 S na
magistrali kolejowej E-30 (Wčgliniec-Wrocãaw-Katowice-PrzemyĤl)
oraz opracowano lokalizacjč stacji rozãadowczo-zaãadowczych.
Z przeprowadzonych obliczeę wynikajĈ pozytywy systemu transportu „ruchoma droga”, wskazujĈce na opãacalnoĤþ rzčdu okoão 66%
w odniesieniu do przejazdu tradycyjnie szlakiem samochodowym.
Sãowa kluczowe: magistrala E-30, transport bimodalny, efektywnoĤþ systemu „ruchoma droga”

1. Problematyka artykuãu
Omówiono aspekty organizacyjne przewozu pojazdów cičİarowych
transportem szynowym w systemie Rollende Landstrasse (Ro-La), na
przykãadzie odcinka Wčgliniec-PrzemyĤl magistrali E-30, przy zastosowaniu wagonów typu 602S, proponujĈc takİe lokalizacjč stacji rozãadunkowo-zaãadunkowych.
W szczególnoĤci uwagč skupiono na:
- zasadzie funkcjonowania systemu niskopodãogowych wagonów
rynnowych Ro-La-Alpin,
- gãównych parametrach niskopodãogowego wagonu typu 602 S,
1 dr inĔ., Politechnika Opolska, Katedra Dróg i Mostów, e-mail: w.kozlowski@po.opole.pl, tel. (+48) 606 672 130
2 dr hab. inĔ., prof. UPW, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocäawiu, Instytut Budownictwa, WyĔsza Szkoäa Oficerska Wojsk Lñdowych we Wrocäawiu, e-mail: andrzej.surowiecki@up.wroc.pl, andrzejsurowiecki3@wp.pl
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- zasadzie wjazdu i zjazdu transportowanych samochodowych pojazdów cičİarowych,
- lokalizacji stacji rozãadowczo-zaãadowczych,
- niezbčdnej dokumentacji transportowej przy realizacji przewozów na rozpatrywanej trasie,
- analizie porównawczej kosztów transportu w technologii Rollende Landstrasse z transportem stricte drogowym,
- kalkulacji kosztów trasy pociĈgu na odcinku Wčgliniec-PrzemyĤl
z maksymalnym obciĈİeniem na 28 platformach pojazdami cičİarowymi o DMC 40 t, z maksymalnym ãadunkiem.

2. Sytuacja ruchu tranzytowego na osi zachód-wschód w obszarze terytorium Polski
Obserwowany w Polsce od ponad 20 lat wyjĈtkowo dynamiczny przyrost rozwoju transportu drogami samochodowymi jest w znaczĈcym
stopniu przyczynĈ strat spoãecznych i ﬁnansowych spowodowanych
na przykãad tzw. kongestiĈ transportowĈ (zatãoczenie ciĈgów komunikacyjnych) albo wypadkami oraz degradacjĈ Ĥrodowiska (haãas, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód gruntowych i cieków, itp.). Koszty
uboczne zwiĈzane z tym systemem transportu sĈ odczuwalne w skali
mikro (np. konsumenci prywatni, ﬁrmy prowadzĈce dziaãalnoĤþ gospodarczĈ, rynek) i makro, która uwzglčdnia caãoĤþ gospodarki Polski, Europy i Ĥwiata. Rozwój transportu intermodalnego jest w pewnym stopniu alternatywĈ dla ekspansywnego rozwoju cičİarowych przewozów
drogami i Ĥrodkiem powstrzymujĈcym proces przyspieszonej degradacji
nawierzchni drogowych. Bimodalny system transportu typu kolej-droga samochodowa stanowi takİe realnĈ perspektywč znacznego wzrostu
przewozów brutto. Od ponad 10 lat propagowane jest hasão „tiry na
tory”, lecz ta idea ciĈgle nie jest realizowana w praktyce. Przyczyn tego
stanu rzeczy jest wiele i majĈ one charakter doĤþ zãoİony.
Wdroİenie „ruchomej drogi” na przykãad w trzecim korytarzu
transportowym przebiegajĈcym przez Polskč (Wčgliniec-Wrocãaw-Katowice-PrzemyĤl) stanowiãoby nowoczesny, sprawny technicznie i proekologiczny pomost transportowy, ãĈczĈcy kraje Unii Europejskiej
z subkontynentem azjatyckim. Odegraãoby istotnĈ rolč w towarowej
wymianie i byãoby znaczĈcym stymulatorem polskiej gospodarki.
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PostčpujĈcy rozwój tranzytowych przewozów ãadunków przez teren Polski w II (Berlin-Poznaę-Warszawa-Mięsk-Moskwa) i III korytarzu paneuropejskim (Berlin/Drezno- Wčgliniec-Wrocãaw-KatowiceLwów-Kijów) jest duİĈ szansĈ rozwoju przewozów „intermodalnych”
dla Polski, z racji korzystnego usytuowania geograﬁcznego. KorzyĤci
w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym i Ĥrodowiskowym z tego
systemu przemieszczania ãadunków dotyczyþ mogĈ takİe paęstw sĈsiadujĈcych z PolskĈ. Jest jednak wiele nie rozwiĈzanych problemów,
odpowiedzialnych za niedorozwój przedmiotowego systemu transportu cičİarowego. Przykãadem zjawiska kryzysowego moİe byþ kolejowy
ruch tranzytowy przebiegajĈcy przez Polskč z Ukrainy w kierunku Niemiec - w okresie 2005-2011 roku tendencja jest malejĈca. Zasygnalizowane problemy wynikajĈ: z braku wspólnych rozwiĈzaę prawnych,
zróİnicowanej polityki taryfowej, braku wãaĤciwych przygotowaę organizacyjnych i taborowych, powolnym rozwojem nowych technologii,
niedostatku terminali przeãadunkowych itd. Wystčpuje takİe nierozwiĈzany problem kosztów, polegajĈcy na zbyt wysoko narzuconych
stawkach za dostčp do infrastruktury kolejowej.

3. RozwiĈzanie techniczne przewozu cičİarówek w technologii
Rollende Landstrasse
Jak wiadomo, transport przy uİyciu technologii szynowo-drogowej
charakteryzuje sič tym, İe gãówny odcinek przewozu z ãadunkiem i/lub
z pojazdem cičİarowym jest realizowany za pomocĈ platformy kolejowej, natomiast dojazd cičİarówek do terminalu kolejowego i odjazd jest
wykonywany transportem samochodowym (autonomicznie) [1, 2, 3].
W referacie zaproponowano symulacjč przewozu cičİarówek wedãug technologii Ro-La („ruchoma droga”), przy zastosowaniu niskopodãogowych platform rynnowych typu 602S, których producentem
jest ﬁrma TABOR SZYNOWY OPOLE S.A. Na rys. 1 pokazano widok
podãuİny i przekrój poprzeczny wagonu typu 602S [4]. Natomiast
zasadnicze parametry tego wagonu podano w tablicy 1 [4].Wjazd na
platformč i zjazd transportowanych pojazdów odbywa sič na zasadzie
wãasnego napčdu, przy pomocy dostawczej czoãowej rampy przy otwartej czoãownicy, która sãuİy równieİ do ãĈczenia platformy z lokomotywĈ i wagonami innymi (typowymi). W przypadku tych operacji
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nie sĈ wymagane jakiekolwiek kosztowne nakãady ﬁnansowe dotyczĈce infrastruktury terminalu i wyposaİenia w specjalistyczne urzĈdzenia przeãadunkowe. Wymagana jest jedynie standardowo utwardzona
nawierzchnia, np. beton asfaltowy lub beton cementowy.

4. Koncepcja organizacji trasy rzewozu pojazdów cičİarowych
w systemie Ro-La
Zaplanowana trasa ma charakter przewozu cičİarówek tranzytem,
punkty zaãadunku i rozãadunku pojazdów sĈ zlokalizowane na terytorium Polski. Jest to tzw. tranzyt poĤredni wedãug teorii przedstawionej w publikacji [5]. Docelowe kierunki przewozu pojazdów cičİarowych kolejĈ w tranzycie przez Polskč na symulowanym odcinku
Wčgliniec-PrzemyĤl ilustruje rys: 2. Na rysunku tym oznaczono takİe
nastčpujĈce proponowane stacje kolejowe zaãadunkowo-rozãadunkowe: Legnica, Wrocãaw, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków i Rzeszów.
W przypadku procesu zaãadunku pojazdów na platformy i wyãadunku
nie jest wymagana specyﬁczna budowa i wyposaİenie terminali. Istotne sĈ tylko dwa czynniki:
- dostčp do rampy najazdowej,
- odpowiednio utwardzone podãoİe pomičdzy torami kolejowymi
(np. beton asfaltowy, beton cementowy, pãyty betonowe prefabrykowane), w celu umoİliwienia wjazdu cičİarówek na platformy kolejowe i zjazdu z nich.

Rys. 1. Wagon niskopodãogowy rynnowy typu 602S, przeznaczony do
transportu cičİarówek w systemie Ro-La [4]: widok podãuİny i przekrój
poprzeczny
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Tablica 1. Zasadnicze parametry wagonu typu 602S [4]

Rys. 2. Docelowe kierunki przewozu pojazdów cičİarowych kolejĈ w tranzycie przez Polskč na symulowanym odcinku Wčgliniec-PrzemyĤl oraz lokalizacja stacji zaãadunkowo-rozãadunkowych [4]
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Oszacowane w przybliİeniu elementarne czasy, zwiĈzane z zaãadunkiem cičİarówki na platformč kolejowĈ lub (w odwrotnej kolejnoĤci)
wyãadunkiem ksztaãtujĈ sič nastčpujĈco (zakãadajĈc w przybliİeniu
dãugoĤþ ruchomej drogi 560 m i prčdkoĤþ jazdy po niej 50 m/min):
- podstawienie pociĈgu na terminal i ustawienie w wymaganym
miejscu: 2 min,
- ustawienie rampy najazdowej i jej zaryglowanie: 5 min,
- podjazd pierwszego samochodu do rampy: 0,5 min,
- przyjčcie dokumentów: 1 min,
- sprawdzenie stanu plomb i stanu technicznego pojazdu: 2 min,
- wjazd cičİarówki na ruchomĈ drogč i przejazd z prčdkoĤciĈ ok.
3 km/h do miejsca postoju (do wagonu nr 1): 11 min;
- zaãoİenie klinów i zabezpieczenie samochodu przed przemieszczeniem sič: 2 min,
- zdejmowanie rygla i usuničcie rampy najazdowej: 5 min.
Sumaryczny czas operacji wyszczególnionych powyİej wynosi
28,5 min. Do niezbčdnej dokumentacji transportowej naleİĈ:
- dokumenty handlowe, zwiĈzane z zawarciem transakcji i rozliczeniem,
- dokumenty transportowe, sporzĈdzane zwykle przez spedytora.
W celu uproszczenia sporzĈdzania tych dokumentów na skalč mičdzynarodowĈ, zostaãy opracowane ujednolicone wzory, opierajĈce sič
na mičdzynarodowych standardach. Standardem sĈ podstawowe formularze, którymi sĈ m.in. dokumenty takie jak list przewozowy CMR
w transporcie samochodowym oraz list przewozowy CIM w transporcie kolejowym. Dokument CIM jest zaãĈcznikiem B do konwencji COTIF, której nowa wersja zostaãa opracowana w roku 1999. Konwencja zawiera ogóã informacji dotyczĈcych mičdzynarodowego transportu kolejowego. Natomiast w zaãĈczniku B znajdujĈ sič ujednolicone
przepisy o umowie mičdzynarodowego przewozu towarów kolejĈ. Do
najwaİniejszych ustaleę konwencji w zakresie regulacji pomičdzy nadawcĈ ãadunku a przewoĮnikiem naleİĈ [1, 4]:
- nadawca zawiera umowč transportu z przewoĮnikiem,
- w przypadku wystĈpienia kolejnych przewoĮników, w chwili
przejčcia ãadunku staje sič on jednĈ ze stron umowy (wobec tego
wszystkie warunki zawarte w liĤcie przewozowym obowiĈzujĈ
równieİ ich);
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- przewoĮnicy biorĈcy udziaã w procesie przewozu ãadunków ponoszĈ odpowiedzialnoĤþ za caãoĤþ transportu.
W konwencji zawarte sĈ równieİ informacje odnoĤnie terminów,
obowiĈzujĈce w transporcie kolejĈ, np. [1, 4]:
- czas przygotowania transportu tpt d 12 godzin,
- przewoĮnik ma zarezerwowane 24 godziny do realizacji przewozu na kaİdym odcinku trasy o dãugoĤci 400 km,
- obowiĈzuje ustalona trasa przewozu przez obie umawiajĈce sič
strony, w przypadku gdy takich ustaleę nie ma, obowiĈzuje najkrótsza moİliwa trasa,
- naleİy uwzglčdniþ czas odpoczynku przewoĮnika i moİliwoĤþ
wystĈpienia niespodziewanych postojów.

5. Analiza porównawcza kosztów transportu w technologii RoLa z transportem stricte drogowym
Jak wiadomo, przy moİliwoĤci wyboru pomičdzy dwoma róİnymi
gaãčziami transportu niezbčdne jest oszacowanie kosztów. Porównanie kosztów transportu stricte samochodowego z systemem bimodalnym Ro-La przeprowadzono rozpatrujĈc pičþ wariantów, róİniĈcych
sič wysokoĤciĈ opãaty za dostčp do infrastruktury kolejowej. W obliczeniach dla wszystkich pičciu wariantów przyjčto staãe koszty:
- wynajmu lokomotywy 2257,60 zã;
- wynajmu kuszetki dla kierowców cičİarówek 462,0 zã;
- wynajmu 28 wagonów niskopodãogowych typu 602S; niezaleİnie od tego, czy sĈ realizowane przewozy w 100%, 75%, 50%
czy 25%, naleİy liczyþ sič z tym, İe wagony sĈ wynajmowane na
okres doby i przy realizacji przewozów mniejszych operator ponosi koszty zwiĈzane z ich dobowym wynajmowaniem. W przypadku gdy realizowane sĈ niekompletne przewozy, puste wagony powinny pozostaþ na bocznicy.
Ceny, którymi operuje sič w niniejszej analizie, sĈ cenami brutto,
czyli uwzglčdniajĈcymi podatek VAT.
W tablicy 2 przedstawiono porównanie kosztów transportu przy
uwzglčdnieniu 100% opãaty za dostčp do infrastruktury kolejowej
(wariant I analizy) [4]. W kolumnie drugiej podano koszt transportu
jednostki (cičİarówki) drogĈ samochodowĈ, przy uwzglčdnieniu opãat
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drogowych obowiĈzujĈcych od 1.07.2011 r. Kolumna trzecia zawiera
koszt transportu cičİarówki w systemie bimodalnym Ro-La, przy zaãoİeniu czterech moİliwoĤci skãadu pociĈgu bimodalnego, które sĈ mierzone liczbĈ platform 602S: 28 sztuk, 21, 14 i 7 platform. Natomiast
w czwartej kolumnie zamieszczono róİnicč kosztów, którĈ otrzymano
na korzyĤþ transportu Ro-La. WartoĤþ tej róİnicy jest zaleİna od liczby cičİarówek transportowanych platformami typu 602S.
W przypadku pozostaãych wariantów analiza kosztów jest prowadzona z uwzglčdnieniem nastčpujĈcej zniİki [%] w opãacie za dostčp
do infrastruktury kolejowej: wariant II –zniİka 25%, wariant III-zniİka
50%, wariant IV- zniİka 75%, wariant V-caãkowite zniesienie opãat za
dostčp do infrastruktury transportu szynowego.
Tablica 2. Porównanie kosztów transportu przy uwzglčdnieniu 100% opãaty za dostčp do infrastruktury kolejowej [4]

RozpatrujĈc transport jednostki (cičİarówki) pociĈgiem o nominalnym skãadzie platform (28 sztuk), wykazano koszt przewozu tej jednostki Kp,j w zaleİnoĤci od wysokoĤci opãat za dostčp do infrastruktury
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kolejowej oraz redukcjč kosztu przewozu ∆Kp,j w odniesieniu do kosztu
przewozu wyãĈcznie drogĈ samochodowĈ:
1) wariant I (100% opãat za dostčp do infrastruktury kolejowej):
Kp,j = 653,82 zã brutto, ∆Kp,j = 1295,05 zã;
2) wariant II (75% opãat za dostčp do infrastruktury kolejowej):
Kp,j = 534,71 zã brutto, ∆Kp,j = 1414,16 zã;
3) wariant III (50% opãat za dostčp do infrastruktury kolejowej):
Kp,j = 415,60 zã brutto, ∆Kp,j = 1533,27 zã;
4) wariant IV (25% opãat za dostčp do infrastruktury kolejowej):
Kp,j = 296,49 zã brutto, ∆Kp,j = 1652,38 zã;
5) wariant V (caãkowite zniesienie opãat za dostčp do infrastruktury
kolejowej): Kp,j = 177,38 zã brutto, ∆Kp,j = 1948,87 zã.

6. Podsumowanie
Z przeprowadzonych obliczeę porównawczych wynikajĈ ewidentnie
pozytywne efekty ekonomiczne (i w nastčpstwie korzyĤci gospodarcze,
spoãeczne, ekologiczne itp.) w przypadku stosowania przewozów w systemie bimodalnym „ruchoma droga” w odniesieniu do klasycznego
transportu drogami samochodowymi. Nawet w przypadku wariantu
organizacji przewozów zakãadajĈcego 100% opãat za dostčp do infrastruktury kolejowej opãacalnoĤþ ksztaãtuje sič na poziomie 66%.
Wymiar pozytywnych efektów systemu przewozów „ruchoma droga” jest wprost proporcjonalny do liczby cičİarówek przewoİonych,
czyli do liczby zaangaİowanych w ten transport specjalnych platform
typu 602 S.
Istnieje poglĈd, İe jednym z istotnych problemów ograniczajĈcym
w Polsce rozwój systemu transportu „ruchoma droga” jest zbyt wysoka opãata za dostčp do infrastruktury kolejowej.
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THE EFFECTIVENESS ANALYSIS OF THE „MOBILE
ROAD” SYSTEM ALONG III EUROPEAN CORRIDOR
IN THE SECTION WČGLINIEC-PRZEMYģL
Summary
The concept of heavy vehicles organization-routing using the S602 type of wagons on the railway lines E-30 (Wčgliniec-WroclawKatowice-Przemysl) and the location of unloading-loading stations
have been presented in the paper. The calculations carried out
due in the project allows to formulate some positives of the „mobile
way” transport system, pointing to the proﬁtability of around 66%
in relation to the traditional travel by car.
Keywords: E-30 mains, bimodal transportation, effectiveness
of the “mobile way” system
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40 LAT DOģWIADCZENIA W BUDOWIE LINII
DUįYCH PRČDKOģCI. PLANOWANIE TRAS,
PODâOįE I HYDROTECHNIKA: PRAKTYKA,
WYTYCZNE I ROZWÓJ
Streszczenie
BazujĈc na 40-letnim doĤwiadczeniu w zakresie prób, badaę,
projektowania, robót ziemnych, utrzymania i eksploatacji sieci kolejowej duİej prčdkoĤci, niniejszy artykuã przedstawia zdobytĈ
wiedzč oraz najwaİniejsze etapy rozwoju w odniesieniu do planowania przebiegu tras, prac ziemnych, torowiska oraz systemów
odwodnieniowych.
Sãowa kluczowe: Planowanie, LGV (Linia Duİej PrčdkoĤci),
odwodnienia, torowisko, doĤwiadczenie

1. Sieþ LGV we Francji
Uruchomienie pierwszej linii LGV Paris Sud Est (czčĤciowe w 1981
roku i caãkowite w 1983 roku), z prčdkoĤciĈ przejazdowĈ 270 km/h
okazaão sič prawdziwym sukcesem technicznym i handlowym, stajĈc sič kamieniem milowym w budowie kolei duİych prčdkoĤci we
Francji. Do dnia dzisiejszego, we Francji powstaão siedem linii duİych
prčdkoĤci; ostatnia, LGV Rhin-Rhône zostanie otwarta 11/12/2011.
Obecnie, Francuskie Koleje Paęstwowe (SNCF) korzystajĈ z ogromnego doĤwiadczenia w dziedzinie kolei duİej szybkoĤci. Spóãka jest jednĈ
1 S.N.C.F. (Société Nationale des Chemin de Fer - Francuskie Koleje Paþstwowe), Dyrekcja InĔynieryjna, Wydziaä ds. Badaþ nad Liniñ
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z gãównych siã napčdowych rozwoju technicznego kraju, szczególnie
w dziedzinie inİynierii lĈdowej i wodnej, przede wszystkim jeĤli chodzi o projektowanie, roboty ziemne, budowč torowisk oraz wyposaİenie hydrotechniczne linii kolejowych duİej prčdkoĤci. PoczĈwszy od
linii Paris Sud Est, SNCF korzystaão z doĤwiadczenia inİynierów dróg
i mostów, którzy byli autorami pierwszych rozwiĈzaę technicznych,
zastosowanych do budowy nowej infrastruktury kolejowej.

Rys. 1. Mapa eksploatowanej oraz bčdĈcej w budowie sieci LGV we Francji
w 2010 roku
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2. Specyﬁka linii duİej prčdkoĤci we Francji: trasowanie, struktura podãoİa i wyposaİenie hydrauliczne
Normy projektowe dla linii duİej prčdkoĤci oraz ogólna charakterystyka jej wyposaİenia, wynikajĈ z licznych prób, przeprowadzonych
w latach 70. przy prčdkoĤciach od 250 km do 320 km/h.
Dzički wytrzymaãoĤci na dziaãanie siã pionowych i poziomych, które
rosnĈ wraz z prčdkoĤciĈ pociĈgu, tok szynowy oraz tor mogĈ udĮwignĈþ, bez staãych odksztaãceę, poãoİony na nich cičİar pociĈgu. WyraĮnie mniejsza wytrzymaãoĤþ poprzeczna toru jest dla duİej prčdkoĤci
parametrem ograniczajĈcym, stĈd wymagana jest duİa doskonaãoĤþ
geometryczna toru.
Sieþ tradycyjnej kolei, której przebieg we Francji ostatecznie ustalony zostaã w drugiej poãowie XIX wieku, zostaãa przystosowana bez
wičkszych inwestycji do prčdkoĤci rzčdu 200 km/h. W tamtym czasie
inİynierowie dróg i mostów, z powodu niskiej mocy lokomotyw parowych konstruowali linie kolejowe w dolinach, aby uniknĈþ nachylenia
toru przekraczajĈcego 10 mm/m. Z tego powodu trasy byãy wydãuİane, a ãuki, nawet te o maãym promieniu, nie stanowiãy ograniczenia
dla prčdkoĤci. Z czasem, dzički wzrostowi energii kinetycznej pociĈgów, ich duİa prčdkoĤþ pozwoliãa na zwičkszenie nachylenia toru do
35 mm/m oraz na skrócenie przebiegu linii, zmniejszajĈc znacznie
koszt wykonania infrastruktury. Optymalizacja przebiegu linii miaãa
równieİ miejsce w odniesieniu do prowadzonych prac ziemnych.
Pierwsze badania dotyczĈce Linii Duİej PrčdkoĤci Paris Sud Est,
ãĈczĈcej Paryİ i Lyon, rozpoczčãy sič w roku 1967 w nowo powstaãym
Dziale ds. Badaę Francuskich Kolei Paęstwowych. Normy dotyczĈce
prac ziemnych oraz systemów odwodnieniowych, zatwierdzone przez
ministra Coquand w roku 1970, opieraãy sič normach opracowanych
dla autostrad przez Laboratorium Dróg i Mostów oraz SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes - Wydziaã Badaę
Technicznych nad Drogami i Autostradami). Jednakİe, dla uzyskania
doskonaãej geometrii toru, niezbčdnej dla osiĈgničcia duİej prčdkoĤci
pociĈgu oraz, aby w maksymalnym stopniu wyeliminowaþ osiadanie
podtorzy, jakoĤþ podãoİa, rodzaj i sposób zagčszczenia gruntu, zostaãy
poddane surowszym unormowaniom niİ w drogownictwie. W ten sposób w wymaganiach znalazão sič np. wykluczenie przebiegu linii przez
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strefy bagniste, a w strefach wilgotnych podstawč nasypów naleİy wykonywaþ z materiaãów drenujĈcych.

Rys. 2. Przekrój poprzeczny torowiska LGV - WyciĈg z dokumentacji projektowej LGV Lyon - Valence

Struktura podtorza kolejowego, wykonanego przy budowie pierwszej linii duİej prčdkoĤci, wzorowana byãa na podtorzu tradycyjnej kolei. Skãadaão sič ono z warstwy materiaãów ziarnistych. Jej zadaniem
byão równomierne rozãoİenie i przenoszenie obciĈİeę oraz ochrona
podsypki przed ewentualnym zawilgoceniem w przypadku podniesienia sič poziomu wody gruntowej, w przypadku niedostatecznego drenaİu podãoİa.
Pod podsypkĈ zastosowano warstwč ochronnĈ o gruboĤci 0,30 m
zbudowanĈ z materiaãów ziarnistych 0/31,5 mm. Kolejna warstwa,
podãoİe ulepszone miaão gruboĤþ, dla materiaãów o sãabych wãaĤciwoĤciach inİynieryjnych - 0,55 m, dla materiaãów o najlepszych
wãaĤciwoĤciach - 0,20 m oraz 0,70 m, gdy linia przebiegaãa w przekopie. W porównaniu do kolei tradycyjnej, warstwa podsypki zostaãa
zwičkszona z 0,25 m do 0,35 m, w celu amortyzowania drgaę oraz
dla lepszej ochrony warstwy pod podsypkĈ przed trwaãymi odksztaãceniami. Równieİ prace ziemne i odwodnienie muszĈ speãniaþ wysokie wymagania, równieİ w zakresie konserwacji, aby zagwarantowaþ
utrzymanie ruchu oraz bezpieczeęstwo transportowanych towarów
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i osób. Podstawowa róİnica w rozwiĈzaniach systemu odwodnieę
stosowanych dla sieci LGV w stosunku do sieci tradycyjnej kolei,
polega na istnieniu systemu zbierajĈcego wodč, który równoczeĤnie
speãnia trzy funkcje: zbierania, transportowania i odprowadzania
wód opadowych, a takİe usuwania wód gruntowych (drenaİ struktury podãoİa) oraz zamkničcie warstwy wodonoĤnej w wykopach zwanych „mokrymi”.
Na linie duİej prčdkoĤci skãadajĈ sič m.in. dãugie przekopy (aİ
do 4 km), niekiedy o znacznym nachyleniu (aİ do 35 mm/m). Takie
uksztaãtowanie powoduje znaczne natčİenie przepãywu wody na dnie
przekopu, gdzie pãynie ona z duİĈ prčdkoĤciĈ. Z powodu tej prčdkoĤci przepãywu, w przypadku zalania toru przez wodč, nawierzchnia
kolejowa ulega erozji. Gãówne ograniczenie, które naleİy uwzglčdniþ
w czasie projektowania linii, polega wičc na jak najlepszym ograniczeniu natčİenia przepãywu wody na dnie przekopu. Przekopy o znacznej
dãugoĤci mogĈ równieİ posiadaþ niewielki spadek (2 mm/m) i czasem,
mimo, İe zaleca sič, aby tego unikaþ, mogĈ znajdowaþ sič w streﬁe wilgotnej bez sprawnie dziaãajĈcego ujĤcia wody. W takich przypadkach
urzĈdzenia drenujĈce tracĈ swojĈ skutecznoĤþ, a w zwiĈzku z tym
mogĈ sič pojawiþ problemy ze stabilnoĤciĈ toru. Inne podstawowe zalecenia dotyczĈce projektowania linii polegajĈ na unikaniu nasypów
niİszych niİ 1,5 m w streﬁe zalewowej oraz projektowaniu wystarczajĈcego dostčpu dla obsãugi technicznej. W miarč rozwoju Linii Duİej
PrčdkoĤci, stosowano wszystkie powyİsze zalecenia.

3. DoĤwiadczenie w linii duİej prčdkoĤci: zakazy, dobre praktyki oraz rozwój
3.1.Projektowanie
Od czasu zaprojektowania pierwszej trasy Linii Duİej PrčdkoĤci
Paris Sud Est, kryteria sposobu projektowania nawierzchni kolejowej
ulegãy zmianie. PrčdkoĤþ koncepcyjna 300 km/h dla pierwszej linii
LGV wzrosãa do wartoĤci 350-360 km/h dla projektów powstaãych
w pierwszych latach XXI wieku.
Projektowana prčdkoĤþ dla nowej infrastruktury KDP wynika
z trzech decydujĈcych czynników:
- obciĈİenia osi projektowanego taboru w ruchu (P),
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- niewystarczajĈcej przechyãki spowodowanej przez przyspieszenie poprzeczne na ãukach (I),
- jakoĤci geometrycznej toru którĈ okreĤla sič statystycznie za pomocĈ wspóãczynnika U=2NT+D, gdzie NT oznacza Ĥrednie pochylenie poprzeczne, a D budowanie toru.
Projektowana prčdkoĤþ jest nie tyle podyktowana komfortem pasaİerów, co troskĈ o bezpieczeęstwo w ramach ekonomicznej eksploatacji. Liczne próby i badania, prowadzone od poczĈtku istnienia Kolei
Duİych PrčdkoĤci, doprowadziãy do lepszej znajomoĤci zaleİnoĤci, która ãĈczy te trzy parametry przy obliczaniu wypadkowej siãy poprzecznej, którĈ jadĈcy tabor nadaje torowi. Moİemy wičc dzisiaj zaproponowaþ jako cel do realizacji, niewystarczajĈcĈ przechyãkč, poãĈczonĈ
z prčdkoĤciĈ linii. Tytuãem informacji, poziom wielkoĤci promieni trasy w funkcji prčdkoĤci, przedstawiony jest w poniİszej tablicy.
Tab. 1. Parametry linii w funkcji prčdkoĤci

PrĊdkoĞü
(km/h)*
300
325
350
360

Poprzeczne pochylenie torów
(mm)
85
70
60
55

PromieĔ áuku
(m)
4000
5000
6000
6500

* Tylko ruch pasaİerski

WartoĤci te odpowiadajĈ prawdopodobnej sile poprzecznej, mniejszej niİ 40 kN na ãuku, przy obciĈİeniu osi w wysokoĤci 17 ton i jakoĤci toru, odpowiadajĈcej ekonomicznemu standardowi dla jadĈcego
taboru, porównywalnego do PociĈgu Duİej PrčdkoĤci.
Zmiana tych parametrów (P, I, U) pozwala wyobraziþ sobie ukãad
V.I.R. (prčdkoĤþ, niewystarczalnoĤþ, promieę) róİny, w zaleİnoĤci od
rodzaju jadĈcego taboru oraz planowanego poziomu konserwacji. Aktualne linie konstruowane sĈ wičc w oparciu o reguãy zaleİnoĤci tych
parametrów (P, I, U).
Podane powyİej wartoĤci promienia ãuku sĈ wartoĤciami minimalnymi i nie zawierajĈ w sobie rezerwy na poprawč w przyszãoĤci parametrów nawierzchni kolejowej, z wyjĈtkiem struktury toru, mogĈcej
udĮwignĈþ wyİszĈ siãč poprzecznĈ, takĈ jak na przykãad tor na pãycie.
Generalnie rzecz biorĈc, elementy geometryczne nowej linii (promieę
ãuków, krzywe przejĤciowe,...) muszĈ przewidywaþ potencjalny rozwój
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prčdkoĤci, gdyİ póĮniejsze zmiany sĈ prawie niemoİliwe do zrealizowania, szczególnie w przypadku linii bčdĈcej juİ w eksploatacji.
Zwičkszenie prčdkoĤci podróİnej pociĈgu, szczególnie w przypadku
zespoãu wagonów kolei duİej prčdkoĤci, niesie ze sobĈ wzrost oporu
czoãowego oraz zwičksza efekt podmuchu. Dla zachowania komfortu
podróİowania i bezpieczeęstwa, ale równieİ aby uwzglčdniþ nowe formy eksploatacji (na przykãad ãĈczenie LGV i frachtu), konieczne staão
sič ponowne rozpatrzenie pewnych parametrów, takich jak:
- rozmieszczenie w stosunku do toru pasów dla pieszych,
- rozstaw torów,
- wolna wysokoĤþ pod mostami.
Aerodynamika i bezpieczeęstwo wpãywajĈ oczywiĤcie na konstrukcje podziemne, których przebieg podlega ograniczeniem projektowym
(jedno lub dwu rurowe). Niezaleİnie od rozwoju prčdkoĤci, kluczowego parametru LGV, powstawanie projektów nowych linii opiera sič
na uzyskanym doĤwiadczeniu w zakresie projektowania. W trosce
o ujednolicenie badaę oraz automatyzacjč kontroli geometrycznych,
w przypadku linii duİej prčdkoĤci, naleİy unikaþ pewnych rozmieszczeę trasy, takich jak punkty pochylenia oraz pewne przejĤcia ãuk
- ãuk, gdyİ mogĈ one byþ niezgodne z osadzeniem toru, zalecanym
w projekcie. W trosce o jakoĤþ geometrycznĈ posadowienia torów:
- unika sič, jeĤli tylko to moİliwe, nakãadania poãĈczeę klotoidalnych i cylindrycznych, które powodowaãoby trudnoĤci w wyrównaniu poziomów oraz zwičkszenie potrzeb konserwacji,
- ogranicza sič iloĤþ elementów geometrycznych o ksztaãcie cylindrycznym na kilometr oraz stosuje sič minimalne odstčpy pomičdzy poruszajĈcymi sič pociĈgami; takie ustawienie przyczynia sič równieİ do zwičkszenia komfortu podróİnych.
Aby zapewniþ podróİowanie z duİĈ prčdkoĤciĈ, stosuje sič wyãĈcznie rozjazdy z ruchomym dziobem kierownicy osadzone na betonowym podãoİu. Wykluczone jest zwijanie tych urzĈdzeę jeĤli posiadajĈ
ruchomy dziób kierownicy lub jeĤli pozwalajĈ na przejeİdİanie z duİĈ
prčdkoĤciĈ przez tor gãówny, w celu ograniczenia dziaãania zewnčtrznej siãy poprzecznej na górne iglice toru gãównego oraz zmniejszenia
wysiãku przy obsãudze. W przypadku projektowania nowych linii, bardziej wydajnych, wymaga sič wičc z jednej strony uwzglčdnienia pewnego zapasu w geometrii toru, a z drugiej strony, wzičcia pod uwagč
problemów z konserwacjĈ linii.
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3.2.Roboty i budowle ziemne
ZnajomoĤþ zachowania, zmiany oraz poznanie procesu starzenia
sič budowli ziemnych sieci LGV, pozwoliãa na rozwój nowych metod
projektowania oraz okreĤliãa zakres badaę, które naleİy przeprowadziþ przed sporzĈdzeniem projektu.
W przypadku duİych budowli ziemnych, juİ w fazie koncepcyjnej,
dokonuje sič specjalnych badaę oraz rozpoznania stabilnoĤci podãoİa, z uwzglčdnieniem kwestii geologicznych, hydro-geologicznych oraz
geotechnicznych po to, aby jak najlepiej poznaþ kontekst geologiczny
oraz zdeﬁniowaþ najodpowiedniejsze planowanie konstrukcyjne (geometria, etapy wykonania, nadzór powykonawczy, itd.), pozwalajĈce
na zmniejszenie ryzyka póĮniejszych niekorzystnych zmian tych budowli.
Poniİej przedstawione sĈ trzy przykãady budowli, które ulegãy uszkodzeniu w trakcie eksploatacji linii, co doskonale pokazuje konsekwencje niedostatecznie zgãčbionej wiedzy w fazie przedprojektowej:
- na linii LGV Méditerranée w przypadku dwóch wysokich wykopów, wykonanych w trudnym geotechnicznie terenie, konieczne
byãy duİe prace wzmacniajĈce skarpy (600 000 m3 i 400 000 m3),
które na skutek osuničcia sič, spowodowaãy zmiany geometryczne toru,
- po uruchomieniu linii LGV Est Européenne, w dwóch wysokich
wykopach wystĈpiãy szczĈtkowe ruchy podãoİa oraz stwierdzono, İe niektóre nasypy zlokalizowane sĈ na powierzchni poĤlizgowej istniejĈcej w podãoİu noĤnym,
- na linii LGV Atlantique, zbudowano dwa wysokie nasypy
o strukturze blaszkowej (glina i piasek); wnikničcie wody do tej
struktury w czasie budowy spowodowaão póĮniejsze osuwanie
sič gruntu w pierwszych latach eksploatacji linii oraz osiadanie,
które trwa do dzisiaj.
DoĤwiadczenia linii LGV Paris Sud Est, która zostaãa poddana znikomej iloĤci prac zabezpieczajĈcych na skalistych zboczach, pokazaãy
koniecznoĤþ wykonania zabezpieczenia tych zboczy, juİ na w trakcie
jej eksploatacji. Wykonane na poczĈtku linii LGV Paris Sud Est wnčki
do zatrzymywania kamieni, umieszczone u podnóİa nasypów, okazaãy
sič niewystarczajĈce i ucierpiaãy z powodu braku dostčpu, który uniemoİliwiaãby ich systematycznĈ konserwacjč. Od tego czasu, dostčp
do systemów zabezpieczenia nawierzchni kolejowej zostaã ulepszony
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oraz juİ w fazie projektowej uwzglčdnia sič przeprowadzenie prac zapobiegajĈcych negatywnym zjawiskom, co ma prowadziþ do ograniczenia do minimum póĮniejszej konserwacji (osiatkowanie). Problem
zapadlisk pojawiã sič w sposób przypadkowy, lecz gwaãtowny, po wykolejeniu sič pociĈgu na linii LGV Nord Europe z powodu zapadliska
pod nawierzchniĈ torowĈ. Po tym doĤwiadczeniu, z wykorzystaniem
rozpoznania geoﬁzycznego i geologicznego, w fazie przedprojektowej
dokonuje sič oceny ryzyka wystĈpienia zapadlisk. W zaleİnoĤci od wyników rozpoznania, stosuje sič zabiegi wstrzykiwania oraz wypeãniania pustek w podãoİu. Jako, İe wystĈpienie osiadaę oraz zapadlisk
zwiĈzane jest z intensywnoĤciĈ opadów, po znacznym przekroczeniu
wspóãczynnika pluwiometrycznego, linie LGV Est i LGV Nord na bieİĈco kontroluje sič z helikoptera.

Rysunek 3. Przekop z zabezpieczeniami przed spadajĈcymi kamieniami
-LGV Rhin Rhône

RosnĈca wraz z eksploatacjĈ i konserwacjĈ znajomoĤþ funkcjonowania sieci LGV, jak równieİ ograniczenia ekonomiczne i rozwój technik konstrukcyjnych, pozwoliãy na znaczny rozwój w zakresie konstruowania budowli ziemnych. Przy realizacji linii LGV Paris Sud Est,
podczas budowy nasypów ziemnych jedynie sporadycznie wykonywa-
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no stabilizacjč gruntów. PoczĈwszy od linii LGV Atlantique, znacznie
rozwiničto stabilizacjč gruntów. Chodzião gãównie o stabilizacjč wapnem gleb piaskowo-gliniastych oraz glin piaszczystych. Na linii LGV
Nord stosowano przy budowie wysokich nasypów stabilizacjč gruntów
wapnem i/lub cementem. W przypadku linii LGV Européenne prowadzono stabilizacjč spoiwem hydraulicznym, aby podstawa nasypu
znajdujĈca sič w streﬁe zalewowej lub wilgotnej byãa maão wraİliwa na
dziaãanie wody.
JeĤli chodzi o ograniczenia zwiĈzane ze szczególnymi przypadkami gruntów niespoistych oraz gruntów wysadzinowych, nowe sposoby analizy technicznej wpãynčãy na zmianč wytycznych projektowych,
a w szczególnoĤci: zdeﬁniowanie dopuszczalnych osiadaę. Obecnie,
dla nasypów na gruncie ĤciĤliwym, dozwolone jest maksymalne osiadanie 0,10 m w ciĈgu dwudziestu pičciu lat, przy prčdkoĤci 1 cm/rok.
W przypadku budowli skonstruowanych na podãoİu wysadzinowym,
naleİy osiadania ograniczyþ do niewielkich obszarów, co umoİliwi
dãugotrwaãoĤþ infrastruktury.
W odniesieniu do geometrii zbocza w wykopie, okazaão sič, İe do
jego utrzymania rzadko uİywane sĈ skarpowania. W rezultacie, zgodnie z aktualnie obowiĈzujĈcymi parametrami technicznymi, w przypadku wykopów o gãčbokoĤci wičkszej niİ 12 metrów, nie jest obowiĈzkowe wykonanie skarp dla celów utrzymania zbocza. Jednakİe
obowiĈzek wykonania skarpy ze swobodnym dostčpem do niej, wystčpuje u podnóİa. Od poczĈtku nowych linii kolejowych, dziaã inİynierii
Francuskich Kolei Paęstwowych szczególnĈ uwagč przywiĈzywaã do
bloków technicznych (BT), stanowiĈcych przejĤcie pomičdzy budowlĈ
inİynierskĈ a budowlĈ ziemnĈ, w celu unikničcia zbyt gwaãtownego
przejĤcia, jeĤli chodzi o twardoĤþ podãoİa, pomičdzy budowlĈ sztywnĈ a budowlĈ elastycznĈ. Stopniowo, w trakcie realizacji kolejnych
nowych linii, bloki techniczne podlegaãy zmianom, zarówno w kwestii
ich ogólnej geometrii, jak i rodzaju skãadajĈcych sič na nie materiaãów, co spowodowaão potrzebč ich rozwoju. Obecnie, stosuje sič mur
podporowy, odpowiadajĈcy dawnemu murowi z pospóãki niezagčszczonej; mur poĤredni, odpowiadajĈcy murowi z pospóãki oraz wybrane materiaãy. W przypadku tych ostatnich materiaãów, wyznaczono
minimalny wspóãczynnik noĤnoĤci, jak równieİ maksymalnĈ Ĥrednicč (D) elementów, uzupeãnionĈ o stosunek elementów (20 mm do
D). Z drugiej strony, pewne kategorie GTR (A3, A4) materiaãów sĈ za-
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kazane, podobnie jak materiaãy mogĈce zawieraþ elementy ulegajĈce
korozji z betonem. W przypadku muru podporowego, obecnie moİna
stosowaþ materiaãy z pospóãki wzmocnionej cementem lub materiaã
wzmocniony spoiwem, posiadajĈcy wytrzymaãoĤþ na rozciĈganie (Rt)
okreĤlany po minimum 90 dniach oraz odpowiedni moduã sprčİystoĤci przy rozciĈganiu (E).
W czasie dziesičcioleci, które nastĈpiãy od skonstruowania linii
LGV Paris Sud Est, specyﬁkacje techniczne, dotyczĈce stosowanych
materiaãów zostaãy zmienione, aby uwzglčdniþ ulepszenia w produkcji
kruszywa, a w szczególnoĤci ujednolicenie ich cech geometrycznych,
mechanicznych oraz ograniczeę ﬁnansowych i Ĥrodowiskowych, które staãy sič niemoİliwe do pominičcia przy projektach infrastruktury liniowej. Z tego wzglčdu, cechy materiaãów ziarnistych, takich jak
do zastosowania w Streﬁe Zalewowej (Z.I.) czy Streﬁe Wilgotnej (Z.H.)
zostaãy zãagodzone, zarówno w kwestii ziarnistoĤci, jak i odpornoĤci
(LA+MDE). Ponadto, dozwolone jest obecnie wykorzystywanie materiaãów wzbogaconych wapnem, pod pewnymi warunkami, dotyczĈcymi ich charakterystyki po wzbogaceniu, z zastrzeİeniem, İe budowla ziemna nie powstaje na podãoİu noĤnym ĤciĤliwym. W przypadku
materiaãów drenujĈcych, zmiany wprowadzone do wytycznych polegaãy na zwičkszeniu limitu twardoĤci granulatów. Wreszcie, obecnie
obowiĈzujĈce wytyczne techniczne oraz niedawne badania nad nasypami wzmocnionymi metalowymi zbrojeniami, a w szczególnoĤci nad
uwzglčdnieniem aspektu dynamicznego, doprowadziãy do dopuszczenia tego typu wzmocnionych budowli do projektu nasypów.
3.3.Struktury podãoİa
Koncepcja kolejowych struktur podãoİa zwiĈzana jest z rozwojem
kolei duİej szybkoĤci we Francji. W istocie, struktury podãoİa nie byãy
przedmiotem specjalnego projektowania w czasie powstawania tradycyjnej sieci. Trzeba jednak zwróciþ uwagč na szczególnĈ troskč zajmujĈcych sič sieciĈ inİynierów o zdrenowanie nawierzchni kolejowej.
Pierwsze modelowanie struktur podãoİa miaão miejsce w latach 70.
w czasie przygotowywania linii LGV Paris Sud Est w oparciu o modele
drogowe, dostosowywane do specyﬁki kolejowej. Modele te powstaãy
w oparciu o doĤwiadczenie wyniesione z napraw nawierzchni kolejowych czčĤciowo zniszczonych w trakcie II Wojny ģwiatowej.
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WynikajĈce z tego modelowania wyznaczanie parametrów podãoİa
opiera sič gãównie na charakterystyce geotechnicznej oraz na stanie
wodnym podãoİa. Struktury podãoİa w dwóch pierwszych liniach duİej prčdkoĤci zostaãy zaprojektowane zgodnie z tym modelowaniem.
Badania, prowadzone przed budowĈ trzeciej linii duİej prčdkoĤci, pozwoliãy z kolei zoptymalizowaþ koncepcjč struktury podãoİa. Linia ta
znajduje sič na póãnocy Francji, w regionie ubogim w materiaãy dobrej
jakoĤci. Problemy zaopatrzeniowe skãoniãy Francuskie Koleje Paęstwowe do analizy moİliwoĤci zmniejszenia gruboĤci warstwy ochronnej,
dzički lepszej jakoĤci uİytych materiaãów z kamienioãomów. Zwrócono sič wówczas do LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussčes - Centralne Laboratorium ds. Dróg i Mostów) o wykonanie analizy, która pokazaãa, İe warstwa ochronna ma niewielki wpãyw na siãy
i odksztaãcenia toru. Okazaão sič równieİ, İe warstwa ochronna jest
potrzebna bardziej krótkoterminowo, w czasie realizacji budowli, niİ
podczas İycia budowli.

Rysunek 4. Podãoİe stabilizowane wapnem, pokryta warstwĈ ochronnĈ
- linia LGV Nord

W celu zwičkszenia przystosowania „zredukowanej” warstwy
ochronnej do ruchu technologicznego w trakcie budowy, warstwč
podãoİa zastabilizowano wapnem. To projektowanie odpowiada ak-
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tualnym wytycznym dotyczĈcym struktur podãoİa. WãaĤnie tego typu
podejĤcie projektowe zostaão zastosowane dla LN4 i LN5. OstatniĈ oddanĈ do uİytku liniĈ duİej prčdkoĤci jest linia Est Européenne. Konstrukcja linii pozwoliãa na wprowadzenie pewnych innowacji: budowy
bitumicznej (3 km) oraz toru bez podsypki (1,7 km). Ponadto ostatnie
badania pokazaãy wykonalnoĤþ oraz zasady wymiarowania warstw
z materiaãów stabilizowanych.

Rysunek 5. Stabilizacja podãoİa wapnem - linia LGV Rhin Rhône

PodsumowujĈc, naleİy stwierdziþ, iİ po pierwszej optymalizacji
jakoĤci materiaãów ziarnistych, zwiĈzanej z lepszĈ znajomoĤciĈ ich
wãaĤciwoĤci, aktualnie dokonujĈ sič nowe optymalizacje w zakresie
materiaãów stabilizowanych w warstwie pod podsypkĈ (pospóãka bitumiczna) lub w warstwie podãoİa (materiaãy wzbogacone cementem).
3.4.Odwodnienia i drenaİ
DoĤwiadczenie, zdobyte podczas opracowywania wyposaİenia odwodnieniowego oraz drenujĈcego znajduje swoje odzwierciedlenie
w dwóch kwestiach, istotnych ze wzglčdu na ich wpãyw na koszt obsãugi technicznej i trwaãoĤci budowli. PierwszĈ jest wylew wód opado-
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wych z sieci zbierajĈcej, od szczytu przekopu, wzdãuİ infrastruktury,
aİ do ich odpãywu w dóã, uzupeãniony przez analizč wypadków w budowlach ziemnych, spowodowanych hydraulikĈ. Druga kwestia dotyczy problemu wyboru urzĈdzeę odwadniajĈcych oraz trudnoĤci w ich
utrzymaniu, a w szczególnoĤci kolektorów drenujĈcych.
Od roku 1984 na linii LGV Paris Sud Est dochodzi do uszkodzeę,
w czasie gwaãtownych burz, jak na przykãad na 360,500 kilometrze,
gdzie przelane fosy wymyãy zewnčtrznĈ czčĤþ pryzmy podsypkowej
i wywoãaãy erozjč ãawy torowiska, powodujĈc deformacjč toru. Inne
przypadki wymycia podsypki stwierdzono w czasie burz letnich, których czčstotliwoĤþ przekraczaãa ĤredniĈ dziesičcioletniĈ, jak w wykopie
w Bois Clair na 319,469 kilometrze w dniu 5 lipca 1993 r., z powodu
niewystarczajĈcej pojemnoĤci rury na skrzyİowaniu pod torowiskiem
lub jak w St Clement, od 76 do 81 kilometra, w dniu 26 sierpnia
1996 r., gdzie pojemnoĤþ rury na skrzyİowaniu odwodnieę okazaãa
sič niewystarczajĈca do odprowadzenia opadów, które zalaãy sĈsiedni
przekop i zniszczyãy 2200 m podtorza. Uszkodzenie podtorza w Sarry, w dniu 12 wrzeĤnia 2000 roku miaão negatywne skutki dla ruchu
kolejowego linii LGV, stanowião równieİ punkt wyjĤcia dla ekspertyzy
hydrotechnicznej i hydrologicznej dla caãej sieci LGV i zaowocowaão,
z jednej strony opracowaniem planu robót naprawczych, z drugiej zaĤ
nadzorowaniem caãej linii LGV Paris Sud Est, za pomocĈ radaru pogodowego. Uwzglčdnienie ryzyka wymycia podsypki, nazwane „ryzykiem
Sarry”, stanowi obecnie przedmiot szczególnych zaleceę w dokumentacji projektowej.
JeĤli chodzi o nowsze linie LGV, takie jak LGV Atlantique, Rhône
Alpes i Nord, gãówne awarie hydrotechniczne powodujĈ osuwanie lub
erozjč zboczy, tak jak na nasypie w Courgeon na 167,330 kilometrze linii LGV Atlantique, w czasie zdarzenia wystčpujĈcego raz na
sto lat, które miaão miejsce w dniu 30 lipca 1994 roku lub na nasypie
w Sablons linii LGV Atlantique na 165,500 kilometrze, gdzie to samo
wydarzenie spowodowaão osuničcie jednej czwartej stoİka sĈsiedniego
mostu kolejowego poprzez wylanie odpãywów, zablokowanych przez
umieszczonĈ w fosie rurč o Ĥrednicy 300 mm. Uszkodzenie linii LGV
Nord na przejeĮdzie przez Autostradč A1 na 10,600 kilometrze, spowodowany byã równieİ wylewem z fosy odwadniajĈcej bezpoĤrednio
na torowisko, gdyİ prčdkoĤci pãynĈcej wody nie pozwalaãy jej zmieniþ
kierunku spãywu.
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Niemal jedynĈ przyczynĈ tych problemów jest brak urzĈdzeę rozpraszajĈcych energič lub nieopracowanie budowli zbierajĈcych wodč,
takich jak kanaãy odpãywowe. Przeszkody, gwaãtowne redukcje sekcji
hydraulicznych lub zmiany kierunków przepãywu powodujĈ nadmierne prčdkoĤci lub nadmierne wzniesienia linii wody i stanowiĈ przyczynč wylewów i obserwowanych uszkodzeę. Panowanie nad wodami
opadowymi od szczytu wykopu aİ do ich utylizacji w dole infrastruktury osiĈga sič poprzez dobre zaprojektowanie kanaãów odpãywowych,
studzienek zbiorczych oraz elementów rozpraszajĈcych energič dla
kaİdej zmiany spadku, kierunku lub sekcji hydraulicznej. Bogata
analiza przypadków uszkodzeę linii LGV pokazaãa, İe uszkodzenia te
bardzo rzadko miaãy wpãyw na ruch kolejowy.
Problemy z funkcjonowaniem LGV majĈ gãównie miejsce w czasie anomalii pogodowych, przekraczajĈcych parametry przyjčte przy
projektowaniu. Od linii LGV Méditerranée, parametry wyposaİenia hydraulicznego nie sĈ juİ okreĤlane za pomocĈ prostego prawa
tarcia (Manning-Strickler), ale przez obliczenie max. poziomu wody,
z uwzglčdnieniem warunków brzegowych oraz utraty cičİaru. Kanaãy
odpãywowe wody projektowane sĈ w oparciu o prawa progowe i wyposaİone sĈ w Ĥciany boczne oraz w studzienkč zbierajĈcĈ wodč, a takİe
w elementy rozpraszajĈce energič. W przypadku zboczy o znacznym
spadku i wysokoĤci, obowiĈzkowe jest wykonanie spadów wczeĤniej,
bez czekania na dóã skarpy. Na spady te skãada sič podsypka, która
tãumi turbulencje, rozpraszajĈc w ten sposób energič kinetycznĈ pãynĈcej wody. Obliczenia w latach 70 na podstawie Ĥrednich dziesičcioletnich opadów, byãy wičc oparte na metodach niedostosowanych do
sãabej przepuszczalnoĤci terenu. Trzeba byão poczekaþ do roku 1982
i do zaleceę SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes - Wydziaã Badaę Technicznych nad Drogami i Autostradami),
aby na sieci dróg i autostrad zaczčãa obowiĈzywaþ formuãa racjonalna, skutkujĈca uzyskaniem bezpieczniejszych wartoĤci opadowych.
W trakcie uruchamiania badaę nad liniĈ LGV Méditerranée, szczególne cechy hydrologiczne i topograﬁczne regionu Ĥródziemnomorskiego,
w Ĥwietle katastrofalnych powodzi w Nîmes (1989) oraz Vaison-la-Romaine (1993), które miaãy miejsce po okresie, trwajĈcej kilkadziesiĈt
lat, wzglčdnej suszy we Francji, skãoniãy Francuskie Koleje Paęstwowe do powoãania czterech ekspertów w celu zrewidowania metod oceny natčİenia opadów oraz kryteriów wymiarowania wyposaİenia hy-
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drotechnicznego dla danego projektu. Gãówne wnioski doprowadziãy
do wybrania jako punkt odniesienia, w przypadku drenaİu, Ĥredniej
opadów z okresu stu lat, zamiast dziesičciu lat, zalecanych przez SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes - Wydziaã
Badaę Technicznych nad Drogami i Autostradami) oraz do przyjčcia
wspóãczynnika opadów wyİszego niİ 0,7, z wyjĈtkiem póãnocnej czčĤci projektu, do zastosowania metody racjonalnej, bezpoĤrednio na
podstawie parametrów hydrologicznych Montana, dotyczĈcych Ĥrednich opadów z okresu stu lat, do obliczeę majĈcych zastosowanie do
maãych dopãywów do 10 lub 20 km2. Rozpoczčto testy, zwane testami wraİliwoĤci natčİeę opadów 1,8 Q, dla wyposaİenia znajdujĈcego
sič w strefach wraİliwych, w celu potwierdzenia braku wystčpowania
efektu progu, majĈcego wpãyw na bezpieczeęstwo ruchu kolejowego
lub terenów nadbrzeİnych. Mimo, İe Ĥrednia drenaİu dla linii LGV
Est, przyjčta w wytycznych projektowych, wyniosãa Q10, testy wraİliwoĤci zostaãy uznane za konieczne. Powaİne ograniczenia ekonomiczne, które pojawiãy sič przy projektowaniu linii LGV Nord, spowodowaãy
rozwaİanie moİliwoĤci umieszczenia kolektorów drenujĈcych, w celu
optymalizacji odpãywu do ziemi, pozwalajĈc na znaczne oszczčdnoĤci na robotach ziemnych. DoĤwiadczenie pokazaão, İe urzĈdzenia sĈ
obarczone wysokim ryzykiem zamulenia przez powãoki i konglomeraty szpatu wapiennego. Zjawiska te wystčpujĈ w rejonach wykopów
wilgotnych, bez İadnego zwiĈzku z wãaĤciwoĤciami chemicznymi otaczajĈcych materiaãów. MogĈ pojawiþ sič juİ w pierwszym roku İycia
budowli, a w przypadku linii LGV Paris Sud Est osiĈgnčãy znaczne
rozmiary. Dziaãania odmulajĈce (odmulanie wodĈ pod bardzo wysokim ciĤnieniem) sĈ sztuczne i kosztowne, gdyİ wymagajĈ przyprowadzenia cysterny, zazwyczaj przez pociĈg roboczy, a wičc konieczne jest
zatrzymanie ruchu kolejowego.
Ponadto, kolektory drenujĈce sĈ maão skuteczne przy intensywnych opadach deszczu i odprowadzaniu wód opadowych, które wypãywajĈ wówczas na nawierzchnič kolejowĈ, mogĈc powodowaþ erozjč
i rozpad zbocza na styku wykop/nasyp. Tak wičc, poczĈwszy od linii LGV Méditerranée, zdecydowano o uİywaniu tych urzĈdzeę tylko
w ostatecznoĤci, gdy natčİenie przepãywu nie pozwala na zastosowanie fosy odkrytej lub fosy betonowej z otworem drenaİowym.
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Rysunek 6. Kanaã odpãywowy z progami rozpraszajĈcymi energič spãywajĈcej wody - linia LGV Méditerranée

Rysunek 7. Przygotowana fosa z otworami drenaİowymi; zãoİe szpatu wapiennego w kolektorze odpãywowym - LGV Nord
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Z drugiej strony, w przypadkach nie do pominičcia, szerokoĤþ szczelin w tych kolektorach zostaãa zwičkszona do 15 mm, aby ograniczyþ
wystčpowanie tego zjawiska przy Ĥrednicy do 600 mm, gdyİ wytrzymaãoĤþ mechaniczna przy wičkszych Ĥrednicach byãa niewystarczajĈca. PozostajĈ nadal do znalezienia rozwiĈzania, majĈce na celu rozszerzenie wachlarza urzĈdzeę drenujĈcych wzdãuİnych, szczególnie
przy duİym natčİeniu przepãywu i gãčbokim drenaİu (wičkszym niİ
1,5 m). Wykorzystanie geosyntetycznych kompleksów drenujĈcych
oraz wzbogacenie podãoİa w pierwotnym Ĥrodowisku, powinno prowadziþ do rozwiĈzaę bardziej wydajnych i bardziej zaangaİowanych
w politykč ochrony Ĥrodowiska.

4. Wnioski
Obecnie, po 40 latach doĤwiadczeę w projektowaniu, pracach,
utrzymaniu oraz nadzorem nad liniami LGV, jeĤli chodzi o projektowanie, roboty ziemne oraz hydrotechnicznych, pierwsza rada polega
na lepszym przestrzeganiu wytycznych projektowych, gdyİ wičkszoĤþ
problemów, stwierdzonych w czasie eksploatacji, zwiĈzana jest z odstčpstwami od nich, czego konsekwencje w dãuİszym okresie czasu
sĈ juİ znane.
Nachylenie zbocza niedostosowane do wystčpujĈcych gruntów,
brak nachylenia na szczytach zbocza, „niecofničcie” nadmiernego nasypu, brak zamkničcia budowy w zimie, zbyt krótkie oczekiwanie na
zagčszczenie podãoİa ĤciĤliwego, brak ziemi uprawnej na budowlach,
w tym na podãoİach wzmacniajĈcych, brak ochrony zbocza, kanaãy
odpãywowe poãoİone bezpoĤrednio na ziemi i Įle zwymiarowane, odprowadzenie wody w górč linii, brak poãĈczenia pomičdzy odpãywami
powodujĈ trudnoĤci w utrzymaniu lub w nadzorze oraz w eksploatacji
budowli. W najgorszych przypadkach, te zãe praktyki sĈ Įródãem powaİnych prac, które naleİy wykonaþ w bardzo trudnych warunkach
lub niemoİliwych do wykonania, powodujĈc koniecznoĤþ bardzo trudnego nadzoru oraz konsekwencje ﬁnansowe. Linie duİej prčdkoĤci
wymagajĈ szczególnej troski przy powstawaniu budowli. Zastosowanie nowej techniki musi opieraþ sič równieİ na wystarczajĈcym doĤwiadczeniu, w celu unikničcia problemów z funkcjonowaniem, które
majĈ powaİne konsekwencje dla kosztów utrzymania, eksploatacji,
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i w niektórych przypadkach wymagaãyby nieproporcjonalnych nakãadów ﬁnansowych i technicznych. Od okoão czterdziestu lat, moİna
byão zaobserwowaþ, İe staãe ulepszenia techniki stabilizowania gruntów, podnoszenia jakoĤci materiaãów ziarnistych, jak równieİ analiza
zdobytych doĤwiadczeę, pozwalajĈ na rozwój w zakresie projektowania
robót ziemnych, przeznaczonych dla infrastruktur nowej linii duİej
szybkoĤci. Jednakİe, trzeba pamičtaþ, İe kaİda zmiana w wytycznych
projektowych, wymaga uprzedniej, wystarczajĈco dãugiej obserwacji
zachowania budowli po wpãywem ruchu kolejowego a zwičkszenie
prčdkoĤci jazdy, zmieniajĈce dynamiczne siãy zewnčtrzne, dziaãajĈce
na budowle, musi byþ koniecznie uwzglčdnione w tejİe analizie. Wymagania dotyczĈce wyników, powodujĈ ciĈgãĈ koniecznoĤþ przeprowadzania prób i badaę jakoĤciowych w tym zakresie, a przede wszystkim wielkĈ zdolnoĤþ projektanta do wybiegania myĤlĈ w przyszãoĤþ.
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40 YEARS EXPERIENCES IN HIGH SPEED RAILWAY
LINES BUILDING, ROUTES PLANNING, SUBGRADE
AND HYDROTECHNICS, PRACTICE, REQUIREMENTS
AND DEVELOPMENT
Summary
The 40 years experiences in research, building works and operation of high-speed rail network have been presented in the paper. Routes planning process, earthworks, tracks, equipment have
been considered.
Keywords: planning, high speed railway line, drainage, track,
experience
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METODYKA BUDOWY KOMPUTEROWYCH
SYSTEMÓW SRK
Streszczenie
W publikacji przedstawiono ogólne zaãoİenia metody tworzenia komputerowych systemów srk. PodstawĈ metody projektowania systemu srk jest strategia oparta na analizie systemowej
uwzglčdniajĈcej cykl V oraz podejĤcie COTS. TreĤþ publikacji
zawiera opisy wybranych etapów projektowania naleİĈcych do
cyklu V. Opisy obejmujĈ wãasnoĤci systemu srk i podstawy metody formalizacji opartej na modelu systemu srk nawiĈzujĈcym do
ukãadu przeãĈczajĈcego (automatu), w którym zostajĈ wyróİnione
automaty skãadowe umoİliwiajĈce odwzorowanie funkcji sterowania. PodstawĈ analizy pracy automatów jest specyﬁkacja sygnaãów oraz wyznaczenie funkcji przejĤþ uzupeãnione schematami
grafów przejĤþ. Rezultatem powyİszej metodyki projektowania
jest wypracowana metoda pozwalajĈca tworzyþ bezpieczne komputerowe systemy sterowania ruchem.
Sãowa kluczowe: ruch kolejowy, system, metoda, sterowanie, projektowanie, modelowanie, automat, specyﬁkacja systemu,
opis formalny, cykl V, droga przebiegu.

1. Wprowadzenie. Zaãoİenia metody budowy systemów srk
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia tworzenia komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) speãniajĈcych obligatoryjne wymagania bezpieczeęstwa, zgodnie z warunkami
1 mgr inĔ. Mariusz Maciejewski, Politechnika Warszawska, Wydziaä Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel (22) 234-7882,
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2 dr hab. inĔ. Wiesäaw Zabäocki, prof. nzw., Politechnika Warszawska, Wydziaä Transportu, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, tel (22) 234
7596, e-mail: zab@it.pw.edu.pl
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okreĤlonych norm, na poziomie SIL4. Ze wzglčdu na warunki bezpieczeęstwa, budowa systemów srk wymaga stosowania specjalnych
metod. W tym celu zaproponowano metodč budowy komputerowych
systemów sterowania, integrujĈcĈ hardware i software [8]. PodstawĈ
metody jest podejĤcie zakãadajĈce realizacjč systemów srk wedãug
peãnego standardowego tzw. cyklu V, stosowanego w projektowaniu
odpowiedzialnych systemów komputerowych, a cechĈ szczególnĈ jest
zastosowanie i rozwiničcie matematycznego opisu i modelu systemu
sterowania ruchem. Ponadto proponowana metoda budowy systemów
srk uwzglčdnia tzw. strategič COTS (Commercial Of The Shelf), która
polega na zastosowaniu standardowych i wytwarzanych przemysãowo
komponentów automatyki, co pozwala na redukcje kosztów i czasu
niezbčdnego do opracowania nowego systemu. Efektem dziaãaę, naleİĈcych do zbioru uporzĈdkowanych chronologicznie i metodologicznie kroków metody, jest opracowanie projektu, a nastčpnie realizacja
komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym o wysokim
poziomie bezpieczeęstwa, zgodnie ze standardami norm [14] obowiĈzujĈcymi w strukturach unijnych. Do norm tych naleİĈ: PN-EN
50126 (okreĤlenia: niezawodnoĤci, gotowoĤci, dostčpnoĤci i bezpieczeęstwa, specyﬁkacja wymagaę, etapy projektowania, implementacja), PN-EN 50128 (wymagania dotyczĈce bezpiecznego projektowania
oprogramowania) oraz PN-EN 50129 (wymagania dotyczĈce specyﬁki
systemów elektronicznych w zastosowaniach kolejowych).
Poszczególne kroki – etapy budowy, zgodnie z cyklem V, muszĈ byþ
jednoznacznie okreĤlone i spójne pod kaİdym wzglčdem, tj. zaãoİeę,
opisów formalnych stosowanych modeli, oprogramowania i struktur
sprzčtowych, dokumentacji oraz testowania i badaę zakoęczonych
wdroİeniem [6]. Schemat metody przedstawia rys. 1. WãasnoĤþ spójnoĤci dotyczy szczególnie etapów 2 i 6 oraz 5 i 3. W gãównym cyklu
V wyróİnia sič poszczególne etapy zawierajĈce zadania szczegóãowe
(tab. 1.) [6]. Opracowanie poszczególnych etapów moİe takİe przebiegaþ wedãug szczegóãowych cykli V wãaĤciwych danym etapom. Opisana metoda wpisuje sič takİe w tzw. podejĤcie systemowe budowy
systemu srk, poniewaİ system srk analizuje sič w ujčciu wiedzy o systemach i teorii sterowania, wprowadzajĈc podstawowe pojčcia, takie
jak: stan systemu, zmienne stanu (wewnčtrznego) i przestrzeę stanów
[8, 10, 12]. Stany systemu srk i przejĤcia miedzy tymi stanami, na
pewnym poziomie ogólnoĤci, przedstawia rys. 2. Wyróİnione stany sĈ
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deﬁniowane poprzez zmienne stanu, które opisujĈ funkcje, a w tym
i funkcje zaleİnoĤciowe.

Rys. 1. Schemat budowy systemu srk w oparciu o cykl V
Tablica 1. Etapy cyklu gãównego i zadania szczegóãowe

Lp.

Etap

1.

ZaáoĪenia dla systemu srk

2.

Opis systemu srk

Struktura sprzĊtowa
i programowa
Budowa systemu i uruchamianie,
4, 5, 6 i 7 testowanie, walidacja, wdraĪanie
i instalacja systemu
8
Diagnostyka i utrzymanie
3.

Zadania szczegóáowe
• opracowanie nieformalnego opisu
systemu srk
• opracowanie zaáoĪeĔ systemu
• opracowanie opisu funkcji
sterujących
• opracowanie formalnego opisu
poszczególnych automatów
tworzących system sterujący
projekt oprogramowania i konﬁguracji
sprzĊtowych
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2. System srk i model systemu srk
Przez rzeczywisty system srk rozumie sič zbiór obiektów materialnych (np. komputer zaleİnoĤciowy systemu sterujĈcego, obiekty zewnčtrzne), zbiór obiektów abstrakcyjnych (np. zbiór programów komputera zaleİnoĤciowego, zbiór symboli oznaczajĈcych staãe i zmienne),
zbiór atrybutów (np. zbiór stanów, zbiór sygnaãów, zbiór wãasnoĤci
obiektów) oraz zbiór relacji zachodzĈcych mičdzy atrybutami i opisujĈcych funkcje sterowania zapewniajĈce bezpiecznĈ realizacjč zadania
sterowania. Zadanie sterowania w systemie srk obejmuje zbiór sterowaę zawierajĈcy sterowania dotyczĈce:
x dróg przebiegów i obiektów systemu,
x zadaę wãasnych systemu i procesu (sterowania).

Rys. 2. Wyróİnione stany systemu srk

Stany systemu srk moİna przedstawiþ w formie uproszczonego
grafu stanów. który ilustruje rys. 2. [8]. System moİe znajdowaþ sič
w nastčpujĈcych stanach: wyãĈczony, poczĈtkowy, zasadniczy, realizacji zadania sterowania i awarii. Zmiana stanu systemu sterujĈcego
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powoduje zmianč stanu obiektów, a zmiana stanu obiektów jest takİe
zmianĈ stanu systemu.
Stan wyãĈczony
Jest to stan w którym system nie realizuje İadnych funkcji. Stan
ten jest toİsamy z ﬁzycznym wyãĈczeniem napičcia zasilania komputerów lub wystčpuje podczas startu komputera, uruchamiania systemu operacyjnego oraz oprogramowania.
Stan poczĈtkowy
Jest to stan, w którym pracuje caãe oprogramowanie i sĈ realizowane wszystkie funkcje. W trakcie tego stanu system nadaje wartoĤci
poczĈtkowe zmiennym stanu opisujĈcym obiekty (element i urzĈdzenia), zgodnie ze specyﬁkacjami projektanta systemu.
Stan zasadniczy
Stan zasadniczy systemu jest to taki stan, w którym nie sĈ realizowane İadne jazdy, a zewnčtrzne urzĈdzenia wykonawcze znajdujĈ sič
w stanie zasadniczym wãaĤciwym dla tych urzĈdzeę, tj. w stanie gotowoĤci do pracy, zdeﬁniowanym przez projektanta. CechĈ szczególna systemu srk jest to, İe system powraca do stanu zasadniczego po zwolnieniu
wszystkich przebiegów (zakoęczeniu zadania sterowania) i gdy wszystkie
obiekty powrócĈ do stanu zasadniczego i zgãoszĈ gotowoĤþ do pracy.
Stan sterowania
Stan sterowania jest to stan, w którym realizowane sĈ zadania sterowania zainicjowane poleceniami realizacji przebiegu lub poleceniami indywidualnymi. Jest to stan w którym chociaİby jeden przebieg
znajduje sič w stanie róİnym od stanu zasadniczego, a obiekty sĈ
sprawne i gotowe do pracy ale ich zmienne stanu reprezentujĈce stan
wewnčtrzny odwzorowujĈcy stan przebiegu i urzĈdzeę róİniĈ sič od
stanu zasadniczego obiektów.
Stan awarii
Stan, w którym obiekt jest w stanie ograniczonej podatnoĤci na sterowania. Zmienne stanu obiektu wykazujĈ nieprawidãowe dziaãanie
elementów systemu komputerowego i/lub uszkodzenie urzĈdzenia
z którym obiekt jest zwiĈzany.
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System srk
[7, 8, 13]:

S SRK

moİna zdeﬁniowaþ jako trójkč uporzĈdkowanĈ

S SRK

B, S S , US

(1)

gdzie:
B - zbiór obiektów (urzĈdzeę),
S S - system sterujĈcy,
U S - zbiór sterowaę,
Ze wzglčdu na istotnoĤþ speãnianych funkcji i zadaę w systemie
srk przedmiotem formalizacji staje sič system sterujĈcy SS, poniewaİ peãni funkcje jednostki centralnej zarzĈdzajĈcej caãym systemem
i obiektami. Model MSS systemu sterujĈcego SS moİna przedstawiþ:

MSS ={MSTA, MDYN}

(2)

gdzie:
MSTA – model statyczny,
MDYN – model dynamiczny.
Model statyczny MSTAT zawiera staãe informacje (dla danej stacji)
o sterowaniach, drogach przebiegu, obiektach naleİĈcych do tych
dróg, wãasnoĤciach obiektów uczestniczĈcych w poszczególnych drogach przebiegów oraz relacje okreĤlone na tych informacjach. Staãe
informacje modelu MSTA sĈ przekazywane do modelu MDYN.
Model dynamiczny MDYN zawiera informacje zmiennych atrybutów
sterowaę i obiektów oraz zbiór relacji, które opisujĈ zwiĈzki zachodzĈce mičdzy nimi w czasie. Relacje okreĤlajĈ wartoĤci zmiennych atrybutów o: stanie systemu, przebiegach odbywajĈcych sič aktualnie na
posterunku i stanie obiektów, w tym zbiór automatów – AT zawierajĈcy automaty m. in. zbiory automatów AP i AB przyporzĈdkowane
odpowiednio przebiegom ze zbioru P i obiektom ze zbioru B.
System SS identyﬁkuje sič jako ukãad przeãĈczajĈcy, czyli jako pewien automat, który opisuje sič w modelu dynamicznym MDYN(MSS).
Automat ten jest klasycznym automatem: abstrakcyjnym, sekwencyjnym, dyskretnym, skoęczonym i deterministycznym, a relacje mičdzy
sygnaãami wejĤciowymi i wyjĤciowymi sĈ jednoznaczne i niezmienne.
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Automat systemu SS zastčpuje sič równowaİnym automatem AT
zãoİonym ze zbioru automatów odpowiadajĈcych przebiegom i obiektom. Kaİdy przebieg odpowiadajĈcy konkretnej drodze przebiegu
moİe byþ traktowany jako pewien skoęczony automat sekwencyjny
o okreĤlonych wejĤciach i wyjĤciach oraz wãasnym stanie wewnčtrznym. Podobnie opisywane sĈ równieİ obiekty. W ten sposób model
MDYN odwzorowujĈc stany przebiegów i obiektów odwzorowuje stan(y)
systemu srk.
Obiekty w systemie srk tworzĈ zbiór obiektów B [6]:

B = (E, W)

(3)

gdzie:
E – zbiór elementów,
W – zbiór urzĈdzeę wykonawczych
Obiekty mogĈ odwzorowywaþ ﬁzyczne urzĈdzeniach sterujĈce lub
wirtualne (abstrakcyjne) które nie majĈ powiĈzania z ﬁzycznymi urzĈdzeniami sterowania:

B= (BR, BA)

(4)

gdzie:
BR – obiekty majĈce przyporzĈdkowanie do ﬁzycznych urzĈdzeę
wykonawczych,
BA – obiekty nie majĈce przyporzĈdkowania do ﬁzycznych urzĈdzeę
wykonawczych (zbiór urzĈdzeę wykonawczych jest pusty).
Graﬁczne przedstawienie zbioru obiektów B ilustruje rys. 3.

Rys. 3. Obiekty w systemie srk
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Model dynamiczny MDYN(MSS) systemu sterujĈcego SS (rys. 4.) odwzorowany przy pomocy automatu ma nastčpujĈce wãasnoĤci [12]:
stan wejĤþ Xi (wektor sygnaãów X) zaleİy od zadaę napãywajĈcych z otoczenia systemu, od meldunków od obiektów oraz zadaę wãasnych systemu;
stan wyjĤþ Yi (wektor sygnaãów Y), który obejmuje: polecenia do
obiektów i informacje wyprowadzane do otoczenia systemu;
stan pamičci Qi - wektor Q reprezentuje stan wewnčtrzny (stan
pamičci systemu);
funkcje przejĤþ i wyjĤþ odwzorowujĈ relacje sterowania zawierajĈce
m. in. funkcje operatorskie, funkcje zaleİnoĤciowe i inne funkcje.

Rys. 4. Model systemu sterujĈcego SS

Opis formalny modelu z rys. 4. moİe zostaþ opisany przy pomocy
równaę (5) opisujĈcych sygnaãy zmiennych stanu i sygnaãy wyjĤciowe. Zapis ten wskazuje zasadč budowy funkcji sterowania i równaę
naleİnoĤciowych:

q1t+ Ĳ1 = Ȝ1 (q1t , q t2 , ..., q nt , x1t , x2t , ..., x rt )

q 2t+Ĳ 2 = Ȝ2 (q1t , q t2 , ..., q nt , x1t , x 2t , ..., xrt )
.............................................................
q nt+ Ĳ n = Ȝn (q1t , q t2 , ..., q nt , x1t , x 2t , ..., x rt )
y1t+ ǻ1 = į1 (q1t , q t2 , ..., q nt , x1t , x2t , ..., x rt )

y 2t+ ǻ2 = į2 (q1t , q t2 , ..., q nt , x1t , x 2t , ..., x rt )
.............................................................
t+ ǻr
ym
= įr (q1t , q t2 , ..., q nt , x1t , x 2t , ..., x rt )

(5)
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gdzie:
Ǖ – czas (opóĮnienie) przetwarzania, po którym zostaje wyznaczony
nowy stan Qt+Ǖ, w odróİnieniu od stanu poprzedniego Qt,
Ʀ – czas (opóĮnienie) przetwarzania, po którym zostaje wyznaczony
nowy stan Yt+Ʀ, w odróİnieniu od stanu poprzedniego Yt.
G - funkcja przejĤþ G(Qt, Xt), okreĤlajĈca zmiany stanów pamičci
automatu,
O - funkcja wyjĤþ O(Qt, Xt), okreĤlajĈca zmiany stanów wyjĤþ.
Powyİsze funkcje (5) nie wskazujĈ, w jakiej kolejnoĤci bčdĈ obliczane poszczególne zmienne stanu pamičci. Jest to istotne, poniewaİ zmienne stanu sĈ uzaleİnione od samych siebie i pozostaãych
zmiennych stanu, a od zmiennych stanu zaleİĈ sygnaãy wyjĤciowe.
RozwiĈzanie tego problemu sprowadza sič do wyliczania sygnaãów
stanu pamičci i sygnaãów wyjĤciowych w kolejnych dyskretnych krokach w czasie – rys. 5. [6, 8, 12]. W kaİdym kroku, na poczĈtku cyklu, nastčpuje jednorazowe wczytanie aktualnego wektora sygnaãów
stanu pamičci i wektora sygnaãów wejĤciowych na podstawie których
funkcje G i O wyznaczajĈ aktualne wartoĤci sygnaãów wektora stanu
pamičci i wektora sygnaãów wyjĤciowych.

Rys. 5. Zasada cyklicznego wyznaczania wartoĤci funkcji sterujĈcych
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3. Analiza automatu systemu sterujĈcego
PodstawĈ okreĤlenia struktury automatu AT niech bčdzie analiza
zadaę odnoszĈcych sič do przebiegów, jak i do poszczególnych obiektów, tj. urzĈdzeę zewnčtrznych [6, 10, 13]. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, zbiór automatów przyporzĈdkowanych poszczególnym przebiegom to zbiór AP. Podobnie okreĤla sič zbiór automatów AB zawierajĈcy automaty odwzorowujĈce stany i zmiany stanów
poszczególnych obiektów, a wičc przyporzĈdkowane tym obiektom.
Ze wzglčdu na koniecznoĤþ obsãugi ﬁzycznych sygnaãów wejĤciowych
i wyjĤciowych oraz dostosowanie tych sygnaãów do przetwarzania,
wprowadzono pojedyncze automaty wejĤþ – Awe i wyjĤþ – Awy, za poĤrednictwem których jest realizowane powiĈzanie z otoczeniem i urzĈdzeniami zewnčtrznymi. Z tego teİ wzglčdu automat AT tworzy strukturč automatów ze zbioru automatów AT, tj.: zbiorów automatów AP
i automatów AB oraz automatów Awe i Awy (6) oraz rys. 6.a).







AT = Awe AP

AB Awy

(6)

Na podstawie struktury automatu AT tworzy sič struktury danych
– staãych (model statyczny) i zmiennych atrybutów opisujĈcych system
sterujĈcy SS i obiekty. Sygnaãy wektorów stanu pamičci i wektorów
wejĤciowych wszystkich automatów naleİĈcych do zbioru automatów
AT, tj. przebiegów i obiektów, sĈ przetwarzane w kolejnych chwilach
po uprzednim wczytaniu sygnaãów wektorów wejĤciowych.
DokonujĈc identyﬁkacji poszczególnych typów automatów okreĤla
sič grupy sygnaãów zgodnie z modelem wejĤciowo-wyjĤciowym i wãasnoĤciami automatów sekwencyjnych. Poszczególne grupy sygnaãów
wãaĤciwe danym automatom sĈ uporzĈdkowane i sĈ zorganizowane
w postaci wektorów – rys. 6.b). Automat sterujĈcy zawiera nastčpujĈce automaty: automat wejĤþ Awe, automat wyjĤþ Awy, zbiór automatów przebiegu AP, zbiór automatów elementów AB zawierajĈcy
automaty semaforów, tarcz manewrowych, zwrotnicy, kontroli niezajčtoĤci toru i blokady liniowej. Automaty poszczególnych elementów mogĈ zawieraþ takİe automaty skãadowe, np. automat zwrotnicy
zawiera automaty: kontroli niezajčtoĤci, kontroli poãoİenia i kontroli
rozprucia.
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Rys. 6. a) Struktura automatu AT systemu sterujĈcego SS, b) grupy sygnaãów wyróİnionych automatów

Na podstawie opisu funkcji automatu dokonuje sič wyboru zmiennych oraz analizuje sič i formuãuje sič warunki przejĤcia pomičdzy
zmiennymi stanu dla tego automatu. Wynikiem analizy warunków
przejĤþ jest graf przejĤþ ilustrujĈcy przejĤcia pomičdzy stanami automatu - graf wskazuje poszczególne zmienne stanu (wčzãy) i ãuki opisane funkcjami przejĤcia. Przykãadem automatu dla którego zostanie
zamieszczona specyﬁkacja sygnaãów – rys. 7. [6] wraz z równaniami
funkcji przejĤþ wyznaczajĈcymi wartoĤci zmiennych stanu oraz grafem przejĤþ niech bčdzie przykãad automatu odwzorowujĈcego przebieg (automat przebiegu ap ze zbioru przebiegów AP).
Przebieg jest kategoriĈ dynamicznĈ, poniewaİ w trakcie przemieszczania pociĈgu zmieniajĈ sič wskazania sygnalizatorów i stany odcinka toru, które sĈ kontrolowane i rejestrowane przez system. Zmiany
wskazaę sygnalizatorów i wãaĤciwa sekwencja zmian stanów odcinka
torowego zachodzĈce w trakcie przemieszczania pojazdu sĈ warunkiem zwolnienia przebiegu. Stany przebiegu sĈ takİe odwzorowywane
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przez stany obiektów naleİĈce do przebiegu danej drogi przebiegu.
W automacie przebiegu wyróİniono 7 zmiennych stanu oraz 12 funkcji, na podstawie których wyznaczane sĈ wartoĤci tych zmiennych.
Sygnaãy zmiennych stanu, które tworzĈ zarazem wektor stanu wewnčtrznego przebiegu sĈ nastčpujĈce [8]:
1) qpbr - stan braku utwierdzenia przebiegu (przebiegu nieutwierdzony),
2) qpszukp - stan szukania przebiegu pociĈgowego,
3) qpszukm - stan szukania przebiegu manewrowego,
4) qpsprp - stan sprawdzania przebiegu pociĈgowego,
5) qpsprp - stan sprawdzania przebiegu manewrowego,
6) qputw - stan utwierdzenia elementów w drodze przebiegu,
7) qpzwol - stan oczekiwania na zwolnienie przebiegu.

Rys. 7. Wektory sygnaãów automatu przebiegu
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Funkcje przejĤcia ǌp dla automatu przebiegu ap przedstawia tablica 2, a graf rys. 8.
Tablica 2. Zestawienie funkcji przejĤþ ǌp i funkcji FP automatu przebiegu ap

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Funkcje Ȝp oraz FPSZUKP(), FPSZUKM(), FPSPRP(), FPSPRM()
Ȝp(br,szukp) = qpbr • rpup
Ȝp(br,szukm) = qpbr • rpum
Ȝp(szukp,br) = qpszukp • ! FPSZUKP()
Ȝp(szukm,br) = qpszukm • ! FPSZUKM()
Ȝp(szukp,sprp) = qpszukp • FPSZUKP()
Ȝp(szukm,sprm) = qpszukm • FPSZUKM()
Ȝp(sprp,br) = qpsprp • ! FPSPRP()
Ȝp(sprm,br) = qpsprm • ! FPSPRM()
Ȝp(sprp,utw) = qpsprp • FPSPRP()
Ȝp(sprm,utw) = qpsprm • FPSPRM()
Ȝp(utw,zwol) = qputw • zmienna oznaczająca utwierdzenie wszystkich elementów
drogi przebiegu
Ȝp(zwol,br) = qpzwol • zmienna oznaczająca utwierdzenie wszystkich elementów
drogi przebiegu

FPSZUKP, FPSZUKM – funkcje przyjmujĈ wartoĤþ „1”, gdy zostanie znaleziona odpowiednio droga przebiegu pociĈgowego, manewrowego
FPSPRP, FPSPRM - funkcje przyjmujĈ wartoĤþ „1”, gdy speãnione sĈ warunki utwierdzenia
drogi przebiegu pociĈgowego, manewrowego
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Rys. 8. Graf automatu przebiegu ap

PrzedstawionĈ powyİej metodč opisu automatu przebiegu stosuje
sič w odniesieniu do kaİdego typu automatu.

4. Podsumowanie
Przedstawione w publikacji zagadnienia nie opisujĈ wszystkich
kroków cyklu V, ale prezentujĈ metodč. Metoda uwzglčdnia kolejnoĤþ
systematycznego projektowania spójnych etapów tworzĈcych logicznĈ caãoĤþ cyklu V, poczĈwszy od nieformalnego opisu systemu srk,
poprzez zaãoİenia systemu, opis formalny systemu sterujĈcego, opis
funkcji sterujĈcych, projekt oprogramowania i konﬁguracje sprzčtowe oraz uruchamianie, testowanie, wdraİanie i instalacjč systemu.
PodstawĈ metody jest formalny opis systemu srk oparty na metodzie
zmiennych stanu i analizie systemu srk wyróİniajĈcej elementarne
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automaty skãadowe. Pozostaãe wyróİnione cechy proponowanej metody to:
• wypracowane i niezawodne metody tworzenia oprogramowania,
• zrównowaİony i optymalny dobór konﬁguracji sprzčtowych,
• zastosowanie komputerowych metod wspomagania projektowania,
• wypracowane metody budowy uruchamiania i instalowania systemu.
Dzički zaproponowanej innowacyjnej metodzie projektowania systemu srk zostaão zbudowanych i uruchomionych szereg systemów
na stacjach kolejowych i stacjach metra, oczywiĤcie po uzyskaniu odpowiednich certyﬁkatów. Uzyskanie sukcesu wdroİenia nie zamyka
metody. Przewiduje sič kontynuacjč badaę rozszerzajĈcych automatyzacjč projektowania.

Bibliograﬁa
[1] Cheng A., M., K.: Real-Time Systems. Scheduling, Analysis and
Veriﬁcation. Wiley-Interscience, New Jersey 2002.
[2] Chevillat C., Carrington D., Strooper P., J. Sueß G., and Wildman L.: Model-Based Generation of Interlocking Controller Software from Control Tables, Lecture Notes in Computer Science.
SpringerLink 2008, Vol. 5095/2008, 349-360.
[3] Grochowski K., Sitek I., Maciejewski M., Jasięski S.: Budowa urzĈdzeę kierowania i sterowania ruchem ILTOR-2 i WT
UZ. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inİynierów
i Techników Komunikacji RP w Krakowie, Materiaãy Konferencyjne, nr 91 (Zeszyt 149), Kraków 2009.
[4] König N. H.: The Euro-Interlocking Project Standards for Interlocking Systems in Europe Project. Presentation for Polish Railways, 8 June 2004.
[5] Maciejewski M.: Zróİnicowanie struktur komputerowych urzĈdzeę naleİnoĤciowych. Materiaãy Konferencji Nowoczesne
technologie i systemy zarzĈdzania w kolejnictwie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inİynierów i Techników
Komunikacji RP w Krakowie, Materiaãy Konferencyjne, nr 91
(Zeszyt 149), Kraków 2009.

304

Maciejewski M., Zabocki W.

[6] Maciejewski M.: Metoda budowy komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym. Praca doktorska, w przygotowaniu.
[7] Maciejewski M., Zabãocki W.: Wybrane problemy tworzenia
funkcji i równaę zaleİnoĤciowych w systemach srk. Prace
Naukowe, Politechnika Warszawska, seria Transport, z. 72,
Warszawa 2010, 87 – 100.
[8] Maciejewski M., Zabãocki W.: Basis of the Formalization and
the Algorithmization of the Control Functions in ATC Systems,
Communications in Computer and Information Science. Transport Systems Telematics, Nr 104, Springer Verlag, Berlin Haidelberg 2010, 253 – 262.
[9] Yuen Man Hon: An Engineering-Oriented Formal Framework
for Railway Interlocking Systems Requirements Speciﬁcations.
Dissertation, Fakultat Architektur, Bauingenieurwesen und
Umweltwissenschaften der Technischen Universitat CaroloWilhelmina zu Braunschweig, September 2009.
[10] Zabãocki W.: Modelowanie systemów sterowania ruchem kolejowym - struktury informacji i elementy opisu formalnego. Prace
naukowe TRANSPORT, Politechnika Warszawska, 57/2006.
[11] Zabãocki W.: A Formal Analysis of Conﬂict Functions Used in
Rail Trafﬁc Control Systems. The Archives of Transport, vol. 18,
Warszawa 2006.
[12] Zabãocki W.: Podstawy opisu formalnego zaleİnoĤci stacyjnych.
Prace naukowe TRANSPORT, Oﬁcyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, z. 62/2007.
[13] Zabãocki W.: Synteza funkcji zaleİnoĤciowych stacyjnego system srk. Materiaãy Konferencji Nowoczesne technologie i systemy zarzĈdzania w kolejnictwie, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inİynierów i Techników Komunikacji
RP w Krakowie, Materiaãy Konferencyjne, nr 91 (Zeszyt 149),
Kraków 2009.
[14] Normy Europejskie, (CENELEC):
l) EN 50126: Railway Applications - the Speciﬁcation and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and
Safety (RAMS),
2) EN 50128: Railway Applications - Communication, Signaling and Processing Systems - Software for Railway Control and Protection Systems,

METODYKA BUDOWY KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW SRK

305

3) EN 50129: Railway Applications : Safety Related Electronic
Systems for Signaling.

METHODOLOGY OF CONSTRUCTION
OF COMPUTER SYSTEMS FOR ATC
Summary
The general assumptions for the method of computer system
for atc construction have been presented in the paper. The basis of the method of atr system designing is the strategy resulting from system analysis including V cycle and COTS approach.
The descriptions of some designing stages that belong to V cycle
have been given. The descriptions contain the atr system properties and the basis of formalization method. The basis of machines
work analysis is speciﬁcation of signals and deﬁnition of transfer
function completed with schemes of transfer graphs. The result of
mentioned above methodology of designing is the method allowing
to create computer systems for trafﬁc control.
Keywords: rail trafﬁc, system, method, control, project, modeling, machine (automat), the speciﬁcation for the system, formal
description, cycle V, route of the road
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WDRAįANIE NOWYCH UREGULOWAĘ UNIJNYCH
W ZAKRESIE LICENCJI I ģWIADECTW
MASZYNISTÓW NA PRZYKâADZIE
KOLEI NIEMIECKICH
Streszczenie
W referacie zawarto informacje zwiĈzane z procesem wdraİania nowej dyrektywy unijnej dotyczĈcej licencji i Ĥwiadectwa maszynisty. Zaprezentowano gãówne zaãoİenia i zalecenia Europejskiej Agencji Kolejowej odpowiedzialnej za proces wprowadzenia
zmian w paęstwach czãonkowskich. Artykuã zawiera informacje
o procesie wdraİania dyrektywy unijnej na przykãadzie kolei niemieckich.
Sãowa kluczowe: Unia Europejska, interoperacyjnoĤþ, Europejska Agencja Kolejowa, Licencja i Ĥwiadectwo maszynisty, Kolej Niemiecka

1. Wstčp
Czãonkostwo w Unii Europejskiej nakãada na poszczególne paęstwa obowiĈzek dostosowania sič do wspólnych regulacji i przepisów.
Zgodnie z powyİszym Unia Europejska powoãaãa dwadzieĤcia dwie
Agencje Unijne. Celem ich dziaãania jest ujednolicenie uregulowaę
prawno – organizacyjnych obowiĈzujĈcych w wybranych dziedzinach
gospodarki, takich jak Ĥrodowisko, chemia, İywnoĤþ, medycyna, zdrowie i bezpieczeęstwo pracy, transport.
Zadania w obszarze transportu kolejowego realizuje Europejska
Agencja Kolejowa (European Railway Agency) majĈca swoja siedzibč
w Valenciennes (Francja). Podstawowym celem jej dziaãania jest in1 mgr , Kierownik Dziaäu Funduszy Europejskich, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, tel: 22 47 31 500, e-mail: rmaleda@ikolej.pl
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tegracja kolei europejskich w zakresie technicznym, prawnym oraz
organizacyjnym. Do jej najwaİniejszych zadaę naleİĈ: wspóãpraca
przy tworzeniu prawodawstwa europejskiego, opracowywanie dyrektyw w zakresie bezpieczeęstwa, interoperacyjnoĤci kolei, certyﬁkatówi
licencji dla maszynistów, itp.
Udziaã w budowaniu zintegrowanego systemu kolejowego opiera
sič na poãoİeniu nacisku na wspólne otwarcie na transport kolejowy,
rynek dostawców i konkurencji, technicznĈ harmonizacjč, budowč
i rozwój wspólnego systemu bezpieczeęstwa, transparentnoĤci publikacji zasad i regulacji przez organy paęstwowe.
Przepisy paęstw czãonkowskich dotyczĈce warunków przyznawania
uprawnieę maszynistom pociĈgów znacznie róİniĈ sič mičdzy sobĈ.
Celem ujednolicenia licencji i Ĥwiadectw uzupeãniajĈcych powinno byþ
przede wszystkim uãatwienie wymiany maszynistów prowadzĈcych
pociĈgi pomičdzy paęstwami czãonkowskimi oraz uãatwienie ich przepãywu mičdzy przedsičbiorstwami kolejowymi, natomiast w szerszym
ujčciu – uznawanie licencji oraz Ĥwiadectw przez wszystkie podmioty
sektora kolejowego. W celu zagwarantowania jednolitoĤci i przejrzystoĤci paęstwa czãonkowskie powinny przyjĈþ wspólny wzór licencji
maszynisty, natomiast przedsičbiorstwa kolejowe i zarzĈdcy infrastruktury powinny wydawaþ ujednolicone Ĥwiadectwa uzupeãniajĈce.
Uregulowania unijne w zakresie licencji i certyﬁkatów dla maszynistów okreĤla Dyrektywa 2007/59/EC Parlamentu Europejskiego z 23
paĮdziernika 2007 roku dotyczĈca certyﬁkatu dla maszynisty lokomotyw i pociĈgów poruszajĈcych sič po liniach paęstw Unii Europejskiej.
Przewodnikiem do zmian i regulacji w zakresie licencji dla maszynisty jest przygotowana przez ERA propozycja oparta na Dyrektywie 59
z 2007 roku Parlamentu Europejskiego zatytuãowana „Zalecenie Europejskiej Agencji Kolejowej nr ERA/REC /SAF/04-2008” z dnia 19
grudnia 2008 roku.
Wymagania zwiĈzane z otrzymaniem licencji wyglĈdajĈ nastčpujĈco: wiek minimum 20 lat, minimum Ĥrednie wyksztaãcenie, speãnione
wymagani medyczne, psychologiczne, ogólne kompetencje techniczne.
Licencja bčdzie waİna 10 lat na terytorium Unii Europejskiej, wydana
przez Paęstwowy Organ Bezpieczeęstwa Kolejowego (w Polsce – UrzĈd
Transportu Kolejowego).
Aby otrzymaþ certyﬁkat (Ĥwiadectwo) naleİy speãniþ nastčpujĈce warunki: kompetencje w zakresie taboru kolejowego i infrastruktury wãĈ-
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czajĈc w to znajomoĤþ jčzyka, waİnoĤþ bez terminowa, sprawdzalnoĤþ
co trzy lata lub po absencji jednorocznej. Certyﬁkat wydany bčdzie
przez PrzewoĮnika u którego zatrudniony jest maszynista. Dyrektywa
wymaga akredytacji od organów majĈcych wpãyw na proces certyﬁkacji. Podmioty uprawnione do szkoleę maszynistów podmioty medyczne,
psycholodzy pracy, oĤrodki szkoleniowe, podmioty egzaminujĈce powinny posiadaþ akredytacjč Paęstwowego Urzčdu Kolejowego.

2. Rynek kolejowy w Niemczech
W Niemczech funkcjonuje obecnie 350 operatorów (przewoĮników)
kolejowych korzystajĈcych z infrastruktury publicznej zarzĈdzane
przez DB Netz AG. W tej liczbie 26 przewoĮników pozostaje wãasnoĤciĈ
skarbu federalnego, natomiast 324 jest prywatnych.
Najwičksze znaczenie w realizacji przewozów ma koncern Deutsche
Bahn (DB AG), czyli grupa niemieckich ﬁrm kolejowych i logistycznych
utworzony z paęstwowych kolei RFN w 1994 roku. Obecnie to jedna
z najwičkszych spóãek na Ĥwiecie, dziaãajĈca w stu trzydziestu krajach.
Tablica1. Liczby i fakty dotyczĈce koncernu DB (2009)

Centrala koncernu

Deutsche Bahn AG (Kolej Niemiecka S.A.)
Potsdamer Platz 2
D-10785 Berlin
Struktura koncernu
• przewozy pasaĪerskie
Istota przedsiĊbiorstwa
• przewozy áadunków i logistyka
• zarządzanie infrastrukturą
Przewozy pasaĪerskie pociągami
1 908 mln/rok
PodróĪujący autobusami (uzupeániające) 800 milionów rocznie
IloĞü przejazdów pociągami:
• Pociągi blisko- i dalekobieĪne
26 906 dziennie
• Pociągi towarowe
4 739 dziennie
Transportowane towary:
• Towary transportowane koleją
341 milionów ton rocznie
• Przewóz morski
1 424 tysiĊcy TEU (kontener standardowy
• Przewóz powietrzny
20 stóp) rocznie
1 032 tysiĊcy ton rocznie
Sieü kolejowa:
• dáugoĞü uĪytkowa linii
33 721 km
• liczba rozjazdów
67 157
• liczba mostów
26 912
787
• liczba tuneli
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Nakáady na inwestycje (brutto)
IloĞü dworców osobowych
ĝwiadczenia związane z przewozami:
• Zarządzanie ﬂotą
• Wynajem rowerów
Pracownicy (peánoetatowi)
Lokalizacje
Obrót

6 462 mln euro
5707
106 000 samochodów
7 000 rowerów
239 382
2000 w 130 krajach
29 335 mln euro

ĭródão: www.bahn.de

Podstawč przedsičbiorstwa stanowi transport kolejowy, chociaİ niektóre przewozy realizowane sĈ takİe transportem drogowym. Przedsičbiorstwo obsãuguje dziennie ponad pičþ milionów pasaİerów oraz
przewozi okoão miliona ton towarów na sieci kolejowej liczĈcej blisko
34 000 tys. kilometrów.
W skãad Grupy DB Bahn wchodzĈ nastčpujĈce piony: przewozów
pasaİerskich, autobusowy transport miejski i regionalny, transportu
i logistyki, kolejowe przewozy towarowe, infrastruktury, techniki, systemów i usãug kolejowych oraz spóãki zagraniczne.
Kolej niemiecka DB to nowoczesne przedsičbiorstwo usãugowe oferujĈce rozwiĈzania zwiĈzane z mobilnoĤciĈ i logistykĈ. Strategia koncernu to m.in. umičdzynarodowienie i stworzenie sprawnych poãĈczeę
komunikacyjnych mičdzy paęstwami. Dlatego teİ na bieİĈco praca
kolei dostosowywana jest do zmieniajĈcych sič przepisów unijnych,
które wymagajĈ od usãugodawcy przyjaznego dla pasaİera i Ĥrodowiska, bezpiecznego i zintegrowanego transportu.

3. Uregulowania dotyczĈce licencji dla maszynisty na kolejowym rynku niemieckim
DB AG w zakresie dziaãaę zwiĈzanych z licencjĈ i Ĥwiadectwem
dla maszynistów dziaãa zgodnie z dyrektywĈ unijnĈ 2007/59/EC.
W Niemczech dyrektywa ta wdraİana jest od roku 2011 w ramach
prawa krajowego jako zarzĈdzenie dotyczĈce praw jazdy dla maszynistów [4]. Z koęcem lipca 2011 r. zarzĈdzenie to uzupeãnione zostaão
przez odpowiedniĈ procedurč wydanĈ przez Federalny UrzĈd Kolejnictwa Niemiec (EBA), czyli organ paęstwowy odpowiedzialny za nadzór kolejowy w Niemczech z siedzibĈ w Bonn. EBA realizuje zadania
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z zakresu bezpieczeęstwa i interoperacyjnoĤci transportu kolejowego,
przypisane w prawodawstwie unijnym Krajowej Wãadzy ds. Bezpieczeęstwa Transportu Kolejowego (NSA) oraz po czčĤci zadania z zakresu licencjonowania przedsičbiorstw kolejowych.
Zamieszczone w zarzĈdzeniu wymagania (medyczne, ﬁzyczne, wiekowe) wzory licencji i Ĥwiadectw, tryb ich przyznawania, sĈ zgodne
z zaleceniami przygotowanymi przez ERA.

Rysunek 1. Wzór licencji maszynisty Kolej DB AG

4. Szkolenia dla maszynistów
Grupa zawodowa maszynistów na rynku niemieckim jest bardzo
rozproszona i nie sĈ nawet prowadzone precyzyjne dane statystyczne.
Na wybór zawodu maszynisty ma wpãyw Niemiecka Federalna Agencja
Zatrudnienia (Paęstwowy UrzĈd Pracy), która jest odpowiedzialna za
przekazywanie tzw. voucherów edukacyjnych dla bezrobotnych. KonsekwencjĈ tego rodzaju uregulowaę jest wysoki poziom konkurencji
na rynku szkoleę kolejowych mičdzy niewielkimi ﬁrmami i tzw. „wolnymi strzelcami” (freelancers), którzy dostarczajĈ szkoleę z zakresu
specjalistycznej tematyki kolejowej.
Najwaİniejsze podmioty gospodarcze, które szkolĈ w zakresie otrzymania licencji maszynisty to: DB Training, Learning & Consulting,
VDEF (Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen), MEV Lokfuhrerschule. DB Training i MEV szkolĈ rocznie okoão 500 nowych maszynistów. Ze szkoleę cyklicznych utrwalajĈcych wiedzč korzysta rocznie
okoão 28.000 maszynistów, z czego blisko 80% zatrudnionych jest na
w DB AG.
Spóãka DB Training, Learning & Consulting powstaãa w 1995 roku
i jest integralnĈ czčĤciĈ koncernu DB AG. Zatrudnia 780 pracowników na peãnych etatach (720 osób to personel trenerski, 60 osób
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administracja). Firma jest odpowiedzialna za prowadzenie usãug na
kolejowym rynku szkoleniowym. Obecnie posiada 70 oddziaãów rozproszonych po caãym kraju. Rocznie szkoli okoão 240.000 osób. Firma jako oĤrodek szkoleniowy jest otwarta i elastyczna na wszelkie
zmiany i wymagania klientów. W 2008 roku jako pilotaİowy przygotowano specjalny program ksztaãcenia (opierajĈcych sič na zaleceniach
unijnych) przeznaczony dla osób rozpoczynajĈcych pracč w zawodzie
maszynisty. Efektem byão wyksztaãcenie i przygotowanie do zawodu
615 osób. Spóãka system zarzĈdzania jakoĤciĈ ISO 9001. Jak równieİ
jest akredytowanym podmiotem gospodarczym przez EBA z uprawnieniami do przeprowadzania zawodowych szkoleę kolejowych. Firma
Ĥwiadczy równieİ szkolenia na rynku mičdzynarodowym (Polska, Wãochy, Rosja).
IstotnĈ rolč odgrywa równieİ ﬁrma MEV (Eisenbahn – Verkehrsgesellschaft mbH). Powstaãa ona w 1999 roku i jest spóãkĈ podlegãĈ
HSM Management und Beteiligungs-GmbH. Zatrudnia okoão 350 trenerów, a jej usãugi Ĥwiadczone sĈ dla przede wszystkim dla operatorów kolejowych. W wičkszoĤci sĈ to kursy doszkalajĈce i podnoszĈce
kwaliﬁkacje. Spóãka powstaãa jako neutralne prywatne przedsičbiorstwo ĤwiadczĈce usãugi edukacyjne i konsultingowe dla podmiotów
dziaãajĈcych w obszarze transportu szynowego. Dzički temu rozwiĈzaniu rynek niemiecki stara sič zachowaþ równowagč i „zdrowĈ” konkurencjč w szkoleniach zawodowych. Firma posiada certyﬁkat jakoĤci
systemu zarzĈdzania DIN EN ISO 9001:2008. Nastčpnym etapem bčdzie pozyskanie certyﬁkatu zgodnego z DyrektywĈ UnijnĈ 2004/49.
MEV wspóãpracuje z innymi krajami w zakresie usãug szkoleniowych
(Szwecja i Szwajcaria).

5. Uregulowania unijne w zakresie licencji dla maszynistów
w Polsce
W Polsce znowelizowana w dniu 25 czerwca 2009 roku ustawa
o transporcie kolejowym wprowadziãa istotne zmiany wdraİajĈce postanowienia przepisów i zobowiĈzaãa ministra wãaĤciwego do spraw
transportu do wydania rozporzĈdzeę regulujĈcych m.in. zwiĈzane
z wymogami dla maszynistów. Uregulowania w tym zakresie wprowadzone zostaãy rozporzĈdzeniem Ministra Infrastruktury [3] z dnia 18
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lutego 2011 r. Zawarte w nim przepisy sĈ zgodne z dyrektywĈ unijnĈ.
Warto dodaþ, İe pod koniec czerwca br. Prezes Urzčdu Transportu
Kolejowego dokonaã wpisu spóãki CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.
o. na listč podmiotów uprawniajĈcych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegajĈcych sič o licencjč maszynisty i Ĥwiadectwo. Jest to
obecnie jedyny podmiot gospodarczy na polskim rynku posiadajĈcy
takie uprawnienia.

6. Podsumowanie
ReasumujĈc rozwaİania zwiĈzane z procesem wdraİania uregulowaę unijnych w zakresie licencji i Ĥwiadectw dla maszynistów pojazdów kolejowych naleİy wspomnieþ o zapleczu edukacyjno- technicznym, jakim dysponujĈ koleje niemieckie w swoich oĤrodkach szkoleniowych. W szczegóãowych wymaganiach zawartych w Dyrektywie
Unijnej, jak i w zaleceniach ERA znajdujĈ sič wskazówki zwiĈzane
z samym procesem szkolenia, które precyzyjnie okreĤlajĈ, İe:
1. Powinna istnieþ odpowiednia równowaga mičdzy szkoleniem teoretycznym (wykãady i prezentacje) i szkoleniem praktycznym
(doĤwiadczenie zawodowe, prowadzenie pociĈgu z instruktorem
i bez na linii (w warunkach rzeczywistych);
2. Szkolenie komputerowe powinno byþ indywidualne celem przetestowania potrzeb zwiĈzanych z zasadami ruchu, sygnalizacji
i innych;
3. Szkolenie na symulatorze (nieobligatoryjne) moİe byþ stosowane
celem nabycia bardziej efektywnego i praktycznego warsztatu
maszynisty (W DB AG stosowane od 1996);
4. ZnajomoĤþ szlaku (trasy kolejowej) nabywane jest w warunkach
dziennych i nocnych w towarzystwie drugiego maszynisty.
W Niemczech kaİdy oĤrodek szkoleniowy jest wyposaİony w nowoczesne symulatory. Problematyka zachowania równowagi mičdzy
teoriĈ i praktykĈ podczas warsztatów szkoleniowych dla maszynistów
i wykorzystania do tego nowoczesnych symulatorów jest zagadnieniem na osobny referat.
Kolej niemiecka jest przygotowana na proces wdraİania uregulowaę unijnych (zarzĈdzenie, procedura EBA, dobrze przygotowane
oĤrodki szkoleniowe). Trudno jest przewidzieþ jak bčdzie wyglĈdaão
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wdraİanie obowiĈzujĈcych przepisów na rynku niemieckim. NiewĈtpliwie na ten proces bčdĈ miaãy wpãyw takie czynniki jak zapotrzebowanie rynku na tĈ grupč zawodowĈ, pãace i warunki socjalne oraz
wspóãpraca DB AG z prywatnymi przewoĮnikami i ich dostosowanie
sič do uregulowaę unijnych.
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THE IMPLEMENTATION OF EUROPEAN DIRECTIVE
FOR TRAIN DRIVING LICENCE AND CERTIFICATE
DUE TO GERMAN RAILWAY
Summary
The information on implementation of new European Union referring to driving licence for train driver has been given in the paper. The main assumptions and recommendations of the European Railway Agency that is responsible for the process of changes
implementation by membership countries have been presented.
Keywords: European Union, interoperability, European Railway Agency, driving licence for train driver, Deutsche Bahn
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PROBLEMY ZAKOĘCZENIA LINII DUįYCH
PRČDKOģCI W WČĭLE WROCâAWSKIM
Streszczenie
W artykule podano gãówne zaãoİenia programu budowy kolei duİych prčdkoĤci w Polsce wraz z wyszczególnieniem najwaİniejszych parametrów technicznych zwiĈzanych z geometriĈ
i konstrukcjĈ drogi kolejowej. Scharakteryzowano stan istniejĈcy
wrocãawskiego wčzãa kolejowego, w odniesieniu do którego przedstawiono koncepcje doprowadzenia linii duİych prčdkoĤci do stacji
Wrocãaw Gãówny. Dla rekomendowanej opcji przebiegu linii opisano najwaİniejsze problemy zwiĈzane z geometriĈ ukãadu torowego
i towarzyszĈcymi pracami budowlanymi takimi, jak budowa lub
przebudowa obiektów inİynierskich, czy roboty ziemne.
Sãowa kluczowe: linia Y, kolej duİych prčdkoĤci, wrocãawski
wčzeã kolejowy, szybkie pociĈgi

1. Wstčp
Potrzeba budowy kolei duİych prčdkoĤci (kdp) w Polsce jest bezdyskusyjna. Systemy tego typu kolei z powodzeniem funkcjonujĈ
w takich krajach, jak Francja, Niemcy, Hiszpania, czy Japonia. Wiele innych paęstw, chociaİby takich, jak Turcja, Brazylia, czy Arabia
Saudyjska realizuje lub opracowuje programy budowy linii kolejowych duİych prčdkoĤci. Polska, majĈc strategiczne poãoİenie w Europie ģrodkowej w ciĈgu gãównych korytarzy transportowych, zarówno
o kierunku wschód-zachód, jak i póãnoc-poãudnie, powinna wãĈczyþ
sič moİliwie jak najszybciej w system kolei duİych prčdkoĤci, rozwijany w krajach Europy Zachodniej. Polskč obowiĈzuje respektowa1 dr inĔ., adiunkt, Zakäad Infrastruktury Transportu Szynowego, Instytut InĔynierii Lñdowej, Politechnika Wrocäawska, WybrzeĔe Wyspiaþskiego
27, 50-370 Wrocäaw, tel. 71-3203127, e-mail: radoslaw.mazurkiewicz@pwr.wroc.pl
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nie unijnego ustawodawstwa w dziedzinie transportu i wypracowanej
wspólnej polityki transportowej.
IstniejĈce poãĈczenia kolejowe, charakteryzujĈce sič dãugimi, niekonkurencyjnymi w stosunku do transportu samochodowego, czasami jazdy, a niekiedy takİe znacznymi wydãuİeniami tras (jak np.
poãĈczenie Warszawa – Wrocãaw) stanowiĈ coraz powaİniejszĈ barierč
w prawidãowym rozwoju gospodarczym kraju. Dlatego za cel priorytetowy naleİy uznaþ stworzenie szybkich poãĈczeę mičdzy WarszawĈ
a najwaİniejszymi aglomeracjami w kraju. Innym waİnym celem jest
stworzenie sieci poãĈczeę mičdzynarodowych mičdzy gãównymi metropoliami tej czčĤci kontynentu, przede wszystkim poãĈczeę z Niemcami
i Czechami.
Jako najwaİniejsze przesãanki celowoĤci budowy kolei duİych
prčdkoĤci w Polsce wymienia sič [6]:
- niewystarczajĈcĈ zdolnoĤþ przewozowĈ istniejĈcych linii kolejowych,
- niewystarczajĈcy poziom jakoĤci oferty przewozowej,
- koniecznoĤþ zbudowania brakujĈcych elementów w istniejĈcej
sieci kolejowej.
Uruchamianie linii duİych prčdkoĤci w krajach Europy Zachodniej kaİdorazowo okazywaão sič sukcesem, przejawiajĈcym sič duİym
wzrostem liczby pasaİerów podróİujĈcych na danej relacji i przejčciem
znacznej grupy podróİnych z sektora transportu lotniczego, a takİe
czčĤciowo z sektora motoryzacji indywidualnej. Do waİniejszych zalet
i korzyĤci wynikajĈcych z budowy kolei duİych prčdkoĤci moİna zaliczyþ:
- skrócenie czasu podróİy,
- poprawč jakoĤci podróİy,
- zmniejszenie zatãoczenia na drogach,
- poprawč bezpieczeęstwa w ruchu drogowym,
- zmniejszenie stopnia oddziaãywania transportu na Ĥrodowisko,
- poprawč wizerunku kolei.

2. RzĈdowy program kolei duİych prčdkoĤci w Polsce
W roku 2008 ukazaãa sič Uchwaãa Rady Ministrów w sprawie przyjčcia programu budowy kolei duİych prčdkoĤci w Polsce [5]. Koncep-
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cja spotkaãa sič z duİym poparciem Ĥrodowisk kolejowych, naukowych i zainteresowanych wãadz samorzĈdowych. Wstčpne studium
wykonalnoĤci dla tej inwestycji, zostaão sporzĈdzone na zlecenie PKP
Polskie Linie Kolejowe juİ w roku 2005 przez Centrum Naukowo –
Techniczne Kolejnictwa [2]. Obecnie trwajĈ prace nad sporzĈdzeniem
studium wykonalnoĤci dla budowy linii kdp wraz z analizĈ kosztów
i korzyĤci.
Proponowany ukãad sieci kolei duİych prčdkoĤci w kraju przedstawiono na rys. 1. Zasadniczym szkieletem systemu kdp ma byþ caãkowicie nowa linia kolejowa– tak zwana linia „Y”, o przebiegu: Warszawa
– âódĮ – Poznaę/Wrocãaw, przystosowana do prowadzenia ruchu pociĈgów z prčdkoĤciami nie mniejszymi niİ 300 km/h. Drugim podstawowym elementem sieci kdp ma byþ istniejĈca Centralna Magistrala
Kolejowa, obsãugujĈca relacje Warszawa – Katowice/Kraków, która
bčdzie zmodernizowana do rozwijania prčdkoĤci 250 km/h. RównoczeĤnie planowana jest modernizacja do prčdkoĤci 160 lub 200 km/
h innych najwaİniejszych magistralnych linii kolejowych, objčtych
umowami AGC i AGTC.

Rys. 1. Ukãad projektowanych linii duİych prčdkoĤci i gãównych linii
przeznaczonych do modernizacji (Įródão: PKP PLK)
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Harmonogram realizacji programu budowy linii „Y” przewiduje, İe
prace budowlane rozpocznĈ sič w roku 2014, w latach 2018 – 2020
przeprowadzone zostanĈ testy i próby powykonawcze, natomiast uruchomienie pierwszych przewozów pasaİerskich nastĈpi w roku 2019.

3. Charakterystyka wrocãawskiego wčzãa kolejowego
Wrocãaw posiada znacznie rozbudowany ukãad linii i ãĈcznic kolejowych. Z miasta wybiega promieniĤcie we wszystkich kierunkach
dziewičþ linii. CharakterystycznĈ cechĈ ukãadu sieci kolejowej w wčĮle jest dookolny przebieg torów wokóã centrum miasta. InnĈ bardzo
istotnĈ wãaĤciwoĤciĈ jest wyraĮna niesymetria w ukãadzie linii wprowadzanych do stacji Wrocãaw Gãówny oraz duİa nierównomiernoĤþ
ruchowa obciĈİenia wschodniej i zachodniej gãowicy stacyjnej. Od
strony wschodniej do stacji tej dobiegajĈ linie kolejowe z czterech kierunków (w tym jedna, po której nie prowadzi sič obecnie ruchu pasaİerskiego). Wedãug obowiĈzujĈcego rozkãadu jazdy po liniach przebiegajĈcych przez wschodniĈ gãowicč stacyjnĈ prowadzony jest ruch
pociĈgów w liczbie okoão 80 par na dobč, wliczajĈc równieİ pociĈgi
kursujĈce niecodziennie w okreĤlonych dniach lub okresach. Zachodnia gãowica stacyjna obciĈİona jest ruchem z aİ siedmiu dobiegajĈcych kierunków (z których jeden nie jest eksploatowany w ruchu pasaİerskim). Natčİenie ruchu z tej strony stacji wynosi okoão 135 par
pociĈgów na dobč.
KolejnĈ specyﬁcznĈ cechĈ sieci kolejowej w wčĮle jest geometria
odcinków poãoİonych bezpoĤrednio przy stacji Wrocãaw Gãówny.
Szlaki przylegãe od strony wschodniej posiadajĈ dogodny przebieg
torów, umoİliwiajĈcy po modernizacji rozwiničcie prčdkoĤci rzčdu
120÷160 km/h. Odcinek od strony zachodniej posiada ãuki koãowe
o promieniach 600 m i mniejszych, skomplikowane drogi zwrotnicowe (zwãaszcza w rejonie posterunku odgaãčĮnego Grabiszyn i stacji
Wrocãaw Mikoãajów), znacznĈ liczbč mostów i wiaduktów, przy jednoczesnym przebiegu torów przez gčsto zabudowany teren miejski.
PrčdkoĤþ drogowa z uwagi na geometrič ukãadu torowego wynosi na
kilku odcinkach 60, a nawet miejscami 40 km/h i praktycznie nie ma
wičkszych moİliwoĤci jej podwyİszenia bez przesuwania torów poza
obszar kolejowy na tereny miejskie.
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Schematyczny ukãad linii kolejowych w wčĮle wrocãawskim przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat sieci kolejowej wčzãa wrocãawskiego

4. Opcje wprowadzenia linii duİych prčdkoĤci do wčzãa wrocãawskiego
W pracy [2] przedstawiono siedem ogólnych wariantów przebiegu
linii duİych prčdkoĤci. Poãoİenie geograﬁczne Wrocãawia wzglčdem
Warszawy narzuca doprowadzenie nowego poãĈczenia z kierunku
wschodniego lub póãnocno-wschodniego. MajĈc na wzglčdzie przebieg
istniejĈcych linii kolejowych, ograniczenia wynikajĈce z zagospodarowania terenów oraz zãoİonĈ sieþ wodnĈ, przebieg trasy kdp w rejonie
wčzãa wrocãawskiego dla wszystkich opracowywanych wariantów zostaã ograniczony do dwóch opcji:
• opcja 1. (rys. 3 – kolor czerwony): wãĈczenie torów kdp w istniejĈcĈ sieþ kolejowĈ w rejonie OleĤnicy, a dalej doprowadzenie
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linii do stacji Wrocãaw Gãówny po torach linii nr 143, 271 i 273
od strony zachodniej przez stacje Wrocãaw Psie Pole i Wrocãaw
Nadodrze,
• opcja 2. (rys. 3 – kolor zielony): wãĈczenie torów kdp w istniejĈcĈ sieþ kolejowĈ w rejonie Czernicy Wrocãawskiej, a nastčpnie
wprowadzenie linii do stacji Wrocãaw Gãówny po torach linii nr
277 i 132 od strony wschodniej przez stacjč Wrocãaw Brochów.

Rys. 3. Opcje przebiegu linii duİych prčdkoĤci w wčĮle wrocãawskim

Zarówno w studium [2], jak i w innych opracowaniach, jako korzystniejszĈ uwaİa sič opcjč 2., przebiegajĈcĈ przez Czernicč. Jako
istotne zalety tej opcji moİna wymieniþ:
- moİliwoĤþ osiĈgničcia prčdkoĤci 100 km/h i wyİszych na caãej
dãugoĤci odcinka,
- korzystniejszĈ geometrič linii (wičksze promienie ãuków koãowych) i znacznie wičksze moİliwoĤci przeprowadzania korekt
przebiegu torów w planie,
- niewielkie zewnčtrzne ograniczenia pasa terenu zajmowanego
przez linič (przebieg linii po terenach kolejowych, wzdãuİ stacji
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postojowej, stacji trakcyjnej, stacji rozrzĈdowej oraz w wičkszoĤci w sĈsiedztwie terenów przemysãowych).
- znacznie mniejszĈ liczbč obiektów inİynierskich, zwãaszcza wiaduktów nad drogami,
- mniejsze obciĈİenie ruchowe wschodniej gãowicy stacji Wrocãaw
Gãówny.
Wobec powyİszych konkluzji, w dalszej czčĤci referatu zajčto sič
analizowaniem tylko wariantu przebiegajĈcego od strony Czernicy
Wrocãawskiej, pomijajĈc opcjč wprowadzenia linii kdp do wčzãa przez
stacjč Wrocãaw Nadodrze.

5. Gãówne zaãoİenia i parametry techniczne przyjčte dla linii
duİych prčdkoĤci „Y”
W oparciu o doĤwiadczenia krajów, w których koleje duİych prčdkoĤci sĈ juİ eksploatowane, proponuje sič przyjčcie dla linii „Y” nastčpujĈcych parametrów technicznych zwiĈzanych z geometriĈ i konstrukcjĈ drogi kolejowej [1, 2]:
y minimalne promienie ãuków koãowych w torach gãównych:
- wartoĤþ zasadnicza R = 6000 m dla v = 350 km/h,
- wartoĤþ wyjĈtkowa 4500 m dla v = 300 km/h,
- na obszarach aglomeracji miejskich wartoĤci promieni ãuków
bčdĈ mniejsze, uzaleİnione od miejscowych warunków terenowych i istniejĈcej zabudowy,
y maksymalne dopuszczalne pochylenia podãuİne torów gãównych:
- zalecane i = 15 ‰,
- dopuszczalne i = 20 ‰,
y minimalny promieę ãuku pionowego:
wartoĤþ zasadnicza R = 25000 m,
wartoĤþ wyjĈtkowa R = 20000 m,
y rozstaw osiowy torów: 4,75 m, zarówno na szlakach, jak i na
stacjach,
y przechyãka:
- wartoĤþ zalecana 160 mm,
- wartoĤþ maksymalna 180 mm,
y dopuszczalne przyspieszenie niezrównowaİone: adop = 0,6 m/s2,
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y maksymalny pionowy nacisk dynamiczny koãa na szynč:
- dla v  250 km/h (v > 200 km/h): Pd = 180 kN,
- dla v > 250 km/h i v  300 km/h: Pd =170 kN,
- dla v > 300 km/h: Pd = 160 kN,
y maksymalny pionowy nacisk statyczny osi pojazdów:
- dla v  250 km/h: Po = 180 kN/oĤ dla osi napčdnej i Po =170
kN/oĤ dla osi tocznej,
- dla v > 250 km/h: Po =170 kN/oĤ,
y rozjazdy:
- dla prčdkoĤci do 350 km/h w torze zasadniczym i 160 km/h
w torze zwrotnym: Rz-60E1-10000/4000-1:32,050 (rozjazd
z ruchomym dziobem krzyİownicy i krzywĈ przejĤciowĈ w torze zwrotnym),
- dla prčdkoĤci do 350 km/h w torze zasadniczym i 100 km/
h w torze zwrotnym: Rz-60E1-3000/1500-1:18,132 (rozjazd
z ruchomym dziobem krzyİownicy i krzywĈ przejĤciowĈ w torze zwrotnym) lub: Rz-60E1-1200-1:18,5 (rozjazd z ruchomym dziobem krzyİownicy bez krzywej przejĤciowej w torze
zwrotnym),
- w wčzãach kolejowych na obszarach aglomeracji miejskich
i na wykorzystywanych istniejĈcych odcinkach linii kolejowych: Rz-60E1-760-1:14 lub: Rz-60E1-500-1:12,
y wysokoĤþ peronów: 550 lub 760 mm nad gãówkĈ szyny.

6. Wybrane problemy wprowadzenia linii kdp do wčzãa wrocãawskiego
6.1.Stacja Czernica Wrocãawska
Wszystkie dotychczas opracowywane warianty wprowadzenia linii
kdp do stacji Wrocãaw Gãówny od strony wschodniej zakãadajĈ jej prowadzenie w sĈsiedztwie stacji Czernica Wrocãawska i dalszy jej przebieg wzdãuİ istniejĈcej linii nr 277. PoãĈczenie linii duİych prčdkoĤci
z tĈ liniĈ powinno byþ zrealizowane w sĈsiedztwie zachodniej gãowicy
stacji Czernica Wrocãawska. Ukãad torowy rozgaãčzienia musi zostaþ
podporzĈdkowany dla jazdy po torach linii duİych prčdkoĤci (kierunek
zasadniczy na wprost). Proponowane rozjazdy, to Rz-60E1-500-1:12,
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których promieę jest wystarczajĈcy ze wzglčdu na prčdkoĤþ pociĈgów
jadĈcych po linii 277 przez stacjč Czernica Wrocãawska.
Gãównym problemem jest niewielka iloĤþ miejsca do wykonania
rozgaãčzienia, z jednej strony ograniczonego ukãadem torowym stacji, a z drugiej - poczĈtkiem mostu na rzece Odra. Ponadto pomičdzy
mostem a gãowicĈ stacyjnĈ istniejĈcy tor przebiega w ãuku o promieniu okoão 900 m, w zwiĈzku z czym poãĈczenie obu linii naleİy wykonaþ bezpoĤrednio przy poczĈtku mostu. Nowobudowane rozgaãčzienie linii, przy zaãoİeniu rozjazdów o skosie 1:12, zabierze dãugoĤþ
nie mniejszĈ, niİ 170 m. Spowoduje to koniecznoĤþ korekty przebiegu
toru gãównego zasadniczego linii 277 na podejĤciu do zachodniej gãowicy stacji Czernica, zwiĈzanej ze zmianĈ (zmniejszeniem) promienia
ãuku. Proponowany schemat poãĈczenia linii kdp z torami istniejĈcymi pokazano na rys. 4.

Rys. 4. Schemat poãĈczenia linii kdp z liniĈ nr 277. Po lewej stronie zaznaczono poczĈtek mostu na Odrze

6.2.Szlak Czernica Wrocãawska – Siechnice
Obecnie linia nr 277 na odcinku Czernica Wrocãawska – Siechnice
jest jednotorowa. Do koęca drugiej wojny Ĥwiatowej istniaã drugi tor,
jednak zostaã on rozebrany. Budowa linii kolei duİych prčdkoĤci wymaga odtworzenia drugiego toru na tym szlaku. Budowle ziemne posiadajĈ szerokoĤci przewidziane do prowadzenia dwóch torów i znajdujĈ sič w caãoĤci na terenie kolejowym, wičc dobudowa drugiego toru
nie powinna stwarzaþ wičkszych problemów. Geometria linii nr 277
na tym odcinku, z wyjĈtkiem rejonu przystanku Zakrzów Kotowice,
pozwala uzyskaþ prčdkoĤci rzčdu 140÷160 km/h.
Gãównym problemem na odcinku Czernica Wrocãawska – Siechnice jest koniecznoĤþ zmodernizowania przepraw mostowych przez
Odrč (gãówny nurt i starorzecze) i przez Oãawč. Wszystkie istniejĈce
mosty, poãoİone na przedmiotowym szlaku, sĈ jednotorowe. Obecnie
nie ma niektórych przčseã mostowych pod drugi tor, lecz przyczóãki
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i ﬁlary posiadajĈ wystarczajĈce szerokoĤci do posadowienia brakujĈcych konstrukcji. Oprócz koniecznoĤci wykonania nowych przčseã
mostowych pod drugi tor niezbčdna bčdzie konserwacja istniejĈcych
stalowych konstrukcji mostów.
Problematyczna jest takİe moİliwoĤþ i celowoĤþ korekty (zwičkszanie promienia) ãuków koãowych na przedmiotowym szlaku w celu uzyskania wičkszych prčdkoĤci, co zwiĈzane jest z koniecznoĤciĈ przesuwania osi istniejĈcych torów poza teren kolejowy. Sytuacja taka
ma miejsce gãównie w rejonie przystanku osobowego Zakrzów Kotowice, gdzie linia przebiega przez tereny leĤne i obszary chronionego
krajobrazu. Ze wzglčdu na bliskoĤþ stacji docelowej Wrocãaw Gãówny
i przebieg linii kdp w sĈsiedztwie stacji Wrocãaw Brochów, gdzie wystčpujĈ miejsca ograniczajĈce prčdkoĤþ, dĈİenie do uzyskania prčdkoĤci wičkszych niİ 140÷160 km/h na szlaku Czernica Wrocãawska
– Siechnice nie jest konieczne.
6.3.Stacja Siechnice
IstniejĈcy ukãad torowy stacji Siechnice bčdzie wymagaã niewielkich korekt w zwiĈzku z odtworzeniem drugiego toru na linii 277.
W kierunku stacji Wrocãaw Brochów wybiegajĈ obecnie trzy tory: dwa
przeznaczone dla ruchu towarowego i jeden dla ruchu pasaİerskiego, przy czym ukãad torowy podporzĈdkowany jest linii pasaİerskiej.
Przebudowa polegaþ bčdzie przede wszystkim na zabudowaniu kilku
niezbčdnych rozjazdów w ciĈgu ukãadanego nowego toru oraz na modernizacji peronów.
6.4.Szlak Siechnice - Wrocãaw Brochów
Na caãej dãugoĤci tego trzytorowego szlaku konieczne bčdzie dobudowanie czwartego toru w celu umoİliwienia prowadzenia ruchu
pasaİerskiego po linii kolei duİych prčdkoĤci dwoma torami i rozdzielenia ruchu pasaİerskiego od towarowego. PociĈgnie to za sobĈ
koniecznoĤþ poszerzenia nasypów, budowy nowego przčsãa mostowego pod czwarty tor na rzece Szalonej i poszerzenia Ĥwiatãa wiaduktu
w ciĈgu drogi krajowej nr 94. Z uwagi na ukãad torowy stacji Siechnice i zgodnie z rekomendowanym sposobem dalszego prowadzenia
torów linii kdp w kierunku stacji Wrocãaw Gãówny, dobudowywany
tor powinien znaleĮþ sič po stronie poãudniowo-wschodniej wzglčdem
torów istniejĈcych.
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6.5.Stacja Wrocãaw Brochów
Na tej stacji nastčpuje poãĈczenie linii nr 277, po której ma przebiegaþ projektowana linia kdp, z magistralnĈ liniĈ nr 132 znaczenia
mičdzynarodowego (E30). JednoczeĤnie znajduje sič tu teİ duİa stacja rozrzĈdowa. Ze wzglčdu na ukãad torowy stacji Siechnice jako
najwãaĤciwszy naleİy uznaþ wariant prowadzenia torów linii duİych
prčdkoĤci od strony poãudniowo-zachodniej, którčdy przebiegajĈ tory
gãówne linii 132. RozwiĈzanie takie umoİliwia ponadto zgrupowanie
obok siebie torów linii kdp i linii nr 132 (E30), po których jest prowadzony ruch pasaİerski, i wykluczenie kolizji z torami przeznaczonymi dla ruchu towarowego i bocznicami. JednoczeĤnie pojawia sič
koniecznoĤþ wybudowania kilku wiaduktów w celu bezkolizyjnego pokonania torów linii nr 132 i 349.
Jako najwãaĤciwszy uwaİa sič kierunkowy ukãad torów linii duİych
prčdkoĤci i linii nr 132 do miejsca ich poãĈczenia. Moİliwe jest prowadzenie niezaleİne torów obu linii na caãym odcinku Wrocãaw Brochów
– Wrocãaw Gãówny (cztery tory) lub wspólne (dwa tory), z wykonaniem
rozgaãčzienia w rejonie istniejĈcego posterunku Wrocãaw Brochów
WBA.
Przy zaãoİeniu prowadzenia ruchu na linii duİych prčdkoĤci i linii
nr 132 po wspólnych torach (opcja dwutorowa), na nowym posterunku
odgaãčĮnym powinny zostaþ uãoİone rozjazdy Rz-60E1-1200-1:18,5,
aby w jak najmniejszym stopniu ograniczyþ prčdkoĤþ pociĈgów poruszajĈcych sič na kierunku zwrotnym. Ze wzglčdu na minimalizacjč
zajčcia terenu, robót ziemnych i uproszczenie geometrii rozgaãčzienia,
kierunek zwrotny rozjazdów naleİy przyjĈþ dla ruchu po torach linii
duİej prčdkoĤci, przy zastosowaniu ãuku koãowego w torze nr 1 (w kierunku Wrocãawia Gã.) za rozgaãčzieniem o promieniu nie mniejszym
niİ R=2150 m bez koniecznoĤci stosowania krzywych przejĤciowych.
Tor nr 1 linii duİych prčdkoĤci moİe zostaþ doprowadzony do nowego
posterunku odgaãčĮnego po istniejĈcym torze linii nr 277, przekraczajĈc istniejĈcym wiaduktem tory linii nr 349, prowadzĈce do stacji rozrzĈdowej Wrocãaw Brochów. Tor nr 2 linii kdp, obecnie nieistniejĈcy,
powinien przekroczyþ bezkolizyjnie linie 349 i 132 i podejĤþ do posterunku odgaãčĮnego od strony poãudniowo-zachodniej. Proponowany
schemat ukãadu torowego w rejonie nowego posterunku odgaãčĮnego
Wrocãaw Brochów WBA pokazano na rys. 5.
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Rys. 5. Schemat ukãadu torowego poãĈczenia linii kdp i linii nr 132 w rejonie poãudniowo-wschodniej gãowicy stacji Wrocãaw Brochów

W przypadku prowadzenia ruchu na linii duİych prčdkoĤci i linii
nr 132 po oddzielnych torach (opcja czterotorowa), przystanek osobowy Wrocãaw Brochów wymaga poszerzenia. W tej sytuacji najwãaĤciwszym rozwiĈzaniem byãoby czčĤciowe wykorzystanie terenów stacji
rozrzĈdowej, poãĈczone z likwidacjĈ dwóch torów grupy przyjazdowej
na kierunku zachód-wschód i wykonaniem robót ziemnych polegajĈcych na obniİeniu poziomu równi stacyjnej grupy przyjazdowej na
szerokoĤci likwidowanych torów do wysokoĤci torowiska przystanku
osobowego. Przyjčcie takiej koncepcji nie wymagaãoby wykupu jakichkolwiek gruntów obcych.
6.6.Szlak Wrocãaw Brochów – Wrocãaw Gãówny
Jak juİ napisano w punkcie 6.5, na szlaku Wrocãaw Brochów –
Wrocãaw Gãówny moİliwe jest wspólne prowadzenie ruchu pociĈgów
jeİdİĈcych na linii duİych prčdkoĤci i linii nr 132 po dwóch torach
lub rozdzielenie ruchu na tych liniach aİ do stacji Wrocãaw Gãówny
(cztery tory).
Wersja dwutorowa prowadzenia ruchu po tym szlaku nie stwarza
İadnych problemów, gdyİ bčdzie odbywaþ sič on na caãej dãugoĤci
odcinka po torach istniejĈcych.
Gãównym problemem rozdzielenia ruchu na cztery tory jest przebieg linii 132 i kdp pod kilkoma wiaduktami (wiadukt kolejowy – linia
nr 349, kãadka – ul. Brochowska, wiadukt drogowy – ul. Karwięska),
co wymagaþ bčdzie poszerzenia ich Ĥwiatãa i czčĤciowego wykupu
gruntów. W tej opcji konieczna bčdzie takİe przebudowa poãudniowowschodniej gãowicy stacji Wrocãaw Gãówny, gdzie zbiegajĈ sič tory linii
nr 132, 276 i 285 oraz linii towarowej od stacji rozrzĈdowej Wrocãaw
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Brochów nr 763. Przeprowadzenie nowych torów gãównych linii kdp
w sĈsiedztwie stacji postojowej i stacji trakcyjnej Wrocãaw Gãówny nie
stwarza problemów terenowych ani geometrycznych.
W pracy [2] rozwaİa sič takİe opcjč przyjčcia szlaku Wrocãaw Brochów – Wrocãaw Gãówny jako trzytorowego, rozdzielajĈc tory nr 1 linii nr 132 i linii duİych prčdkoĤci w kierunku wjazdowym do stacji
Wrocãaw Gãówny oraz przyjmujĈc jeden wspólny tor wyjazdowy nr
2 z tej stacji dla obu linii. Rozgaãčzienie torów obu linii przewiduje
sič wykonaþ na odcinku Wrocãaw Brochów P.O. – Wrocãaw Brochów
WBA. WykorzystujĈc dla potrzeb linii kdp jeden z dwóch torów linii nr
763, eksploatowanej wyãĈcznie w ruchu towarowym o niewielkim natčİeniu, moİliwe jest przeprowadzenie wszystkich torów pod powyİej
wspomnianymi wiaduktami bez koniecznoĤci ich przebudowy i poszerzania Ĥwiatãa. W tym przypadku maão obciĈİona ruchowo linia nr
763 zostaãaby przeksztaãcona z dwutorowej w jednotorowĈ.
6.7. Stacja Wrocãaw Gãówny
Obecnie stacja osobowa Wrocãaw Gãówny jest poddana gruntownej
modernizacji. W zakresie ukãadu torowego stacji przebudowa polega
mičdzy innymi na:
- wydãuİeniu peronów 1 i 2 do dãugoĤci 300 m,
- wydãuİeniu peronu 3 do dãugoĤci 400 m,
- likwidacji niektórych torów İeberkowych, umoİliwiajĈcej wydãuİenie peronów,
- zmianie lub likwidacji niektórych rozjazdów,
- korekcie geometrii niektórych torów w zwiĈzku z powyİej wymienionymi zmianami wprowadzonymi w ukãadzie torowym.
DãugoĤci torów przyperonowych po modernizacji zestawiono w tablicy nr 1.
Tab. 1. Zestawienie dãugoĤci torów przyperonowych i peronów na stacji
Wrocãaw Gãówny [3]

Numer

Numer

toru

peronu

ogólna

budowlana

uĪyteczna

1
1
2
2
3

992
880
929
696
626

660
544
548
489
482

379
335
387
361
397

1
2
3
4
5

DáugoĞci [m]

DáugoĞü krawĊdzi
peronowej
[m]
300
300
300
300
400
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6
7
8
9
10

3
4
4
5
5

882
709
624
218
431

610
508
451
141
298

403
405
378
100
209

400
345
345
206,50

Uwaga: tablica nie zawiera danych o tymczasowym peronie nr 6.

W tablicy 2 podano dãugoĤci elektrycznych zespoãów trakcyjnych
osiĈgajĈcych prčdkoĤþ v  300 km/h, eksploatowanych obecnie
w krajach posiadajĈcych linie kolejowe duİych prčdkoĤci.
Tab. 2. DãugoĤci elektrycznych zespoãów trakcyjnych eksploatowanych na
liniach duİych prčdkoĤci w Europie [7]

Kraj
Niemcy
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja/Wielka Brytania
Francja/Belgia/Holandia
Wáochy
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania

elektryczne
skáady
zespolone
ICE3
TGV-Reseau
TGV-Duplex
TGV-Est
AGV
Eurostar
Thalys
ETR 500
AVE S-100
AVE S-102
AVE S-103

DáugoĞü
caákowita
[m]
200/400
200/400
200/400
200/400
130/260
394
200/400
354
200/400
200/400
200/400

PrĊdkoĞü
maksymalna
[km/h]
330
320
320
320
360
300
320
300
300
330
350

PorównujĈc dãugoĤci obecnie produkowanego taboru, przeznaczonego do eksploatacji na liniach duİych prčdkoĤci, z dãugoĤciami peronów podanymi w tablicy 1., moİna zauwaİyþ, İe w przypadku stosowania na linii duİych prčdkoĤci „Y” skãadów podwójnych, majĈcych
najczčĤciej dãugoĤþ okoão 400 m, do ich przyjmowania przystosowany
bčdzie tylko peron nr 3, co stwarzaþ moİe pewne ograniczenia ruchowe. Przy stosowaniu pojedynczych skãadów zespolonych, za czym
mogĈ przemawiaþ prognozowane wielkoĤci potoków pasaİerów w relacji Warszawa-Wrocãaw, pociĈgi duİych prčdkoĤci moİna bčdzie przyjmowaþ przy czterech peronach na torach 1÷8, co da peãnĈ swobodč
ruchowĈ przy ewentualnych zaburzeniach w punktualnoĤci przyjazdów pociĈgów.
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7. Podsumowanie
Dotychczasowe wstčpne studia przebiegu linii duİych prčdkoĤci
pozwoliãy dojĤþ do wniosku, İe istniejĈ dwa najkorzystniejsze sposoby
wprowadzenia tej linii do wčzãa wrocãawskiego: od strony poãudniowowschodniej przez stacje Siechnice i Wrocãaw Brochów oraz od strony
póãnocno-wschodniej przez stacje Wrocãaw Psie Pole i Wrocãaw Nadodrze. OpcjĈ rekomendowanĈ jest doprowadzenie linii kdp do stacji
Wrocãaw Gãówny od strony poãudniowo-wschodniej. Prowadzenie linii
duİych prčdkoĤci zgodnie z tĈ koncepcjĈ pozwala na odcinkach istniejĈcych, po zrealizowaniu niewielkich korekt geometrycznych, uzyskaþ prčdkoĤci pociĈgów przekraczajĈce 100 km/h, a na wielu fragmentach odcinka sičgajĈce 120÷160 km/h, co nie jest moİliwe przy
wprowadzeniu linii kdp od strony stacji Wrocãaw Nadodrze.
Do gãównych dylematów i problemów wprowadzenia linii duİych
prčdkoĤci od strony Czernicy Wrocãawskiej (poãudniowo-wschodniej)
moİna zaliczyþ:
- poãĈczenie linii kdp z liniĈ nr 277 w rejonie stacji Czernica Wrocãawska, gdzie wystčpujĈ duİe ograniczenia terenowe ze wzglčdu na bliskoĤþ mostu na Odrze i wystčpowanie ãuku koãowego
o promieniu nie przekraczajĈcym 1000 metrów,
- celowoĤþ korekty ãuków koãowych w rejonie przystanku osobowego Zakrzów Kotowice; dyskusyjne moİe byþ w tym przypadku
uzyskanie kompromisu mičdzy podwyİszeniem prčdkoĤci pociĈgów, a zwičkszeniem kosztów caãoĤci inwestycji (wykup gruntów, wičksze roboty ziemne) i uwzglčdnieniem argumentów ekologicznych,
- przebudowč posterunku odgaãčĮnego Wrocãaw Brochów WBA,
- sposób prowadzenia torów kdp na odcinku Wrocãaw Brochów
– Wrocãaw Gãowny.
- Ponadto do przedsičwzičþ majĈcych istotny wpãyw na caãkowite koszty prac zwiĈzanych z wprowadzeniem linii kdp do wčzãa
wrocãawskiego moİna zaliczyþ:
- koniecznoĤþ budowy drugiego toru w ciĈgu linii nr 277 na odcinku Czernica Wrocãawska – Wrocãaw Brochów,
- koniecznoĤþ odbudowy przčseã mostowych na przeprawach
przez rzeki Odrč i Oãawč.
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PROBLEMS OF HIGH SPEED LINE ENDING
IN WROCâAW RAILWAY NODE
Summary
The main foundations of the program of high speed railway line
building in Poland have been given in the paper. The most important technical parameters connected with geometry and construction of the railway line have been speciﬁed. The existing state of
Wrocãaw railway node has been characterized. The conceptions of
the high speed line layout to Wrocãaw Gãówny station have been
also presented in the article. The most important problems, connected with the geometry of track layout and with building works
such as construction or reconstruction bridges and viaducts or terrestrial works, have been described for recommended option of
line layout.
Keywords: „Y” line, high speed line, high speed railway, Wrocãaw railway node, high speed trains
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ROZWÓJ SYSTEMÓW SRK
NA SIECI PKP PLK S.A.
Streszczenie
W artykule, na przykãadzie Zakãadu Linii Kolejowych w Kielcach, zaprezentowano wybrane, symptomatyczne zjawiska
zachodzĈce w eksploatacji systemów srk. Wskazano czynniki
wpãywajĈce na rozwój systemów srk, obszary niezbčdnych prac
rozwojowych oraz potrzebč zastosowania podejĤcia systemowego w dziaãaniach modernizacyjnych. Zwrócono uwagč na niepokojĈce zjawiska zachodzĈce w organizacji systemu eksploatacji
urzĈdzeę srk.
Sãowa kluczowe: systemy srk, organizacja systemu utrzymania, dziaãalnoĤþ rozwojowa i innowacyjna, podejĤcie systemowe

1. Wprowadzenie
Celem artykuãu jest zainicjowanie dyskusji, która powinna doprowadziþ do podjčcia prac nad przygotowaniem strategii rozwoju caãej
branİy urzĈdzeę sterowania ruchem kolejowym. Sprawne funkcjonowanie systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym w istotny sposób wpãywa na efektywnoĤþ, jakoĤþ i bezpieczeęstwo realizacji
procesu przewozowego. Zapewnienie i utrzymanie wymaganej funkcjonalnoĤci, a jednoczeĤnie wysokiej trwaãoĤci i niezawodnoĤci urzĈdzeę srk wymaga prowadzenia prac badawczych i rozwojowych, które
umoİliwiĈ powstawanie i wdraİanie nowych, doskonalszych rozwiĈzaę technicznych i organizacyjnych.

1 inĔ., Dyrektor Zakäadu Linii Kolejowych w Kielcach
2 dr inĔ., pracownik w Instytucie Kolejnictwa oraz Wydziaäu Transportu Politechniki Warszawskiej w Warszawie
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WĤród podstawowych czynników wpãywajĈcych na rozwój systemów sterowania ruchem kolejowym moİna wskazaþ [1]:
x aktualny stan techniczny urzĈdzeę,
x wzrost wymagaę dotyczĈcych jakoĤci i regularnoĤci ruchu pociĈgów,
x wzrost wymagaę dotyczĈcych bezpieczeęstwa w ruchu kolejowym,
x wzrost wymagaę dotyczĈcych przepustowoĤci linii i stacji,
x aktualne i prognozowane potrzeby przewozowe w ujčciu jakoĤciowym i iloĤciowym,
x wymagania wynikajĈce z udziaãu kolei polskich w realizacji
przedsičwzičþ ponad-narodowych (TSI, TEN-T itp.),
x zmiany poziomu zatrudnienia,
x moİliwoĤci technologiczne i ﬁnansowe zarzĈdu kolejowego,
x wãaĤciwoĤci eksploatacyjne systemów sterowania.
Efektywne i przemyĤlane dziaãania prorozwojowe w obszarze srk
sĈ szczególnie potrzebne z uwagi na zróİnicowane natčİenie ruchu
pociĈgów na poszczególnych ciĈgach (relacjach) komunikacyjnych,
znaczne zróİnicowanie taboru oraz wzrost jego prčdkoĤci. Szczególne
wyzwanie powodujĈ plany budowy i eksploatacji Kolei Duİych PrčdkoĤci, ale jest to temat na odrčbne opracowanie.

2. Branİa automatyki w Zakãadzie Linii Kolejowych w Kielcach
2.1. Stan aktualny i kierunki rozwoju urzĈdzeę srk w okresie
ostatnich 3 lat
Zakãad Linii Kolejowych w Kielcach (rys. 1) eksploatuje róİnorodne urzĈdzenia srk, od kluczowych (z sygnalizacjĈ ksztaãtowĈ na linii
Wãoszczowice – Chmielów) po urzĈdzenia komputerowe na Centralnej Magistrali Kolejowej. Ta sama cecha róİnorodnoĤci dotyczy stanu
i poziomu utrzymania tych urzĈdzeę.
W okresie ostatnich kilku lat nastĈpiãa znaczĈca zmiana w technologii wykonania urzĈdzeę srk. Na linii CMK dwie stacje i jeden posterunek odgaãčĮny zostaãy wyposaİone w urzĈdzenia komputerowe, na
pozostaãych stacjach tej linii napčdy zwrotnicowe EEA 4 zastĈpiono
nowszymi, o innej konstrukcji. UrzĈdzenia sbl z systemami kontroli
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niezajčtoĤci torów dziaãajĈcymi w oparciu o bezzãĈczowe obwody torowe wyposaİono w ukãady liczników osi. Wszystkie te dziaãania dotyczĈce CMK wynikajĈ z potrzeby dostosowania urzĈdzeę srk do nowych uwarunkowaę techniczno - eksploatacyjnych i inwestycyjnych.
I tak np. liczniki osi zastosowano w celu uniezaleİnienia sič od zwarþ
toków szynowych powodowanych pracami inwestycyjnymi na obiektach inİynieryjnych (konstrukcje odciĈİajĈce itp.). W stacji Wãoszczowa Póãnoc jest testowany rozjazd wraz z napčdem hydraulicznym jako
ukãad potencjalnie moİliwy do zastosowania na KDP.

Rys. 1. Mapa sieci kolejowej – Zakãad Linii Kolejowych Kielce

Na linii 61 uruchomiono pierwszy posterunek zdalnie sterowany
polskiej konstrukcji. Podobne zdalnie sterowane posterunki uruchomiono na liniach 64 i 70. Powszechnym dzisiaj rozwiĈzaniem sĈ monitorowane, zdalnie sterowane przejazdy kolejowe kategorii A.
BiorĈc pod uwagč uruchamiane na sieci PLK rozwiĈzania typu LCS,
czy teİ systemy dyspozytorskiego sterowania caãymi odcinkami linii
kolejowych naleİy zwróciþ uwagč, İe wdraİanie nowych technologii
w branİy automatyki kolejowej ma miejsce i zastosowanie nie tylko na
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liniach najwaİniejszych i maksymalnie obciĈİonych (CMK) ale takİe
na liniach z niewielkim obciĈİeniem (np. linia 70).
ZnaczĈcym skokiem technologicznym jest budowa ETCS poziomu
I na linii CMK. Proces inwestycyjny trwa. TrwajĈ prace montaİowe,
a testowanie urzĈdzeę i zakoęczenie pierwszego etapu jest przewidziane na koniec roku 2011.
2.2. Potencjaã kadrowy branİy – organizacja utrzymania urzĈdzeę
Obsãugč technicznĈ wszystkich urzĈdzeę srk oraz 14 urzĈdzeę
diagnostyki stanów awaryjnych taboru wykonujĈ w zakãadzie 94
osoby, w tym 8 osób nadzoru i 5 osób zajmujĈcych sič diagnostykĈ.
W okresie ostatnich 3 lat ubyão w sposób naturalny 13 osób, a zatrudniono 10. W sposób odczuwalny wystčpujĈ problemy z realizacjĈ
wszystkich planowanych zabiegów obsãugi technicznej urzĈdzeę srk,
w tym z wykonaniem przeglĈdów okresowych zgodnie z Art. 62 Prawa
Budowlanego. Dla zrealizowania niezbčdnych przeglĈdów, w latach
2009 - 2011 czčĤciowo zlecono ich wykonanie podmiotom zewnčtrznym.
Zarysowuje sič powaİny problem z pozyskaniem pracowników
z odpowiednim wyksztaãceniem, a nastčpnie z ich wyszkoleniem dla
uzyskania potrzebnych kwaliﬁkacji i uprawnieę.

3. PodejĤcie systemowe w rozwoju urzĈdzeę srk
W cyklu İycia systemów sterowania ruchem kolejowym moİna
wskazaþ kilka nastčpujĈcych po sobie faz.
W fazie wartoĤciowania powstaje koncepcja urzĈdzenia (systemu),
sĈ okreĤlane potrzeby i cele jakim urzĈdzenie ma sãuİyþ. Jest to najistotniejsza faza z punktu widzenia efektywnoĤci realizacji przyszãych
zadaę.
W fazie projektowania i konstruowania okreĤlany jest sposób dziaãania urzĈdzenia, powstaje koncepcja ukãadów przetwarzania energii
i informacji, struktury podzespoãów i wzajemnych powiĈzaę elementów. Ksztaãtowana jest wymagana skutecznoĤþ dziaãania, a takİe efektywnoĤþ i niezawodnoĤþ eksploatacyjna. Nastčpuje dobór materiaãów,
z których sĈ wykonane elementy urzĈdzenia, a takİe okreĤlane ich
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cechy geometryczne i dynamiczne. Dwie pierwsze fazy majĈ zasadniczy wpãyw zarówno na efektywnoĤþ procesu wytwarzania urzĈdzenia
jak teİ jego póĮniejszej eksploatacji (w tym cechy uİytkowe, trwaãoĤþ,
niezawodnoĤþ, podatnoĤþ obsãugowĈ i diagnostycznĈ, metody realizacji prac obsãugowych itp.).
W fazie wytwarzania nastčpuje materialna budowa urzĈdzenia,
w oparciu o zaãoİenia przyjčte w poprzednich fazach jego cyklu İycia.
Odstčpstwo od wypracowanych zasad moİe spowodowaþ, İe urzĈdzenie nie uzyska zaplanowanych parametrów funkcjonowania.
Ostatnim okresem istnienia urzĈdzenia jest faza eksploatacji. W tej
fazie urzĈdzenie jest uİytkowane, wystčpujĈ takİe procesy starzenia
i zuİywania sič jego elementów prowadzĈce do obniİania wartoĤci
uİytkowej. JednoczeĤnie sĈ realizowane dziaãania obsãugowe (potocznie nazywane utrzymaniem) podtrzymujĈce lub przywracajĈce wymagany stan zdatnoĤci urzĈdzenia. Faza eksploatacji przynosi korzyĤci
wãaĤcicielowi urzĈdzenia dzički realizacji zaãoİonych funkcji, a jednoczeĤnie wymaga znacznych nakãadów niezbčdnych dla odtwarzania
jego potencjaãu uİytkowego. Faza eksploatacji obejmuje okres od momentu wytworzenia urzĈdzenia do jego ﬁzycznej likwidacji.
We wszystkich fazach cyklu İycia urzĈdzeę srk sĈ realizowane celowe dziaãania ludzi. Miejscem tych dziaãaę sĈ otwarte systemy spoãeczno-techniczne nazywane systemami dziaãania. Podmiotem w tych
systemach jest zawsze czãowiek. Kaİdy system, w którym jest eksploatowane urzĈdzenie srk posiada swoje otoczenie (techniczne, spoãeczne, prawne itp.), jest takİe elementem innych, wičkszych systemów.
Z uwagi na otwartoĤþ systemów, wystčpujĈ mičdzy nimi oddziaãywania, które naleİy uwzglčdniaþ przed wprowadzeniem istotnych zmian
w strukturze lub zasadach funkcjonowania.
Rozwój urzĈdzeę srk jest zwiĈzany z wprowadzaniem postčpu
w róİnych systemach dziaãania. Wymaga stosowania podejĤcia systemowego oraz wiedzy systemowej.
Wdraİanie nowych urzĈdzeę sterowania ruchem kolejowym oraz
wprowadzanie zmian organizacyjnych w systemie ich eksploatacji powinno byþ elementem przemyĤlanej, sičgajĈcej wiele lat w przyszãoĤþ
strategii dziaãania, uwzglčdniajĈcej potrzebč zrównowaİonego rozwoju obszaru srk w róİnych sektorach dziaãalnoĤci jednostek organizacyjnych automatyki.
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Postčpowaniu prorozwojowemu towarzyszy dziaãalnoĤþ innowacyjna. Innowacja oznacza wdroİenie nowego lub znacznie ulepszonego
produktu, doskonalenie rozwiĈzaę technicznych i organizacyjnych.
Rozwój urzĈdzeę srk obejmuje wičc zarówno tworzenie nowych rozwiĈzaę, jak teİ modyﬁkacjč i udoskonalanie istniejĈcych konstrukcji
i struktur organizacyjnych. W ramach modernizacji mogĈ byþ wprowadzane innowacje obejmujĈce zmianč stosowanych materiaãów konstrukcyjnych, parametrów geometrycznych, struktur niezawodnoĤciowych, sposobu przetwarzania energii itp. Kaİdy z kierunków zmian
prowadzĈcych do udoskonalenia wyrobu moİe byþ przedmiotem dziaãaę rozwojowych.
DziaãalnoĤþ rozwojowa i innowacyjna, jako jeden z obszarów wspólnej polityki Unii Europejskiej, jest w szczególnoĤci ukierunkowana
na budowč i eksploatacjč elementów infrastruktury, w tym systemów
srk. Prace badawcze koncentrujĈ sič w obszarze rozwiĈzaę telematycznych oraz poprawy bezpieczeęstwa ruchu pociĈgów i bezpieczeęstwa przewozów. Prowadzone sĈ intensywne dziaãania na poziomie
wartoĤciowania, projektowania i konstruowania nowych systemów,
a takİe integracji z innymi systemami oraz wspóãpracy z szeroko
pojmowanym otoczeniem spoãeczno-technicznym. SĈ wprowadzane
nowoczesne technologie informacyjne (w obszarze kierowania i sterowania ruchem, a takİe organizacji i zarzĈdzania), tworzone nowe
standardy wymiany danych oraz zintegrowane systemy wspomagajĈce zarzĈdzanie realizowanymi procesami.
W przypadku systemów sterowania ruchem kolejowym najwičkszĈ
rolč powinny odegraþ innowacje techniczne i organizacyjne, obejmujĈce konstruowanie nowych urzĈdzeę, rozszerzajĈce moİliwoĤci funkcjonalne istniejĈcych rozwiĈzaę, a takİe sãuİĈce poprawie bezpieczeęstwa oraz efektywnoĤci eksploatacji systemów srk [2].

4. Obszary dziaãaę rozwojowych w dziedzinie systemów srk
Dziaãania rozwojowe powinny byþ prowadzone w sposób kompleksowy i wszechstronny, zgodnie z podejĤciem systemowym. Opracowanie planu rozwoju sektora musi byþ poprzedzone analizĈ aktualnego
stanu, wystčpujĈcych kierunków zmian oraz uzyskiwanych efektów.
Ocena powinna dotyczyþ zarówno sfery technicznej jak i organizacyj-
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nej. Naleİy zwróciþ uwagč, İe znaczĈce rezerwy dotyczĈce efektywnoĤci kierowania i sterowania ruchem tkwiĈ wãaĤnie w sferze organizacji.
Przeprowadzenie analizy istniejĈcej sytuacji umoİliwi zdeﬁniowanie
wystčpujĈcych problemów oraz okreĤlenie ich skali.
Dla kompleksowej oceny sytuacji oraz peãnego okreĤlenia celów
i moİliwoĤci dalszego dziaãania warto opisywaþ zaobserwowane problemy zgodnie z klasyﬁkacjĈ faz İycia urzĈdzeę. Pozwoli to ukierunkowaþ dziaãania, które muszĈ byþ podjčte dla poprawy sytuacji.
RozwiĈzywanie zaobserwowanych problemów musi byþ poprzedzone dokãadnym zdeﬁniowaniem celów, które chcemy osiĈgnĈþ. Zarówno problemy jak i cele powinny byþ dostrzegane i formuãowane na
róİnych poziomach organizacyjnych: Biura Automatyki, zakãadu linii
kolejowych, sekcji eksploatacji, zespoãów diagnostycznych, dziaãek
monterskich itp. Naleİy takİe wykorzystaþ i uwzglčdniþ wiedzč jednostek badawczych i producentów. Cele rozwojowe w obszarze srk
naleİy formuãowaþ uwzglčdniajĈc istnienie celów nadrzčdnych, zwiĈzanych np. z eksploatacjĈ infrastruktury kolejowej w skali PKP PLK
S.A. czy teİ celów formuãowanych przez organizatorów przewozów na
sieci kolejowej. Prace badawcze i rozwojowe, które umoİliwiĈ osiĈgničcie zdeﬁniowanych celów powinny dotyczyþ wszystkich faz İycia
urzĈdzeę srk. Istotny jest takİe ostatni etap fazy eksploatacji, w którym jest realizowany proces likwidacji (utylizacji) urzĈdzeę.
Codzienna praktyka eksploatacyjna wskazuje szereg wystčpujĈcych problemów technicznych i organizacyjnych, które powinny zostaþ
uwzglčdnione w strategii rozwoju urzĈdzeę i systemów srk, a takİe
rozwoju systemu ich eksploatacji. Zakup nowych rozwiĈzaę i technologii jest w praktyce warunkowany przede wszystkim cenĈ produktu.
Jak wiadomo, jest to tylko jedno z wielu moİliwych, istotnych kryteriów oceny. Zebrane doĤwiadczenia wskazujĈ, İe kryterium ﬁnansowe
powinno obejmowaþ koszt caãej eksploatacji urzĈdzenia, od momentu
zakupu i zainstalowania, aİ po jego likwidacjč (utylizacjč) wãĈcznie.
Cena zakupu bčdzie w tym przypadku jednym z wielu skãadników
kosztów ponoszonych przez wãaĤciciela urzĈdzenia.
Nowe produkty nawet te instalowane na sztandarowej linii, jakĈ jest
CMK, charakteryzujĈ sič w odczuciu uİytkownika, nadmiernĈ usterkowoĤciĈ (np. napčdy zwrotnicowe, liczniki osi) juİ w okresie gwarancyjnym. Daje sič przy tym odczuþ brak systemowych rozwiĈzaę
w postaci ramowego pakietu serwisowego tak w okresie gwarancyj-
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nym jak i pogwarancyjnym. Brak systemowej oceny jakoĤci produktu
uniemoİliwia w praktyce skontrolowanie, a co za tym idzie skuteczne
egzekwowanie wymaganych parametrów jakoĤciowych, wpãywajĈcych
w zasadniczy sposób na jakoĤþ ruchu kolejowego. W pakiecie zakupowym produktu brak takİe kompleksowego, systemowego podejĤcia do
zagadnienia szkolenia personelu uİytkownika. JednoczeĤnie zasady
realizacji obsãug technicznych urzĈdzeę sĈ opisywane w Dokumentacjach Techniczno Ruchowych w sposób niezgodny ze stosowanymi
na PKP.

5. Standardy i modele utrzymania jako podstawa sprawnego
funkcjonowania branİy automatyki kolejowej
IstniejĈca struktura organizacyjna PKP PLK S.A. sprawia, İe podmioty (organy) decydujĈce o zastosowaniu nowych produktów lub
technologii na poszczególnych obiektach, nie wykorzystujĈ przyjčtych standardów, a proponowane rozwiĈzania czčsto nie sĈ dobierane
w sposób efektywny.
Obecny model systemu utrzymania, którego podstawĈ sĈ instrukcje wewnčtrzne, z uwagi na szybki postčp technologiczny, wdraİanie
do eksploatacji urzĈdzeę nowych generacji oraz ograniczone Ĥrodki
ﬁnansowe, staje sič zdecydowanie nieadekwatny do wymagaę. Moİna zakãadaþ, İe bez wprowadzenia nowych rozwiĈzaę systemowych,
obejmujĈcych mičdzy innymi zagadnienia personalne, w tym przygotowanie niezbčdnych kadr, istniejĈcy model ulegnie samoistnej degeneracji.
Jednym z dziaãaę, które naleİy podjĈþ jest przygotowanie przez
PKP PLK S.A. we wspóãpracy z jednostkami badawczymi standardów,
okreĤlajĈcych wymaganĈ podatnoĤþ obsãugowĈ i diagnostycznĈ urzĈdzeę srk. Takie podejĤcie uãatwi efektywne utrzymywanie urzĈdzeę
w wymaganym stanie technicznym, a jednoczeĤnie pozwoli zachowaþ w PLK wiedzč technicznĈ dotyczĈcĈ eksploatowanych systemów.
Umoİliwi to utrzymanie niezbčdnej, partnerskiej równowagi w kontaktach z producentami urzĈdzeę.
Aktualnie producenci urzĈdzeę srk ograniczajĈ rynek dostawców
usãug – wykonawców prac obsãugowych, stosujĈc wygodnĈ dla siebie
politykč autoryzowania maãych ﬁrm. Prowadzi to do wzrostu cen na
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rynku usãug i powoduje zwičkszanie kosztów eksploatacji urzĈdzeę.
Naleİy rozwaİyþ moİliwoĤþ dopuszczania tych ﬁrm do rynku usãug
poprzez ich certyﬁkacjč przez odpowiednie, notyﬁkowane jednostki
badawcze.
Przy utrzymaniu trendu odchodzenia z PLK doĤwiadczonych pracowników eksploatacji, wczeĤniej czy póĮniej musi dojĤþ do zlecania
realizacji prac obsãugowych (czynnoĤci utrzymania) podmiotom zewnčtrznym. Jeİeli outsourcing bčdzie miaã formč procesu nie kontrolowanego przez zarzĈdcč infrastruktury moİe dojĤþ do niekorzystnej
sytuacji gdzie na kaİdej linii proces utrzymania bčdzie realizowany
przez inny podmiot zewnčtrzny. Walorem takiego rozwiĈzania jest niewĈtpliwie konkurencja cenowa i minimalizacja kosztów utrzymania.
Naleİy jednak pamičtaþ, İe w przypadku sterowania ruchem kolejowym podstawowym kryterium oceny jest bezpieczeęstwo i sprawnoĤþ
procesu przewozowego.
PeãnĈ kontrolč nad przebiegiem procesu utrzymania urzĈdzeę powinien sprawowaþ zarzĈdca infrastruktury. Firmom zewnčtrznym
moİna zlecaþ ﬁzyczne wykonywanie obsãug technicznych natomiast
organizacja tych prac, a w szczególnoĤci okreĤlanie ich zakresu, czčstotliwoĤci realizacji oraz terminów wykonania (szczególnie gdy prowadzĈ do ograniczeę w ruchu pociĈgów) – powinny pozostawaþ w gestii zarzĈdcy infrastruktury. Potrzeby w zakresie utrzymania powinny
byþ okreĤlane przez zespoãy diagnostyczne. DiagnoĤci powinni takİe
dokonywaþ oceny jakoĤci wykonanych prac i ich odbioru.

6. Podsumowanie
Rozwój systemów sterowania ruchem wymaga nakreĤlenia dãugofalowej polityki innowacyjnej. Wizja rozwoju obszaru srk powinna takİe uwzglčdniaþ wizjč wykorzystania zaplecza naukowo - badawczego.
Ocena istniejĈcej sytuacji, zdeﬁniowanie wystčpujĈcych problemów
i metod ich rozwiĈzania oraz sformuãowanie celów, które powinny zostaþ osiĈgničte wymaga bowiem duİego doĤwiadczenia oraz przygotowania naukowego ludzi. Niezbčdne sĈ badania naukowe obejmujĈce
przygotowanie analiz iloĤciowych oraz sformuãowanie jednoznacznych
uzasadnieę dla proponowanych rozwiĈzaę. Niezbčdne jest prowadzenie prac badawczych dotyczĈcych modelowania kolejowego systemu
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transportowego i systemów sterowania ruchem, w szczególnoĤci w zakresie budowy i eksploatacji urzĈdzeę.
Modele systemów oraz realizowanych procesów, a takİe symulacyjna analiza efektów wdroİenia moİliwych, wariantowych rozwiĈzaę
wystčpujĈcych problemów sĈ podstawowym narzčdziem dla opracowania spójnej i efektywnej strategii rozwoju systemów sterowania ruchem kolejowym.
Warto zwróciþ uwagč na rezultaty analiz prowadzonych w ramach
projektu Foresight 2020 [3] uruchomionego w celu dostosowania polskiej polityki naukowej do wymogów Unii Europejskiej. Wynika z nich,
İe badania, rozwój wiedzy o systemach sterowania ruchem kolejowym
oraz prowadzenie dziaãaę prorozwojowych powinny byþ ﬁnansowane
przez wãaĤciciela infrastruktury. Inaczej rozwój tego sektora, nawet
przy wykorzystaniu Ĥrodków europejskich, nie bčdzie moİliwy.
W obecnej fazie, gdy w Polsce ksztaãtuje sič model wãasnoĤci, a co
za tym idzie model ﬁnansowania infrastruktury kolejowej, niezbčdne
jest opracowanie strategii rozwoju urzĈdzeę srk, która moİe staþ sič
wyznacznikiem celów i kierunków rozwoju caãej sieci PLK.
Peãne ﬁnansowanie utrzymania, a tym bardziej rozwoju sieci kolejowej w obecnej wielkoĤci jest praktycznie niemoİliwe. W zwiĈzku
z tym naleİy róİnicowaþ strategiczne cele istnienia poszczególnych
grup linii kolejowych wykorzystujĈc jako znaczĈcy (chociaİ nie jedyny) wyróİnik – wyposaİenie w urzĈdzenia srk.
W ten sposób moİna doprowadziþ do podziaãu urzĈdzeę srk na
kategorie róİniĈce sič mičdzy sobĈ nie tylko zastosowanymi technologiami ale takİe jakoĤciĈ uzyskiwanych parametrów ruchu pociĈgów
oraz metodami i kosztem utrzymania. Bezpieczeęstwo musi kosztowaþ, a koszt ten powinien w duİej mierze zaleİeþ od przyjčtych parametrów jakoĤci ruchu pociĈgów.
ReasumujĈc naleİy stwierdziþ, İe bez opracowania strategii oraz
okreĤlenia celów i kierunków rozwoju urzĈdzeę sterowania ruchem
kolejowym z wykorzystaniem podejĤcia systemowego, trudno bčdzie
powstrzymaþ postčpujĈcy, niekontrolowany spadek jakoĤci ruchu kolejowego. Tylko wypracowanie odpowiedniej strategii na bazie systemowego okreĤlenia celów i kierunków, a nastčpnie jej konsekwentne
wdraİanie i realizacja, pozwolĈ zapanowaþ nad jakoĤciĈ oferowanych
produktów oraz kosztami ich eksploatacji.
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W aktualnej sytuacji niezbčdne jest podjčcie dziaãaę majĈcych na
celu opracowanie strategii rozwoju automatyki kolejowej oraz pokonywanie barier formalno-prawnych, kadrowych i technicznych. PlatformĈ porozumienia sãuİĈcĈ do wypracowania takich planów mogãaby
byþ rada, komisja lub inny organ powoãany przez ZarzĈdcč infrastruktury, w którym byãyby reprezentowane wszystkie zainteresowane podmioty.
Tylko wywaİone spójne dziaãania ZarzĈdcy, producentów i oĤrodków naukowo-badawczych mogĈ doprowadziþ do zbudowania efektywnego i moİliwego do zastosowania modelu dziaãania.
Podjčcie niezbčdnej dziaãalnoĤci rozwojowej i innowacyjnej powinno byþ przede wszystkim poprzedzone okreĤleniem strategicznych celów rozwoju caãej infrastruktury kolejowej.
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THE DEVELOPMENT OF SIGNALING SYSTEMS
ON A NETWORK OF PKP PLK S.A.
Summary
Some symptomatic events while signaling systems exploitation
on case of Railway Lines Plant in Kielce have been presented in
the paper. The factors inﬂuencing on signaling systems development, the range of necessary development works and the need to
apply the system approach in modernization activities have been
also pointed at.
Keywords: signaling systems, organization of maintenance
system, development and innovative activity, system approach
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ
(E65 – POâUDNIE)
Streszczenie
Artykuã dotyczy stanu realizacji projektu modernizacji linii E65
– Poãudnie na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoę/Zebrzydowice – granica paęstwa. Realizacja projektu rozpoczčãa sič w czerwcu 2009 r. Projekt realizowany jest
w dwóch Fazach i zostaã podzielony na 4 Zadania (odcinki linii).
Faza I zostaãa zakoęczona w lipcu 2011 roku. Planowane zakoęczenie Fazy II – sierpieę 2013 r. Projekt uzyskaã doﬁnansowanie
Unii Europejskiej w ramach Funduszu SpójnoĤci. Decyzjami ZarzĈdu PKP PLK S.A. zostaãy wybrane opcje modernizacyjne dla
poszczególnych Zadaę. CiĈg E 65 wchodzi w skãad VI Transeuropejskiego Korytarza Transportowego ãĈczĈcego kraje skandynawskie poprzez Polskč, Czechy i Austrič z poãudniem Europy.
Sãowa kluczowe: linia kolejowa E 65, linia „Y”, koleje duİych
prčdkoĤci

1. Wprowadzenie
CiĈg E 65 wchodzi w skãad VI Transeuropejskiego Korytarza Transportowego ãĈczĈcego kraje skandynawskie poprzez Polskč, Czechy
i Austrič z poãudniem Europy i nawiĈzuje do historycznego znanego
przed wiekami Bursztynowego Szlaku. Poãudniowa czčĤþ ciĈgu E 65
zostaãa zdeﬁniowana jako odcinek od Grodziska Mazowieckiego poprzez Katowice do granic z RepublikĈ CzeskĈ i SãowacjĈ z odgaãčzieniem w kierunku aglomeracji krakowskiej, która na kierunku Kraków
– Warszawa generuje jeden z najwičkszych w kraju potok podróİnych.
1 mgr, PKP Polskie Linie Kolejowa S.A., Centrum Kolei DuĔych PrödkoĈci, e-mail: l.mucha@plk-sa.pl
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2. Ogólne informacje o projekcie
KorzystajĈc z funduszy pomocowych wyasygnowanych przez Wspólnotč EuropejskĈ dla poprawy warunków transportowych w krajach Unii,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystĈpiãy do prac zwiĈzanych z realizacjĈ Studium WykonalnoĤci dla Modernizacji ciĈgu E 65 – Poãudnie.
Realizacja projektu pod nazwĈ: „Studium WykonalnoĤci – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E 65
– Poãudnie” odcinek: Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice –
Zwardoę/Zebrzydowice – granica paęstwa” rozpoczčãa sič w czerwcu 2009 roku podpisaniem umowy z WykonawcĈ, którym zostaão mičdzynarodowe konsorcjum Halcrow w skãadzie:
- Halcrow Group Ltd. (Wielka Brytania) – lider grupy,
- URS Scott Wilson Ltd. (Wielka Brytania,
- Egis Poland Sp. z o.o. (Polska),
- Egis Rail S.A. (Francja).
Projekt realizowany jest dwufazowo i korzysta z dwu róİnych Įródeã
doﬁnansowania w ramach pomocy unijnej:
• Faza I wykorzystujĈca doﬁnansowanie w ramach Funduszu
SpójnoĤci [FS] zostaãa zakoęczona w lipcu 2011 roku. W ramach Fazy I zostaãy opracowane i odebrane Etapy I – VI. Zakres
rzeczowy Fazy I zostaã przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Harmonogram prac zwiĈzanych z realizacjĈ Modernizacji linii
kolejowej E 65 – Poãudnie w zakresie Fazy I
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• Faza II wykorzystuje doﬁnansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ģrodowisko [POIiģ], a jej zakoęczenie planowane jest w sierpniu 2013 roku. Zakres rzeczowy Fazy
II obejmuje Etapy VII – XII (tablica 2) i obecnie jest w trakcie
realizacji.
Tablica 2. Harmonogram prac zwiĈzanych z realizacjĈ Modernizacji linii
kolejowej E 65 – Poãudnie w zakresie Fazy II

Ze wzglčdu na szeroki zakres projektu, jego realizacja zostaãa podzielona na 4 odrčbne Zadania (odcinki) dla których wymagane byão
opracowanie oprócz opcji bezinwestycyjnej przynajmniej 3 opcji modernizacyjnych celem wybrania najkorzystniejszej pod wzglčdem technicznym i ﬁnansowym.
Rozpatrywane opcje modernizacyjne dla poszczególnych Zadaę
przedstawiono w tablicy 3.
Podziaã projektu na odcinki obrazuje mapa 1.
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Tablica 3. Opcje modernizacyjne rozpatrywane dla poszczególnych Zadaę
realizacyjnych
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Zadanie 1, odcinek: Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie
Zadanie 2, odcinek: Góra Wãodowska/Zawiercie – Katowice
Zadanie 3, odcinek: Wãoszczowa/Psary/Góra Wãodowska – Kraków
Zadanie 4, odcinek: Katowice – Zwardoę/Zebrzydowice – granica paęstwa

Mapa 1. Podziaã projektu na odcinki realizacyjne

3. Realizacja projektu w zakresie Fazy I
W ramach realizacji projektu w zakresie Fazy I wykonano dla
wszystkich Zadaę realizacyjnych prace, których wynikiem byã wybór
najkorzystniejszej opcji rekomendowanej do dalszego studiowania.
Etapy I – IV stanowiãy bazč wyjĤciowĈ dla Etapu V czyli do opracowania analiz ekonomiczno – ﬁnansowych (CBA). Wnioski z tych analiz
oraz z analiz wielokryterialnych przeprowadzonych w Etapie IV posãuİyãy Wykonawcy do zarekomendowania ZamawiajĈcemu opcji modernizacyjnej dla kaİdego z rozpatrywanych Zadaę. Zgodnie z rekomendacjĈ na odcinku objčtym Zadaniem 1, tj. od Grodziska Mazowieckiego do posterunku odgaãčĮnego Nakão linia nr 4 (CMK) miaãaby byþ
zmodernizowana do prčdkoĤci V=300 km/h (opcja 3), a na odcinkach
Zadania 2 i 3 zaproponowano budowč linii w nowym Ĥladzie (opcja
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4). Parametry konstrukcyjne pozwolĈ na osiĈgničcie, prawie na caãej dãugoĤci odcinka, prčdkoĤci V=300 km/h. Od Katowic w kierunku
poãudniowych granic Polski z Czechami i SãowacjĈ (Zadanie 4) zaproponowano modernizacjč linii do V=160 km/h (opcja 1). Zaproponowany przez Wykonawcč przebieg linii E 65 – Poãudnie zyskaã akceptacjč
ZarzĈdu PKP PLK S.A.
UchwaãĈ z dnia 7 wrzeĤnia 2010 r. oraz z 26 kwietnia 2011 r. ZarzĈd PKP PLK S.A. zaakceptowaã do dalszego studiowania:
 dla Zadania 1 – opcjč 3 (300 km/h, AC 2x25 kV, 50 Hz), odcinek: Grodzisk Mazowiecki – Nakão,
 dla Zadania 2 – opcjč 4 (300 km/h, AC 2x25 kV, 50 Hz), odcinek: Nakão – Sucha – Katowice,
 dla Zadania 3 – opcjč 4 (300 km/h, AC 2x25 kV, 50 Hz), odcinek: Nakão – Sucha – Kraków,
 dla Zadania 4 – opcjč 1 (160 km/h, DC 3000 V), odcinek: Katowice – Czechowice Dziedzice – Zwardoę/Zebrzydowice.
PrzyjmujĈc takie rozwiĈzanie dla E 65 – Poãudnie, przebieg linii zostaã zobrazowany na mapie 2.

Opcja V = 300 km/h (Zadanie 1, 2 i 3)
Opcja V = 160 km/h (Zadanie 4)

Mapa 2. Przebieg linii E 65 – Poãudnie wg wybranych opcji modernizacyjnych
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Prace z zakresie Fazy I zostaãy zakoęczone odebraniem Raportu
podsumowujĈcego Fazč I dnia 29 lipca 2011 r.
4. Realizacja projektu w zakresie Fazy II
W ramach Fazy II Wykonawca Studium WykonalnoĤci zrealizuje
Etapy VII – XII, w efekcie których dla wybranych opcji uzyskane zostanĈ decyzje Ĥrodowiskowe, decyzje lokalizacyjne, wykonany zostanie projekt wstčpny z podziaãem na odcinki realizacyjne. Ponadto dla
odcinków linii wchodzĈcych w skãad Zadania 4 zostanie przygotowana
dokumentacja przetargowa na roboty budowlane w systemie projektuj i buduj, natomiast dla Zadania 1 oraz nowo budowanych odcinków linii Zadania 2 i 3 dokumentacja przetargowa na roboty projektowe. Wykonawca takİe przygotuje i wypeãni wnioski o doﬁnansowanie
przyszãych dziaãaę zwiĈzanych z modernizacjĈ ciĈgu z funduszy UE.
Zakoęczenie prac nad Etapami wchodzĈcymi w zakres Fazy II planowane jest w sierpniu 2013 roku.

5. Zamierzone efekty realizacji projektu
Wynikiem realizacji projektu bčdzie pozyskanie przez ZamawiajĈcego dokumentacji przedprojektowej pozwalajĈcej na zaprojektowanie
i wykonanie prac modernizacyjnych/budowlanych, dzički którym zostanĈ osiĈgničte zamierzone cele projektu, w tym:
¾przystosowanie linii do wymogów umów AGC i AGTC uzyskanie
docelowych prčdkoĤci pociĈgów 160 km/h dla Zadania 4 oraz
300 km/h dla Zadania 1,2 i 3,
¾poprawa bezpieczeęstwa poprzez wprowadzenie zasad interoperacyjnoĤci z wdroİeniem systemów ERTMS, likwidacja istniejĈcych skrzyİowaę w poziomie szyn i zastĈpienie ich skrzyİowaniami bezkolizyjnymi,
¾poprawa jakoĤci przewozów i znaczne skrócenie czasu podróİy,
likwidacja barier architektonicznych dla obsãugi osób o ograniczonej zdolnoĤci poruszania sič,
¾obniİenie kosztów transportu kolejowego, zredukowanie kosztów utrzymania,
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¾poprawa warunków Ĥrodowiskowych, zachowanie integralnoĤci
siedlisk zwierzčcych oraz zmniejszenie ĤmiertelnoĤci zwierzĈt
poprzez wygrodzenia linii z budowĈ przejĤþ dla zwierzĈt, instalacjč urzĈdzeę odstraszajĈcych, montaİ oĤwietlenia na mostach
dla polepszenia ich dostrzegalnoĤci przez ptaki,
¾zminimalizowanie negatywnego wpãywu eksploatacji linii kolejowych na Ĥrodowisko naturalne poprzez zastosowanie szlifowanych szyn bezstykowych, mat antydrganiowych, ekranów akustycznych,
¾usprawnienie poãĈczenia pomičdzy najwičkszymi w Polsce aglomeracjami miejskimi a w przyszãoĤci równieİ z poãudniowymi
sĈsiadami Polski: RepublikĈ CzeskĈ i SãowacjĈ.

6. E 65 – Poãudnie w strukturach kolei duİych prčdkoĤci
Z przedstawionych danych wynika, İe linia E 65 – Poãudnie planowana jest w przewaİajĈcej czčĤci jako linia duİych prčdkoĤci. Obok
linii „Y” bčdzie stanowiãa podstawč sieci kolei duİych prčdkoĤci w Polsce. Jednakİe, aby obie linie speãniaãy tč rolč, konieczne jest wykonanie poãĈczenia dzički któremu moİliwe bčdzie zaproponowanie przebiegu pociĈgów liniami duİych prčdkoĤci, np. z Krakowa i Katowic do
âodzi, Poznania i dalej w kierunku póãnocnym. Dlatego przewidziano
budowč dwutorowej ãĈcznicy ze stacji Korytów (CMK) do planowanej
linii „Y”, która pozwoli w przyszãoĤci na szybkie poãĈczenie linii CMK
z WarszawĈ. DrugĈ stacjĈ, na której poãĈczone bčdĈ dwie linie szybkiego ruchu jest stacja Opoczno. W wyniku planowanych prac modernizacyjnych uzyskane zostanie szybkie poãĈczenie Krakowa i Katowic
z âodziĈ. W stacji Opoczno planowana jest budowa peronów dla obsãugi ruchu pasaİerskiego. Zaprojektowanie przy stacji pčtli autobusowej i parkingu Park and Ride spowoduje wãĈczenie lokalnego ukãadu transportu multimodalnego do systemu kdp. Dojazd komunikacjĈ
miejskĈ z okolicznych skupisk ludzkich uzupeãni ofertč przewozowĈ
i umoİliwi dojazd bezpoĤrednio na nowĈ stacjč.
PoãĈczenie E 65 z Krakowem planowane jest przez wãĈczenie sič
w linič E 30 (korytarz wschód - zachód), co usprawni poãĈczenie
w kierunku wschodnim. W Zadaniu 2 pomičdzy posterunkiem odgaãčĮnym Sucha a Katowicami przewidziana jest stacja Olkusz Poãu-
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dniowy z peronami dla ruchu pasaİerskiego. Zapewni ona poãĈczenie
Olkusza kolejami duİych prčdkoĤci z Katowicami i WarszawĈ, a poprzez linič „Y” z aglomeracjami leİĈcymi na zachodzie i póãnocy kraju.
W przyszãoĤci planowana jest budowa ãĈcznicy z Olkusza do Przegini.
Powstanie wówczas bezpoĤrednie poãĈczenie kolejami duİych prčdkoĤci Krakowa i Katowic. Podobnie jak w przypadku Opoczna, wybudowanie w pobliİu stacji Olkusz wčzãa multimodalnego spowoduje
wãĈczenie miasta i okolicy w system kolei duİych prčdkoĤci kraju.
W dalszych planach rozwoju sieci kolei duİych prčdkoĤci w Polsce
jest poãĈczenie ich z kolejami duİych prčdkoĤci innych krajów europejskich, dzički czemu zostanĈ wãĈczone do transeuropejskiej sieci
KDP. Schemat poãĈczenia E 65 – Poãudnie z liniĈ duİej prčdkoĤci „Y”
przedstawia mapa 3.

E 65 – Poãudnie, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie – Kraków/Katowice
– Zwardoę/Zebrzydowice – granica paęstwa
„Y” – Warszawa – âódĮ – Poznaę/Wrocãaw

Mapa 3. Planowane poãĈczenie E 65 – Poãudnie z liniĈ duİych prčdkoĤci „Y”
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MODERNISATION OF RAILWAY LINE (E65 – SOUTH)
Summary
This paper presents current state of implementation of the Modernisation of E65 South section Grodzisk Mazowiecki – Kraków/
Katowice – Zwardoę/Zebrzydowice – state border project. The
project started in June 2009 and is conducted in two phases divided into 4 tasks (line sections). The phase I was ﬁnished in July
2011. The planned end of the Phase II – August 2013. The project
has received European Union funding under the Cohesion Fund.
By Resolutions of PKP Polish Railway Lines Board there were selected the modernisation options for each task. The E65 line is
a part of the Trans-European Transport Corridor VI linking Scandinavia and south of Europe via Poland, the Czech Republic and
Austria.
Key words: railway line E65, “Y” line, high speed railway
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PRZYDATNOģý METODY EMISJI AKUSTYCZNEJ
W OCENIE STANU MOSTÓW KOLEJOWYCH
O KONSTRUKCJI STALOWEJ - WYNIKI
ZASTOSOWANIA I PROPOZYCJE ROZWOJU
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki prac przeprowadzonych
dla sprawdzenia moİliwoĤci i opracowania skutecznego sposobu ujawniania, lokalizacji i oceny uszkodzeę korozyjnych metodĈ
emisji akustycznej (AE) na stalowych konstrukcjach mostowych.
Przedstawiono równieİ przykãady i ocenč moİliwoĤci zastosowania metody AE do identyﬁkacji uszkodzenia typu pčkničcie
bezpoĤrednio na elementach mostów stalowych. W artykule zawarto takİe propozycjč dalszego rozwoju zastosowania metody
AE majĈcego na celu okreĤlanie poziomu obciĈİenia granicznego
bezpiecznej eksploatacji mostu i kontrolowanego czasowego uİytkowania obiektu z wystčpujĈcym uszkodzeniem.
Sãowa kluczowe: emisja akustyczna, stalowe mosty kolejowe

1. Wprowadzenie
Duİe obiekty inİynierskie zbudowane ze stali wymagajĈ zwykle
prowadzenia nadzoru bezpieczeęstwa ich eksploatacji. W grupie takich obiektów mosty kolejowe, czčsto cechujĈce sič duİĈ rozpičtoĤciĈ
1 inĔ., Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawäa II 37, Polska, nowak@
m6.mech.pk.edu.pl
2 prof. dr hab. inĔ., Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawäa II 37,
Polska, jgawlik@m6.mech.pk.edu.pl
3 dr inĔ., Politechnika Krakowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, 31-864 Kraków, Al. Jana Pawäa II 37, Polska,
schmidt@m6.mech.pk.edu.pl
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przčseã muszĈ byþ poddawane okresowej diagnostyce kwaliﬁkujĈcej
ich przydatnoĤþ do bezpiecznej eksploatacji w warunkach ruchu zestawów kolejowych. W Polsce problem trwaãoĤci uİytkowej kolejowych
konstrukcji mostowych pogãčbia dãugi okres ich eksploatacji i zwykle
zwičkszony w stosunku do zaãoİonego poziom obciĈİeę eksploatacyjnych. Stan taki sugeruje koniecznoĤþ staãego dostosowywania metod
kontroli do rozwoju nowych technik badawczych zwičkszajĈcych stopieę informacji i poprawnoĤci oceny stanu technicznego konstrukcji.
Rekomendowane obecnie do wykorzystania klasyczne metody badaę
nieniszczĈcych nie dajĈ moİliwoĤci obserwacji duİych geometrii w warunkach dziaãania obciĈİenia pracy. Powoduje to sãuszne honorowanie znaczenia metod wizualnych we wstčpnej ocenie stanu konstrukcji mostowej z koniecznym zaãoİeniem ograniczenia pewnoĤci oceny
dla stref o zãoİonej geometrii.
Rozwijana w technice badania konstrukcji metoda emisji akustycznej (AE) jest metodĈ badawczĈ mogĈcĈ stanowiþ istotne uzupeãnienie
innych metod nieniszczĈcych, dodatkowo umoİliwiajĈcĈ kontrolč nad
rozwojem ujawnionego uszkodzenia. Metoda AE jest juİ powszechnie stosowana w diagnostyce konstrukcji i obiektów przemysãowych
na podstawie opracowanych licznych norm i przepisów branİowych.
Skutecznie wykorzystywana jest równieİ w diagnostyce betonowych
konstrukcji mostowych. W przypadku kolejowych mostów stalowych
problem wykorzystania komplikuje geometryczna i konstrukcyjna
zãoİonoĤþ budowy konstrukcji, stanowiĈca naturalnĈ przeszkodč
w rozchodzeniu sič kaİdego rodzaju fal pochodzĈcych od rozwoju
uszkodzenia oraz silny wpãyw Ĥrodowiska przyrody na stan metalu.
Jednakİe szybki rozwój metody AE moİliwy dzički postčpowi w przetwarzaniu danych, spowodowaã coraz szersze jej stosowanie na Ĥwiecie w badaniu konstrukcji stalowych.
Pierwsze dokumentowane literaturowo zastosowania metody emisji
akustycznej do badania stalowych konstrukcji mostowych wykonane zostaãy w USA w roku 1971. ZapoczĈtkowaão to kolejne badania wykonane
w nastčpnych latach na tego typu konstrukcjach. W literaturze najwičcej przykãadów badaę mostów stalowych dotyczy obiektów zlokalizowanych w Ameryce Póãnocnej, gdzie metoda AE znalazãa najwczeĤniej swoje
praktyczne zastosowanie. Przedstawiane w literaturze zastosowania tej
metody w diagnostyce stalowych konstrukcji mostowych stanowiĈ tylko
fragmentaryczny wycinek chronionej wiedzy zespoãów badawczych.
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Wyniki potwierdzajĈce moİliwoĤþ zastosowania metody AE przedstawiono mičdzy innymi w artykule Acoustic Emission Testing of
a Difﬁcult-To-Reach Steel Bridge Detail (Journal of Acoustic Emission,
2009), gdzie opisano przypadek lokalnego monitoringu uszkodzenia propagujĈcego w kierunku gruboĤci materiaãu, znajdujĈcego sič
w trudno dostčpnym miejscu, w trakcie normalnej eksploatacji mostu drogowego o duİej rozpičtoĤci w warunkach niekontrolowanego
obciĈİenia.
Skuteczny przykãad monitoringu rozwoju pčkničcia metodĈ AE
w konstrukcji stalowej mostu przedstawiono równieİ w wydaniu
Springera z 2008 roku pt. Acoustic Emission Testing – Basic for Research – Applications in Civil Engineering.
Zarówno w opracowanym i wydanym w roku 2008 przez European
Commission Join Research Centre raporcie pt. Assessment of Existing
Steel Structures; Recommmendations for Estimation of Remaining Fatigue Life jak równieİ w artykule Acoustic emission monitoring of bridges: Review and case study (Engineering Structures vol.32, 2010),
wykazano emisjč akustycznĈ jako jednĈ z uznanych metod badawczych do badania stalowych konstrukcji mostowych, która moİe staþ
sič integralnĈ czčĤciĈ kaİdego badania stanu technicznego tego typu
konstrukcji. Wskazanie jednak zaznacza niezbčdnoĤþ prowadzenia
dalszych testów na obiektach rzeczywistych.
Naleİy zaznaczyþ, İe specyﬁka metody AE powoduje, İe kluczowym
do skutecznej oceny konstrukcji jest posiadanie odpowiedniej bazy
danych oraz doĤwiadczeę, które stanowi know-how kaİdego zespoãu
badawczego.
Dzički intensywnemu rozwijaniu w Polsce badaę podstawowych
juİ w koęcowych latach ubiegãego wieku rozpoczčto prace doĤwiadczalne dla skutecznego wykorzystania metody AE w badaniu stalowych obiektów przemysãowych. Zdobyta wiedza zostaãa udokumentowana uzyskaniem przez Laboratorium Badaę Stosowanych Politechniki Krakowskiej (LBS PK) uznania Urzčdu Dozoru Technicznego.
WykorzystujĈc posiadanĈ juİ wiedzč i umiejčtnoĤþ jej zastosowania
w ocenie pracujĈcych konstrukcji, wiodĈce w stosowaniu metody AE
w kraju oĤrodki, zrealizowaãy w ramach projektu ﬁnansowanego ze
Ĥrodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyİszego prace badawcze
w zakresie -Opracowanie oraz wstčpna weryﬁkacja procedury diagno-
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zowania metodĈ emisji akustycznej konstrukcji metalowych ze szczególnym uwzglčdnieniem mostów stalowych.
Przeprowadzone przez prowadzĈcĈ projekt Politechnikč ģwičtokrzyskĈ badania potwierdziãy skutecznĈ moİliwoĤþ wykorzystania
metody AE w ocenie identyﬁkacji i stanu typowych uszkodzeę zwiĈzanych z pčkaniem konstrukcji struktury mostu. Wykazano poprawnoĤþ i skutecznoĤþ zastosowania bazy sygnaãów wzorcowych opracowanych dla stali stosowanych w budowie konstrukcji do identyﬁkacji
uszkodzenia bezpoĤrednio na elementach konstrukcji mostu.
Ze wzglčdu na brak informacji w tym zakresie w literaturze Ĥwiatowej oraz stan krajowych konstrukcji mostowych szczególnĈ uwagč
w realizacji projektu zwrócono na badanie i doĤwiadczenia w zakresie wykrywania i oceny procesu korozji w warunkach uİytkowanego
obiektu mostowego.

2. Badania doĤwiadczalne
W eksploatowanych w Polsce mostach kolejowych o konstrukcji stalowej istotnym inicjatorem procesu lokalnego uszkodzenia jest proces
korozji rozwijajĈcy sič od stanu równomiernej korozji powierzchniowej
do stanu korozji wİerowej. Zjawisko to ma zwykle istotny wpãyw na
powstanie i rozwój miejscowego procesu pčkania i czčsto oba procesy wystčpujĈ wspóãzaleİnie. Opanowanie umiejčtnoĤci wykrywania
i lokalizacji lokalnie zaawansowanego procesu korozji w geometrycznie zãoİonej konstrukcji mostowej daje nowĈ, dodatkowĈ informacjč
o stanie konstrukcji mostu.
W tym zakresie Laboratorium Badaę Stosowanych PK zrealizowaão innowacyjny program doĤwiadczeę majĈcych na celu opracowanie
sposobu oceny procesu korozji materiaãu konstrukcji mostu oraz wykorzystanie uzyskanych wyników do wykrycia i oceny procesu korozji
bezpoĤrednio w warunkach eksploatacji obiektu mostowego. Efekty
tych dziaãaę zaprezentowane byãy w referacie The use of Acoustic Emission metod for detection and location corrosion defects on railway steel
bridges przedstawionym przez zespóã Politechniki Krakowskiej na 29
European Conference on Acoustic Emission Testing w roku 2010.
W opracowanym programie doĤwiadczeę w zakresie badaę podstawowych wykonano badania laboratoryjne na róİnych typach próbek
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oraz na elementach mostu kratownicowego (rys. 1.) z wystčpujĈcymi
widocznymi uszkodzeniami korozyjnymi. Materiaãy do badania uzyskano ze zãomowanego mostu kolejowego.

Rys. 1. Widok próbek bazowych a) oraz elementów mostu b) i c) do badaę
laboratoryjnych z zamontowanymi czujnikami AE

Próbki bazowe poddawane byãy obciĈİeniu do róİnych wartoĤci,
a dla zintensyﬁkowania procesu korozji wykonano „komory” (rys. 2.)
umoİliwiajĈce miejscowe dãugotrwaãe dziaãanie Ĥrodowiska korozyjnego na badane próbki.

Rys.2. Próbka z zamontowanymi czujnikami AE i komorĈ korozyjnĈ
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Pomiary prowadzone byãy w róİnych stanach degradacji korozyjnej
próbek, dla róİnych warunków obciĈİeniowych oraz przy zmiennych
warunkach Ĥrodowiskowych.
Badania laboratoryjne prowadzone byãy równieİ na przedstawionych na rys. 1 elementach mostu kratownicowego z widocznymi
uszkodzeniami korozyjnymi.

Rys. 3. WartoĤci amplitud, energii i iloĤþ zlokalizowanych sygnaãów na
wčĮle poddawanego dziaãaniu Ĥrodowiska korozyjnego dla elementu
a) bez obciĈİenia, b) z obciĈİeniem

PRZYDATNOk¢ METODY EMISJI AKUSTYCZNEJ W OCENIE STANU...

359

Pomiary na maãym wčĮle (rys. 1b) prowadzono zarówno bez obciĈİenia jak równieİ przy róİnych wartoĤciach obciĈİenia, natomiast
pomiary na duİych elementach (rys. 1c) prowadzone byãy tylko w warunkach bez dziaãania obciĈİenia, moİliwe byão natomiast przeprowadzenie prób lokalizacji Įródeã korozji przy zastosowaniu aktywatora
korozyjnego dla zintensyﬁkowania procesu korozyjnego.
ObciĈİanie elementów wykazaão wpãyw na intensywnoĤþ rejestrowanych sygnaãów, ich amplitudč oraz energič (rys. 3.), dlatego teİ póĮniejsze doĤwiadczenia na obiektach rzeczywistych prowadzone byãy
w czasie normalnej pracy obiektu mostowego w warunkach ruchu
zestawów kolejowych.
Przeprowadzone badania laboratoryjne miaãy na celu zebranie
charakterystyk czčstotliwoĤciowych sygnaãów AE pochodzĈcych od
uszkodzeę korozyjnych, które nastčpnie analizowano z wykorzystaniem aplikacji VisualClass do czčstotliwoĤciowej analizy opartej o metodč wzorców uczĈcych sič („Pattern Recognition”) wchodzĈcej w skãad
oprogramowania ﬁrmowego Vallen. Metoda ta wykorzystuje peãny
przebieg i ksztaãt fali AE oraz jej czčstotliwoĤci skãadowe (transformaty Fouriera), amplitudč szczytowĈ, amplitudy skãadowe, wartoĤþ skutecznĈ sygnaãu (RMS) i energič sygnaãu impulsowego, do kojarzenia
w indywidualne grupy podobnych przebiegów fal. Zbudowany na tej
podstawie klasyﬁkator, ma na celu wydzielenie sygnaãów pochodzĈcych od uszkodzeę od caãego szeregu zakãóceę i sygnaãów pochodzĈcych od czynników wystčpujĈcych w czasie normalnej eksploatacji,
np. procesu tarcia, itp.
Po przeprowadzeniu badaę i analiz uzyskano ostatecznie 5 klas
sygnaãów AE, których aktywnoĤþ stanowi podstawč do okreĤlenia
stopnia degradacji korozyjnej materiaãu. UwzglčdniajĈc powyİsze
przyjčto nastčpujĈcĈ klasyﬁkacjč stopnia korozji:
- stopieę I - równomierna korozja powierzchniowa (niski stopieę
degradacji materiaãu),
- stopieę II - korozja mieszana zaawansowana równomierna powierzchniowa i wyraĮna wİerowa (Ĥredni stopieę degradacji materiaãu),
- stopieę III - korozja wİerowa (wysoki stopieę degradacji materiaãu).
Przykãad klasyﬁkacji sygnaãów zarejestrowanych na duİym wčĮle
(rys. 1c) przedstawiono na rysunku 4. Widoczna wičksza iloĤþ syg-
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naãów klas 4 i 5 wskazuje na wystčpowanie Įródeã korozyjnych o zaawansowanej korozji powierzchniowej oraz korozji wİerowej.

Rys. 4. Lokalizacja Įródeã AE dla poszczególnych klas sygnaãów wzdãuİ
duİego wčzãa

3. Badania na obiektach rzeczywistych
Kolejnym krokiem realizacji projektu byãy badania na obiektach
rzeczywistych, które miaãy na celu:
 sprawdzenie moİliwoĤci lokalizacji sygnaãów pochodzĈcych od
uszkodzeę korozyjnych konstrukcji mostu,
 sprawdzenia wpãywu stopnia degradacji korozyjnej materiaãu
rzeczywistej konstrukcji na intensywnoĤþ rejestrowanych sygnaãów,
 okreĤlenie wpãywu obciĈİania konstrukcji (ruch zestawów kolejowych) oraz zmiennych warunków Ĥrodowiska przyrody (zmiana temperatury i wilgotnoĤci) na rejestrowane sygnaãy emisji
akustycznej (AE),
 sprawdzenie skutecznoĤci wykorzystania opracowanego wczeĤniej klasyﬁkatora sygnaãów AE do oceny wystčpujĈcych uszkodzeę korozyjnych.
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W wyniku podjčcia wspóãpracy i uzyskania pomocy od Dyrekcji
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. moİliwe byão przeprowadzenie doĤwiadczeę na róİnych obiektach mostowych. Jednym z obiektów byã
most kolejowy usytuowanym na trasie Kraków- OĤwičcim (rys. 5.).

Rys. 5. Schemat obiektu badaę z ogólnymi wymiarami

Ze wzglčdu na organizacjč i cele pomiaru, badaniem objčto poãowč
jednego z przčseã mostu, rozmieszczajĈc punkty pomiarowe w wčzãach
konstrukcyjnych wedãug schematu przedstawionego na rysunku 6.

Rys. 6. Schemat rozmieszczenia czujników pomiarowych na badanym przčĤle
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W przeprowadzonych testach wykorzystywane byãy czujniki wytypowane na podstawie wczeĤniej przeprowadzonych badaę wstčpnych
oraz badaę laboratoryjnych jako optymalne do rejestracji sygnaãów
AE pochodzĈcych od uszkodzeę korozyjnych na konstrukcjach mostowych.
Pomiary prowadzone byãy w normalnych warunkach eksploatacyjnych obiektu w warunkach ruchu zestawów kolejowych i w róİnych
warunkach Ĥrodowiska przyrody. W trakcie prowadzenia czčĤci pomiarów wykorzystywane byãy miejscowo aktywatory korozji mičdzy
innymi w celu sprawdzenia poprawnoĤci lokalizacji Įródeã AE.
Prowadzone testy miaãy charakter wielogodzinnych sesji z równoczesnym monitorowaniem warunków Ĥrodowiska przyrody.
Zapis wartoĤci RMS–Status sygnaãów rejestrowanych w czasie
trwania jednego z pomiarów uwzglčdniajĈcych zmiany warunków Ĥrodowiska, wystčpowanie zakãóceę itp. przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. WartoĤci RMS – Status [µV] dla poszczególnych kanaãów pomiarowych w czasie trwania pomiaru (Time [s])

Widoczne na wykresach gwaãtowne krótkotrwaãe zmiany wartoĤci
RMS-Status dokumentujĈ wystčpowanie zakãóceę najczčĤciej spowodowanych ruchem zestawów kolejowych.
Badania na obiektach rzeczywistych potwierdziãy moİliwoĤci lokalizacji Įródeã AE pochodzĈcych z uszkodzeę korozyjnych z wykorzysta-
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niem algorytmów do lokalizacji liniowej. Przykãad lokalizacji Įródeã AE
wzdãuİ dãugoĤci przčsãa przedstawiono na rysunku 8, gdzie widoczne
jest równieİ uszkodzenie korozyjne wykazane w czasie badania wizualnego.

Rys. 8. Lokalizacja Įródeã AE (Loc.Events) wzdãuİ przčsãa mostu (X-Loc [m])
oraz widok uszkodzenia korozyjnego

Istotnym celem badania na obiekcie mostowym byão sprawdzenie
moİliwoĤci wykorzystania klasyﬁkatora sygnaãów AE utworzonego na
podstawie wczeĤniejszych badaę. Wynik zastosowania klasyﬁkatora
przedstawiono na rysunku 9, gdzie podzielone zostaãy zlokalizowany
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sygnaãy AE do jednej z pičciu klas. W miejscach o podwyİszonej aktywnoĤci stwierdzono wystčpowanie sygnaãów klasy 4 i 5, które odpowiadaãy uszkodzeniom korozyjnym o charakterze zaawansowanej
korozji powierzchniowej oraz korozji wİerowej.

Rys. 9. Lokalizacja Įródeã AE wzdãuİ przčsãa VI z uwzglčdnieniem klas
z aplikacji VisualClass

4. Ocena wyników oraz kierunki rozwoju
Przeprowadzona ocena dostčpnych informacji oraz analiza literatury przedmiotu poãĈczona z wynikami przeprowadzonych w kraju
doĤwiadczeę potwierdzajĈ moİliwoĤþ skutecznego wykorzystania metody AE w ocenie stanu krytycznych stref mostów kolejowych o konstrukcji stalowej.
Na przykãadzie wyników badaę wybranych obszarów konstrukcji
mostów udowodniono moİliwoĤþ wykrywania i identyﬁkacji uszkodzeę zarówno o charakterze korozji jak i uszkodzeę typu pčkničcie
diagnozowanych w warunkach eksploatacji obiektu mostowego.
DoĤwiadczenia udowodniãy celowoĤþ wykorzystania metody AE dla
lokalizacji aktywnego uszkodzenia geometrycznie skomplikowanych
konstrukcji mostowych, umoİliwiajĈc w dalszym dziaãaniu moİliwoĤþ
zastosowania innych metod nieniszczĈcych celem okreĤlenia geometrii uszkodzenia.
Uzyskana wiedza podczas realizowanych doĤwiadczeę w ramach
projektu Opracowanie oraz wstčpna weryﬁkacja procedury diagnozowania metodĈ emisji akustycznej konstrukcji metalowych ze szczególnym uwzglčdnieniem mostów stalowych daje podstawy do podjčcia
dalszych prac majĈcych na celu rozwój i wdroİenie metody AE dla
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okreĤlania poziomu obciĈİenia granicznego bezpiecznej eksploatacji
mostu i kontrolowanego czasowego uİytkowania obiektu.
Cel taki wymaga zrealizowania dodatkowych badaę w warunkach
laboratorium z nastčpnym przeniesieniem wyników do testowania na
róİnych mostach w warunkach ruchu zestawów kolejowych. WykorzystujĈc posiadanĈ juİ w tym zakresie wiedzč zaproponowano przy
wspóãpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. realizacjč prac,
dla opracowania skutecznego sposobu monitorowania eksploatacji
noĤnych elementów mostów z uszkodzeniem.
Proponowany w realizacji pracy rozwój metody AE wymaga niestandardowego zaawansowanego sposobu wykorzystania analizy i monitorowania procesu rozwoju pčkničcia zmčczeniowego struktury mostu
w warunkach dziaãania Ĥrodowiska korozji oraz przypadek dziaãania
krytycznego uszkodzenia korozyjnego.
Dla uzyskania celu, konieczne bčdzie zbudowanie nowej bazy danych uzyskanych w wyniku pomiarów prowadzonych w laboratorium
i podczas testów prowadzonych na obiektach rzeczywistych. Baza ta
bčdzie uzupeãniona posiadanĈ juİ bazĈ danych opracowanych na
podstawie wykonanych pomiarów Ĥrodowiskowych.
Proponowany system AE dedykowany bčdzie badaniu noĤnych stref
mostów kolejowych eksploatowanych z podejrzeniem lub stwierdzonym wystĈpieniem niebezpiecznego uszkodzenia struktury. Zastosowanie metody AE na tym poziomie wiedzy bčdzie pomocne w wykryciu
i lokalizacji uszkodzenia dziaãajĈcego w trudno dostčpnych miejscach
konstrukcji mostu, szczególnie w wčzãach skãadajĈcych sič z kilku
elementów o utrudnionej wizualnej ocenie stanu materiaãu.
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USEFULNESS OF THE ACOUSTIC EMISSION METHOD
IN THE ASSESSMENT OF STEEL RAILWAY BRIDGES THE RESULTS AND DEVELOPMENT PROPOSALS
Summary
The results of works for elaboration an efﬁcient way to reveal,
locate and estimate corrosion damages using acoustic emission
(AE) method at steel bridge constructions have been presented
in the paper. The examples and assessment of AE method application to identiﬁcation damages like cracks directly on steel bridges
elements have been also presented. The proposals for AE method
application development to deﬁne the level of admissible load in
bridge safety exploitation and time controlled usage of the object
with an emerging damage have been given.
Keywords: acoustic emission, railway steel bridges

Nr 158

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

2011

Mirosãaw Jan Nowakowski1

NIEKONWENCJONALNA METODA WYMIANY
PODSYPKI W METRZE W SÃO PAULO
Streszczenie
Nieprzestrzeganie podziemnego zarysu skrajni budowli przy
projektowaniu i budowie linii kolejowej powoduje liczne niedogodnoĤci podczas póĮniejszej eksploatacji linii. PowaİnĈ konsekwencjĈ sĈ utrudnienia przy zmechanizowanym oczyszczaniu
podsypki lub jej wymianie. Problem moİna czčĤciowo rozwiĈzaþ
stosujĈc niekonwencjonalne metody wymiany podsypki. W referacie przedstawiono sposób zastosowany na linii metra 3 Vermelha w São Paulo w Brazylii.
Sãowa kluczowe: metro w São Paulo, podsypka, wymiana
podsypki

1. Wstčp
Skrajnia budowli poza wystčpujĈcĈ w wielu wariantach czčĤciĈ
nadziemnĈ charakteryzuje sič takİe zarysem poãoİonym poniİej gãówki szyny. Fakt ten umyka uwadze niedoĤwiadczonych projektantów,
zwãaszcza İe w literaturze eksponowana jest najczčĤciej czčĤþ nadziemna [1, 7, 11]. To przeoczenie moİe okazaþ sič bardzo brzemienne
w skutki podczas póĮniejszej eksploatacji linii. Umieszczenie w obszarze zarysu skrajni poãoİonego poniİej gãówki szyny jakichkolwiek
urzĈdzeę (studzienek, okablowania, drenaİu itp.) moİe utrudniþ lub
wrčcz uniemoİliwiþ mechanizacjč prac zwiĈzanych z oczyszczaniem
lub wymianĈ podsypki.
Czasami umieszczenie urzĈdzeę podziemnych w obszarze dolnego zarysu skrajni budowli jest Ĥwiadomym wyborem, wynikajĈcym
z braku miejsca na ich innĈ lokalizacjč, na przykãad z powodu trudnej
1 dr inĔ., Politechnika Gdaþska, Wydziaä inĔynierii Lñdowej i ćrodowiska, Katedra Transportu Szynowego
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sytuacji terenowej. Moİe to mieþ miejsce przy budowie linii w terenie
silnie zurbanizowanym.
Zdarza sič takİe, İe decyzje dotyczĈce szczegóãów technicznych budowy linii kolejowej nie zapadajĈ w pracowniach projektantów, lecz
w gabinetach polityków. Zgodnie z prawem Murphy’ego, stopieę zgodnoĤci tak podjčtych decyzji ze sztukĈ inİynierskĈ jest odwrotnie proporcjonalny do rangi polityka.
Równoczesne wystĈpienie powyİszych trzech czynników w jednym
miejscu i czasie oznacza powaİne kãopoty.

2. Charakterystyka linii metra 3 Vermelha w São Paulo

Rys. 1. Schemat funkcjonujĈcego transportu metropolitalnego
w São Paulo [5]
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São Paulo to jedna z najwičkszych metropolii Ĥwiata, liczĈca 22 mln
mieszkaęców, z czego w granicach tzw. Grande São Paulo mieszka ok.
11 mln osób [3, 4]. Niezmiernie waİnĈ rolč w funkcjonowaniu transportu miejskiego odgrywajĈ w niej dwa ĤciĤle ze sobĈ wspóãpracujĈce systemy szynowej komunikacji miejskiej: naziemnej szybkiej kolei
miejskiej CPTM (port. Companhia Paulista de Trens Metropolitanos)
oraz metra (port. Metropolitano de São Paulo, w skrócie Metrô). Ich
schemat przedstawiono na rys. 1.
SpoĤród funkcjonujĈcych pičciu linii metra najbardziej obciĈİona
przewozami jest obecnie linia 3 Vermelha o dãugoĤci 22 km (uwzglčdniajĈc dojazd do stacji postojowej — 24,5 km). Przedstawiono to
w tab. 12. Linia ãĈczy najwaİniejsze punkty w centrum miasta, przebiegajĈc równoleİnikowo od rejonu centrum kulturalnego Memorial
da América Latina na zachodzie, poprzez Praça da Republica oraz
Praça da Sé w centrum, aİ do Corinthians-Itaquera na wschodzie.
Tab. 1. ObciĈİenie w tys. pasaİerów linii metra w São Paulo w 2010 r. [9]

ObciąĪenie
àączne w ciągu roku
ĝrednie w dniu roboczym
ĝrednie w soboty
ĝrednie w niedziele
Maksymalne dzienne

Linia 1
285397
967
546
307
1079

Linia 2
90140
321
130
72
356

Linia 3
329400
1100
641
363
1194

Linia 5
49112
166
95
50
202

Linia jest bardzo silnie zintegrowana z innymi trasami szynowego
transportu miejskiego. Poãoİony na zachodzie wčzeã PalmeirasBarra
Funda ãĈczy linič 3 z dwoma liniami kolei CPTM oraz dworcami autobusowego transportu miejskiego i mičdzymiastowego. Zlokalizowany
na wschodnim koęcu linii wčzeã CorinthiansItaquera ãĈczy linič metra
z jednĈ liniĈ CPTM i miejskim dworcem autobusowym. Wčzeã Brás
integruje linič metra z trzema liniami CPTM. Wčzeã Tatuapé stanowi
poãĈczenie omawianej linii z dwoma liniami CPTM i dworcem autobusowym. Ponadto stacja República leİy na skrzyİowaniu linii 3 i 4
metra i wreszcie wspominana juİ stacja Sé (najbardziej obciĈİona ruchem stacja na caãej sieci metra obsãugujĈca 100 tys. pasaİerów na
godzinč szczytu) ãĈczy linič 3 z liniĈ 1 [8, 9]. Funkcji integracyjnych
z innymi rodzajami transportu nie peãniĈ jedynie trzy z osiemnastu
stacji poãoİonych na omawianej linii.
2 Zestawienie nie uwzglödnia ruchu na linii 4 Amarela otwartej w poäowie 2010 r.
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Linia zostaãa oddana do eksploatacji w roku 1979, jako druga
w kolejnoĤci linii metra (numeracja linii metra w São Paulo nie odzwierciedla kolejnoĤci ich budowania). Uruchomiono wtedy komunikacjč na odcinku od PalmeirasBarra Funda do Vila Matilde (ok. 2/3
obecnej, caãkowitej dãugoĤci linii). PozostaãĈ czčĤþ linii — od stacji Vila
Matilde do terminala Itaquera — oddano do eksploatacji w 1989 r.
Przebieg linii w stosunku do powierzchni terenu przeczy potocznemu rozumieniu metra, poniewaİ w wydrĈİonym metodami górniczymi tunelu przebiega jedynie ok. 1/3 dãugoĤci linii (rys. 2). Jest to jej
zachodni fragment poãoİony w centrum miasta. W pozostaãej czčĤci
linič uãoİono na powierzchni terenu lub na estakadach, na których
zlokalizowano takİe 4 stacje. Taki przebieg linii zostaã podyktowany
warunkami terenowymi oraz dĈİeniem do jak najszybszego uruchomienia przewozów.

Rys. 2. Proﬁl podãuİny linii 3 Vermelha z zaznaczonymi odcinkami o nawierzchni podsypkowej

Nawierzchnia na praktycznie caãej zlokalizowanej poza tunelem
czčĤþ linii jest wykonana w postaci klasycznej konstrukcji podsypkowej o nastčpujĈcych parametrach:
szerokoĤþ toru
1600 mm,
typ szyn
AREA 115 (56,97 kg/m),
przytwierdzenie
Vossloh W14,
typ podkãadów
strunobetonowe B70,
materiaã podsypki
granit/gnejs o wytrz. 100 MPa,
gruboĤþ warstwy podsypki 0,30 m.
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Przekrój normalny nawierzchni i podtorza na odcinku uãoİonym na
podsypce przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Przekrój normalny nawierzchni na linii 3 Vermelha na odcinku
z nawierzchniĈ na podsypce [5]

Wymienione w tab. 1 przewozy sĈ moİliwe dzički kursowaniu pociĈgów przez 20 godzin na dobč (z przerwĈ w ruchu w godz. 24:00–4:00)
przez 365 dni w roku z interwaãem 90 sekund w godzinach szczytu.
Naciski osiowe taboru wynoszĈ 17,5 ton/oĤ, a prčdkoĤþ operacyjna
— 80 km/h.
Przy tak intensywnym wykorzystywaniu linii i braku moİliwoĤci
wprowadzenia jakiejkolwiek komunikacji zastčpczej wszelkie prace
konserwacyjne i remonty nawierzchni mogĈ byþ wykonywane wyãĈcznie w ciĈgu 4-godzinnej nocnej przerwy w ruchu. OdejmujĈc od tego
czas niezbčdny na rozwiničcie i zwiničcie frontu robót daje to ok. 3
godziny efektywnej pracy na dobč. Tym wičksze zaniepokojenie kierownictwa instytucji wzbudziãy problemy z osiadaniem toru wystčpujĈce na odcinkach z nawierzchniĈ podsypkowĈ. Ujawniãy sič one
bardzo szybko po oddaniu linii do eksploatacji. Tempo osiadania byão
w niektórych okresach tak duİe, İe dosypywanie podsypki i podbijanie toru musiaão byþ przeprowadzane co 4–6 miesičcy bez pozytywnego wpãywu na tempo degradacji geometrii toru.
Geneza tych problemów jest bardzo prozaiczna. Duİa czčĤþ linii uãoİonej na podsypce (praktycznie wičkszoĤþ trasy na odcinku na
zachód od stacji Vila Matilde) przebiega na gruntach namuãowych. Ich
wymianč — z uwagi na bardzo duİy zakres koniecznych prac — uznano za nieopãacalnĈ. Zdecydowano sič na wybudowanie odpowiednio
wyİszego nasypu, pod którego cičİarem leİĈcy poniİej grunt miaã ulec
zagčszczeniu. Jest to sposób stosowany w Brazylii stosunkowo czč-
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sto i przynoszĈcy zaãoİone efekty, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego czasu na zagčszczenie gruntu pod osiadajĈcym nasypem.
Jednak od oddania linii do eksploatacji w okreĤlonym terminie zaleİaã wybór na kolejnĈ kadencjč ówczesnego gubernatora São Paulo.
Wzglčdy polityczne spowodowaãy, İe uãoİono nawierzchnič i oddano
linič do eksploatacji zanim proces osiadania nasypu sič zakoęczyã
(a wãaĤciwie zanim sič na dobre rozpoczĈã). Jeszcze bardziej kuriozalna sytuacja miaãa miejsce mičdzy stacjami Vila Matilde i Patriarca. Na
odcinku tym przebiegaã parów, którego dnem pãynĈã strumieę Gamelinha. Ze wzglčdu na budowč linii bieg strumienia zmieniono, a parów
zasypano, nie wymieniajĈc (wybory byãy coraz bliİej) naniesionych latami przez wodč namuãów.

3. Badania podsypki i zalecenia co do sposobu jej wymiany

Z osiadaniem nasypu wraz z torem do roku 2000 radzono
sobie w jeden jedyny sposób — dosypujĈc podsypkč i podbijajĈc tor z czčstotliwoĤciĈ dostosowanĈ do postčpu osiadania. Doprowadzião to do sytuacji, İe na odcinkach toru, na
których osiadanie nasypu byão najintensywniejsze, gruboĤþ
warstwy podsypki wzrosãa do ok. 1,50 m.
Te problemy skãoniãy wreszcie zarzĈd Metrô do zamówienia oceny stanu technicznego nawierzchni i podtorza oraz
opracowania zaleceę co do dalszego postčpowania. Zgodnie
z opracowanĈ ekspertyzĈ [6] prace objčãy:
• przeglĈd i analizč dokumentacji technicznej oraz norm
obowiĈzujĈcych na liniach metra w São Paulo;
• klasyﬁkacjč wystčpujĈcych w metrze odcinków toru na
podsypce tãuczniowej wedãug konstrukcji systemu drenarskiego, podtorza i czasu budowy oraz z uwzglčdnieniem typu podãoİa oraz stwierdzonego tema jego osiadania;
• opracowanie metodologii oceny drenaİu i dãugowiecznoĤci podsypki tãuczniowej z uwzglčdnieniem wãaĤciwoĤci
podbijania mechanicznego;
• zdeﬁniowanie typów, iloĤci i miejsc pobrania próbek
podsypki tãuczniowej do badaę;
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• pobranie próbek do badaę, ich zbadanie i ocena przepuszczalnoĤci, wytrzymaãoĤci oraz stopnia degradacji
podsypki;
• analiza moİliwoĤci uzyskania i zastosowania podsypki
z materiaãów innych niİ granit (bazalt, gnejs, diabaz);
• opracowanie sprawozdania koęcowego zawierajĈcego
ocenč dãugowiecznoĤci podsypki wykorzystywanej w torach linii metra, zalecenia co do typu i uziarnienia tãucznia, który powinien zostaþ uİyty do odnowy podsypki
oraz zalecenia co do nowych parametrów podbijania
mechanicznego (czčstotliwoĤci podbijania oraz ciĤnienia
w cylindrach podbijarek).
Przy pobieraniu próbek podsypki do badaę zastosowano sposób opisany w [2]. Polega on na pobieraniu podsypki
z wnčtrza specjalnej stalowej skrzyni umieszczanej w okreĤlonym miejscu nawierzchni i stopniowo (etapami po 10–15 cm)
wbijanej w warstwč podsypki (rys. 4). Dzički temu zawartoĤþ
próbki nie jest zafaãszowana przez ziarna osypujĈce sič ze
Ĥcianek do kopanego w podsypce zagãčbienia.

Rys. 4. Pobieranie próbek podsypki na linii 3 Vermelha. a) — wbijanie
skrzyni w miejscu pobrania próbki; b) — pobrana próbka podsypki [5]

Jak naleİaão sič spodziewaþ, wyniki badaę potwierdziãy koniecznoĤþ przeprowadzenia wymiany podsypki na badanej linii. Dla uzyskania jak najdãuİszego czasu pracy nowej podsypki przeprowadzono
jej badania bezpoĤrednio w kilku dostčpnych kamienioãomach. W ich
wyniku wytypowano jeden z nich na dostawcč nowej podsypki na potrzeby zarówno linii 3, jak i wszystkich odcinków pozostaãych linii
metra, na których zastosowano nawierzchnič podsypkowĈ. Przestrzegane jest przy tym zachowanie uziarnienia podsypki zgodnego z zale-
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ceniami ERRI D 182. Wprowadzono zasadč sprawdzania kaİdej partii
podsypki dostarczanej z kamienioãomów.

4. Wymiana podsypki z wykorzystaniem maszyny VM 170 M
Jumbo
PodstawowĈ trudnoĤciĈ przy wymianie podsypki na linii 3 Vermelha
jest brak moİliwoĤci wykorzystania mechanicznej wymiany podsypki
za pomocĈ oczyszczarki. Ograniczenia wynikajĈce z nieprzestrzegania dolnego zarysu skrajni budowli najczčĤciej uniemoİliwiajĈ montaİ belki wybierakowej oczyszczarki. Na nielicznych odcinkach, gdzie
byão by to moİliwe, czas montaİu i demontaİu belki powoduje, İe
efektywny czas pracy oczyszczarki mógãby wynieĤþ najwyİej 1 godzinč
w ciĈgu doby, co czyni jej wykorzystanie nieopãacalnym. W zwiĈzku
z tym prace przy wymianie podsypki byãy poczĈtkowo prowadzone wyãĈcznie rčcznie przez trzy brygady pracujĈce niezaleİnie od siebie na
trzech odcinkach toru. W tych warunkach wymieniano podsypkč na
dãugoĤci 70 m toru tygodniowo (przy 5-ciu dniach pracy w tygodniu,
po 3 godziny pracy na dobč).
Sytuacja ulegãa poprawie po zakupieniu i wprowadzeniu do eksploatacji opracowanej przez ﬁrmč Plasser & Theurer nowej maszyny VM
170 M Jumbo, w której tradycyjny mechanizm wybierania podsypki z toru zostaã zastĈpiony pneumatycznĈ ssawkĈ (rys. 5). Usuwana
z toru podsypka jest jednoczeĤnie mechanicznie zruszana za pomocĈ
uzbrojonego w stalowe pazury specjalnego wirnika, zintegrowanego
z wlotem przewodu ssĈcego (rys. 6) oraz zasysana strumieniem powietrza. Usuničta w ten sposób podsypka jest transportowana specjalnym elastycznym przewodem na taĤmociĈg, którym moİe byþ przesyãana na zestaw sit (przy oczyszczaniu podsypki) lub na towarzyszĈcy
maszynie wagon (gdy jest wykonywana jej caãkowita wymiana).
Rura ssĈca moİe usuwaþ podsypkč do gãčbokoĤci 1,00 m poniİej
podkãadu. Dodatkowo moİna jĈ odchylaþ o maksymalnie 15º od pionu, co pozwala na wybieranie podsypki spod podkãadów oraz ze strefy
podszynowej. Ramič z przewodem ssĈcym jest tak skonstruowane, İe
moİe usuwaþ podsypkč znajdujĈcĈ sič nie tylko przed maszynĈ, ale
takİe kilka metrów obok niej.
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Rys. 5. VM 170 M Jumbo [10]

Rys. 6. Pazury do mechanicznego zruszania podsypki umieszczone na
wlocie przewodu ssĈcego maszyny VM 170 M Jumbo [5]

Podstawowe parametry techniczne maszyny VM 170 M Jumbo to:
masa caãkowita
80 t;
dãugoĤþ caãkowita
32,88 m;
zasičg boczny rury ssĈcej 7,00 m;
caãkowity pobór mocy
567 kW;
prčdkoĤþ transportowa
80 – 100 km/h.
KolejnoĤþ prac przy wymianie podsypki z wykorzystaniem maszyny
VM 170 M Jumbo na linii 3 Vermelha jest nastčpujĈca:
• VM VM 170 M usuwa podsypkč spod trzech kolejnych podkãadów;
• w torze umieszczana partiami jest nowa podsypka, podawana
z drugiego wagonu za pomocĈ taĤmociĈgu i umieszczana pod
podkãadami niebieskĈ rurĈ widocznĈ z lewej strony rys. 7; podsypka jest zwilİona wodĈ, co eliminuje jego uciĈİliwe pylenie.
• kaİda kolejna partia podsypki jest zagčszczana za pomocĈ rčcznych wibratorów;
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• po umieszczeniu w torze i wstčpnym zagčszczeniu odpowiedniej
iloĤci podsypki podkãady sĈ podbijane za pomocĈ mechanicznych podbijaków zamontowanych na wielofunkcyjnym pojeĮdzie
szynowodrogowym (rys. 8).

Rys. 7. VM 170 M Jumbo podczas wymiany podsypki na stacji Patriarca [5]

Rys. 8. Wielofunkcyjna maszyna kolejowo-drogowa wyposaİona w urzĈdzenie do podbijania podkãadów [5]

NIEKONWENCJONALNA METODA WYMIANY PODSYPKI W METRZE..

377

Przy takim sposobie wymiany podsypki pierwotne poãoİenie toru
praktycznie nie ulega zmianie. Jeİeli jednak zachodzi potrzeba jego
regulacji, to raz w tygodniu wykonywana jest dodatkowa korekta jego
poãoİenia za pomocĈ tradycyjnej podbijarkonasuwarki.
Po wprowadzeniu do eksploatacji maszyny VM 170 M Jumbo zmianie ulegãa organizacja pracy przy wymianie podsypki. Z dotychczasowo pracujĈcych trzech brygad utworzono dwa zespoãy. Jeden z nich
obsãuguje VM 170, a drugi nadal usuwa podsypkč rčcznie, pracujĈc
na najtrudniejszych odcinkach toru, na których wykorzystanie VM
170 jest niemoİliwe. SĈ to najczčĤciej rozjazdy oraz miejsca nagromadzenia przewodów podziemnych. OsiĈgana przy takim podziale pracy
ãĈczna wydajnoĤþ wymiany podsypki wynosi 130–160 m toru tygodniowo (przy tym samym co wczeĤniej czasie pracy), jest zatem dwukrotnie wičksza niİ przy pracy caãkowicie rčcznej.
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UNCONVENTIONAL BALLAST EXCHANGE METHODS
AT SÃO PAULO UNDERGROUND
Summary
Incompliance with underground structure gauge at design
and construction of a railway track causes a multitude of inconveniences in the later exploatation. A major consequence is hindrance of mechanized ballast cleaning or exchange. This problem
can be partially solved by using unconventional ballast exchange
methods. The way of unconventional ballast exchange used at
underground line 3 Vermelha in São Paulo, Brazil has been presented in the paper.
Key words: São Paulo underground, ballast, ballast exchange
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ZMIANY LEGISLACJI KRAJOWEJ W ZWIćZKU
Z PLANOWANć BUDOWć I EKSLPLOATACJć
SYSTEMU KOLEI DUįYCH PRČDKOģCI
W POLSCE
Streszczenie
Budowa Kolei Duİych PrčdkoĤci w Polsce musi zostaþ poprzedzona przygotowaniem odpowiedniego systemu standaryzacyjnego osadzonego w ramach prawnych. Ze wzglčdu na fakt,
İe decyzje o budowie kolei duİych prčdkoĤci w naszym kraju
podjčto znacznie póĮniej niİ w innych paęstwach europejskich
moİna skorzystaþ z istniejĈcych doĤwiadczeę. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. rozpoczčão niezbčdne dziaãania w kierunku przygotowania spójnego zestawu wymagaę dla Kolei Duİych PrčdkoĤci w warunkach polskich. Wspomagane sĈ one m.in. opracowaniem wykonanym przez hiszpaęskĈ ﬁrmč SENER (w ramach
grantu rzĈdu Hiszpanii) opisujĈce doĤwiadczenie kolei hiszpaęskich w tym zakresie oraz opracowaniem Instytutu Kolejnictwa
pn: „Analiza standardów technicznych dla linii duİych prčdkoĤci
w Polsce, opracowanie propozycji zmian w instrukcjach i legislacji
krajowej”.
Sãowa kluczowe: kolej duİych prčdkoĤci, unijna legislacja kolejowa, interoperacyjnoĤþ

1. Informacje wprowadzajĈce
Przyjčta przez ZarzĈd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. strategia rozwoju sieci kolejowej w Polsce zakãada modernizacje linii kolejowych
bčdĈcych pod zarzĈdem PKP PLK S.A., w sposób umoİliwiajĈcy uzy1 mgr inĔ., Dyrektor projektu ds. standardów technicznych i analiz systemowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei DuĔych PrödkoĈci , +48 22 47 32 909, +48 600 084 028,e-mail: m.ozog@plk-sa.pl

380

Oóg M.

skanie standardów europejskich obowiĈzujĈcych na liniach kolejowych naleİĈcych do transeuropejskich korytarzy transportowych.
Opracowany dla potrzeb RzĈdu Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami duİych prčdkoĤci w Polsce i Uchwaãa Rady Ministrów
nr 276/2008 z dnia 19.12.2008 r. w sprawie przyjčcia strategii ponadregionalnej Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami
duİych prčdkoĤci w Polsce otworzyãy moİliwoĤþ budowy pierwszej linii
duİych prčdkoĤci, co powoduje koniecznoĤþ ustanowienia standardów dla tego przedsičwzičcia.
Celem nadrzčdnym Programu budowy i uruchomienia kolei duİych prčdkoĤci w Polsce, zwanego dalej „Programem”, jest stworzenie
w Polsce systemu przewozów kolejami duİych prčdkoĤci, poãĈczonego z sieciĈ kolejowa Unii Europejskiej. Ponadto, realizacja Programu
przyczyni sič do stworzenia spójnego i efektywnego systemu transportu kolejowego w Polsce. Przedsičwzičcie takie musi byþ realizowane
zgodnie ze szczegóãowymi wymaganiami okreĤlanymi w dokumentach
programowych polskich i unijnych.
Zgodnie z Programem budowy i uruchomienia przewozów kolejami
duİych prčdkoĤci w Polsce dla systemu KDP zastosowane muszĈ byþ
zarówno wymagania techniczne wynikajĈce z ustawodawstwa UE, jak
i wymagania techniczne zdeﬁniowane dla potrzeb zapewnienia intraoperacyjnosci pomičdzy KDP i istniejĈcym w Polsce systemem transportu kolejowego. W kwestiach nieuregulowanych prawodawstwem
UE oraz polskim, stosowane rozwiĈzania bčdĈ oparte o technologie
i procedury sprawdzone w eksploatacji w innych krajach.
Peãne uwzglčdnienie obu rodzajów wymagaę technicznych wymaga przygotowania wytycznych technicznych dla budowy i uruchomienia KDP. Zasadniczym celem opracowania tych wytycznych jest
unikničcie zagroİeę dla KDP zwiĈzanych z niezgodnoĤciĈ technicznĈ
KDP przepisów unijnych oraz polskich, a takİe ze stosowanymi w UE
i w Polsce rozwiĈzaniami technicznymi.
Budowa Kolei Duİych PrčdkoĤci w Polsce musi zostaþ poprzedzona
przygotowaniem odpowiedniego systemu standaryzacyjnego osadzonego w ramach prawnych. Ze wzglčdu na fakt, İe decyzje o budowie
kolei duİych prčdkoĤci w naszym kraju podjčto znacznie póĮniej niİ
w innych paęstwach europejskich moİna skorzystaþ z istniejĈcych
doĤwiadczeę.
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Budowč kolei duİych prčdkoĤci rozpoczynamy takİe w warunkach
istniejĈcego juİ unijnego systemu legislacyjnego. Skraca to znacznie
czas przygotowania inwestycji i wdroİenie nowych technologii, ale wymaga jednak mimo to przygotowania krajowego systemu legislacyjnego oraz systemu regulacji wewnčtrznych dla zarzĈdcy infrastruktury.

2. Dziaãania podjčte przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczčão niezbčdne dziaãania
w kierunku przygotowania spójnego zestawu wymagaę dla Kolei Duİych PrčdkoĤci w warunkach polskich. Wspomagane sĈ one m.in.
opracowaniem, wykonanym przez hiszpaęskĈ ﬁrmč SENER (w ramach
grantu rzĈdu Hiszpanii), opisujĈcym doĤwiadczenie kolei hiszpaęskich
w tym zakresie oraz opracowaniem Instytutu Kolejnictwa pn: „Analiza
standardów technicznych dla linii duİych prčdkoĤci w Polsce, opracowanie propozycji zmian w instrukcjach i legislacji krajowej”.
1. Umowa z ﬁrmĈ SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. (Hiszpania) na studium „Opracowanie warunków technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii
kolejowych do prčdkoĤci V = 350 km/h”.
W dniu 3 marca 2010 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. zostaãa podpisana umowa FEV na studium „Opracowanie
warunków technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii kolejowych do prčdkoĤci 350
km/h”.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zwiĈzku z moİliwoĤciĈ otrzymania pomocy ﬁnansowej ze Įródeã hiszpaęskiego Funduszu
Wspierania Rozwoju w ramach Linii Finansowania Studium WykonalnoĤci (FEV), podjčãa w 2008 r. starania o sﬁnansowanie
100% kosztów opracowania dotyczĈcego warunków technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury
kolejowej linii kolejowych o rozstawie szyn 1435 mm do prčdkoĤci do 350 km/h.
Przedmiotem projektu jest identyﬁkacja wszystkich uwarunkowaę technicznych dla infrastruktury kolejowej dla ruchu pociĈgów z prčdkoĤciĈ maksymalnĈ do V = 350 km/h, przeprowadzona na podstawie obowiĈzujĈcych w Hiszpanii standardów tech-
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nicznych (warunków technicznych) dla nowych linii kolejowych,
dostosowanych do ruchu pociĈgów z prčdkoĤciĈ 350 km/h i doĤwiadczeę kadry specjalistów hiszpaęskich, zdobytych w czasie
prac nad nimi i realizacji inwestycji w tym zakresie.
Zakres realizowanego studium obejmuje nastčpujĈce zagadnienia:
I. CzčĤþ 1 - Opracowanie wymagaę dotyczĈcych infrastruktury
kolejowej z uwzglčdnieniem obowiĈzujĈcych specyﬁkacji TSI.
II. CzčĤþ 2 - Opracowanie wymagaę dotyczĈcych taboru narzucanych przez infrastrukturč kolejowĈ i obowiĈzujĈce specyﬁkacje TSI.
III. CzčĤþ 3 - Opracowanie tablic referencji (tablic porównawczych) róİnic pomičdzy wymaganiami warunków technicznych bčdĈcych przedmiotem projektu a wymaganiami wynikajĈcymi z obowiĈzujĈcego prawa europejskiego i polskiego.
IV. CzeĤþ 4 - Opracowanie warunków odbiorów robót zwiĈzanych
z budowĈ lub modernizacjĈ urzĈdzeę i budowli na liniach kolejowych do prčdkoĤci V  350 km/h.
Od dnia 30 wrzeĤnia 2011 r. studium „Opracowanie warunków
technicznych dla projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej linii kolejowych do prčdkoĤci 350 km/h”
opracowane przez ﬁrmč SENER INGENERIA Y SISTEMAS S.A.
jest wãasnoĤciĈ spóãki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2. Umowa z Instytutem Kolejnictwa na wykonanie opracowania pt:
„Analiza standardów technicznych dla linii duİych prčdkoĤci w
Polsce, opracowanie propozycji zmian w instrukcjach i legislacji
krajowej”.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji z jednostkĈ badawczo
rozwojowĈ Instytutem Kolejnictwa 22 marca 2010 r. zostaãa zawarta umowa pomičdzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Instytutem Kolejnictwa.
Celem pracy jest opracowanie poprawek do standardów technicznych dla budowy i modernizacji linii kolejowych duİych prčdkoĤci zarzĈdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
przygotowanie materiaãów mogĈcych byþ podstawĈ do zmian instrukcji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i legislacji krajowej.
Etapy opracowania przedstawiajĈ sič w sposób nastčpujĈcy:
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Etap I – Analiza istniejĈcych dokumentów i potencjalnego wpãywu wymagaę dla kolei duİych prčdkoĤci na istniejĈcĈ infrastrukturč.
Etap II – Opracowanie podziaãu typów linii kolejowych pod wzglčdem prčdkoĤci jazdy i rodzaju przewozów oraz opracowanie
list dokumentów normatywnych i aktów prawnych bčdĈcych
podstawĈ opracowania standardów.
Etap IIIA - Przygotowanie listy aktów prawnych koniecznych do
zmiany lub opracowania w zwiĈzku z planowanĈ budowĈ i
eksploatacjĈ systemu kolei duİych prčdkoĤci w Polsce;
Etap III – Opracowanie leksykonu oraz poprawek i uzupeãnieę
do standardów.
Etap IV – Opracowanie wytycznych odbioru urzĈdzeę i budowli,
projektu rozporzĈdzenia oraz analiza bezpieczeęstwa.
Opracowanie obejmuje m.in.:
I. Analizč istniejĈcych dokumentów i potencjalnego wpãywu wymagaę dla kolei duİych prčdkoĤci na istniejĈcĈ infrastrukturč;
II. Opracowanie poprawek do standardów technicznych dla budowy i modernizacji linii kolejowych duİych prčdkoĤci zarzĈdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub ich elementów ze stopniowaniem wymagaę dla poszczególnych branİy w
zaleİnoĤci od prčdkoĤci oraz od rodzaju prowadzonego ruchu
i typu kursujĈcego taboru;
III.Opracowanie wymagaę dotyczĈcych taboru wymaganych
przez infrastrukturč kolejowĈ i obowiĈzujĈce specyﬁkacje
TSI;
IV. Opracowanie tablic referencji od wymagaę zawartych w standardach do wymagaę prawa europejskiego i krajowego;
V. Opracowanie wytycznych wykonania modernizacji i budowy
linii kolejowych oraz odbioru urzĈdzeę i budowli;
VI. Opracowanie projektu rozporzĈdzenia (w ramach prac zostanie opracowany projekt rozporzĈdzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaþ budowle kolejowe
i ich usytuowanie na liniach duİych prčdkoĤci)
VII. Leksykon interoperacyjnoĤci;
VIII. Analizč bezpieczeęstwa.
W ramach realizacji umowy przeprowadzona bčdzie analiza skutków technicznych dla istniejĈcej infrastruktury wprowadzenia
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regulacji i linii kolei duİych prčdkoĤci. Szczególna uwaga bčdzie
zwrócona na zagadnienia interoperacyjnoĤci i styku systemów
kolei konwencjonalnej i duİych prčdkoĤci. Zostanie równieİ wykonana wstčpna analiza obowiĈzujĈcych w Polsce dokumentów
prawnych i regulacji wewnčtrznych pod wzglčdem ich spójnoĤci z obowiĈzujĈcymi TSI dotyczĈcymi kolei duİych prčdkoĤci.
Opracowany bčdzie podziaã typów linii kolejowych pod wzglčdem
prčdkoĤci jazdy i rodzaju przewozów oraz opracowana bčdzie
lista dokumentów normatywnych i aktów prawnych bčdĈcych
podstawĈ opracowania standardów.
Ponadto, zostanie wykonane opracowanie poprawek do standardów technicznych dla budowy i modernizacji linii kolejowych
duİych prčdkoĤci zarzĈdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub ich elementów, ze stopniowaniem wymagaę dla
poszczególnych branİ w zaleİnoĤci od prčdkoĤci oraz od rodzaju
prowadzonego ruchu i typu kursujĈcego taboru oraz opracowanie wymagaę dotyczĈcych taboru wymaganych przez infrastrukturč kolejowĈ i obowiĈzujĈce specyﬁkacje TSI.
Etapy I i II zostaãy odebrane w czerwcu 2010 r. Obecnie trwajĈ
prace nad opracowaniem Etapu IIIA, którego planowane zakoęczenie jest w 2011 r., natomiast w paĮdzierniku br. Instytut Kolejnictwa, po uzyskaniu studium wykonalnoĤci opracowanego
przez ﬁrmč SENER, rozpoczčão prace nad Etapem III. Realizacja
Etapów III i IV zgodnie z umowĈ zajmie 15 miesičcy.
Wynikiem prac przeprowadzonych przez Instytut Kolejnictwa
bčdzie opracowanie zawierajĈce m.in.:
ï Standardy techniczne dla budowy i modernizacji linii kolejowych duİych prčdkoĤci zarzĈdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.;
ï Projekt (nowego) rozporzĈdzenia sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaþ budowle kolejowe i ich usytuowania na liniach duİych prčdkoĤci;
ï Na podstawie otrzymanych wyników prac opracowane propozycje zmian przepisów krajowych, po dokonaniu konsultacji
prawnych pod kĈtem prac legislacyjnych, zostanĈ przekazane
do Ministerstwa Infrastruktury celem rozpoczčcia procedury
legislacyjnej (zmiany do istniejĈcych rozporzĈdzeę lub wprowadzenie w İycie nowych rozporzĈdzeę).
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3. Analiza obowiĈzujĈcych w Polsce wybranych dokumentów
prawnych i regulacji wewnčtrznych pod wzglčdem ich spójnoĤci z obowiĈzujĈcymi technicznymi specyﬁkacjami interoperacyjnoĤci dla systemu kolei duİych prčdkoĤci
Zgodnie z obowiĈzujĈcymi technicznymi specyﬁkacjami interoperacyjnoĤci, skãadniki interoperacyjnoĤci powinny byþ poddawane ocenie
zgodnoĤci i na tej podstawie dopuszczane do eksploatacji. Natomiast
ustawa o transporcie kolejowym narzuca obowiĈzek uzyskania Ĥwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydawanego przez Prezesa UTK
dla okreĤlonych w rozporzĈdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
wrzeĤnia 2003 r. typów urzĈdzeę i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego. W wielu przypadkach urzĈdzenie (np. sieþ
jezdna) podlega obydwu regulacjom.
Zgodnie z §7 rozporzĈdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 paĮdziernika 2005 r. w sprawie zakresu badaę koniecznych do uzyskania Ĥwiadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urzĈdzeę
przeznaczonych do ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych
(Dz. U. 2005 nr 212, poz. 1772) Prezes UTK moİe ograniczyþ zakres
badaę koniecznych dla budowli i urzĈdzeę posiadajĈcych certyﬁkaty
uprawnionych jednostek. Jednak rozporzĈdzenie to nie okreĤla ani
zakresu ograniczenia, ani rodzajów certyﬁkatów. Dlatego zasadnym
jest rozwaİenie zmiany rozporzĈdzenia poprzez wprowadzenie zapisu
zwalniajĈcego z koniecznoĤci wykonywania badaę skãadnika interoperacyjnoĤci posiadajĈcego certyﬁkat zgodnoĤci wystawiony zgodnie
z TSI.
Dotychczas PKP PLK S.A. nie ma wymagaę dotyczĈcych podtorza
dla linii nowo budowanych i przystosowywanych do ruchu z prčdkoĤciami V > 250 km/h. W obowiĈzujĈcych przepisach „Id-3 Warunki
techniczne utrzymania podtorza kolejowego” konieczne bčdzie wičc
uszczegóãowienie bĈdĮ wprowadzenie ustaleę dotyczĈcych:
 rozpoznania geologicznego i geotechnicznego terenu,
 dopuszczalnych caãkowitych osiadaę podtorza,
 prčdkoĤci krytycznych pociĈgów na odcinkach, na których wystčpujĈ sãabe grunty,
 zabezpieczenia przed drganiami,
 wzmocnienia konstrukcji górnych czčĤci podtorza (w tym pod
nawierzchniĈ bezpodsypkowĈ).
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Naleİy zauwaİyþ, İe przepisy "Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego” nie sĈ sprzeczne z „DecyzjĈ komisji z dnia
20 grudnia 2007 r. dotyczĈcĈ specyﬁkacji technicznej interoperacyjnoĤci podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei
duİych prčdkoĤci”, bowiem specyﬁkacja TSI nie zalicza podtorza do
elementów interoperacyjnoĤci i nie okreĤla jego parametrów. Oznacza
to, İe podtorze moİe byþ projektowane, budowane i eksploatowane
zgodnie z przepisami krajowymi, jednak przepisy te powinny uwzglčdniaþ elementy interoperacyjnoĤci zwiĈzane z podtorzem, takie jak wytrzymaãoĤþ mechaniczna toru, sztywnoĤþ toru, haãas i drgania, zasady utrzymania. Zapewnione muszĈ byþ równieİ minimalne odlegãoĤci
mičdzy osiami torów, co wpãywa na szerokoĤþ torowiska.
Analiza standardów technicznych dla kolei duİych prčdkoĤci w zakresie kolejowych obiektów inİynieryjnych pod kĈtem uwarunkowaę
prawnych wynika przede wszystkim z porównania zapisów w nastčpujĈcych dokumentach:
– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57WE z dnia
17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjnoĤci systemu kolei
we Wspólnocie;
– TSI Infrastruktura;
– TSI bezpieczeęstwo w tunelach kolejowych;
– TSI udogodnienia dla osób z ograniczona moİliwoĤciĈ poruszania sič;
– RozporzĈdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzeĤnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaþ budowle kolejowe i ich usytuowanie;
– Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (Dz. U.
nr 86, poz. 789) z póĮniejszymi zmianami, wprowadzajĈcĈ TSI
PRM oraz TSI Tunele do stosowania.
W zakresie podsystemu „Infrastruktura” dokonano nastčpujĈcej
oceny zgodnoĤci TSI z obowiĈzujĈcym RozporzĈdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeĤnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaþ budowle kolejowe
i ich usytuowanie, UstawĈ o Transporcie Kolejowym oraz standardami obowiĈzujĈcymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
RozporzĈdzenie moİna stosowaþ do prčdkoĤci 200 km/h. Poza tym,
RozporzĈdzenie zawiera liczne bãčdy i nieaktualne lub zbyt szczegóãowe wymagania dotyczy to m.in. podtorza). Istnieje, wičc bezwzglčdna
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potrzeba opracowania nowego rozporzĈdzenia dotyczĈcego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaþ budowle kolejowe na
liniach duİych prčdkoĤci. PodstawĈ wydania takiego rozporzĈdzenia
musi byþ z jednej strony ustawa Prawo budowlane, z drugiej zaĤ TSI
HS INF. TreĤþ rozporzĈdzenia powinna byþ ograniczona do wymagaę
zasadniczych.
Kolejowe obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz zagospodarowanie obszaru kolejowego, muszĈ speãniaþ wymagania podstawowe
okreĤlone w artykule 5 ustawy Prawo budowlane. Artykuã ten stanowi, İe obiekt budowlany wraz ze zwiĈzanymi z nim urzĈdzeniami budowlanymi naleİy projektowaþ i budowaþ w sposób okreĤlony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajĈc speãnienie wymagaę podstawowych dotyczĈcych:
a) bezpieczeęstwa konstrukcji,
b) bezpieczeęstwa poİarowego,
c) bezpieczeęstwa uİytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Ĥrodowiska,
e) ochrony przed haãasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uİytkowania energii.
Naleİy podkreĤliþ, İe wymagania artykuãu 5 Prawa budowlanego
nie wyczerpujĈ wymagaę wynikajĈcych ze specyﬁki transportu kolejowego. W szczególnoĤci dotyczy to zagadnienia kompatybilnoĤci technicznej. W obiektach budowlanych kolei duİych prčdkoĤci speãnienie
wymagaę uzyska sič ãĈcznie ze speãnieniem wymagaę zasadniczych
dla interoperacyjnoĤci kolei duİych prčdkoĤci.

4. Speãnienie zasadniczych wymagaę narzuconych przez techniczne specyﬁkacje interoperacyjnoĤci w dziedzinie infrastruktury
Bezpieczeęstwo
Aby speãniaþ te ogólne wymagania, infrastruktura musi, na poziomie bezpieczeęstwa odpowiadajĈcego celom ustanowionym dla sieci:
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– umoİliwiþ przejazd pociĈgów bez ryzyka wykolejenia lub kolizji
mičdzy nimi, bĈdĮ z innymi pojazdami lub przeszkodami staãymi, oraz unikaþ niedopuszczalnych zagroİeę zwiĈzanych z bliskoĤciĈ trakcji elektrycznej (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie
Kolejowym);
– wytrzymywaþ w sposób bezawaryjny obciĈİenia pionowe, poprzeczne i podãuİne, dynamiczne lub statyczne, wywierane przez
skãady pociĈgów, w okreĤlonym Ĥrodowisku torowym i przy jednoczesnym uzyskiwaniu wymaganych osiĈgów (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym);
– pozwalaþ na monitorowanie i utrzymanie instalacji konieczne do
utrzymania elementów o podstawowym znaczeniu w bezpiecznym stanie (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym);
– nie zawieraþ materiaãów podatnych na wytwarzanie szkodliwych
oparów w razie poİaru; wymaganie to dotyczy jedynie tych elementów infrastruktury, które znajdujĈ sič w przestrzeniach zamkničtych (tunele, zakryte wykopy i stacje podziemne) (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym);
– powstrzymywaþ osoby nienaleİĈce do upowaİnionego personelu
przed dostčpem do instalacji innych niİ przestrzeę na peronie
dostčpna dla pasaİerów (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym);
– gwarantowaþ, İe w dãugich tunelach podejmowane sĈ szczególne Ĥrodki w celu zapobiegania poİarom oraz w celu zmniejszenia ich skutków i uãatwienia ewakuacji pasaİerów w przypadku
pojawienia sič ognia (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym);
– gwarantowaþ, İe sprzčt zapewnia wãaĤciwĈ jakoĤþ piasku. Ewentualne konsekwencje awarii elementów zwiĈzanych z bezpieczeęstwem, wymienionych poniİej, zostaãy naleİycie uwzglčdnione (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym).
NiezawodnoĤþ i dostčpnoĤþ
Aby sprostaþ temu wymaganiu, interfejsy o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeęstwa, których charakterystyka jest podatna na
zmiany w trakcie eksploatacji systemu, muszĈ byþ gãównym punktem, wokóã którego koncentrujĈ sič plany monitorowania i utrzyma-
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nia, okreĤlajĈce warunki monitorowania i poprawiania tych elementów (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym).
Zdrowie
Niniejsze ogólne wymagania dotyczĈ ochrony przeciwpoİarowej
róİnych elementów dziedziny infrastruktury.
BiorĈc pod uwagč niski stopieę zagroİenia poİarowego w wyrobach
skãadajĈcych sič na infrastrukturč (konstrukcje torowe i obiekty inİynieryjne), niniejsze wymaganie dotyczy jedynie infrastruktury podziemnej przyjmujĈcej pasaİerów w trakcie normalnego funkcjonowania. Z tego wzglčdu nie sformuãowano wymagania odnoszĈcego sič do
wyrobów skãadajĈcych sič na interfejsy konstrukcji torowych i obiektów inİynieryjnych innych niİ te ĤciĤle okreĤlone urzĈdzenia.
W odniesieniu do tych ostatnich muszĈ byþ stosowane wspólnotowe dyrektywy w sprawie zdrowia, stosowane ogólnie do budowli niezaleİnie od tego, czy takie budowle zwiĈzane sĈ z interoperacyjnoĤciĈ
transeuropejskiego systemu kolei duİych prčdkoĤci.
Oprócz zgodnoĤci z tymi ogólnymi wymaganiami ogranicza sič wahania ciĤnienia, na jakie naraİeni sĈ pasaİerowie i personel kolejowy
podczas przejazdu przez tunele, zakryte wykopy i stacje podziemne,
oraz prčdkoĤci powietrza, których dziaãaniu mogĈ byþ poddani pasaİerowie na stacjach podziemnych; na peronach i w obrčbie stacji
podziemnych dostčpnych dla pasaİerów naleİy zapobiec zagroİeniu
poraİeniem prĈdem (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym).
Dlatego w celu speãnienia kryterium dotyczĈcego zdrowia muszĈ
byþ podjčte Ĥrodki, albo poprzez staranny dobór przekroju poprzecznego kanaãów powietrza danych budowli, albo poprzez urzĈdzenia
pomocnicze, opierajĈce sič na maksymalnych wahaniach ciĤnienia
doĤwiadczanych w tunelach podczas przejeİdİania pociĈgu (zgodnoĤþ
z UstawĈ o Transporcie Kolejowym).
MuszĈ byþ podjčte Ĥrodki na stacjach podziemnych, albo poprzez
cechy konstrukcyjne redukujĈce wahania ciĤnienia pochodzĈcego
z sĈsiednich tuneli, albo poprzez urzĈdzenia pomocnicze, w celu ograniczenia prčdkoĤci powietrza do wielkoĤci dopuszczalnych dla czãowieka (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym).
MuszĈ byþ podjčte Ĥrodki w miejscach dostčpnych dla pasaİerów,
zapobiegajĈce niedopuszczalnemu zagroİeniu poraİeniem prĈdem.
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W odniesieniu do urzĈdzeę stacjonarnych podsystemu „Utrzymanie”, speãnienie tych zasadniczych wymagaę moİna uznaþ za osiĈgničte, gdy wykazano zgodnoĤþ tych instalacji z przepisami krajowymi
(zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym).
Ochrona Ĥrodowiska
Ocena wpãywu na Ĥrodowisko przedsičwzičþ zwiĈzanych z budowĈ
linii tworzonych specjalnie dla duİych prčdkoĤci lub realizowanych
przy okazji modernizacji linii w celu dostosowania ich do duİych prčdkoĤci, ma uwzglčdniaþ cechy pociĈgów zgodnych z TSI „Tabor” dla
kolei duİych prčdkoĤci.
W odniesieniu do urzĈdzeę stacjonarnych podsystemu „Utrzymanie”, speãnienie tych zasadniczych wymagaę moİna uznaþ za osiĈgničte, gdy wykazano zgodnoĤþ tych instalacji z przepisami krajowymi.
KompatybilnoĤþ techniczna
W celu speãnienia tego wymagania muszĈ zostaþ speãnione nastčpujĈce warunki:
– skrajnie budowli, odlegãoĤþ mičdzy osiami torów, poãoİenie toru
w planie, szerokoĤþ torów, maksymalne pochylenia podãuİne,
jak równieİ dãugoĤþ i wysokoĤþ peronów pasaİerskich na liniach
interoperacyjnej sieci europejskiej ustala sič tak, aby zagwarantowaþ wzajemnĈ zgodnoĤþ linii oraz zgodnoĤþ z pojazdami interoperacyjnymi (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym);
– urzĈdzenia, które mogĈ byþ konieczne w przyszãoĤci w celu dopuszczenia pociĈgów innych niİ pociĈgi poruszajĈce sič z duİĈ
prčdkoĤciĈ do jazdy na tych liniach transeuropejskiego systemu
kolei duİych prčdkoĤci, nie mogĈ utrudniaþ przejazdu pociĈgów
zgodnych z TSI „Tabor” dla kolei duİych prčdkoĤci (zgodnoĤþ
z UstawĈ o Transporcie Kolejowym);
– charakterystyki elektryczne infrastruktury muszĈ byþ zgodne
z wykorzystywanymi systemami „Energia” i „Sterowanie”;
– Charakterystyki urzĈdzeę stacjonarnych do obsãugi technicznej
pociĈgów majĈ byþ zgodne z TSI „Tabor” dla kolei duİych prčdkoĤci (zgodnoĤþ z UstawĈ o Transporcie Kolejowym).
Na skutek porównania w/w dokumentów moİna stwierdziþ, İe nie
ma rozbieİnoĤci pomičdzy UstawĈ o Transporcie Kolejowym a DyrektywĈ Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE, TSI Infra-
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struktura, TSI Tunele oraz TSI PRM. W zapisach TSI sĈ szczegóãowe
warunki techniczne, jakim muszĈ odpowiadaþ kolejowe budowle inİynieryjne.
ObowiĈzujĈce przepisy „Ie-4 (WTB-E10) – Wytyczne techniczne budowy urzĈdzeę sterowania ruchem kolejowym w przedsičbiorstwie
Polskie Koleje Paęstwowe” nie sĈ sprzeczne z TSI CCS HS przyjčtĈ
DecyzjĈ Komisji z dnia 7 listopada 2006 roku (2006/860/WE). Techniczne Specyﬁkacje InteroperacyjnoĤci dla podsystemu Sterowanie regulujĈ jedynie zagadnienia zwiĈzane z systemem Bezpiecznej Kontroli
Jazdy PociĈgu klasy A. Oznacza to, İe zarówno stacyjne oraz liniowe
urzĈdzenia sterowania ruchem kolejowym mogĈ byþ projektowane,
budowane i modernizowane wedãug obowiĈzujĈcych przepisów krajowych po uwzglčdnieniu wymagaę zawartych w TSI dla podsystemu
Sterowanie.
Analiza standardów technicznych dla kolei duİych prčdkoĤci w zakresie telekomunikacji, pod kĈtem uwarunkowaę prawnych wynika
przede wszystkim z zapisów zawartych w dyrektywach europejskich
dotyczĈcych:
– interoperacyjnoĤci,
– kompatybilnoĤci elektromagnetycznej,
– wymagaę zwiĈzanych z:
• urzĈdzeniami i systemami radiowymi,
• telekomunikacyjnymi systemami i urzĈdzeniami koęcowymi.
Wymagania dla telekomunikacji zawarte sĈ równieİ w specyﬁkacji
TSI dla podsystemu Sterowanie. OkreĤlenie standardów technicznych
dla kolei duİych prčdkoĤci bčdzie wynikaão równieİ z rozporzĈdzeę
krajowych wãaĤciwych organów prawnych. W zakresie uwarunkowaę
normatywnych okreĤlenie wymagaę dla kolei duİych prčdkoĤci bčdzie
determinowane zapisami norm europejskich oraz polskich, zaleceniami Mičdzynarodowego ZwiĈzku Telekomunikacyjnego (ITU-T, ITUR) oraz Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).
Analizie bčdĈ musiaãy byþ poddane zapisy w obecnie obowiĈzujĈcych
wymaganiach zarzĈdcy infrastruktury uchwalone decyzjĈ zarzĈdu.
ObowiĈzujĈce w Polsce dokumenty prawne i regulacje wewnčtrzne
dotyczĈce ochrony Ĥrodowiska nie zawierajĈ powaİnych rozbieİnoĤci
w stosunku do obowiĈzujĈcych Technicznych Specyﬁkacji InteroperacyjnoĤci dotyczĈcych kolei duİych prčdkoĤci. Techniczne Specyﬁkacje InteroperacyjnoĤci wskazujĈ przede wszystkim cele, jakie naleİy
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osiĈgnĈþ oraz kierunki dziaãaę, które prowadzĈ do ich osiĈgničcia.
W zakresie ochrony Ĥrodowiska nie narzucajĈ jednolitych rozwiĈzaę
przy wyborze sposobu osiĈgničcia okreĤlonych celów.
Zgodnie z Decyzjami Komisji dotyczĈcymi technicznych specyﬁkacji interoperacyjnoĤci dla poszczególnych podsystemów transeuropejskiego systemu kolei duİych prčdkoĤci jak równieİ Dyrektywy
2008/57/WE w zakresie ochrony Ĥrodowiska nastčpstwa uruchomienia i eksploatacji kolei duİych prčdkoĤci muszĈ byþ wzičte pod
uwagč i ocenione na etapie projektowania. MuszĈ byþ równieİ zgodne
z obowiĈzujĈcymi przepisami Wspólnoty. W przypadku szczegóãowych
wymagaę dla kaİdego z podsystemów funkcjonowanie systemów, instalacje techniczne, urzĈdzenia techniczne jak równieİ procedury
uİywane w poszczególnych centrach utrzymania nie mogĈ szkodziþ
Ĥrodowisku naturalnemu oraz nie mogĈ przekraczaþ okreĤlonych limitów.
Ocena wpãywu na Ĥrodowisko przedsičwzičþ zwiĈzanych z budowĈ
i modernizacjĈ linii kolejowych duİych prčdkoĤci musi uwzglčdniaþ
cechy pociĈgów zgodne z TSI „Tabor” dla kolei duİych prčdkoĤci.

5. Podsumowanie
Celem prac wykonywanych na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. jest opracowanie poprawek do standardów technicznych dla budowy i modernizacji linii kolejowych duİych prčdkoĤci zarzĈdzanych
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub ich elementów, ze stopniowaniem wymagaę dla poszczególnych branİ w zaleİnoĤci od prčdkoĤci
oraz od rodzaju prowadzonego ruchu i typu kursujĈcego taboru oraz
przygotowanie materiaãów mogĈcych byþ podstawĈ do zmian legislacji
krajowej i instrukcji wewnčtrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
W wyniku przeprowadzonej analizy zostanĈ wyszczególnione przepisy krajowe (rozporzĈdzenia, normy), które bčdĈ wymagaãy zmiany
oraz zostanie podany zakres niezbčdnych zmian. OkreĤlony bčdzie
równieİ zakres zagadnieę (tematy badawcze), których wyniki stanowiãyby podstawč do wnioskowania o ewentualne dalsze zmiany przepisów krajowych.
Opracowanie standardów pozwoli na budowč nowych linii i modernizacjč istniejĈcych wedãug ujednoliconych wymagaę, zgodnych
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z wymaganiami Unii Europejskiej. Wyniki prac zostanĈ wykorzystane
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przy mičdzy innymi projektowaniu nowych linii duİych prčdkoĤci, a takİe przy odbiorach linii i
urzĈdzeę nowobudowanych i modernizowanych.
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MODIFICATION OF NATIONAL LEGISLATION IN TERMS
OF PLANNED CONSTRUCTION AND OPERATI
Summary
The high speed railway building in Poland have to be preceded
by preparation of the proper standard system of law regulations.
Because of the fact that the decisions on high-speed railway building in our country have been undertaken much later than in the
other European countries their experiences can be turn to good
account. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. began the works under
preparation of the coherent set of requirements in Polish conditions for High Speed Railways. They are supported by among others: the elaboration made by Spanish company SENER (within the
grand of Spain government) describing the experiences of Spanish
Railways in this ﬁeld and the elaboration by Instytut Kolejnictwa on “Analysis of technical standards for high speed railway in
Poland, elaboration of proposals for changes in instructions and
domestic legislation”
Keywords: high speed rail, EU railway legislation, interoperability
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OCENA PRAWIDâOWOģCI GEOMETRYCZNEJ
ORAZ JAKOģCI KONSTRUKCJI
WČZâA TRAMWAJOWEGO
NA PODSTAWIE ZREALIZOWANYCH BADAĘ
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki oraz analizč podstawowych
parametrów geometrycznych wčzãa tramwajowego ul. Basztowa
– ul. Dãuga w Krakowie. Odniesiono sič do wymagaę polskich
oraz zagranicznych w zakresie ksztaãtowania skrzyİowaę torów
tramwajowych – dokonujĈc jednoczeĤnie przeglĈdu rozwiĈzaę
konstrukcyjnych. W pracy dokonano analizy problemów zwiĈzanych z eksploatacjĈ skrzyİowaę tramwajowych pod kĈtem bezpieczeęstwa ruchu. Wskazano kierunki doskonalenia konstrukcji
oraz przepisów w zakresie wčzãów tramwajowych.
Sãowa kluczowe: nawierzchnia tramwajowa, krzyİownice,
geometria toru tramwajowego, skrzyİowania tramwajowe, rozjazdy tramwajowe, wčzeã tramwajowy

1. Wprowadzenie
Modernizacja torowiska tramwajowego wymaga ogromnych nakãadów ﬁnansowych – to inwestycja niezbčdna w celu zapewnienia odpowiedniej jakoĤci i bezpieczeęstwa komunikacji miejskiej. Modernizacja ma na celu poprawč warunków eksploatacji torowiska poprzez
zwičkszenie prčdkoĤci, zapewnienie spokojnoĤci jazdy, zmniejszenie
drgaę i haãasu - przy zapewnieniu odpowiednio dãugiej trwaãoĤci 201 mgr inĔ., Politechnika Krakowska, Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Polska,
apawlak@pk.edu.pl, tel. 12 628 23 58
2 mgr inĔ., Vias y Construcciones S.A., tel. +48 535 168 953, mail: rafal.wajer@vias.es
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30 lat. Jak jednak wiadomo, polskie przepisy z zakresu projektowania, budowy i utrzymania torowisk tramwajowych nie naleİĈ do najbardziej aktualnych, a modernizacje wykonywane w ich Ĥwietle mogĈ
pozostawiaþ wiele do İyczenia.
Celem przeprowadzonych badaę oraz niniejszego artykuãu jest analiza problemów zwiĈzanych z eksploatacjĈ wčzãów tramwajowych pod
kĈtem trwaãoĤci konstrukcji oraz bezpieczeęstwa. Opisane poniİej
badania zostaãy przeprowadzone na zlecenie Miejskiego Przedsičbiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Peãna dokumentacja dotyczĈca
wyników badaę znajduje sič w opracowaniu „Analiza jakoĤci eksploatacyjnej skrzyİowaę torów tramwajowych z uwagi na bezpieczeęstwo
ruchu pociĈgów tramwajowych”, a niniejszy artykuã przedstawia najwaİniejsze analizy.

2. PrzeglĈd polskich i zagranicznych przepisów dotyczĈcych
konstrukcji oraz bezpieczeęstwa ruchu na torowiskach
tramwajowych
Obecnie wykorzystywane w projektowaniu dróg tramwajowych polskie przepisy i wytyczne [1, 2, 3] nie sĈ w peãni dostosowane do nowych rozwiĈzaę konstrukcyjnych coraz szerzej stosowanych na Ĥwiecie, a takİe do nowoczesnego taboru. AnalizujĈc przytoczone dokumenty moİna zauwaİyþ braki wytycznych odnoĤnie ksztaãtowania wčzãów rozjazdowych, jak równieİ zaleceę do projektowania nawierzchni
ze wzglčdu na ich trwaãoĤþ. Unormowanie takich parametrów jest
kluczowe ze wzglčdu na podniesienie bezpieczeęstwa ruchu pociĈgów
tramwajowych.
PrzeglĈd zagranicznych wytycznych w tym zakresie wykazaã, iİ
w krajach Europy zachodniej, mičdzy innymi w Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii, wykorzystywane sĈ wytyczne niemieckie BOStrab [4,5]. SĈ
to obszerne przepisy, zawierajĈce szczegóãowe rysunki geometrii rozjazdów, oraz sprecyzowane dopuszczalne odchylenia od wartoĤci nominalnych geometrii toru. Przepisy okreĤlajĈ m.in. nastčpujĈce wartoĤci:
- odchyãka rozstawu toru ±2 mm przy zastosowaniu nowych materiaãów, oraz +5/-2 mm przy zastosowaniu materiaãów staro
uİytecznych;
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- róİnica wysokoĤci toków szynowych bez przechyãki ± 2 mm;
- wzdãuİna róİnica wysokoĤci na bazie 5m ± 2 mm;
- dopuszczalna maksymalna róİnica rozstawu torów od wartoĤci
nominalnej 10 mm na prostej i 30 mm na ãukach;
- dokãadnoĤþ strzaãki ± 5 mm na bazie pomiarowej 4m.
W przepisach amerykaęskich [6] i australijskich [7] pojawiajĈ sič
równieİ inne parametry istotne z punktu widzenia bezpieczeęstwa
ruchu, takie jak minimalny promieę ãuku 25 m, czy teİ maksymalna prčdkoĤþ pociĈgu tramwajowego na ãuku mniejszym niİ 100 m
– 15 m/h.
Istotnym ze wzglčdów bezpieczeęstwa eksploatacji torowisk tramwajowych jest takİe konstrukcja krzyİownic w rozjazdach tramwajowych. W polskich normach zalecana jest krzyİownica monoblokowa
z rowkiem o przekroju prostokĈtnym. GãčbokoĤþ rowka na skrzyİowaniach powinna wynosiþ 10-12 mm, w celu zapewnienia toczenia
sič koãa obrzeİami obrčczy po powierzchniach pãytkich rowków krzyİownic. Jak jednak wiadomo – w przypadku szybkiego zuİycia – koão
przestaje realizowaþ jazdč obrzeİem, nie speãniajĈc podstawowego zaãoİenia tej konstrukcji. Konieczne jest zatem stosowanie stali najwyİszej wytrzymaãoĤci [7], a w niektórych przypadkach zasadne byãoby
wykorzystanie krzyİownic gãčboko rowkowych [4]. Takich wytycznych
brakuje obecnie w polskich przepisach, a to moİe w znaczĈcy sposób
wpãywaþ na jakoĤþ realizowanych modernizacji oraz bezpieczeęstwo.
Kluczowe znaczenie w aspekcie bezpiecznej eksploatacji wčzãów
tramwajowych ma ich geometria. Poniİej zamieszczono rysunek oraz
wytyczne w zakresie projektowania i wykonania drogi rozjazdowej
w ãuku o promieniu 25 m. Naleİy zwróciþ uwagč na powičkszonĈ szerokoĤþ toru w ãuku rozjazdu +2 mm oraz w elemencie krzyİownicy
+4 mm.
Po wykonaniu skrzyİowania odbiór odbywa sič zgodnie z protokoãem udostčpnionym w przepisach [4]. Maksymalne odchylenia podane
sĈ tam w tabelach pomiarowych. W aspekcie analizy problematycznego elementu, jakim jest krzyİownica, odchylenie od wymaganej szerokoĤci toru w krzyİownicy 1439 mm nie moİe przekraczaþ -0 mm/
+3 mm.
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Rys. 1. Geometria skrzyİowania – rozjazd R25

3. Obiekt badaę i metodologia pomiaru
Badania w zakresie prawidãowoĤci geometrycznej oraz jakoĤci wykonania podstawowych elementów skrzyİowania realizowane byãy
w wčĮle Basztowa – Dãuga w Krakowie. Skrzyİowanie to razem z modernizowanym torowiskiem w ulicy Dãugiej zostaão oddane do eksploatacji w sierpniu 2010 roku. Badania przeprowadzono pod kĈtem
bezpieczeęstwa ruchu pociĈgów tramwajowych. Byãy to pomiary parametrów geometrycznych wčzãa (szerokoĤþ toru, przechyãka, niwelacja
i wichrowatoĤþ), a takİe badanie krzyİownic, majĈce na celu okreĤlenie szerokoĤci toru, jego proﬁlu, oraz twardoĤci materiaãu. Badaniom
poddano nastčpujĈce kierunki (rys. 2):
- prosta Dworzec Gãówny – Teatr Bagatela,
- prosta Teatr Bagatela – Dworzec Gãówny,
- ãuk Teatr Bagatela – ul. Dãuga o promieniu R=21.5 m,
- ãuk ul. Dãuga – Teatr Bagatela o promieniu R=20.0 m,
- ãuk Dworzec Gãówny – ul. Dãuga, o promieniu R=25.0 m,
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- ãuk ul. Dãuga – Dworzec Gãówny, o promieniu R=25.0 m.
Punkty pomiarowe rozmieszczone zostaãy co 5 m (rys. 3, 4). W tych
punktach wykonano pomiary szerokoĤci toru, oraz przechyãki toru.
Badania wykonano toromierzem rčcznym z dokãadnoĤciĈ do 1 mm.
Wykonano niwelacjč torów i na jej podstawie obliczono wichrowatoĤþ
na bazie 5 m. Uzyskane wyniki przechyãek z pomiaru toromierzem
i z niwelacji porównano. Dodatkowo wykonano pomiary strzaãek co
2,5 m dla wewnčtrznego toku kaİdego ãuku.
Badaniom poddano równieİ krzyİownice. Wykonano cztery proﬁle na kaİdej krzyİownicy, gdzie dodatkowo zmierzono przeĤwit toru.
Proﬁle krzyİownic wykonano w odstčpach 25 cm i 50 cm od dzioba
krzyİownicy – 4 pomiary dla kaİdej krzyİownicy. Zastosowano proﬁlomierz GRAW XY, o dokãadnoĤci 0,1 mm.
Pomiary krzyİownic uzupeãniono o pomiar twardoĤci materiaãu.
Wykonane zostaão osiem pomiarów dla kaİdej krzyİownicy. Pomiary zostaãy wykonane przy uİyciu elektronicznego twardoĤciomierza,
a wyniki zostaãy podane w skali twardoĤci Brinella (HB).

Rys. 2. Schemat ukãadu torowego wčzãa. ĭródão: KZN Bieİanów
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Rys. 3. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na ãukach

Rys. 4. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych na prostych

4. Pomiar szerokoĤci toru
Pomiar szerokoĤci torów wykonano toromierzem rčcznym. Na wykresach poniİej (rys. 5,6) przedstawiono pomierzone szerokoĤci torów
w stosunku do szerokoĤci nominalnych dla wybranych odcinków.
Obserwuje sič stosunkowo wysokie odchylenia szerokoĤci toru
od wartoĤci nominalnej. Maksymalna róİnica szerokoĤci pomičdzy
wartoĤciĈ pomierzonĈ, a nominalnĈ wynosi 9 mm na bazie 5 m, na
ãuku Teatr Bagatela - ul. Dãuga. Zaobserwowane, sporadyczne odchylenia od wartoĤci dopuszczalnej, nie wpãywajĈ znaczĈco na bezpieczeęstwo poruszajĈcego sič pociĈgu tramwajowego. Jednak jak kaİde
niedokãadnoĤci w wykonaniu obniİajĈ trwaãoĤþ konstrukcji, sprzyjajĈ
zwičkszonej niestabilnoĤci jazdy oraz mogĈ wpãynĈþ na powičkszone
zuİycie. Zaobserwowane niedokãadnoĤci geometrii torowiska zgodnie
z obowiĈzujĈcymi przepisami sĈ dopuszczalne, jednak z racjonalnego
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punktu widzenia, naleİy dĈİyþ do wyİszej jakoĤci robót modernizacyjnych. Do uzyskania takiej sytuacji niezbčdne jest jednak wprowadzenie szczegóãowych, jasnych i wymagajĈcych przepisów gwarantujĈcych najwyİszĈ jakoĤþ i bezpieczeęstwo.

Rys. 5. SzerokoĤþ toru na zewnčtrznym ãuku Teatr Bagatela- ul Dãuga
o promieniu R=21,5 m

Rys. 6. SzerokoĤþ toru na wewnčtrznym ãuku ul Dãuga- Teatr Bagatela
o promieniu R=20,0 m
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5. Pomiar przechyãki
Pomiary przechyãek wykonane zostaãy toromierzem, a takİe zostaãy
wyliczone jako wynik niwelacji geometrycznej. Wyniki pomiarów porównano i uzyskano zgodnoĤþ pomičdzy nimi. Przestawione poniİej
wykresy (rys. 7, 8) przedstawiajĈ wyniki dla wybranych kierunków.
WartoĤci ujemne przechyãek na przedstawionych poniİej wykresach
oznaczajĈ zaniİenie toku wewnčtrznego od osi mičdzytorza.

Rys. 7. Przechyãka toru ãuku ul. Dãuga- Teatr Bagatela o promieniu
R=21,5 m

Rys. 8. Przechyãka toru ãuku ul Dãuga- Dworzec Gãówny o promieniu
R=25.0 m
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6. Pomiar krzywizny ukãadu torowego
Wykonano pomiary strzaãek na czterech ãukach koãowych badanego skrzyİowania. Pomiary wykonywano dla szyny wewnčtrznej danego
ãuku. Punkty pomiarowe zagčszczono, tak aby pomiary wykonywane
byãy w odstčpach co 2,5 m, na bazie o dãugoĤci 5 m.
Dla ãuku o promieniu R=20,0 m teoretyczna wartoĤþ strzaãki wynosi 162 mm, a dla ãuku o promieniu R=25,0 m – 129 mm. Na wykresach poniİej (rys. 9, 10) przedstawiono porównanie strzaãek pomierzonych z wartoĤciami teoretycznymi.
Pomiary stwierdziãy równieİ niedokãadnoĤci w ksztaãtowania ãuków
koãowych – maksymalna róİnica strzaãki teoretycznej od pomierzonej
6 mm na ãuku o promieniu 20 m. WartoĤþ zaobserwowanej niedokãadnoĤci nie wpãywa na bezpieczeęstwo, jednak moİe skutkowaþ obniİeniem trwaãoĤci nawierzchni.

Rys. 9. WartoĤþ strzaãek na ãuku ul. Dãuga – Teatr Bagatela o promieniu
R=20,0 m
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Rys. 10. WartoĤþ strzaãek na ãuku Dworzec Gãówny- ul. Dãuga o promieniu
R=25,0 m

7. Niwelacja wčzãa i wichrowatoĤþ

Rys. 11. WartoĤþ wichrowatoĤci na ãuku ul. Dãuga- Teatr Bagatela o promieniu R=20,0 m

Niwelacja zostaãa wykonana na ãukach i na odcinku prostym mierzonego wčzãa. Punkty pomiarowe rozmieszczone byãy co 5 m. Na podstawie tych pomiarów policzone zostaãy wysokoĤci szyn w lokalnym
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ukãadzie wspóãrzčdnych. Wykonano obliczenia wichrowatoĤci torów.
Na rysunku 11 przedstawiono wykres wichrowatoĤci torów dla odcinka ul. Dãuga – Teatr Bagatela. Podobnie, jak dla innych torów zauwaİono wysokĈ wichrowatoĤþ, sičgajĈcĈ na poniİej przedstawionym
odcinku nawet 1,8‰. NiepokojĈca jest tu duİa zmiennoĤþ wichrowatoĤci na dãugoĤci mierzonego odcinka – sytuacja ta przekãada sič na
niespokojnoĤþ jazdy – negatywnie wpãywajĈc na komfort podróİnych.

8. Pomiar przekrojów krzyİownic w wčĮle
Przeprowadzone badania miaãy odpowiedzieþ równieİ na pytanie
dotyczĈce nieprawidãowego ruchu pociĈgów tramwajowych po oddaniu do eksploatacji modernizowanego torowiska. W poczĈtkowym
okresie eksploatacji zdarzaãy sič bowiem wykolejenia – obserwowane
podczas przejazdu kóã obrzeİem przez krzyİownice.
W mierzonym wčĮle wystčpuje 18 krzyİownic pãytko rowkowych.
Dla kaİdej z nich wykonano po cztery przekroje (ãĈcznie 72 przekroje).
Zostaãy one wykonane w odlegãoĤciach 25 cm i 50 cm od dzioba krzyİownicy. Schemat poãoİenia i oznaczenia krzyİownic przedstawiony
zostaã na rysunku 12.

Rys. 12. Schemat pomiaru krzyİownic w wčĮle
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Poniİej przedstawiono przekroje (rys. 13, 14, 15, 16) w pierwszej
krzyİownicy w grupie A, w toku zewnčtrznym na ãuku Teatr Bagatelaul. Dãuga.
Zauwaİalne jest znaczne poszerzenie rowka w drugiej czčĤci krzyİownicy. Poszerzenie to zostaão wykonane po kilkukrotnym zdarzeniu
wykolejenia wózków tramwaju. Dzički takiemu zabiegowi poprawião
sič wpasowanie kóã w skrzyİowanie, a tym samym bezpieczeęstwo
jazdy na tym odcinku. Sytuacja ta potwierdza koniecznoĤþ stosowania
poszerzenia od wartoĤci nominalnej toru 1435 mm w skrzyİowaniach
torów – moİna sič tu oprzeþ na wytycznych [4] oraz wymaganiach dotyczĈcych geometrii skrzyİowaę (rys. 1.)

Rys. 13. Krzyİownica A1 w przekroju nr 1

Rys. 14. Krzyİownica A1 w przekroju nr 2

Rys. 15. Krzyİownica A1 w przekroju nr 3
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Rys. 16. Krzyİownica A1 w przekroju nr 4

9. Pomiar twardoĤci w krzyİownicach
Pomiary twardoĤci w krzyİownicach wykonano dla kaİdej z trzech
grup oznaczonych na rysunku 11. W kaİdym punkcie wykonano
osiem pomiarów przy uİyciu elektronicznego twardoĤciomierza, a wyniki zostaãy podane w skali twardoĤci Brinella (HB).
Obliczono ĤredniĈ twardoĤþ ze wszystkich pomiarów krzyİownic
i jej odchylenie standardowe. Otrzymano wynik: 354 HB ± 47 HB.
Maksymalna pomierzona twardoĤþ wyniosãa 467 HB, a minimalna
190 HB. Wyniki tych pomiarów pokazujĈ niepokojĈco duİy rozrzut
twardoĤci krzyİownic.
Badania przeprowadzone w 2006 roku przez Politechnikč KrakowskĈ dotyczĈce zuİycia szyn w torowiskach tramwajowych [8] wykazaãy
ĤredniĈ twardoĤþ kóã tramwajowych na poziomie 377 HB z odchyleniem standardowym 14,2 HB.
Na podstawie tych obserwacji stosunek Ĥredniej twardoĤci kóã taboru do Ĥredniej twardoĤci krzyİownic wynosi 1,1. ObowiĈzujĈce przepisy nie okreĤlajĈ minimalnej twardoĤci krzyİownic, jednak z uwagi
na bardzo niekorzystnĈ sytuacjč jazdy obrzeİem koãa – krzyİownicč
powinna cechowaþ najwyİsza moİliwa twardoĤþ.
Niedopuszczalne jest sytuacja, gdy Ĥrednia twardoĤþ elementu
krzyİownicy jest mniejsza od Ĥredniej twardoĤci kóã taboru. W takim
wypadku nastčpuje bardzo szybkie uplastycznianie stali krzyİownicy,
a element z uwagi na kontakt powierzchni tocznej koãa z krzyİownicĈ
przestaje speãniaþ swojĈ funkcjč.
Szybkie uplastycznienie krzyİownic moİna zaobserwowaþ na badanym skrzyİowaniu w miejscu jazdy na wprost ulicĈ BasztowĈ. Ry-
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sunki 17, 18 pokazujĈ maksymalne zaobserwowane zuİycie, w którym pogãčbienie rowka osiĈga wartoĤþ 20 mm, co oznacza kontakt
powierzchni tocznej koãa – niepoİĈdany dla tego typu konstrukcji.

Rys. 17. Krzyİownica A1 (jazda na wprost) przekrój nr 4

Rys. 18. Krzyİownica A1 (jazda na wprost) przekrój nr 5

10. Wnioski z przeprowadzonych badaę
Na podstawie przeprowadzonych badaę zaobserwowano liczne
niedokãadnoĤci geometrii wčzãa. Wičksze przekroczenia wartoĤci dopuszczalnych wystčpujĈ jednak sporadycznie i obecnie nie wpãywajĈ
na bezpieczeęstwo ruchu pojazdów tramwajowych. Sytuacja ta, choþ
niepoİĈdana z punktu widzenia wysokiej jakoĤci oraz trwaãoĤci nawierzchni odpowiada obowiĈzujĈcym przepisom.
Jak pokazano, stosowanie krzyİownic pãytko rowkowych wiĈİe sič
z duİymi problemami eksploatacyjnymi. Geometria krzyİownic w poãĈczeniu ze zbyt maãĈ szerokoĤciĈ toru w skrzyİowaniu o maãym promieniu – moİe skutkowaþ wykolejeniem pojazdu szynowego. Naleİy dĈİyþ
do jak najszybszego uregulowania przepisów w tym zakresie. Dodatkowo, zbyt duİy rozrzut twardoĤci krzyİownic moİe powodowaþ w nie-
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których przypadkach bardzo szybkie uplastycznienie stali, co skutkuje
niepoİĈdanym kontaktem powierzchni tocznej z krzyİownicĈ.
ReasumujĈc, brak szczegóãowych przepisów i wytycznych znaczĈco wpãywa na obniİenie jakoĤci oraz trwaãoĤþ niezwykle kosztownych
modernizacji. Moİe równieİ wpãywaþ na bezpieczeęstwo i niezawodnoĤþ komunikacji tramwajowej.
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ASSESSMENT OF GEOMETRICAL ACCURACY
AND CONSTRUCTION QUALITY OF TRAM JUNCTION,
ON THE BASIS OF CARRIED OUT STUDIES
Summary
The paper presents the results and analysis of the geometrical
parameters of the Basztowa street and the Dãuga street tramway
intersection in Krakow. The reference to the requirements of Polish and foreign standards of shaping the tramway intersections
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have been made together with the review of design solutions. This
paper presents analysis of the safety problems associated with
the operation of tramway intersection. The directions of improving
the structure and the rules of tramway switches have been indicated.
Keywords: tramway track; track structure; tramway frog,
track geometry, tramway intersection, tramway switch
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ZALEįNOģý WSKAĭNIKA ZAGČSZCZENIA
OD WSKAĭNIKA ODKSZTAâCENIA
Z PRÓBNYCH OBCIćįEĘ MODELI PODTORZA
Z NIESORTU KAMIENNEGO
Streszczenie
W artykule zaprezentowano rezultaty laboratoryjnych testów
wielkowymiarowych modeli podtorza kolejowego z niesortu kamiennego – jednego z etapów badaę majĈcych na celu okreĤlenie
zaleİnoĤci wskaĮników zagčszczenia i odksztaãcenia sãuİĈcych
do oceny stanu zagčszczenia podtorza. Opisano przebieg i wyniki badaę wstčpnych, zasadniczych i kontrolnych. Na podstawie
wyników oznaczeę opracowano zaleİnoĤþ wskaĮników zagčszczenia i odksztaãcenia dla niesortu kamiennego. Podano wnioski
wynikajĈce z przeprowadzonych doĤwiadczeę.
Sãowa kluczowe: droga kolejowa, podtorze kolejowe, badania stanu zagčszczenia

1. Wstčp
Polskie linie kolejowe poprzez trwajĈcĈ od kilkunastu lat modernizacjč dostosowywane sĈ do wymogów umów mičdzynarodowych. Zakres prac obejmuje wszystkie elementy drogi kolejowej – nawierzchnič,
podtorze i obiekty inİynieryjne. W przypadku, gdy nie ulega zmianie
niweleta toru, w modernizacyjnych przebudowach i naprawach podtorza wzmacniana jest gãównie górna jego strefa do gãčbokoĤci okoão
80 cm od poziomu istniejĈcego torowiska. Na wãaĤciwie przygotowanych gruntach podtorza lub podãoİa budowana jest warstwa ochronna z materiaãów ziarnistych naturalnych (grunty niespoiste) lub z ka1 dr inĔ., Politechnika Poznaþska, Instytut InĔynierii Lñdowej, Zakäad Dróg Kolejowych, ul. Piotrowo 5, 60 - 965 Poznaþ, tel.: +48 6652407,
e-mail: michal.pawlowski@put.poznan.pl
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mienia ãamanego (niesorty, grysy, klięce), w razie potrzeby zawierajĈca geosyntetyki. W trakcie trwania procesu budowlanego kontroluje
sič wãaĤciwoĤci przebudowywanego podtorza przy pomocy badaę geotechnicznych. OkreĤla sič wartoĤci moduãów odksztaãcenia podtorza
(E2, E1) i wskaĮników zagčszczenia (Is) gruntów podtorza oraz kruszyw
wbudowanych warstw ochronnych. WartoĤci moduãów odksztaãcenia
wyznacza sič z próbnych obciĈİeę podtorza pãytĈ stalowĈ o Ĥrednicy
30 cm. WartoĤci wskaĮników zagčszczenia okreĤla sič podczas badaę
laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych z podtorza. W przypadku budowy warstw ochronnych z kruszyw ãamanych zastosowanie tej metody jest utrudnione. Z tego wzglčdu do okreĤlania wartoĤci
wskaĮników zagčszczenia warstw ochronnych stosowana jest metoda
z wykorzystaniem wskaĮników odksztaãcenia (Io). WartoĤci wskaĮników odksztaãcenia okreĤla sič w trakcie próbnych obciĈİeę podtorza
pãytĈ sztywnĈ. Metoda ta mimo oczywistych zalet posiada ograniczenia utrudniajĈce ocenč rzeczywistych ukãadów wzmocnionego podtorza. ĭródãem ograniczeę sĈ normowe zaleİnoĤci wskaĮników zagčszczenia i odksztaãcenia (Is(Io)) [1, 2, 11].
W celu rozszerzenia wiedzy na temat okreĤlania wartoĤci wskaĮników zagčszczenia na podstawie wartoĤci wskaĮników odksztaãcenia
rozpoczčto badania majĈce doprowadziþ do okreĤlenia zaleİnoĤci Is(Io)
dla róİnych rodzajów gruntów podtorza, kruszyw warstw ochronnych
oraz ukãadów podtorze – warstwa ochronna. DoĤwiadczenie podzielono na etapy, podczas których testowane sĈ wybrane grunty i kruszywa budujĈce podtorze oraz ukãady podtorze – warstwa ochronna. Na
kaİdym wydzielonym etapie eksperymentu wykonywane sĈ badania
geotechniczne w trzech grupach jako badania wstčpne, zasadnicze
i kontrolne. Podczas badaę wstčpnych okreĤlane sĈ: rodzaj kruszywa,
skãad granulometryczny, wskaĮnik uziarnienia, wskaĮnik róİnoziarnistoĤci, maksymalna gčstoĤþ objčtoĤciowa szkieletu oraz wilgotnoĤþ
optymalna. W badaniach zasadniczych, wykonywanych na wielkowymiarowych modelach podtorza, wyznaczane sĈ wartoĤci wskaĮników
odksztaãcenia i zagčszczenia. Badania kontrolne przeprowadzane sĈ
w przypadku budowy modeli badawczych kilkukrotnie z tej samej
partii kruszywa. Ich zakres jest zgodny z zakresem badaę wstčpnych
[5]. W pierwszym etapie badaę okreĤlono zaleİnoĤþ Is(Io) dla modeli
podtorza z piasku Ĥredniego [6]. Drugi etap eksperymentu to badania
kruszywa warstw ochronnych – niesortu kamiennego.
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2. Badania modeli podtorza z niesortu kamiennego
Zgodnie z programem eksperymentu przeprowadzono badania niesortu kamiennego w trzech grupach jako badania wstčpne, zasadnicze i kontrolne.
W celu szczegóãowego rozpoznania wãaĤciwoĤci testowanego kruszywa przeprowadzono badania wstčpne obejmujĈce okreĤlenie rodzaju, skãadu granulometrycznego, maksymalnej gčstoĤci objčtoĤciowej szkieletu i wilgotnoĤci optymalnej.

Rys. 1. Krzywe uziarnienia badanego kruszywa – niesortu kamiennego
przesianego na mokro (PNM) i na sucho (PNS) oraz graniczne krzywe uziarnienia materiaãu zalecanego do budowy warstwy ochronnej przy uİyciu
maszyny AHM 800-R (AHM) wedãug [2]

Z kaİdej czčĤci partii materiaãu pobrano losowo po jednej próbce pierwotnej, które po zmieszaniu stanowiãy reprezentujĈcĈ Ĥrednie
wãaĤciwoĤci partii materiaãu próbkč ogólnĈ o masie okoão 10 kg. Przez
kwartowanie [8], próbkč ogólnĈ podzielono na dwie próbki analityczne
o masie okoão 5 kg. JednĈ z próbek, wybranĈ losowo, przepãukano.
Przygotowane próbki przesiano przez zestaw jedenastu sit [9, 10]. PozostaãoĤci na sitach zwaİono z dokãadnoĤciĈ 0,1 g. Nastčpnie obliczono procentowĈ zawartoĤþ poszczególnych frakcji i narysowano dwie
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krzywe uziarnienia kruszywa z przesiewu na mokro i na sucho (rys.
1). Dodatkowo na wykresie umieszczono graniczne krzywe uziarnienia materiaãu zalecanego do budowy warstw ochronnych przy uİyciu
maszyny AHM 800-R wedãug [2]. Z wykresów krzywej uziarnienia (rys.
1) odczytano wartoĤci Ĥrednic miarodajnych d60, d30 i d10, które posãuİyãy do wyznaczenia wartoĤci wskaĮnika uziarnienia oraz wskaĮnika
wygičcia krzywej uziarnienia obliczonych dla obu próbek (tab. 1) [5].
Tablica 1. Wyniki badaę wstčpnych i kontrolnych – Ĥrednice zastčpcze
oraz wskaĮniki róİnoziarnistoĤci i wygičcia krzywej uziarnienia dla próbek niesortu kamiennego przesianych na mokro
(PNM) i na sucho (PNS) [5]
Badanie
0x
1x
2x
Kontrolne 3x
4x
5x
ĝrednia
WstĊpne

d10
0,191
0,114
0,172
0,175
0,151
0,088
0,149

d30
[mm]
2,993
2,737
3,372
3,075
3,329
2,447
2,992

PNM
d60

U

C

d10

[-]
9,551
9,648
9,462
9,401
9,643
9,182
9,481

50,0
84,6
55,0
53,7
63,9
104,3
68,6

4,9
6,8
7,0
5,7
7,6
7,4
6,6

1,438
2,153
2,568
1,878
2,092
1,851
1,997

d30
[mm]
0,751
0,484
0,457
0,619
0,479
0,560
0,558

PNS
d60

U

C
[-]

3,128
3,135
3,214
3,280
2,921
2,919
3,100

9,1
9,4
8,8
9,3
8,5
8,2
8,9

12,1
19,5
19,3
15,0
17,8
14,7
16,4

Wyniki analizy sitowej wskazujĈ, İe badanym kruszywem jest niesort kamienny o uziarnieniu 0-31,5 mm. Uzyskany wskaĮnik róİnoziarnistoĤci pozwala zastosowaþ badane kruszywo na warstwč
ochronnĈ zgodnie z wymogami przepisów [2]. Wynik przesiewu na sucho lokuje badany materiaã pomičdzy granicznymi krzywymi materiaãu zalecanego do budowy warstw ochronnych maszynĈ AHM 800-R.
Wynik przesiewu na mokro wskazuje, İe badane kruszywo zawiera
zbyt duİo drobnych czĈstek.
Po okreĤleniu skãadu ziarnowego niesortu kamiennego (mieszanka
w 99 % przesiewaãa sič przez sito 31,5 mm) przystĈpiono do okreĤlenia maksymalnej gčstoĤci szkieletu i wilgotnoĤci optymalnej. Przyjčto
metodč wykonania oznaczenia zgodnĈ z normĈ [7] polegajĈcĈ na zagčszczaniu kruszywa w cylindrze duİym (o objčtoĤci 2200 dm3) w 3
warstwach 56 uderzeniami ubijaka lekkiego (masa 2,5 kg) opuszczanego z wysokoĤci 320 mm (jednostkowa energia zagčszczania równa
0,5993 MJ/m3). Z kaİdej czčĤci partii materiaãu pobrano losowo po
kilka próbek pierwotnych, które po zmieszaniu stanowiãy reprezentujĈce Ĥrednie wãaĤciwoĤci partii materiaãu próbki ogólne o ãĈcznej
masie okoão 120 kg. Przez kwartowanie [8], próbki ogólne podzielono
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na 18 próbek analitycznych o masie okoão 6,5 kg kaİda. Przygotowane próbki analityczne przesiano przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm i oznaczono procentowĈ zawartoĤþ ziaren pozostaãych na
sicie w stosunku do caãkowitej masy próbek. W İadnym przypadku
masa odsianych ziaren nie przekraczaãa 5 % caãkowitej masy szkieletu próbek. KaİdĈ próbkč dokãadnie wymieszano z innĈ iloĤciĈ wody
i zagčszczano tylko raz. IloĤþ mieszanki zagčszczanej w poszczególnych warstwach dobierano tak, by po zakoęczeniu ubijania ostatniej
warstwy ubita mieszanka nie wystawaãa wičcej niİ 10 mm ponad górnĈ krawčdĮ formy. Uderzenia ubijaka rozmieszczano równomiernie na
powierzchni zagčszczanej mieszanki przykãadajĈc osiem kompletów
po siedem uderzeę na kaİdĈ z warstw.

Rys. 2. Wykres zaleİnoĤci gčstoĤci objčtoĤciowej szkieletu od wilgotnoĤci
z oznaczeę niesortu kamiennego przed uİyciem go do formowania modeli
badawczych

W komplecie siedmiu uderzeę, szeĤþ rozkãadano równomiernie
na powierzchni, a ostatnie siódme przykãadano w Ĥrodku. Po ubiciu
ostatniej warstwy nadmiar mieszanki zgarniano wygãadzajĈc górnĈ
powierzchnič zagčszczonej mieszanki do poziomu górnej krawčdzi
formy usuwajĈc grube ziarna, zastčpujĈc ubytki mocno wciĤničtym
drobniejszym materiaãem próbki. Nastčpnie waİono formč wraz z zagčszczonĈ mieszankĈ i oznaczano gčstoĤþ objčtoĤciowĈ (ǒ). Po wyjčciu
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kruszywa z formy oznaczano jego wilgotnoĤþ (w) suszĈc caãĈ zawartoĤþ formy. W nastčpnej kolejnoĤci sporzĈdzono wykres zaleİnoĤci gčstoĤci objčtoĤciowej szkieletu kruszywa (ǒd) od wilgotnoĤci (rys. 2).
W wyniku badania okreĤlono maksymalnĈ gčstoĤþ objčtoĤciowĈ szkieletu równĈ 2,178 g/cm3 przy wilgotnoĤci równej 9,69 % (tab. 2) [5].
Tablica 2. Wyniki badaę wstčpnych i kontrolnych – wartoĤci maksymalnych gčstoĤci objčtoĤciowych szkieletu oraz wilgotnoĤci optymalnych uzyskanych w poszczególnych oznaczeniach (niesort
kamienny) [5]
Badania
Wopt
ȡds
R2

[%]
[g/cm3]
[-]

WstĊpne
X00
9,69
2,178
0,944

X01
9,26
2,202
1,000

X02
8,99
2,242
1,000

Kontrolne
X03
9,02
2,209
1,000

X04
9,60
2,207
0,987

X05
9,70
2,198
1,000

ĝrednia
9,38
2,206
0,989

Po rozpoznaniu wãaĤciwoĤci niesortu kamiennego w badaniach
wstčpnych, zgodnie z programem eksperymentu, przystĈpiono do przeprowadzenia badaę zasadniczych. Na specjalnie do tego celu utworzonym stanowisku badawczym wykonano i przebadano 12 wielkowymiarowych modeli podtorza kolejowego z niesortu kamiennego. Stanowisko
badawcze skãadaão sič z: stalowego cylindra sãuİĈcego do formowania
modeli badawczych (Ĥrednica 1400 mm, wysokoĤþ 1900 mm), stalowej
ramy z przeciwwagĈ sãuİĈcĈ do przenoszenia obciĈİeę, wciĈgarki ãaęcuchowej zawieszonej na wózku jezdnym umoİliwiajĈcej transport poziomy i pionowy w obrčbie stanowiska badawczego. Dodatkowym wyposaİeniem stanowiska byãa aparatura pomiarowa i sprzčt pomocniczy. Aparaturč pomiarowĈ stanowiãa stalowa pãyta sztywna o Ĥrednicy
300 mm wraz z dĮwignikiem hydraulicznym zasilanym olejowĈ pompĈ
rčcznĈ umoİliwiajĈcĈ zadawanie odpowiednich obciĈİeę. Osiadania
pãyty oraz wartoĤþ siãy przekazywanej przez dĮwignik byãy rejestrowane przy pomocy przetworników drogi i siãy, wzmacniacza pomiarowego
i specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Do zagčszczania
poszczególnych warstw modeli badawczych w trakcie ich formowania
wykorzystywano spalinowĈ zagčszczarkč wibracyjnĈ z okrĈgãĈ pãytĈ
dennĈ o Ĥrednicy 450 mm [3, 4, 5, 6].
W trakcie badaę zasadniczych wykonano po 12 oznaczeę wartoĤci
wskaĮników odksztaãcenia i zagčszczenia.
WartoĤci wskaĮników odksztaãcenia wyznaczono z wyników dwukrotnego cyklu obciĈİenia i odciĈİenia modeli podtorza pãytĈ sztywnĈ

ZALENOk¢ WSKAnNIKA ZAG¦SZCZENIA OD WSKAnNIKA ODKSZTACENIA...

417

umieszczanĈ w Ĥrodku górnej powierzchni modeli badawczych wedãug
zaleİnoĤci:

Io

'y1
'y2

(1)

gdzie:
'y i - róİnica osiadaę pãyty w przyjčtym przedziale obciĈİeę z pierwszego (1) i drugiego (2) obciĈİenia [mm].
Modele obciĈİano stopniami po 0,05 MPa aİ do uzyskania koęcowego obciĈİenia równego 0,35 MPa. OdciĈİenie wykonywano stopniami po 0,10 MPa. Przedziaã obciĈİenia, z którego wyznaczano wskaĮniki odksztaãcenia przyjčto 0,15 – 0,25 MPa wedãug normy [11] oraz
0,10 – 0,25 MPa wedãug przepisów [2]. W celu zwičkszenia dokãadnoĤci oceny odksztaãcalnoĤci modeli podtorza osiadania pãyty aproksymowano wielomianami drugiego stopnia [2]. Wyznaczono cztery zbiory
wartoĤci wskaĮników odksztaãcenia po dwa z rzeczywistych i aproksymowanych krzywych osiadaę (tab. 3).
WartoĤci wskaĮników zagčszczenia okreĤlano wedãug zaleİnoĤci:

Is

Ud
U ds

(2)

gdzie:
ǒd - gčstoĤþ objčtoĤciowa szkieletu kruszywa z badaę zasadniczych
[g/cm3],
ǒds - maksymalna gčstoĤþ objčtoĤciowa szkieletu kruszywa z badaę
wstčpnych i kontrolnych [g/cm3].
GčstoĤþ objčtoĤciowĈ szkieletu kruszywa wyznaczano okreĤlajĈc
cičİar, wilgotnoĤþ i zajmowanĈ objčtoĤþ kruszywa uİytego do budowy modelu w cylindrze stanowiska badawczego. Masč wyznaczano za
pomocĈ legalizowanej wagi hakowej przy kaİdorazowym formowaniu
i rozformowywaniu modelu badawczego. Z kaİdej partii kruszywa
pobierano próbki w celu okreĤlenia jego wilgotnoĤci. ObjčtoĤþ kruszywa oceniano na podstawie pomiarów geometrycznych w cylindrze
badawczym. Wyznaczono dwa zbiory wartoĤci wskaĮników zagčszczenia z uwzglčdnieniem zmiennej i staãej wartoĤci maksymalnej gčstoĤci
objčtoĤciowej szkieletu gruntowego po kaİdorazowym uİyciu niesortu
do formowania modeli badawczych (tab. 3).
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Tablica 3. Zestawienie zbiorów wskaĮników zagčszczenia oraz wskaĮników odksztaãcenia modeli podtorza z niesortu kamiennego [5]

Przypadek Model
1
2
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7
32
8
33
9
34
10
35
11
36
12
37

Is1
3
0,924
0,930
0,933
0,917
0,920
0,924
0,922
0,925
0,924
0,967
0,969
0,965

Is2
4
0,912
0,919
0,922
0,916
0,919
0,922
0,938
0,940
0,939
0,968
0,970
0,966

Io1
5
3,39
2,41
2,08
1,80
2,13
2,09
2,05
1,95
1,92
2,48
2,11
1,91

Io2
6
3,25
3,31
2,25
1,82
2,13
2,08
2,00
2,03
2,02
2,50
2,26
1,99

Io3
7
2,75
3,02
2,24
1,84
2,05
1,98
1,89
1,89
2,02
2,11
2,14
1,91

Io4
8
2,67
3,08
2,29
1,83
2,01
2,02
1,89
1,90
1,93
2,17
2,23
1,98

Po kaİdorazowym uİyciu tej samej partii kruszywa do budowy modeli podtorza, w celu identyﬁkacji zmian wãaĤciwoĤci materiaãu wykonywano badania kontrolne. Zakres badaę kontrolnych byã zgodny
z zakresem badaę wstčpnych i obejmowaã oznaczenie skãadu ziarnowego oraz okreĤlenie maksymalnej gčstoĤci objčtoĤciowej szkieletu
oraz wilgotnoĤci optymalnej.
OkreĤlenie skãadu granulometrycznego dokonywano przesiewajĈc
na sucho i na mokro dwie próbki analityczne o masie okoão 6 kg kaİda, pozyskanych z podziaãu przez kwartowanie próbki ogólnej o masie
okoão 50 kg. Próbkč ogólnĈ uzyskiwano z oĤmiu próbek pierwotnych
pobieranych z kaİdej 20 cm warstwy niesortu uİytego do budowy modeli badawczych. JednĈ losowo wybranĈ próbkč przepãukano. Dalsze
postčpowanie byão takie jak w badaniach wstčpnych. Uzyskane wartoĤci Ĥrednic miarodajnych oraz wskaĮników uziarnienia i wygičcia
krzywej uziarnienia zawiera tablica 1.
Oznaczenie wilgotnoĤci optymalnej i maksymalnej gčstoĤci objčtoĤciowej szkieletu dokonywano na minimum pičciu próbkach analitycznych o masie okoão 6 kg. Próbki analityczne pozyskiwano z podziaãu
próbki ogólnej o masie okoão 50 kg. Próbkč ogólnĈ uzyskiwano z oĤmiu
próbek pierwotnych, pobieranych z kaİdej 20 cm warstwy niesortu
uİytego do budowy modeli badawczych. Badania maksymalnej gčstoĤci objčtoĤciowej szkieletu i wilgotnoĤci optymalnej przeprowadzono
analogicznie jak w badaniach wstčpnych. WartoĤci maksymalnych
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gčstoĤci objčtoĤciowych szkieletu oraz wilgotnoĤci optymalnych uzyskanych w poszczególnych oznaczeniach zawarte sĈ w tablicy 2.
Ze wzglčdu na iloĤþ uİywanego materiaãu do formowania modeli badawczych wielkoĤþ i liczba próbek analitycznych byãa niewystarczajĈca do peãnej oceny zmian wãaĤciwoĤci stosowanego kruszywa. Moİna
jednak stwierdziþ, İe zmiany uziarnienia niesortu oraz róİnice uzyskiwanych wartoĤci maksymalnych gčstoĤci szkieletu po wielokrotnym
jego uİyciu do formowania modeli badawczych byãy niewielkie (tablica
1 i 2). Wobec powyİszego w dalszych oznaczeniach przyjčto, İe niesort
kamienny uİyty do badaę mimo wielokrotnego wykorzystania tych
samych partii materiaãu nie zmienia swoich wãaĤciwoĤci.

3. ZaleİnoĤþ wskaĮników zagčszczenia i odksztaãcenia dla niesortu kamiennego
Wzajemnej zaleİnoĤci wskaĮników zagčszczenia i odksztaãcenia poszukiwano stosujĈc moİliwie najprostsze funkcje z wykorzystaniem
estymacji metodĈ najmniejszych kwadratów z algorytmem GaussaNewtona [12]. Ze wzglčdu na zaleİnoĤþ stanu odksztaãcenia podtorza,
w trakcie pomiarów pãytĈ sztywnĈ, od ocenianego stanu zagčszczenia,
w celu wãaĤciwej interpretacji wyników, w analizie statystycznej zaleİnoĤci wskaĮnika zagčszczenia od wskaĮnika odksztaãcenia przyjčto zgodnie z warunkami rzeczywistymi: wskaĮnik zagčszczenia jako
zmiennĈ niezaleİnĈ, a wskaĮnik odksztaãcenia jako zmiennĈ zaleİnĈ. Zaãoİono, İe w analizie bčdĈ uwzglčdniane tylko te pary zbiorów
wskaĮników zagčszczenia i odksztaãcenia, dla których zostanĈ wyznaczone wartoĤci wspóãczynników korelacji z poziomem istotnoĤci nie
wičkszym niİ 0,05 oraz wartoĤci mocy test t braku korelacji pomičdzy analizowanymi zmiennymi, dla rozwaİanej liczby przypadków, nie
mniejsze niİ 0,8.
Dla zbiorów wartoĤci wskaĮników zagčszczenia wyznaczonych
z uwzglčdnieniem zmiennej (Is1) i staãej (Is2) wartoĤci maksymalnej
gčstoĤci objčtoĤciowej szkieletu po kaİdorazowym uİyciu niesortu do
formowania modeli badawczych (tab. 3, kol. 3 i 4) i zbiorów wartoĤci
wskaĮników odksztaãcenia wyznaczonych z rzeczywistych (Io1 i Io2)
i aproksymowanych (Io3 i Io4) krzywych osiadaę (tab. 3, kol. 5 - 8)
sporzĈdzono wykresy rozrzutu oraz wyznaczono wspóãczynniki kore-
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lacji liniowej (tab. 4). Przykãadowy wykres rozrzutu zmiennych z oznaczonymi bãčdami pomiarowymi przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Wykresy rozrzutu zbioru wartoĤci wskaĮników odksztaãcenia (Io3)
wzglčdem zbioru wartoĤci wskaĮników zagčszczenia (Is2) modeli podtorza
z niesortu kamiennego (12 przypadków)

Tablica 4. Wspóãczynniki korelacji liniowej wskaĮników zagčszczenia wyznaczonych na podstawie zmiennej (Is1) oraz staãej (Is2) wartoĤci maksymalnej gčstoĤci objčtoĤciowej szkieletu oraz wskaĮników odksztaãcenia z badaę modeli podtorza z niesortu kamiennego (12 przypadków)

12 przypadków
Io1
Is1
Is2

r
0,003
-0,246

Io2
p
0,992
-0,440

r
0,034
0,265

p
0,916
0,405

Io3
r
p
-0,045
0,889
-0,359
0,252

Io4
r
p
0,065
0,842
-0,270
0,396

Uzyskane wartoĤci wspóãczynników korelacji wskazujĈ na sãaba liniowĈ wspóãzaleİnoĤþ analizowanych zmiennych. Wobec powyİszego
podjčto próbč ustalenia zaleİnoĤci pomičdzy wskaĮnikami zagčszczenia i odksztaãcenia estymujĈc ich przebieg jednĈ z 4 funkcji:

Io

c  eb  aIs

(3)
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Is  b
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1  a  Is
Is  b
Io
Is  a

Io
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(4)
(5)
(6)

gdzie:

Io

1
Io

(7)

W analizie uwzglčdniono tylko jednĈ parč zbiorów wartoĤci wskaĮników zagčszczenia (Is2) i odksztaãcenia (Io3), dla której uzyskano
najwičkszĈ wartoĤþ wspóãczynnika korelacji liniowej (tablica 4). Wyniki estymacji zaleİnoĤci zmiennych Is2 i Io3 wyİej wymienionymi
funkcjami (3 - 6) zawarte sĈ w tablicy 5.
Tablica 5. Zestawienie wyników estymacji zaleİnoĤci wskaĮnika zagčszczenia i odksztaãcenia z badaę modeli podtorza z niesortu kamiennego testowanymi krzywymi (12 przypadków)

Równanie
(3)
(4)
(5)
(6)

p
0,344
0,595
0,973
0,313

R
0,540
0,375
0,314
0,327

R2
0,292
0,140
0,099
0,107

Báąd estymacji Moc testu t
0,308
0,476
0,339
0,237
0,064
0,188
0,063
0,176

Po przeanalizowaniu parametrów testowanych funkcji (tab. 5)
odzwierciedlajĈcych zaleİnoĤþ pomičdzy zbiorami wskaĮników zagčszczenia (Is2) i odksztaãcenia (Io3) do dalszych testów przyjčto
zaleİnoĤþ (3). Dla wszystkich analizowanych 12 przypadków nie
uzyskano wspóãczynników korelacji liniowej z zaãoİonym poziomem
istotnoĤci oraz moc testu t o braku korelacji pomičdzy zmiennymi
nie osiĈgnčãa wymaganej wartoĤci. Wobec tego, na podstawie analizy reszt i bãčdów pomiarowych, wyeliminowano jeden przypadek
(nr 4, tab. 3, rys. 3). Dla zmodyﬁkowanego zbioru przypadków ponownie dokonano estymacji zaleİnoĤci Io3(Is2) funkcjĈ o równaniu
(3) (tab. 6).
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Tablica 6. Zestawienie wyników estymacji zaleİnoĤci wskaĮnika zagčszczenia i odksztaãcenia z badaę modeli podtorza z niesortu kamiennego testowanĈ krzywĈ (11 przypadków)

Równanie

p

R

R2

Báąd estymacji

Moc testu t

(3)

0,199

0,703

0,494

0,263

0,739

EstymujĈc zaleİnoĤþ zbiorów Is2 i Io3 funkcjĈ o równaniu (3) uzyskano wspóãczynnik korelacji R = 0,703 zapewniajĈcy uzyskanie mocy
testu t o braku korelacji pomičdzy zmiennymi równej 0,739 o 7,6 %
mniejszej od wartoĤci granicznej. W celu uzyskania bardziej wiarygodnych wyników – o mniejszym poziomie istotnoĤci oraz wičkszej wartoĤci mocy testu t o braku zaleİnoĤci zmiennych – naleİaãoby uzupeãniþ
zbiór przypadków dodatkowymi wynikami badaę zasadniczych.
SporzĈdzono wykres rozrzutu wartoĤci wskaĮników zagčszczenia
Is2 i odksztaãcenia Io3 z oznaczonĈ funkcjĈ zaleİnoĤci pomičdzy tymi
zmiennymi wedãug równania (3) (rys. 4).

Rys. 4. Wykresy rozrzutu zbioru wartoĤci wskaĮników odksztaãcenia (Io3)
wzglčdem zbioru wartoĤci wskaĮników zagčszczenia (Is2) modeli podtorza z niesortu kamiennego z oznaczonĈ krzywoliniowĈ zaleİnoĤciĈ (3)
(11 przypadków)

Sformuãowana, w oparciu o staãĈ wartoĤþ maksymalnej gčstoĤci
objčtoĤciowej szkieletu, niezaleİnĈ od krotnoĤci uİycia kruszywa do
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formowania modeli podtorza, zaleİnoĤþ pomičdzy zmiennymi Is i Io
(rys. 4) jest obowiĈzujĈca dla niesortu kamiennego, w zakresie wartoĤci wskaĮnika odksztaãcenia od 1,89 do 3,02 wyznaczonego z aproksymowanych krzywych odksztaãceę z zakresu obciĈİeę od 0,15 do
0,25 MPa.

4. Wnioski
1. Maãym zmianom wskaĮnika zagčszczenia towarzyszĈ duİe zmiany wskaĮnika odksztaãcenia.
2. ZaleİnoĤþ wskaĮników zagčszczenia i odksztaãcenia jest nieliniowa.
3. Do oceny zaleİnoĤci wskaĮników zagčszczenia i odksztaãcenia
najkorzystniejsze z analizowanych zbiorów zmiennych okazaãy sič: zbiór wartoĤci wskaĮników odksztaãcenia okreĤlonych
z aproksymowanych krzywych osiadaę wyznaczony zgodnie
z [11] oraz zbiór wartoĤci wskaĮników zagčszczenia okreĤlony
z uwzglčdnieniem niezmiennych wãaĤciwoĤci kruszywa przy
wielokrotnym jego wykorzystaniu do formowania modeli badawczych.
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RELATIONSHIP BETWEEN COMPACTION RATIO
AND DISTORTION RATIO USING TEST LOADS
OF MODELS OF MINERAL MIXTURE
(0-31.50 MM) SUBGRADE
Summary
The paper presents laboratory test results of large-scale models of a subgrade of mineral mixture (0-31.50 mm). The described
work is one of the research stages devoted to determination of the
relationship between compaction rates and distortion rates, which
try to estimate the state of subgrade density. The paper shows the
progress and results of preliminary, principal and check research
Using the test results, the relationship between compaction ratio and distortion ratio was elaborated. Finally, the experimental
tests and results were concluded.
Keywords: railroad, subgrade, research the state of the compaction
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ZNACZENIE ROZPOZNANIA
GEOLOGICZNO-GEOFIZYCZNEGO
W CELU UTRZYMANIA STATECZNOģCI
PODâOįA TRAS KOLEJOWYCH
Streszczenie
W artykule zwrócono uwagč na znaczenie projektowania i wykonywania badaę geologicznych ze szczególnym uwzglčdnieniem
metod geoﬁzycznych rozpoznania podãoİa gruntowego przy realizacji posadowieę obiektów infrastruktury kolejowej. Przedstawiono przykãady wykorzystania metod geoﬁzycznych do lepszego
rozpoznania warunków geologiczno - inİynierskich dla ochrony
tras kolejowych. Prezentowane przykãady dotyczĈ rozpoznania
deformacji nieciĈgãych na terenach górniczych stwarzajĈcych
ogromne ryzyko dla bezpiecznej eksploatacji linii kolejowych.
Sãowa kluczowe: deformacje nieciĈgãe, statecznoĤþ podãoİa
tras kolejowych

1. Wstčp
Usytuowanie tras kolejowych na terenach o zãoİonych warunkach
geologiczno-inİynierskich np. terenach osuwiskowych, gruntach sãabonoĤnych, czy w zasičgu wpãywów eksploatacji górniczej moİe spowodowaþ utratč statecznoĤci podãoİa. Wymusza to koniecznoĤþ prawidãowego rozpoznania podãoİa gruntowego, które zostanie uwzglčdnione w projekcie wykonania budowli z zastosowaniem odpowiednich
sposobów wzmocnienia podãoİa i zabezpieczenia samej budowli.

1 dr hab. inĔ.; Politechnika Krakowska, e-mail: epilecka@pk.edu.pl
2 dr. inĔ.; Politechnika Krakowska, e-mail: mbazarnik@pk.edu.pl
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Skomplikowana budowa geologiczna oraz specyﬁka transportu kolejowego generujĈcego duİe obciĈİenia dynamiczne przekazywane na
podãoİe wymaga stosowania specjalnych metod rozpoznania i oceny
podãoİa, a takİe wprowadzania nowych technologii posadowieę.
W artykule zwrócono uwagč na znaczenie projektowania i wykonywania badaę geologicznych ze szczególnym uwzglčdnieniem metod
geoﬁzycznych rozpoznania podãoİa gruntowego przy realizacji posadowieę obiektów infrastruktury kolejowej. Wzajemne dopeãnienie metod
stwarza moİliwoĤþ dokãadnego rozpoznanie oĤrodka gruntowo–skalnego, oraz analizy zmian zachodzĈcych w oĤrodku skalnym lub obiekcie infrastruktury w trakcie eksploatacji.

2. Badania geologiczne
Badania geologiczne (jako podstawowe) prowadzone sĈ metodami
wierceę punktowych oraz sondowaę geotechnicznych, których ujemnĈ stronĈ jest inwazyjnoĤþ i wyrywkowy charakter uzyskanych informacji. Dla obiektów liniowych, jakimi sĈ szlaki komunikacyjne, powszechne staje sič wykorzystanie metod geoﬁzycznych, jako uzupeãnienia prac geologiczno-inİynierskich. Szczególnie przy projektowaniu
linii kolejowych na terenach zagroİonych wystčpowaniem gruntów
sãabonoĤnych oraz deformacji nieciĈgãych wynikajĈcych z obecnoĤci
np. nieudokumentowanych pustek pogórniczych i krasowych.
Przed przystĈpieniem do okreĤlenia stopnia zãoİonoĤci warunków
geologiczno-inİynierskich podãoİa, oraz ustalenia kategorii geotechnicznej zgodnie z RozporzĈdzeniem Ministra Spraw Wewnčtrznych
i Administracji z dnia 24 wrzeĤnia 1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839),
naleİy okreĤliþ wyraĮnie cel i zakres prac geologicznych.
Cel oraz zakres prac geologicznych powinien uwzglčdniaþ wymagania
techniczno-budowlane, parametry ekonomiczne, analizč obecnego stopnia rozpoznania geologicznego podãoİa, stopnia zãoİonoĤci podãoİa oraz
zagroİeę (np. obecnoĤþ uskoków, krasu, pustek poeksploatacyjnych),
rozmiar lokalizowanego obiektu, a takİe wymaganĈ dokãadnoĤþ i gãčbokoĤþ rozpoznania. Rodzaj prac polowych prowadzĈcych do ustalenia parametrów geotechnicznych podãoİa pod konstrukcjč budowli kolejowej
ustala sič w oparciu o wstčpne rozpoznanie warunków geologiczno-inİynierskich terenu. PodstawĈ rozpoznania jest przeprowadzenie:

ZNACZENIE ROZPOZNANIA GEOLOGICZNO-GEOFIZYCZNEGO W CELU...

427

1) Analizy materiaãów archiwalnych, takich jak:
a) karty otworów wiertniczych (geologiczne, geologiczno-inİynierskie, hydrogeologiczne, surowcowe i inne),
b) dokumentacje geologiczne (geologiczno-inİynierskie, hydrogeologiczne, surowcowe),
c) techniczne badania podãoİa gruntowego, dokumentacje geotechniczne, opinie, ekspertyzy dotyczĈce przedmiotu badaę,
d) mapy geologiczne (geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno-inİynierskie, surowcowe, geomorfologiczne, sozologiczne),
e) publikacje naukowe,
f) mapy topograﬁczne;
2) Wizji lokalnej terenu, interpretacji zdjčþ lotniczych lub satelitarnych (szczególnie przy wyborze przebiegu trasy linii kolejowej);
3) Kontrolnego badania rčcznymi sondami penetracyjnymi do
gãčbokoĤci 3,0÷5,0 m, sondami rdzeniowymi do gãčbokoĤci
10,0 m;
4) Obserwacji i pomiarów dotyczĈcych wód gruntowych i powierzchniowych.
Po wstčpnym rozpoznaniu terenu i ustaleniu zakresu prac, przystčpuje sič do wykonania badaę podstawowych (Rybak i Stilger-Szydão 2010), uwzglčdniajĈcych rozpoznanie podãoİa na odcinkach:
- wykopów (dotyczy to oceny trudnoĤci w odspajaniu gruntu, statecznoĤci skarp, wykorzystania gruntów do robót ziemnych);
- nasypów (zwãaszcza posadowionych na gruntach ĤciĤliwych
i sãabonoĤnych);
- wystčpowania osuwisk w streﬁe bezpoĤredniego oddziaãywania
obciĈİeę nawierzchni kolejowej)
Podstawowymi badaniami polowymi sĈ proﬁlowania geologiczne
prowadzone dla wszystkich odsãoničþ naturalnych oraz tzw. wyrobisk
badawczych zwanych punktami obserwacyjnymi.
Wyrobiska w zaleİnoĤci od warunków geologicznych wykonuje
sič w postaci: odkrywek, szybików, wykopów, wierceę, doãów próbnych, sond penetracyjnych, sond rdzeniowych. Wszystkie wyrobiska
badawcze naleİy wytyczyþ w terenie metodami geodezyjnymi zgodnie z rozporzĈdzeniem dotyczĈcym zasad sporzĈdzania dokumentacji
geologiczno-inİynierskiej (Baİyęski i in. 1999).
Liczba podstawowych punktów obserwacyjnych i ich usytuowanie
w terenie zaleİĈ od stopnia zãoİonoĤci budowy podãoİa oraz obciĈİenia
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ruchem. W przypadku obszarów o bardziej skomplikowanej budowie
geologicznej np. stref zaburzeę glacitektonicznych, terenów osuwiskowych, oraz zjawisk krasowych i stref krawčdziowych dolin rzecznych,
wystčpowania cienkich warstw gruntów o zmiennym ukãadzie, przewarstwieę lub soczewek gruntów ĤciĤliwych, zwičksza sič iloĤþ wyrobisk o tzw. wyrobiska pomocnicze. GãčbokoĤþ otworów badawczych
determinowana jest wartoĤciĈ obciĈİeę przekazywanych na podãoİe
oraz rodzajem budowli i warunkami gruntowymi.
Punkty obserwacyjne powinny umoİliwiþ wydzielenie warstw geotechnicznych z dokãadnoĤciĈ odpowiadajĈcĈ wymaganiom wynikajĈcym z obliczeę projektowych.
Przyjmuje sič nastčpujĈce wymagania minimalne (PN–B–02479):
1) Dla obiektów liniowych rozstaw punktów obserwacyjnych nie
powinien przekraczaþ 100 m - w przypadku prostych oraz 50 m
w przypadku zãoİonych warunków gruntowych. Jeİeli podczas
badaę stwierdzone zostanie wystčpowanie gruntów sãabych, mogĈcych wpãywaþ w istotny sposób na wartoĤci osiadaę i noĤnoĤci podãoİa, liczbč punktów badawczych naleİy zwičkszyþ tak,
aby moİna byão jednoznacznie ustaliþ rozciĈgãoĤþ i miĈİszoĤþ
warstw geotechnicznych obejmujĈcych te grunty. W przypadku
lokalizacji projektowanych budowli w bezpoĤrednim sĈsiedztwie
budowli istniejĈcych, naleİy wykonaþ odkrywki istniejĈcych fundamentów w celu okreĤlenia ich stanu, rodzaju, wymiarów i gãčbokoĤci posadowienia. A nastčpnie zbadaþ moİliwoĤþ wzajemnego niekorzystnego oddziaãywania nowych i starych budowli.
2) Wiercenia i sondowania powinny obejmowaþ sferč podãoİa,
w której wãaĤciwoĤci gruntów majĈ istotny wpãyw na projektowanie, wykonywanie i eksploatacjč budowli. W obszarach wystčpowania gruntów antropogenicznych gãčbokoĤþ zaleİy od ich
miĈİszoĤci, ĤciĤliwoĤci i strefy oddziaãywania budowli. Naleİy
ustaliþ równieİ miĈİszoĤþ nasypów.
3) W uzasadnionych przypadkach, np. gdy dane geologiczne lub
wczeĤniejsze badania wskazujĈ na wystčpowanie warstw o duİej
noĤnoĤci i miĈİszoĤci - gãčbokoĤþ badaę moİna ograniczyþ do
poziomu okoão 0,5 m poniİej stropu warstwy noĤnej wystčpujĈcej w podãoİu.
4) W czasie wykonywania prac terenowych konieczne jest bieİĈce
analizowanie wyników. W przypadku stwierdzenia istotnych róİ-
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nic budowy geologicznej w porównaniu z przewidywanĈ w programie badaę, zakres badaę naleİy uaktualniþ, a nawet zmieniþ
kategorič geotechnicznĈ.
PodstawowĈ metodĈ proﬁlowania wyrobisk sĈ badania makroskopowe skaã i gruntów na podstawie których wydziela sič warstwy
i okreĤla proﬁl wyrobiska Nastčpnie w oparciu o badania laboratoryjne pobranych próbek okreĤla sič parametry geotechniczne.
W konsekwencji przeprowadzone badania podstawowe prowadzĈ
do okreĤlenia szczegóãów budowy geologicznej a przede wszystkim:
- litologii, biegu i upadu warstw skalnych,
- jakoĤciowego i iloĤciowego okreĤlenia szczelinowatoĤci skaã podãoİa (szczególnie w przypadku pãytkiego wystčpowania skaã litych),
- okreĤlenia proﬁlu wietrzeniowego skaã,
- ustalenia przebiegu stref poĤlizgu na obszarach zagroİonych
wystĈpieniem osuwisk,
- okreĤlenia wãaĤciwoĤci ﬁzycznych i mechanicznych skaã oraz
gruntów,
- ustalenia warunków hydrogeologicznych (obecnoĤci powierzchniowych cieków wodnych, oraz ustalenie aktualnego stanu wód
gruntowych jak równieİ zmianč poziomu lustra wód w zaleİnoĤci od pory roku).
Opracowanie proﬁlu otworu wiertniczego przedstawiane jest w postaci karty dokumentacyjnej, w której poza geologicznym proﬁlem
sãupkowym, opisem litologicznym, informacjami dotyczĈcymi genezy
i stratygraﬁi, podaje sič dane dotyczĈce warunków hydrogeologicznych, cech ﬁzyczno-mechanicznych gruntów, charakteru i gãčbokoĤci
pobrania próbek, przebiegu wiercenia.
Kolejnym etapem prac geologicznych jest kartowanie geologicznoinİynierskie majĈce na celu odwzorowanie przestrzenne warunków
geotechnicznych w postaci mapy oraz przekroi geologiczno-inİynierskich.
1) Mapy zestawiane sĈ na podkãadzie topograﬁcznym, o dokãadnoĤci uzaleİnionej od liczby punktów badawczych. Mapy geologiczno-inİynierskie, mogĈ byþ opracowywane na róİnych gãčbokoĤciach od powierzchni terenu (np. 1,5 m, 2 m, 3 m, itp.).
2) Przekroje geologiczno-inİynierskie ilustrujĈ budowč geologicznĈ,
warunki hydrogeologiczne i ukãad wydzielonych warstw. Zwykle
sporzĈdzone na podstawie wierceę. Z punktu widzenia obliczeę
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statecznoĤci skarp najkorzystniejsze jest wykonanie przekroju
w skali 1:1, gdzie skala pionowa odpowiada skali poziomej.

3. Badania geoﬁzyczne
W przypadku terenów o skomplikowanej budowie geologicznej wyİej opisane procedury badaę sĈ niewystarczajĈce ze wzglčdu na punktowy charakter otrzymywanych informacji. Niezbčdne staje sič zastosowanie metod geoﬁzycznych pozwalajĈcych uzyskaþ ciĈgãe odwzorowanie zmian strukturalnych oraz parametrów geomechanicznych
w badanym oĤrodku, bez koniecznoĤci wykonywania dodatkowych
robót geologicznych takich jak: wiercenia, sondowania czy odkrywki.
Zakres moİliwoĤci stosowania badaę geoﬁzyczny jest dosyþ szeroki
obejmuje wyznaczanie: granic geologicznych, warstw wietrzenia oraz
gãčbokoĤci podãoİa, zapadlisk, pustek, krasu, kawern, uskoków, stref
spčkaę i osãabienia, zwierciadãa wód gruntowych, urabialnoĤci skaã,
zmian zagčszczenia oĤrodka i osiadaę gruntu, pãaszczyzn poĤlizgu,
parametrów geomechanicznych: dynamicznego moduãu sprčİystoĤci
Ed i wspóãczynnika Poissona, a na ich podstawie dynamicznych moduãów: sprčİystoĤci postaciowej Gd i objčtoĤciowej Kd.
Do bezinwazyjnych metod ciĈgãych, które oferuje geoﬁzyka naleİĈ
min. metody:
1) elektrooporowe,
2) sejsmiczne,
3) georadarowe,
4) elektromagnetyczne,
5) grawimetryczne.
Metoda elektrooporowa wykorzystuje zmiany opornoĤci wãaĤciwej
badanego oĤrodka, wywoãane przez obiekty pochodzenia naturalnego
lub antropogenicznego.
Badania mogĈ byþ wykonywane technikami:
- tomograﬁi elektrooporowej 2D ERT,
- sondowania elektrooporowego 1D SGE,
- proﬁlowania elektrooporowego 1D.
Wyniki badaę elektrooporowych przedstawiane sĈ w formie pionowych proﬁli, przekrojów i map zmian opornoĤci z interpretacjĈ geoﬁzycznĈ lub geologiczno - inİynierskĈ.
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Metoda elektrooporowa (geoelektryczna) daje moİliwoĤþ okreĤlenia:
a) granic:
mičdzy warstwami zróİnicowanymi litologicznie,
stref zawodnionych, - oddzielajĈcych strefy róİnego stanu wietrzenia,
mičdzy podãoİem a nadkãadem,
b) stref uskokowych, osãabienia, osuwiskowych (przebieg powierzchni poĤlizgu),
c) okreĤlenia wãaĤciwoĤci mechanicznych.
Metoda sejsmiczna bazuje na zmianach parametrów sprčİystych
badanego oĤrodka i jest wykonywana technikami pomiarowymi:
a) refrakcyjnĈ,
b) wielokanaãowej analizy MASW 1D/2D,
c) tomograﬁi refrakcyjnej.
Wyniki badaę sejsmicznych przedstawiane sĈ w formie przekrojów
i map sejsmicznych wraz z interpretacjĈ geologiczno - inİynierskĈ.
Badania metodĈ sejsmicznĈ oparte sĈ na pomiarze i analizie sztucznie
wygenerowanych fal sejsmicznych w oĤrodku skalnym. Kaİda zmiana
w budowie oĤrodka oraz jego wãaĤciwoĤciach (np. spčkania, zwietrzenie,
uskok, zmiana gčstoĤci i parametrów sprčİystych: moduã Younga, wsp.
Poissona) wpãywa na zmianč parametrów fal sejsmicznych.
Metoda sejsmiczna moİe byþ stosowana do lokalizacji i okreĤlenia:
- stropu niezwietrzaãego litego masywu skalnego np. granitu, wapieni, dolomitów, diabazów w kamienioãomach,
- granic oddzielajĈcych strefy/warstwy o róİnym stopniu zwietrzenia,
- stref uskokowych, stref spčkaę i osãabienia,
- pustek górniczych, kawern i zapadlisk, nieczynnych szybów,
szybików, chodników, sztolni
- zwierciadãa wód gruntowych,
- rozpoznania stref osuwiskowych, a zwãaszcza przestrzennego
odwzorowania gãčbokoĤci i przebiegu powierzchni poĤlizgu,
- parametrów geomechanicznych np. dynamicznych moduãów
sprčİystoĤci (moduãu Ĥcinania G0); dynamicznego wspóãczynnika Poissona, anizotropii spčkaę, na bazie wartoĤci prčdkoĤci fal
sprčİystych,
- wstčpnej oceny klas geomechanicznych górotworu np dla potrzeb budownictwa tunelowego
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CiĈgãe proﬁlowania nadkãadu i podãoİa pozwala skorelowaþ informacje otrzymane z otworów wiertniczych, a takİe umoİliwia okreĤlenie parametrów geomechaniczych i klas jakoĤci górotworu. Równieİ
podczas eksploatacji tuneli stosuje sič geoﬁzyczne badania sejsmiczne do oceny wzajemnego oddziaãywania pomičdzy masywem skalnym
a obudowĈ tunelu. Metody sejsmiczne mogĈ byþ takİe wykorzystywane do wykrywania stref osãabienia przy budowie tuneli oraz oceny
destrukcji górotworu w streﬁe oddziaãywania robót tunelowych.
Metoda georadarowa (GPR) wykorzystuje zmiany parametrów
elektrycznych oĤrodka. Odwzorowuje szczegóãowo strukturč oĤrodka do kilkunastu metrów gãčbokoĤci. Wyniki badaę georadarowych
przedstawiane sĈ w formie przekrojów gãčbokoĤciowych z interpretacjĈ geoﬁzycznĈ lub geologiczno - inİynierskĈ.
GPR stosuje sič min. w problematyce diagnostyki nawierzchni. Metoda georadarowa pozwala na szybkĈ i efektywnĈ ocenč stanu technicznego nawierzchni i podbudowy szlaków kolejowych, pasów startowych, pãyt postojowych lotnisk, autostrad, dróg, mostów, itp. Badania
takie dostarczajĈ w sposób ciĈgãy i nieinwazyjny szczegóãowych informacji o strukturze oĤrodka pod kĈtem ciĈgãoĤci granic geotechnicznych oraz wystčpujĈcych defektów w warstwach konstrukcyjnych.
Metoda georadarowa znajduje zastosowanie przy:
- identyﬁkacji ciĈgãoĤci pãyt betonowych,
- oceny gruboĤci warstw bitumicznych (asfaltowych) na drogach,
- oceny miĈİszoĤci jednoczeĤnie wielu warstw podbudowy,
- monitoringu w czasie zachodzĈcych zmian podczas eksploatacji
warstwach nawierzchni i podãoİa,
- okreĤleniu mieszania sič warstw podbudowy,
- ocenie konstrukcji İelbetowych i murowych,
- obrazowaniu osiadaę, zagčszczenia,
- lokalizacji podcieków, wymycia, sufozji pod nawierzchniĈ,
- identyﬁkacji pustek, stref wybiþ, pčkničþ, szczelin,
- kontroli jakoĤci w budownictwie (zbrojenie pãyt, posadowienie
posadzek).
Geoﬁzyczne badania georadarowe dla obiektów liniowych takich jak
szlaki kolejowe majĈ na celu rozpoznanie zmian w miĈİszoĤci tãucznia,
podsypki oraz wszelkich zmian strukturalnych w podtorzu i podãoİu
nasypów kolejowych. Badania takie sĈ bardzo szybkie, nieinwazyjne
oraz niewymagajĈce reorganizacji ruchu kolejowego w trakcie ich wy-
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konywania. W zaleİnoĤci od celu pomiarów badania sĈ wykonywane
w osiach torów oraz w póãkach i poboczach. Pomiary sĈ wykonywane
w klasyczny sposób w formie proﬁlowania po powierzchni, a takİe
poprzez zamontowanĈ na drezynach lub lokomotywach aparaturč pomiarowĈ.W zaleİnoĤci od charakteru prac badawczych wykonuje sič:
- Proﬁlowania georadarowe – wzdãuİ linii tyczonych w terenie, dla
celów rozpoznania geologicznego lub geotechnicznego. Przekroje
georadarowe wykorzystuje sič do interpretacji geologiczno-inİynierskiej korelujĈc badania punktowe pochodzĈce z wierceę
geotechnicznych.
- Mapowania georadarowe - majĈ na celu stworzenie map gãčbokoĤciowych. Wykonuje sič wówczas szereg proﬁli równolegãych,
które po zãoİeniu w bryãč geometrycznĈ ukazujĈ przestrzenny
obraz 3D badanego obszaru. Badania stosuje sič do okonturowaę zanieczyszczeę lub wycieków. Technika ta doskonale nadaje sič do rozpoznawania sieci infrastruktury podziemnej oraz
okreĤlania lokalizacji obiektów takich jak: pustki pogórnicze
i krasowe, tunele, pãytkie wyrobiska górnicze i innych rodzajów
struktur podziemnych (kanaãy, kolektory, zbiorniki, betonowe
pãyty i kolumny, fundamenty, pale itp.),
- Badanie struktur mostów, wiaduktów, stropów i murów;
- Diagnostykč nawierzchni i podãoİa linii kolejowej, drogi;
- Ocenč rozmieszczenia warstw podkãadowych np. İwiru;
- Wykrywanie zapadlisk i osiadaę;
- Klasyﬁkacjč podãoİa, rozwarstwienia i segmentacja pokãadów;
- Analizč poãoİenia zwierciadãa wód gruntowych;
- Pãytkie analizy litologiczne i stratygraﬁczne;
- Charakterystykč systemu Ĥcičþ i spčkaę skaã i betonu;
- Proﬁlowanie warstw wodoszczelnych;
- Badanie terenów przemysãowych i skaİonych.
Badania elektromagnetyczne EM (Electromagnetic Methods)
w formie dipolowych proﬁlowaę indukcyjnych polegajĈ ba analizie przewodnoĤci elektrycznej oĤrodka. Zasada dziaãania polega na
wzbudzeniu (wyindukowaniu) przez nadajnik pierwotnego pola elektromagnetycznego. Generuje ono wtórne pole elektromagnetyczne
w badanym oĤrodku, które jest proporcjonalne do przewodnictwa
oĤrodka. Reaguje ono na zmiany litologii, wody podziemne czy zanieczyszczenia.
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Na podstawie pomiarów zostaje opracowana powierzchniowa mapa
przewodnoĤci z okonturowanymi anomaliami, która jest podstawĈ interpretacji geologicznej i inİynierskiej.
Metoda elektromagnetyczna technikĈ indukcyjnĈ jest wykorzystywana do:
- okonturowania obszaru wystčpowania zanieczyszczenia wody
gruntowej (aureoli skaİeę),
- poszukiwanie wody gruntowej,
- lokalizacji przecieków grobli, tam i kanaãów,
- stwierdzenia korozji
- lokalizacji kabli elektrycznych.
Badania grawimetryczne bazujĈ na zmiennoĤci pola grawitacyjnego Ziemi, w zaleİnoĤci od jej budowy. IstotĈ metody jest to, İe kaİda
niejednorodnoĤþ w rozkãadzie gčstoĤci oĤrodka skalnego generuje swoje wãasne pole grawitacyjne. Tym samym rozkãad wartoĤci siãy cičİkoĤci uzaleİniony jest przede wszystkim od róİnicy gčstoĤci objčtoĤciowych skaã jĈ budujĈcych oraz otoczenia. Rozkãad ten zaleİy takİe od
rozmiarów, ksztaãtu i gãčbokoĤci wystčpowania tej niejednorodnoĤci
(inaczej ciaão zaburzajĈce). Takimi ciaãami sĈ np. róİne struktury geologiczne i formy antropogeniczne jak: uskoki, pustki, wymycia i deformacje nieciĈgãe powierzchni terenu. Zastosowanie metody w wersji inİynierskiej zwanej mikrograwimetriĈ daje szczególnie pozytywne
rezultaty w wykrywaniu pustek wystčpujĈcych w górotworze wraz
z prognozowaniem ich ekspansji ku powierzchni terenu i zagroİeniu
powstawaniem deformacji nieciĈgãych w postaci lejów zapadliskowych
i progów. W rejonach wystčpowania takich pustek i stref spčkaę i rozluĮnieę generowane sĈ ujemne anomalie grawimetryczne.
Badania grawimetryczne wykonywane sĈ najczčĤciej w wersji:
- zdjčþ proﬁlowych,
- zdjčþ powierzchniowych.
Wynikiem badaę grawimetrycznych jest mapa rozkãadu anomalii
siãy cičİkoĤci w redukcji Bouguera oraz mapa anomalii resztkowych.
Metoda mikrograwimetryczna jest powszechnie wykorzystywana do:
- oceny zagroİenia powierzchni deformacjami na terenach pogórniczych,
- wykrywania „wčdrujĈcych” pustek naturalnych i antropogenicznych,
- lokalizacji uskoków,
- lokalizacji podziemnych tuneli i korytarzy.
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NiewĈtpliwĈ zaletĈ nieniszczĈcych metod geoﬁzycznych (czasem
nazywanych NDT - Non Destructive Testing) jest fakt, iİ sĈ to badania bezinwazyjne, o wysokiej dokãadnoĤci, pozwalajĈce na ciĈgãe rozpoznanie oĤrodka. Ponadto relatywnie niski koszt wykonania badaę,
szybkoĤþ prowadzonych pomiarów oraz duİa wydajnoĤþ sprawiajĈ,
İe zyskujĈ coraz wičkszĈ popularnoĤþ. Od kilkunastu lat badania
geoﬁzyczne metodami elektrooporowĈ, sejsmicznĈ i georadarowĈ sĈ
wskazywane w róİnych krajowych rozporzĈdzeniach, instrukcjach,
wytycznych jako narzčdzie do rozpoznania struktury gruntów i skaã
dla potrzeb budownictwa przemysãowego. Przykãadowo w „Instrukcji
Badaę Podãoİa Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” (Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa 1998 r.), w budowie tuneli
badania sejsmiczne sĈ wskazane jako umoİliwiajĈce okreĤlenie geologicznych elementów strukturalnych jak: strefy spčkaę, uskoki, itp.
W trakcie budowy tunelu geoﬁzyczne metody: sejsmiczna akustyczna elektrooporowa i pomiarów temperatury pozwalajĈ na wydzielenie
stref osãabieę w górotworze a takİe stref naprčİeę i stref krĈİenia
wód podziemnych. Ponadto badania geoﬁzyczne znajdujĈ praktyczne zastosowanie w analizie statecznoĤci skarp i nasypów pod kĈtem
okreĤlenia pãaszczyzn poĤlizgu, dotyczy to równieİ obszarów zagroİonych ruchami osuwiskowymi. PozwalajĈ na ocenč zagroİenia zwiĈzanego z obecnoĤciĈ stref osãabienia podãoİa, rozpoznanie ciĈgãoĤci
pokãadów, ocenč zagroİenia tĈpaniami, podziemnymi pustkami bčdĈcymi np. efektem pãytkiej eksploatacji górniczej czy wystčpowaniem
zjawisk krasowych.

4. Przykãady wykorzystanie metod geoﬁzycznych dla ochrony
tras kolejowych
Przykãadów wykorzystania metod geoﬁzycznych do lepszego rozpoznania warunków geologiczno - inİynierskich dla ochrony tras kolejowych moİna znaleĮþ bardzo wiele. Najbardziej przemawiajĈce sĈ przykãady z terenów górniczych, gdzie moİna spotkaþ sič z deformacjami
nieciĈgãymi.
Aktualnie nie ma alternatywy dla badaę geoﬁzycznych w zastosowaniu do wykrywania i prognozowania zagroİeę wynikajĈcych
z deformacji nieciĈgãych w Ĥrodowisku skalnym. Deformacje nieciĈ-
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gãe wystčpujĈ w formie: lejów, progów, szczelin i zapadlisk (rys. 1).
Teoretycznymi rozwaİaniami omawiajĈcymi procesy geomechaniczne
prowadzĈce do powstania w górotworze deformacji nieciĈgãych zajmowaão sič w kraju i na Ĥwiecie wielu badaczy szeroko cytowanych
w pracy (Kwiatek 1997). W Polsce, tym zagadnieniem od strony rozeznania geoﬁzycznego, najszerzej zajmowali sič Fajklewicz (19825,
1992, 2008), Goszcz (1985, 1996), Marcak (1999), Pilecki (2002), Pilecki i Kotyrba (2007).

Rys. 1. Formy deformacji nieciĈgãych (Goszcz 1996)

Deformacje nieciĈgãe mogĈ propagowaþ ku powierzchni terenu,
stwarzajĈc ogromne zagroİenie dla infrastruktury powierzchniowej. Zastosowanie metod geofizycznych pozwala na wykrywanie
deformacji nieciĈgãych oraz prognozowanie moİliwoĤci ich wystĈpienia w najbliİszym czasie. Szczególnie waİne jest to w kontekĤcie ochrony tras kolejowych na terenach górniczych i pogórniczych.
Do najbardziej efektywnych z punktu widzenia oceny zagroİenia deformacjami nieciĈgãymi naleİy zaliczyþ metody: grawimetrycznĈ, sejsmicznĈ, elektrooporowĈ i georadarowĈ. W warunkach
rozpoznania za pomocĈ otworów badawczych przydatne mogĈ teİ
byþ metody geofizyki otworowej.
Najwičcej problemów zwiĈzanych z zagroİeniem deformacjami
nieciĈgãymi stwarza eksploatacja prowadzona z pozostawieniem
pustych, nie podsadzonych i nie zawalonych wyrobisk poeksploatacyjnych. Okres i miejsce wystĈpienia deformacji nieciĈgãych
sĈ trudne do przewidzenia. Obserwowane deformacje wystčpowaãy
zarówno w krótkim czasie po eksploatacji jak i po 100 latach i wičcej. ObecnoĤþ w górotworze nie podsadzonej pustki, stwarza staãe,
nieokreĤlone w czasie, zagroİenie terenu, groİĈce czčsto wypadkami. Znaczna iloĤþ takich pãytkich starych wyrobisk górniczych
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np. w rejonach pãytkiej eksploatacji rud İelaza w okolicach Bytomia i Tarnowskich Gór nie jest udokumentowana na istniejĈcych,
dostčpnych mapach.
O typie deformacji i jej wymiarach decyduje zespóã czynników
geologiczno-górniczych, zwãaszcza zawodnienie skaã i zwiĈzany
z nim proces sufozji. Szczególnie niebezpieczny stan powstaje wówczas, gdy wystčpuje podziemny przepãyw wody i istnieje moİliwoĤþ
infiltracji tych wód do zrobów. Pustka poeksploatacyjna moİe zostaþ wypeãniona wodĈ, która peãni rolč podsadzki. Jeİeli jednak
pustka taka zostanie odwodniona, np. na skutek prowadzonych
w pobliİu prac górniczych, wówczas moİe zostaþ uruchomiony
proces sufozji oraz postčpujĈcy proces zniszczenia w górotworze
(Goszcz 1996). Wpãyw oddziaãywania wody jest czčstĈ przyczynĈ
reaktywacji starych pustek w górotworze. Dotyczy to takİe pustek
czčĤciowo lub nawet caãkowicie podsadzonych materiaãem drobnoziarnistym lub ilastym. Materiaã ten moİe ulegaþ wymywaniu
wskutek migracji wód poprzez szczeliny górotworu i stare zroby.
Wymywanie materiaãu ze szczelin w górotworze, moİe byþ takİe
przyczynĈ aktywacji uskoków, a w efekcie tworzenia sič nieciĈgãych deformacji na powierzchni terenu.
Odrčbnym zagadnieniem, zwiĈzanym z oddziaãywaniem wody
jest zjawisko infiltracji wód w gãĈb górotworu przez szczeliny powstaãe nad eksploatacjĈ. W ten sposób nawet stosunkowo gãčboko
prowadzona eksploatacja moİe byþ przyczynĈ powstania pustki
poãoİonej znacznie wyİej od poziomu prowadzenia robót górniczych. Pustki takie mogĈ ulegaþ zawaãom. W przypadku ich pãytkiego zalegania skutki zawaãów mogĈ ujawniþ sič na powierzchni
równieİ w postaci deformacji nieciĈgãych.
Skuteczne zastosowanie metod geofizycznych dla ochrony linii
kolejowych moİna pokazaþ na przykãadzie rejonu Mieszko w Mysãowicach, przez który biegnie linia kolejowa z Muchowca do Sosnowca i Zawiercia (Fajklewicz 2008). W dniu 8 wrzeĤnia 1968 roku
powstaão tam katastrofalne zapadlisko terenu pod liniĈ kolejowĈ.
Na rys. 2 przedstawiono przekrój geologiczny biegnĈcy wzdãuİ linii kolejowej przedstawiajĈcy hipotetyczny przebieg powstania zapadliska (Rosikoę 1979).

438

Pilecka E., Bazarnik M.

Rys. 2. Przekrój geologiczny wykonany w pãaszczyĮnie pionowej szlaku
kolejowego Muchowiec-Zawiercie. Rejon Mieszko, KWK Mysãowice (Fajklewicz i in. 1997)
1 – wčgiel, 2 – stare zroby, 3 – piasek, 4 – piaskowiec, 5 – ãupek, 6 - , glina, 7 – nasyp

Linia kolejowa przechodzi przez obszar górniczy Kopalni Wčgla
Kamiennego „Mysãowice”. W rejonie tym w latach 1893-1896 prowadzona byãa eksploatacja pokãadów wčgla kamiennego 501 i 510.
W wyniku prowadzonej eksploatacji pozostaãy w nich niezlikwidowane krawčdzie, wyrobiska i pustki poeksploatacyjne. Taki stan rzeczy
spowodowaã utratč statecznoĤci podãoİa linii kolejowej. Mimo przeprowadzonych prac wiertniczo-podsadzkowych w roku 1970 nastčpowaãa reaktywacja tego zapadliska. Zwičkszyãa sič jego Ĥrednica do
20 m i zniszczony zostaã budynek nastawni przylegajĈcy do tej linii
(rys. 3). Zapadlisko pierwsze oznaczono literami Z-1. Prawie w tym
samym czasie powstaão zapadlisko Z-2. Usytuowanie obu zapadlisk
przedstawione jest na rys. 4.
W caãym okresie formowania sič tych zapadlisk trwaãy intensywne
prace wiertniczo-podsadzajĈce, zabezpieczajĈce eksploatacjč szlaków
kolejowych, o czym bliİej mowa w pracy Rosikonia (1979).
Badania geoﬁzyczne, prowadzone dla wykrywania wystčpujĈcych w górnictwie pustek i stref rozluĮnieę masywu skalnego oraz póĮniej w celu potwierdzenia ich stopnia podsadzenia, miaãy tu szczególne znaczenie.
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Rys. 3. Zapadlisko pod torami linii kolejowej Muchowiec-Zawiercie, powstaãe w 1968 roku na posterunku odgaãčĮnym Mieszko KWK Mysãowice
(fot. F.Grabowski w (Fajklewicz 2008))

W latach 1970-77 w omówionym rejonie wykonywane byãy gãównie prace sejsmiczne i elektrooporowe, które od roku 1978 zastĈpione
zostaãy badaniami grawimetrycznymi, w ujčciu metody mikrograwimetrycznej. OsiĈgničte wyniki tĈ metodĈ w latach 1978 i 1980, potwierdzone wierceniami wskazywaãy na moİliwoĤþ Ĥledzenia pustek
powydobywczych ku powierzchni terenu (Fajklewicz 1982).
Od roku 1983 badania mikrograwiemtryczne w przedmiotowym rejonie, prowadzone sĈ w sposób systematyczny, poczĈtkowo – czterokrotnie w roku, a potem dwukrotnie. Ich celem byão prognozowanie
moİliwoĤci wystĈpieę deformacji nieciĈgãych powierzchni terenu w wyniku ekspansji pustek poeksploatacyjnych, a tym samym w celu ochrony bezpiecznej eksploatacji szlaków kolejowych, oraz wyeliminowaniem
kosztów zwiĈzanych z usuwaniem skutków tego rodzaju awarii.
Dzički systematycznej kontroli terenu wykonywanymi badaniami
mikrograwimetrycznymi wykryta zostaãa ujemna mikroanomalia siãy
cičİkoĤci i wykonane na jej obszarze trzy wiercenia (1,2,3 na rys. 4)
wykryãy wystčpowanie pustek na gãčbokoĤci od 41 do 48 metrów, które przyjčãy 640 m3 emulgatu, tzn. substancji podsadzajĈcej.
Kolejnym przykãadem skutecznej prognozy grawimetrycznej jest
ocena zagroİenia ekspansjĈ pustek powydobywczych linii kolejowej
Kraków-Katowice w rejonie stacji PKP Katowice-Szopienice (Fajklewicz 2008). W obszarze tym z inicjatywy Dyrekcji KWK Wieczorek wykonane byãy badania mikrograwiemtryczne we wspomnianym wyİej
rejonie w celu wykrycia ekspansji pustek poeksploatacyjnych z pokãadów 501 i 510 ku powierzchni terenu ujawniajĈcych sič na powierzchni jako jej deformacje nieciĈgãe (Fajklewicz 1992; Fajklewicz i zespóã
1989, 1995, 1997, 1998).
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Rys. 4. Prognozowana ekspansja pustki w rejonie Mieszko, KWK Mysãowice na podstawie pomiarów grawimetrycznych (Fajklewicz, Radomięski
1994)
1 - izolinie róİnic mikroanomalii wykreĤlone, co 10 PGal, 2 - obszar zagroİony, 3 - lokalizacja otworów

Rys. 5. Strefy zagroİenia powierzchni terenu deformacjami nieciĈgãymi w rejonie linii PKP w Katowicach-Szopienicach, opracowane przez
C.Ostrowskiego na podstawie rozkãadu anomalii siãy rezydualnych siãy
cičİkoĤci (Fajklewicz 1992);
1 – mikrograwimetryczny punkt pomiarowy, 2 – strefa uskokowa, 3 – proﬁl sejsmiczny,
4 - deformacje nieciĈgãe powierzchni terenu, 5 – zapadlisko
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Na obszarze badaę wystčpujĈ dwa stare szyby: „Wodny” i „Drzewny”. âatwo spostrzec po koncentrycznej ujemnej anomalii, İe szyb
„Wodny” nie zostaã podsadzony prawidãowo. Inna ujemna anomalia
zwiĈzana jest z wystčpowaniem podziemnego zbiornika wody.
Obszar zniszczonego górotworu: wystčpowanie uskoku, pustek
poeksploatacyjnych i spčkaę, których wystčpowanie wynika z analizy anomalii rezydualnych siãy cičİkoĤci przedstawiono na rys. 5.
Na rysunku 6 przedstawiono wyniki badaę sejsmicznych wykonanych w proﬁlu, którego bieg zaznaczony jest na rys. 5 (ģlusarczyk i zespóã 1996). Na rysunku przedstawiony jest równieİ rozkãad mikroanomalii siãy cičİkoĤci w tym proﬁlu, ãĈcznie z wynikiem
ich interpretacji iloĤciowej. Jak widaþ rozkãad mikroanomalii siãy
cičİkoĤci generowany jest przez ciaão o podanej gčstoĤci i ksztaãcie
odpowiadajĈcym szczelinie uskokowej wypeãnionej brekcjĈ tektonicznĈ. Badania sejsmiczne ujawniajĈ w tym miejscu strefč zniszczonego górotworu (rys. 6).

Rys.6. Rozkãad anomalii rezydualnych siãy cičİkoĤci wraz z odpowiadajĈcym mu modelem grawimetrycznym strefy uskokowej i wynikami badaę
sejsmicznych w proﬁlu biegnĈcym wzdãuİ linii kolejowej PKP KatowiceSzopienice (Fajklewicz i zespóã 1996);
1 - granica strefy zdeformowanej, 2 - horyzonty karboęskie, 3 – uskok, 4 - model grawimetrycznej strefy uskokowej, 5 – dyfrakcje, 6 -strop karbonu, 7 - anomalia rezydualna siãy
cičİkoĤci
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Wyniki badaę geoﬁzycznych stanowiãy podstawč do wykonania
prac geotechnicznych uzdatniajĈcych podãoİe pod szlakiem kolejowym biegnĈcym przez stacjč Katowice-Szopienice.
WĤród róİnych metod badaę geoﬁzycznych wykorzystywanych na
trasach kolejowych na uwagč zasãuguje metoda georadarowa.

Rys. 7. Badania georadarowe podãoİa linii kolejowej (www.geopartner.pl)

Wynikiem badania georadarowego jest obraz strukturalny podtorza i podãoİa linii kolejowej. ZaletĈ badaę georadarowych jest ciĈgãy
pomiar, czyli proﬁlowanie, które moİe byþ przeprowadzone w wersji
powierzchniowej lub otworowej. Proﬁlowanie georadarowe wykonuje
sič tzw. powierzchniowĈ metodĈ reﬂeksyjnĈ – gdzie nadajnik i odbiornik w staãej odlegãoĤci od siebie przemieszczajĈ sič regularnie po powierzchni terenu, a punkt odbicia i pojedyncza trasa pomiarowa echa
leİy w poãowie odlegãoĤci nadajnik odbiornik. Reﬂeksyjna metoda pomiarów georadarowych polega na odwzorowaniu granic litologicznych
ich nieciĈgãoĤci i niejednorodnoĤci badanego oĤrodka. Badania georadarowe sĈ w stanie wykryþ zmiany w strukturze nasypów kolejowych
spowodowane niestabilnoĤciĈ nasypów, pustki, uskoki, litologiczne
soczewki, a takİe kanaãy spowodowane przez zwierzčta (krety, lisy).
Badania radarowe prowadzone wzdãuİ linii kolejowych nie sĈ ãatwe w interpretacji szczególnie ze wzglčdu na efekty pochodzĈce od
podkãadów, towarzyszĈcej infrastruktury oraz od moİliwych nietypowych skãadników podsypki. Aby zapewniþ wysoko rozdzielczy, czysty
i jednoznacznie interpretowalny obraz struktury podsypki i jej podãoİa, wypracowano metodykč badaę opartĈ na najlepszym dostčpnym
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sprzčcie pomiarowym oraz na najnowoczeĤniejszym oprogramowaniu
przetwarzajĈcym dane pomiarowe. System jest ekranowany, co minimalizuje wpãyw zakãóceę elektromagnetycznych od infrastruktury
zewnčtrznej (www.geopartner.pl).
InteresujĈce i szczegóãowe wyniki waİne dla infrastruktury kolejowej moİna otrzymaþ z proﬁlowaę georadarem otworowym (âĈtka
i in. 2010). W 2011 roku zostaãy wykonane takie proﬁlowania w celu
wykrycia ewentualnych pustek w okolicy wiaduktu kolejowego (mat.
archiw. IGSMiE PAN).
Na rysunku 8 pokazano wyniki badaę radarem otworowym, gdzie
wyraĮnie widaþ wykryte pustki w podãoİu np. na 6-12 m p.p.t i 4145 m p.p.t.

Rys. 8 Przykãad radarogramu w otworze ze stwierdzonymi pustkami
i strefami rozluĮnieę (mat. archiw. IGSMiE PAN)
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5. Podsumowanie
Badania geologiczno-geoﬁzyczne powinno sič wykonywaþ na kaİdym etapie: projektowania, wykonywania i eksploatacji linii kolejowej.
Ustalenie metodyki pomiarowej, interpretacyjnej oraz analizy wyników
wymaga specjalnej wiedzy i duİego doĤwiadczenia. Przy projektowaniu i ustalaniu metodyki prac geoﬁzycznych podstawowĈ rolč odgrywa
optymalizacja doboru metod badawczych w danych warunkach budowy geologicznej i znajomoĤþ czynników zaburzajĈcych stan równowagi w oĤrodku. Bardzo istotnymi zagadnieniami zwiĈzanymi z analizĈ
anomalii geoﬁzycznych, jest poznanie mechanizmu procesów niszczenia. StĈd bierze sič równieİ potrzeba wykonywania pomiarów czasowych zmian wãaĤciwoĤci ﬁzycznych. Pomiary takie wykonywane przez
dãuİszy czas mogĈ stanowiþ formč „monitoringu geoﬁzycznego”.
Metody geoﬁzyczne pozwalajĈ na przeprowadzenie badaę w sposób
nieniszczĈcy, dla wičkszych fragmentów oĤrodka geologicznego, stosunkowo szybko i ekonomicznie. DostarczajĈ one uİytecznych danych,
które mogĈ byþ wykorzystane dla oceny wspóãpracy konstrukcji linii
kolejowej z podãoİem. Do najbardziej efektywnych z punktu widzenia
takiej oceny naleİy zaliczyþ metody grawimetrycznĈ, sejsmicznĈ, elektrooporowĈ i georadarowĈ. W warunkach rozpoznania za pomocĈ otworów badawczych przydatne mogĈ teİ byþ metody geoﬁzyki otworowej.
Metody geoﬁzyczne majĈ duİe znaczenie we wstčpnym rozpoznaniu
warunków geologiczno-inİynierskich dla potrzeb projektowania linii
kolejowych. Niejednokrotnie rezygnacja z dokãadniejszego rozpoznania podãoİa skutkuje wysokimi kosztami usuwania awarii, napraw,
modernizacji, itp.
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SIGNIFICANCE OF GEOLOGICAL AND GEOPHISICAL
RECOGNITION IN THE AIM OF RAILWAY TRACK
SUBGRADE STABILITY MAINTENANCE
Summary
The signiﬁcance of designing and execution of geological survey including geophysical methods of subgrade recognition while
realization of foundations for railway infrastructure objects have
been presented in the paper. The examples of geophysical methods usage for better recognition of geological and engineering conditions for railway tracks protection have been presented. The
presented examples have concerned recognition of non-contiguous
deformations on mining areas that cause enormous risk for safe
exploitation of railway lines.
Keywords: non-contiguous deformations, railway tracks subgrade stability
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MOįLIWOģCI MONITOROWANIA OSUWISK
WZDâUį TRAS KOLEJOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM SKANINGU LASEROWEGO
Streszczenie
W artykule przedstawiono nowe moİliwoĤci monitorowania
osuwisk wzdãuİ tras kolejowych z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych. Osuwiska sĈ duİym zagroİeniem dla tras kolejowych
i powodujĈ szkody, w szczególnoĤci na obszarze Karpat polskich.
Przedstawiono przyczyny powstawania osuwisk i aktualne metody monitorowania tego zagroİenia. Zaproponowano rozwiničcie
monitorowania osuwisk o metody teledetekcji satelitarnej, lotniczej i naziemnej. W szczególnoĤci zwrócono uwag, na to, iİ najlepszĈ, a przy tym szybkĈ i dokãadnĈ metodĈ pomiarowĈ jest naziemny skaning laserowy.
Sãowa kluczowe: osuwiska, trasa kolejowa, teledetekcja

1. Wprowadzenie
Artykuã ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebč doskonalenia metod monitorowania osuwisk wzdãuİ tras kolejowych, z zastosowaniem
najnowoczeĤniejszej technologii teledetekcji naziemnej.
W 2011 i 2010 roku osuwiska spowodowaãy katastrofalne zniszczenia na trasach transportowych szczególnie na poãudniu Polski. Naãoİyãy sič na ten stan bardzo duİe opady deszczu, które spowodowaãy
uaktywnienie sič ruchów masowych. Z powodu osuwisk byão duİo
utrudnieę na drogach krajowych, a niektóre byãy okresowo wyãĈczone
z ruchu (np. droga krajowa nr 7 w miejscowoĤci Krzeczów i Tenczyn,
1 dr hab. inĔ.; Politechnika Krakowska, e-mail: epilecka@pk.edu.pl
2 mgr inĔ., doktorant, Politechnika Krakowska, e-mail: tomasz.manterys@mota-engil-ce.eu
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nr 28 w miejscowoĤci Radocza). W 2010 roku wiele dróg wojewódzkich (w Kurowie droga nr 975 caãkowicie osunčãa sič do jeziora Roİnowskiego) i powiatowych byão nieprzejezdnych, zablokowany zostaã
szlak kolejowy Tarnów-Muszyna-Krynica. Spektakularnym przykãadem szkód w wyniku osuwisk byãy miejscowoĤci Lancorona i Kãodne
koão Limanowej. Problem osuwisk istnieje w wielu krajach. Dotyczy
to takİe Sãowacji, gdzie w 2010 roku w pobliİu Koszyc uaktywniãy sič
osuwiska na skarpach linii kolejowych (rys. 1).

Rys. 1. Osuwisko na torach (http://korzar.sme.sk/c/5406435/katastrofalne-zosuvy-postihli-niznu-myslu-i-malu-lodinu.html)

Osuwiska na trasach kolejowych sĈ szczególnie groĮne, gdyİ mogĈ
doprowadziþ do groĮnych wypadków kolejowych. W 2010 roku osuwisko w gminie Tuchów poprowadzião do wykolejenia pociĈgu. Uaktywnione osuwisko w 2010 r. na linii kolejowej Kraków – Warszawa
w km 299,650 – 299,800 na odcinku NiedĮwiedĮ –Zastów powoduje ogromne trudnoĤci przewozowe. Aktualnie prowadzone sĈ
tam prace zabezpieczajĈce. Uaktywnione w 2011 roku osuwisko
na starosĈdeckiej Górze Miejskiej stworzyão realne zagroİenie dla
budynków i infrastruktury powierzchniowej (rys. 2).
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Rys. 2. Osuwisko na Górze Miejskiej w Starym SĈczu.
(http://sadeczanin.info/aktualnosci-najnowsze/art/13341)

Osuwiska i tereny zagroİone osuwiskami wystčpujĈ przede wszystkim na obszarze Karpat (osuwiska karpackie stanowiĈ 95% wszystkich osuwisk i terenów zagroİonych w Polsce), w streﬁe brzegowej
Baãtyku oraz na stokach dolin rzek nizinnych. W 2005 r. liczbč osuwisk i terenów zagroİonych osuwiskami w Karpatach oceniano wstčpnie na ponad 20 000. Prace prowadzone w latach 2008-2010 w ramach Projektu SOPO (System Osãony Przeciwosuwiskowej) pozwoliãy
te dane uszczegóãowiþ na terenie wybranych gmin karpackich i dane
te ekstrapolowaþ na pozostaãy obszar Karpat. Obecnie szacuje sič, İe
liczba osuwisk w Karpatach moİe zawieraþ sič w przedziale 50-60 tys.
„WskaĮnik osuwiskowoĤci” wyraİajĈcy wielkoĤþ obszaru objčtego i zagroİonego osuwiskami w stosunku do powierzchni terenu ogóãem jest
w Karpatach szacowany na 30-40%. W utworach ﬂiszowych ryzyko
powstania osuwiska zwiĈzane jest z uãoİeniem warstw na przemian
piaskowca i ãatwo rozmakalnego ãupka ilastego oraz dãugotrwaãym
nawodnieniem tych utworów. Straty spowodowane dziaãaniem İywio-
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ãu w okresie maj/czerwiec 2010 r. - wg danych Ministerstwa Spraw
Wewnčtrznych i Administracji - wyniosãy 2,9 mld euro.
Dalszy rozwój, a takİe utrzymanie istniejĈcych linii kolejowych
powoduje potrzebč poszukiwaę nowych i doskonalszych metod pomiarowych umoİliwiajĈcych monitorowanie zagroİenia wystĈpienia
ruchów osuwiskowych i okreĤlenia ich dynamiki. W przypadku osuwisk z liniami kolejowymi dziaãania powodujĈce podcičcie stoku, wykonanie wykopu lub obciĈİenie nasypem podnoszĈ ryzyko zagroİenia
osuwiskiem. Na rysunku 3 pokazano osuwiska w Karpatach na tle
aktualnie istniejĈcej infrastruktury kolejowej.

Rys. 3. Mapa osuwisk w Karpatach na tle infrastruktury kolejowej (osuwiska wg Grabowski, Bagięska 2010)

2. Przyczyny powstawania osuwisk
PrzyczynĈ powstawania wszelkich ruchów osuwiskowych jest dziaãanie siãy grawitacji. Osuwiska powstajĈ poprzez utratč statecznoĤci
mas gruntu na zboczach i skarpach. WystčpujĈ one najczčĤciej na
zboczach dolin rzecznych, wybrzeİach morskich i zboczach górskich;
osuwiska skarp mogĈ towarzyszyþ wykonywaniu gãčbszych wykopów,
przekopów i wysokich nasypów. Utrata statecznoĤci skarp i zboczy,
bčdĈca przyczynĈ osuwania sič mas ziemnych, nastčpuje w wyniku
przekroczenia wytrzymaãoĤci gruntu na Ĥcinanie wzdãuİ dowolnej (ale
ciĈgãej) powierzchni zwanej powierzchniĈ poĤlizgu (rys. 4). W przypadkach gruntów sypkich, wytrzymaãoĤþ determinowana jest oporami siã
tarcia wewnčtrznego. W oĤrodkach spoistych, o ich wytrzymaãoĤci decydujĈ zarówno siãy tarcia wewnčtrznego jak i siãy spójnoĤci.
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Rys. 4. Schemat powstawania powierzchni poĤlizgu (Grabowski, Bagięska
2010)

W pracy Zabuski i in. (1999) podaje sič, İe zagroİonych osuwiskiem byão 625 odcinków dróg (statystycznie daje to jedno osuwisko
na 5 km dróg publicznych) i 86 odcinków torów kolejowych (statystycznie jedno osuwisko na 10 km linii kolejowej). Obecnie sytuacja
jest powaİniejsza, co zwiĈzane jest z lepszym rozpoznaniem osuwisk
i zmianami klimatycznymi.
Czynniki, które powodujĈ powstawanie osuwisk moİna podzieliþ
na aktywne czyli takie, które ulegajĈ zmianom w czasie (wody opadowe, podziemne i powierzchniowe, zmiany temperatury, zmiany wysokoĤci i nachylenia zbocza lub skarpy, statyczne i dynamiczne obciĈİenia, sposób uİytkowania terenu itp.) oraz pasywne, czyli takie,
które w zasadzie nie ulegajĈ zmianom (budowa geologiczna, nachylenie warstw, uskoki, spčkania itp.) (Kleczkowski 1955). Budowa geologiczna jest waİnym czynnikiem warunkujĈcym powstanie osuwiska
(Pilecka 2001). Z punktu widzenia sposobu oddziaãywania na statecznoĤþ osuwiska czynniki moİna podzieliþ na:
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1. zewnčtrzne – zwiĈzane z siãami (naprčİeniami) wywoãujĈcymi
ruch osuwiskowy; siãy te mogĈ wzrastaþ przy braku zmian wytrzymaãoĤci gruntu (np. zwičkszenie kĈta nachylenia lub wysokoĤci zbocza lub skarpy, dodatkowe obciĈİenie zbocza lub skarpy – statyczne lub/i dynamiczne itp.);
2. wewnčtrzne – zwiĈzane ze zmianami wytrzymaãoĤci gruntu zbocza lub skarpy bez zmian siã (naprčİeę) wywoãujĈcych ruch
osuwiskowy (zmiany cech ﬁzyczno-mechanicznych wskutek np.
wzrostu zawilgocenia, procesów wietrzenia, wypãukiwania i rozpuszczania skãadników itp.).
Jednym z bardzo istotnych czynników wywoãujĈcych osuwisko
jest woda. Naleİy jednak rozumieþ to w szerszym znaczeniu, czyli inﬁltracja wód opadowych, zawodnienie wskutek naturalnego lub
sztucznego spičtrzenia wód, uszkodzenia lub zãego dziaãania kanaãów,
kanalizacji, wodociĈgów, systemów drenarskich itp.). Woda jest tym
czynnikiem, który z jednej strony powoduje obniİenie wytrzymaãoĤci
na Ĥcinanie skaã i gruntów, a z drugiej strony powoduje wzrost cičİaru gruntu i wzrost siã dĈİĈcych do utraty statecznoĤci zbocza lub
skarpy. Woda moİe powodowaþ pojawienie sič dodatkowych siã hydrodynamicznych przy przepãywie przez oĤrodek skalny. W polskich
warunkach klimatycznych szczególnĈ rolč przypisuje sič opadom atmosferycznym. Stwierdzono, İe osuwiska powstajĈ, jeİeli wysokoĤþ
miesičcznych opadów atmosferycznych przekracza 200 mm lub intensywnoĤci opadu dobowego przekraczajĈcej 7 mm/dobč (Zabuski
i in. 1999). Zaleİy to prawdopodobnie bardziej od intensywnoĤci opadu dobowego np. osuwisko na górze Palenica powstaão przy Ĥredniej
intensywnoĤci opadu 37 mm/dobč i wysokoĤci opadu 111 mm przez
trzy dni poprzedzajĈce wystĈpienie osuwiska (Rybicki i in., 1998).
Wiele osuwisk powstaje w wyniku naãoİenia sič czynników naturalnych i antropogenicznych. W warunkach polskich trzy czynniki
przyczyniajĈ sič gãównie do powstawania osuwisk. SĈ to: budowa geologiczna i rzeĮba terenu, intensywne i/lub dãugotrwaãe opady atmosferyczne oraz dziaãalnoĤþ czãowieka (prowadzĈca m.in. do rozcinania
i podcinania stoków oraz nadmiernego obciĈİenia stoku przez wznoszone obiekty budowlane). Czynnikiem sprzyjajĈcym uruchamianiu
procesów osuwiskowych wskutek dziaãalnoĤci czãowieka sĈ równieİ
wibracje powodowane przez prace ziemne i ruch pojazdów oraz eksploatacja zasobów kopalin.
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3. Aktualne metody monitorowania osuwisk ze szlakami transportowymi
Aktualnie w Polsce stosuje sič do monitoringu osuwisk odpowiednie metody zgodnie z obowiĈzujĈcym prawem i instrukcjami. Metody monitoringu gãównie oparte sĈ na „Instrukcji obserwacji i badaę
osuwisk drogowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych z 1999.
Drugim aktualnie dokumentem, wedãug którego naleİy projektowaþ
i wykonywaþ monitoring osuwisk jest „Instrukcja opracowania Mapy
osuwisk i terenów zagroİonych ruchami masowymi” wydana w 2008
roku przez Paęstwowy Instytut Geologiczny.
W obydwu Instrukcjach metody monitorowania dzielĈ sič tak samo:
na powierzchniowe i wgãčbne. Róİnice wynikajĈ z zalecanej czčstotliwoĤci pomiarów oraz z zaleceę zastosowania metody GPS oraz obliczeę numerycznych w Instrukcji z 2008 roku wydanej przez PIG.
PrzeglĈdowe zestawienie metod zwartych w „Instrukcji obserwacji i badaę osuwisk drogowych” zawiera poniİsza tablica. Dobór metod trzeba uzaleİniþ od moİliwoĤci ekonomicznych i wymagaę, co do
szczegóãowoĤci rozpoznania, wielkoĤci i rodzaju osuwiska, wartoĤci
przemieszczeę, ich prčdkoĤci i poãoİenia powierzchni poĤlizgu oraz
warunków klimatycznych.
Tablica 1. Zestawienie dotychczasowych metod obserwacji ruchu osuwisk
Sposoby obserwacji

Zastosowanie przyrządów
Poziomica mikrometryczna

Powierzchniowe
Przyrządy geodezyjne
Rury deformacyjne podatne
Studnie deformacyjne
WgáĊbne

Inklinometry
Piezometry otwarte
Piezometry zamkniĊte

Wynik obserwacji
Wykrycie ruchu
Powierzchniowe okreĞlenie zasiĊgu osuwiska
Wykrycie ruchu
Powierzchniowe okreĞlenie zasiĊgu osuwiska
OkreĞlenie wielkoĞci i kierunku ruchu
Stwierdzenie gáĊbokoĞci ruchu
Stwierdzenie gáĊbokoĞci ruchu
Precyzyjne okreĞlenie gáĊbokoĞci, wielkoĞci,
szybkoĞci i kierunku ruchu
Obserwacje wahaĔ zwierciadáa wód gruntowych
Pomiary ciĞnieĔ porowych in situ

Wstčpnej oceny stopnia aktywnoĤci moİna dokonaþ w czasie wizji terenowej w oparciu o analizč form geomorfologicznych, szaty roĤlinnej, stanu technicznego istniejĈcych budowli naziemnych, studni
oraz wywiad Ĥrodowiskowy. CzčstotliwoĤþ obserwacji naleİy ustalaþ
indywidualnie – w zaleİnoĤci od aktywnoĤci osuwiska, dokãadnoĤci przyjčtej metody pomiarowej, stopnia zagroİenia i rangi obiektu.
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W poczĈtkowej fazie obserwacji czčstotliwoĤþ pomiarów powinna byþ
tak dobrana, aby moİna byão okreĤliþ nasilenie zmian i w konsekwencji ustaliþ zasady dalszych obserwacji. Naleİy je ustalaþ na podstawie
wyników cyklu obejmujĈcego, co najmniej 3 pomiary. Odpowiednie
decyzje podejmuje jednostka geologiczna w porozumieniu z inwestorem. Zwykle odstčpy mičdzy pomiarami wynoszĈ od okoão 2 tygodni
do 3 miesičcy. Zgodnie z instrukcjĈ przy analizowaniu problemów
geologiczno-inİynierskich zwiĈzanych z osuwiskami kaİdorazowo naleİy indywidualnie rozpatrywaþ sposób ich rozwiĈzania.
Drugim aktualnie kluczowym dokumentem, wedãug którego naleİy
projektowaþ i wykonywaþ monitoring osuwisk, jest „Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagroİonych ruchami masowymi”
wydana w 2008 roku przez Paęstwowy Instytut Geologiczny. W Instrukcji szczegóãowo sĈ opisane zasady postčpowania i metody stosowane przy monitoringu osuwisk. Monitoring prowadzi sič metodami
powierzchniowymi i wgãčbnymi. Monitoring powierzchniowy to pomiary prowadzone geodezjĈ klasycznĈ opartĈ na sieci zastabilizowanych
punktów i pomiary aparaturĈ GPS, nie mniej niİ 3 razy w roku. Monitoring wgãčbny to pomiary sondĈ inklinometrycznĈ i pomiary piezometryczne. Badania laboratoryjne wãaĤciwoĤci oĤrodka wykonuje sič
zgodnie z normĈ PN-B-04451:2002 (ENV1997-3:1992) i zaleceniami
okreĤlonymi w projekcie prac w stopniu niezbčdnym do prawidãowego
obliczenia statecznoĤci stoku. Zebrane wyniki badaę muszĈ zapewniþ
w spójny i jednolity sposób wszechstronnĈ charakterystykč ﬁzycznomechanicznĈ wãaĤciwoĤci koluwiów i utworów podãoİa osuwiska. Zalecane jest wykonanie obliczeę numerycznych statecznoĤci stoków.
Opracowanie wyników monitoringu powinno byþ w formie umoİliwiajĈcej ich wczytanie do bazy realizowanego obecnie w Paęstwowym
Instytucie Geologicznym – PIB Systemu Osãony Przeciwosuwiskowej.
Baza ta ma na celu szczegóãowĈ inwentaryzacjč osuwisk w Polsce.

4. MoİliwoĤci monitorowania osuwisk metodami teledetekcyjnymi
JednĈ z najszybciej rozwijajĈcych sič obecnie dziedzin nauki jest
teledetekcja. Teledetekcja (ang. remote sensing), to pozyskiwanie,
przetwarzanie i interpretowanie danych bčdĈcych wynikiem rejestra-
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cji promieniowania elektromagnetycznego. Badania teledetekcyjne
moİna wykonywaþ z satelitów, samolotów lub z powierzchni ziemi.
Metody teledetekcyjne dzielĈ sič na aktywne i pasywne. Teledetekcja pasywna rejestruje promieniowanie odbite od powierzchni Ziemi,
a teledetekcja aktywna to wysyãanie sygnaãu elektromagnetycznego
przez sensor i rejestracja tego sygnaãu odbitego od powierzchni Ziemi.
Przykãadami aktywnej teledetekcji jest radar, w którym wysyãane sĈ
mikrofale, lidar - w tym przypadku wysyãane jest Ĥwiatão, czy sodar wtedy wysyãane sĈ fale akustyczne. Pasywnymi metodami teledetekcji
sĈ metody oparte na analizie sygnaãu wysyãanego od obserwowanego
obiektu. Ich przykãadem jest zdjčcie fotograﬁczne.
Teledetekcja aktywna stosowana jest przede wszystkim do obszarów, które podlegajĈ ruchom masowym naturalnym i antropogenicznym. Znalazãa ona zastosowanie do obserwacji terenów górniczych
w aspekcie niecek osiadaę (Graniczny i in. 2006); (Popioãek i in. 2006),
sejsmicznoĤci (Pilecka 2008), obserwacji wulkanów, trzčsieę Ziemi,
topnienia lodowców.
Teledetekcja satelitarna stosowana jest równieİ w kontekĤcie badaę osuwisk. Satelitarna metoda interferometrii radarowej pozwala
na okreĤlenie z dokãadnoĤciĈ milimetrowĈ przemieszczeę zachodzĈcych na powierzchni zbocza. W Polsce zostaãy przeprowadzone badaę
przydatnoĤci metody interferometrii radarowej InSAR na obszarze
Ĥrodkowej czčĤci polskich Karpat. Wstčpnie przeanalizowano takİe
przydatnoĤþ metody PS InSAR na obszarze okolic Wieliczki i Nowego
SĈcza. Uzyskane dotychczas wyniki badaę polegajĈcych na wykazaniu
przydatnoĤci satelitarnej interferometrii radarowej w analizach osuwisk pokazaãy trudnoĤci metody InSAR zwiĈzane z koherencjĈ oraz
z geometrii systemu satelitarnego danych SAR. Zastosowanie metody
PSInSAR dla obszarów badawczych daão satysfakcjonujĈce rezultaty
(Wojciechowski, Perski, Wójcik, 2008).
Uzyskano dane o kilkudziesičciu stabilnych rozpraszaczach. Obszar
Wieliczki poddano szczegóãowym analizom, z których wynika, İe 44
punkty PS wykazujĈ aktywnoĤþ, a 27 z nich wystčpuje na terenie osuwisk. Najwičcej takich obiektów rozpoznano w obrčbie osuwisk w Lednicy Górnej i ChorĈgwicy, które sĈ zaliczane do aktywnych. PrčdkoĤci
zsuwu, osiĈgajĈce 74,8 mm/rok, udaão sič okreĤliþ dla 11 punktów PS
w obszarze Wieliczka (rys. 5). Uzyskane wyniki pozwalajĈ z optymizmem
patrzeþ na dalszy rozwój metodyki PSInSAR w badaniu osuwisk.
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Rys.5. Dynamika zsuwu w punktach PS obliczona dla osuwiska w Lednicy Górnej (Wojciechowski, Perski, Wójcik, 2008)

Monitorowanie osuwisk z trasami kolejowymi moİna wesprzeþ metodĈ teledetekcyjnĈ laserowego skanowania lotniczego zwanĈ LIDAR,
wykorzystujĈca najnowszy skaner LiteMapper 6800i, przenoszony na
pokãadzie lekkiego samolotu Cessna. Zasada skaningu laserowego oparta jest na wyznaczeniu odlegãoĤci od skanera na pokãadzie samolotu
do badanej powierzchni, poprzez pomiar czasu pomičdzy wysãaniem
a odbiorem impulsu laserowego. Impuls laserowy dzički wãaĤciwoĤci
przenikania przez pokrywč roĤlinnĈ potraﬁ zarejestrowaþ informacje
o rzeczywistym uksztaãtowaniu terenu. Jest to bardzo cenna dla geologów cecha, zwãaszcza w górach, gdzie pokrywa lasów czčsto maskuje drobne zmiany rzeĮby terenu. Moİliwe jest prawie natychmiastowe
sformuãowanie prognozy rozwoju osuwiska i okreĤlenie stopnia zagroİenia. Metoda laserowego skanowania lotniczego osuwisk (rzadko stosowana gãównie ze wzglčdu na wysokie koszty), okazaãa sič niezwykle
przydatna w sytuacji awaryjnej i umoİliwiãa sformuãowanie szybkiej
i dokãadnej prognozy rozwoju zjawiska. W artykule (Borkowski i in.
2011) opisano metodykč i wyniki dynamiki osuwiska w Zbyszycach,
które w 2010 roku wyrzĈdzião duİe straty na drodze nr 975 w rejonie
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Jeziora Roİnowskiego. Na rysunku 6 przedstawiono wyniki tych prac.
Metoda LIDAR pozwala na szybkie pomiary i podjčcie szybkich dziaãaę naprawczych we wãaĤciwych miejscach osuwiska.

Rys. 6. Dynamika osuwiska w Zbyszycach - interpretacja wyników z zastosowania metody LIDAR (nalot: 1.04.2010)

NaziemnĈ odmianĈ metody LIDAR jest naziemny skaning laserowy. Pierwsze próby zastosowania tej technologii na osuwisku na kliﬁe
w Jastrzčbiej Górze wykonywaã Paęstwowy Instytut Geologiczny - Instytut Badawczy z bardzo dobrym rezultatem. Badania przeprowadzone skanerem laserowym wykazaãy maksymalne przesuničcia rzčdu
0,5 m; maksymalne przesuničcie czoãa osuwiska wyniosão 8 m a jego
wysokoĤþ osiĈgnčãa maksymalnie 2 m (rys. 7).

Rys.7. Dynamika osuwiska w Jastrzčbiej Górze (30.04 - 30.06.2010 r.)
(R.Kramarska, www.pgi.gov.pl/attachments/article/2812/monitoring.pdf)
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Rys. 8. Dynamika zsuwu osuwiska Séchilienne (Kaspersky i in. 2010)

W literaturze Ĥwiatowej zastosowanie naziemnego skanera laserowego
do monitorowania osuwisk jest szeroko opisywane zarówno do monitorowania typowych skarp i zboczy oraz do zboczy zagroİonych kombinacjĈ
ruchów masowych np. zsuwu i obrywów skalnych. Skanowanie lasero-
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we jest moİliwe w miejscach niedostčpnych. W artykule J. Kaspersky i
in. (2010) pokazano moİliwoĤci zastosowania skaningu laserowego do
monitoringu aktywnego osuwiska Séchilienne we francuskich Alpach.
Osuwisko to stanowi zagroİenie dla ludzi i dla drogi RD1091. Monitoring
objĈã lata 2004 – 2007 a wyniki pokazano na rysunku 8.
Podobne wyniki zastosowania skaningu laserowego przedstawiono w artykule chięskich uczonych, którzy okreĤlili ryzyko powstania
osuwiska na przykãadzie osuwiska w Jingyang, prowincja Shaanxi
(Lichun SUIa i in. 2008 \). Metodyka skanowania osuwisk naziemnym laserem jest szeroko rozwijana w wielu paęstwach w tym takİe
we Wãoszech, Holandii, USA, Japonii, która ma bardzo duİo aktywnych osuwisk, w tym po trzčsieniach Ziemi (rys. 9).

Rys. 9. Przykãad stanowiska ze skanerem laserowym przygotowanym do
skanowania osuwiska (ASANO, Hiroki)

5. Podsumowanie
Przedstawione metody teledetekcyjne monitorowania osuwisk mogĈ
byþ doskonaãym rozwiničciem dotychczas stosowanych metod. PodstawowĈ zaletĈ metod teledetekcji jest moİliwoĤþ ich stosowania bez
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jakichkolwiek prac inwazyjnych w gruntach. Pomiary wykonuje sič
w sposób zdalny. Nie ma ograniczeę pomiarów w czasie za wyjĈtkiem
teledetekcji satelitarnej, gdzie pomiar zwiĈzany jest z czčstotliwoĤciĈ
obecnoĤci satelity w tym samym punkcie (np. ERS 1, 2, Envisat - 35
dni, Alos – 46 dni). Jeİeli jednak planowane pomiary sĈ z jednakowĈ
czčstotliwoĤciĈ moİna to uznaþ za zaletč. W przypadku metody LIDAR
oraz skanera laserowego naziemnego, pomiary wykonywane sĈ w zaleİnoĤci od potrzeb. NastčpnĈ zaletĈ pomiarów teledetekcyjnych jest
szybkoĤþ wykonania pomiaru. Skanowanie przeprowadzane jest metodĈ aktywnĈ i uzyskuje sič kilka tysičcy pomiarów punktowych na sekundč. Otrzymuje sič „chmurč punktów” w przestrzeni trójwymiarowej.
Aktualnie najbardziej przekonujĈcĈ zaletĈ teledetekcji jest dokãadnoĤþ
pomiarów. RozdzielczoĤþ ruchów pionowych w obrazach satelitarnych
jest ok. 2,5 cm. System LIDAR mierzy z dokãadnoĤciĈ ok.15 cm wspóãrzčdnĈ wysokoĤciowĈ. W przypadku naziemnego skanera laserowego
jest to precyzja ok. 5 mm. AnalizujĈc moİliwoĤci zastosowania teledetekcji do monitorowania osuwisk wzdãuİ tras kolejowych wydaje sič,
İe najlepszym i najdokãadniejszym oraz najtaęszym rozwiĈzaniem jest
naziemny skaner laserowy. Teledetekcja satelitarna oraz LIDAR mogãyby sãuİyþ jako metody wspomagajĈce przy duİych osuwiskach, na
których usytuowana byãaby trasa kolejowa. W przypadkach osuwisk
na skarpach, w wykopach oraz nasypach kolejowych monitorowanie
stanu naziemnym skanerem laserowym wydaje sič wystarczajĈce.
PorównujĈc proponowanĈ metodykč opartĈ o najnowszĈ i dynamicznie rozwijajĈcĈ sič technologič skanowania laserowego naziemnego oraz wykorzystujĈc technologič lotniczĈ i satelitarnĈ do monitorowania ruchów osuwiskowych na trasach kolejowych moİna stwierdziþ, İe
bčdzie to unowoczeĤnieniem dotychczas stosowanych metod. Zwičkszy
precyzjč oceny zagroİenia i pozwoli na wyprzedzajĈce podjčcie Ĥrodków
proﬁlaktycznych dla ochrony tras kolejowych przed zniszczeniem.
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THE POSSIBILITIES OF LANDSIDE MONITORING ALONG
RAILWAY ROUTES USING LASER SCANNING
Summary
The new possibilities of landslide monitoring along railway
routes using teledetection methods have been presented in the
paper. The landslides make imminent danger for railway routes
and cause damages, in particular at the area of Polish Karpaty.
The reason of landslides occurrence and present methods of those threats monitoring have been presented. The development of
landslide monitoring using methods of satellite, air and ground teledetection have been suggested. In particular the attention have
been focused on the best and by the way, the quickest and the
most accurate method – ground laser scanning.
Keywords: landslide, railway route, tele-detection
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ODSTČPSTWA OD WARUNKÓW TECHNICZNYCH
W REGULACJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE
I USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM
Streszczenie
Artykuã dotyczy uwarunkowaę prawnych zgody na odstčpstwo
od warunków technicznych udzielanej przez organy administracji
techniczno-budowlanej. Autor wskazuje podstawy prawne, analogie i róİnice mičdzy dwoma trybami postčpowania w sprawie
zgody na odstčpstwo. Artykuã opiera sič na przepisach ustawy
Prawo budowlane i ustawy o transporcie kolejowym oraz aktualnym orzecznictwie sĈdów administracyjnych.
Sãowa kluczowe: odstčpstwo, rozporzĈdzenie, ustawa, norma prawna, organ administracji, zarzĈdca infrastruktury kolejowej, zgoda, postanowienie, warunki techniczne

1. Warunki techniczne a instytucja odstčpstwa
Czym sĈ warunki techniczne?
Proces budowlany to caãy splot czynnoĤci, gãównie technicznych,
które w doĤþ szerokim zakresie zostaãy uregulowane przez obowiĈzujĈce normy prawne. Zakres tej regulacji jest obszerny i skomplikowany, zaĤ gãówny jej cičİar spoczywa na ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z póĮn.
zm.), ale równieİ na aktach wykonawczych, a w szczególnoĤci przepisach techniczno-budowlanych. Zgodnie z deﬁnicja legalnĈ, okreĤlonĈ w art. 7 ustawy Prawo budowlane, przez przepisy techniczno-budowlane naleİy rozumieþ warunki techniczne uİytkowania obiektów
budowlanych oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaþ
1 Gäówny Specjalista, Departament Inwestycji Kolejowych, Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chaäubiþskiego 4/6, 00-928 Warszawa, tel. +48 22
630 19 97, fax. +48 22 630 19 30, msabalski@mi.gov.pl
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obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzglčdniajĈce wymagania,
o których mowa w art. 5 prawa budowlanego. Oznacza to, İe warunki techniczne (normy techniczne) muszĈ gwarantowaþ to by obiekt
budowlany wraz ze zwiĈzanymi z nim urzĈdzeniami budowlanymi
zostaã - biorĈc przy tym pod uwagč przewidywany okres uİytkowania
- zaprojektowany i wybudowany w sposób okreĤlony w przepisach
prawa, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Warunki powinny zapewniþ przy tym:
1) Speãnienie wymagaę podstawowych dotyczĈcych:
a) bezpieczeęstwa konstrukcji,
b) bezpieczeęstwa poİarowego,
c) bezpieczeęstwa uİytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony Ĥrodowiska,
e) ochrony przed haãasem i drganiami,
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uİytkowania energii.
2) Warunki uİytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególnoĤci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodč i energič elektrycznĈ oraz, odpowiednio
do potrzeb, w energič cieplnĈ i paliwa, przy zaãoİeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania Ĥcieków, wody opadowej i odpadów.
3) MoİliwoĤþ dostčpu do usãug telekomunikacyjnych, w szczególnoĤci w zakresie szerokopasmowego dostčpu do Internetu.
4) MoİliwoĤþ utrzymania wãaĤciwego stanu technicznego.
5) Niezbčdne warunki do korzystania z obiektów uİytecznoĤci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepeãnosprawne, w szczególnoĤci poruszajĈce sič
na wózkach inwalidzkich.
6) Warunki bezpieczeęstwa i higieny pracy.
7) Ochronč ludnoĤci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
8) Ochronč obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objčtych ochronĈ konserwatorskĈ.
9) Odpowiednie usytuowanie na dziaãce budowlanej.
10) Poszanowanie, wystčpujĈcych w obszarze oddziaãywania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie
dostčpu do drogi publicznej.
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11) Warunki bezpieczeęstwa i ochrony zdrowia osób przebywajĈcych na terenie budowy.
Warunki techniczne - dlaczego rozporzĈdzenie?
Nasuwa sič pytanie - dlaczego prawodawca zdecydowaã, co expressis verbis wynika z treĤci art. 7 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane, iİ
bčdĈ miaãy one formč regulacji podustawowej?
Jednym z zasadniczych wymogów, jakimi powinny charakteryzowaþ sič skuteczne regulacje prawne jest ich maksymalne dopasowanie do charakterystyki procesów, które poddane zostaãy regulacji. RolĈ
rozporzĈdzeę jest odciĈİenie prawodawcy od wydawania regulacji nazbyt szczegóãowej. W przypadku regulacji ustawowej, nieustanny postčp techniczny wywoãywaãby permanentnĈ niemal jej nieaktualnoĤþ
i koniecznoĤþ zmiany ustawy, co narusza zasadč pewnoĤci prawa,
która stanowi istotny element konstytucyjnej zasady paęstwa prawa2. RozporzĈdzenie jest tym aktem prawnym, który w stosunku do
ustawy istotnie moİe byþ bardzo ãatwo nowelizowany. Uznaþ je naleİy
za ten element katalogu Įródeã prawa powszechnie obowiĈzujĈcego,
który zapewnia najwyİszĈ elastycznoĤþ prawa. Oznacza to, İe w treĤci
rozporzĈdzenia naleİy umieszczaþ te rozwiĈzania normatywne, które
podlegajĈ najczčstszym zmianom. Dla rangi regulacji ustawowej naleİy natomiast pozostawiþ pewne nienaruszalne i niezmienne generalia
i kanony.
Czy potrzebna jest nam instytucja odstčpstwa?
MajĈc na uwadze szybkie tempo wspóãczesnego postčpu technicznego oraz dãugotrwaãoĤþ procedury legislacyjnej opracowanie przepisów, z jednej strony respektujĈce zasadč pewnoĤci i bezpieczeęstwa
prawa, a z drugiej zapewniajĈce moİliwoĤþ elastycznego dokonywania ich zmiany wraz z nowymi osiĈgničciami wiedzy technicznej, nie
jest wãaĤciwie osiĈgalne. ObowiĈzek ciĈgãego analizowania zmian zachodzĈcych w İyciu spoãecznym i gospodarczym oraz ich wpãywu na
funkcjonowanie administracji angaİowaãby prawodawcč tak mocno,
İe wičkszoĤþ swojej aktywnoĤci poĤwičcaãby on nowelizowaniu aktów
prawnych, na mocy których podmioty podejmujĈ swojĈ dziaãania.
Zaangaİowanie takie wiĈzaãoby sič z licznymi kosztami spoãecznymi
2 por. szerzej: Wyrok Trybunaäu Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000r.; sygn. P. 3/00; wyrok dostöpny jest pod adresem internetowym:
http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/2000/p_03_00.pdf; Wyrok Trybunaäu Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002r.; sygn. K.
45/01; wyrok dostöpny jest pod adresem internetowym: http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otkpdf/2002/K_45_01.pdf
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i gospodarczymi, a takİe rodziãoby powaİne ryzyko, İe do systemu
prawa bčdĈ wdraİane, wraz ze zmianami jakim podlega İycie spoãeczne i gospodarcze, regulacje przypadkowe albo nawet bãčdne.
Z kolei przyjčcie w takim wypadku zasady nienaruszalnoĤci czčsto
kazuistycznych przepisów prawa, mogãoby prowadziþ do wystĈpienia
dwóch wysoce negatywnych sytuacji. Po pierwsze, obowiĈzek projektowania i budowania ĤciĤle wedãug zasad okreĤlonych w przepisach
prawnych nie pozwalaãbym uwzglčdniþ projektantom, budujĈcym, inwestorom zdobyczy nowoczesnej techniki i nauki, która zawsze bčdzie
wyprzedzaþ akty prawne. Po drugie, podmioty te chcĈc mimo wszystko wykorzystywaþ stan wspóãczesnej wiedzy technicznej w praktyce
zmuszone byãyby do naruszania przepisów techniczno-budowlanych,
co musiaãoby z jednej strony skutkowaãoby wydaniem decyzji negatywnej w zakresie pozwolenia na budowč ze strony administracji publicznej, a z drugiej szerzeniem sič samowoli budowlanej. Dziaãanie takie nie sãuİyãoby ani prawu, ani podmiotom je stosujĈcym, ani tym
bardziej adresatom norm prawnych.
W Ĥwietle konstytucyjno-prawnej zasady praworzĈdnoĤci organy
administracji publicznej mogĈ dziaãaþ wyãĈcznie w tych sytuacjach,
gdy takie dziaãanie jest im wyraĮnie nakazane lub przyzwolone w treĤci regulacji prawnych. WyraĮnie widaþ wičc, İe instytucja odstčpstwa
od warunków technicznych, w Ĥwietle dokonujĈcych sič przemian gospodarczych, technicznych i przy jednoczesnej staãoĤci regulacji prawnych, jest niezbčdna dla skutecznego i prawidãowego funkcjonowania
procesu budowlanego oraz organów administracji publicznej w nim
usytuowanych.

2. Odstčpstwo w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
DopuszczalnoĤþ odstčpstwa
Prawo budowlane w art. 9 sankcjonuje dopuszczalnoĤþ odstčpstwa
od warunków technicznych (przepisów techniczno - budowlanych),
tzn. zezwala na odstĈpienie od obowiĈzku ich stosowania. W myĤl
wymienionego przepisu odstčpstwo jest dopuszczalne w „szczególnie
uzasadnionych przypadkach”. Ustawodawca nie wyjaĤniã wprawdzie
jak naleİy rozumieþ okreĤlenie „przypadki szczególnie uzasadnione”,
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jednakİe racjonalne jest przyjčcie, iİ chodzi o niecodzienne, wyjĈtkowe
sytuacje, kiedy zbyt rygorystyczne stosowanie przepisów technicznobudowlanych byãoby sprzeczne z charakterem obiektu lub zasadami
zdrowego rozsĈdku. Weryﬁkacja nastčpuje w toku postčpowania, bowiem ocena, czy w danej sytuacji zachodzĈ przypadki szczególnie uzasadnione naleİy do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz ministra, który ustanowiã odpowiednie przepisy technicznobudowlane. Odstčpstwo, po speãnieniu warunków zamiennych, nie
moİe w jakimkolwiek przypadku powodowaþ zagroİenia İycia ludzi
i bezpieczeęstwa mienia, zaĤ w stosunku do obiektów uİytecznoĤci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego nie moİe
powodowaþ ograniczenia dostčpnoĤci obiektu dla osób niepeãnosprawnych oraz nie powinno powodowaþ pogorszenia warunków zdrowotnosanitarnych, uİytkowych, a takİe pogorszenia stanu Ĥrodowiska.
Przepisy ustawy nie wyjaĤniajĈ jednak na czym polegaþ powinny owe
„warunki zamienne”, które majĈ byþ speãnione w wypadku odstčpstwa
od warunków techniczno-budowlanych powszechnie obowiĈzujĈcych.
Trzeba wičc przyjĈþ, İe chodzi o wskazanie norm techniczno-budowlanych, które bčdĈ zastosowane zamiast tych wynikajĈcych z przepisów prawa. Przy tym naleİy oczywiĤcie wskazaþ, İe ich zastosowanie
nie bčdzie powodowaão zagroİenia bezpieczeęstwa İycia ludzi i mienia,
co jest podstawowĈ przesãankĈ dopuszczalnoĤci odstčpstwa. Trzeba
w tym miejscu podkreĤliþ rolč projektanta - profesjonalisty, który - choþ
nie jest organem administracji - powinien informowaþ swojego klienta
o moİliwoĤci, czy teİ koniecznoĤci, zastosowania rozwiĈzaę odbiegajĈcych od przepisów prawa powszechnie obowiĈzujĈcego, a tym samym
o koniecznoĤci zwrócenia sič o zgodč na odstčpstwo. ZasadĈ jest wičc
przyjčcie, İe obowiĈzek ten spoczywa na projektancie, który odstčpstwo
powinien „wymyĤliþ”, tzn. powinien przewidzieþ koniecznoĤþ jego wystĈpienia, odpowiednio jĈ uzasadniþ i przedstawiþ inwestorowi, z uwagi na
jego (inwestora) rolč w procesie budowlanym. OczywiĤcie uczestnikami
procesu budowlanego, oprócz inwestora, sĈ równieİ: inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót.
Nie byãoby jednakİe ich udziaãu w tymİe procesie bez udziaãu inwestora, którego rola jest wyraĮnie wiodĈca. To on odpowiada za organizacjč
procesu budowlanego i do niego naleİy uprawnienie do ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowiĈzania projektanta do
sprawowania nadzoru autorskiego.
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Inwestor jest dysponentem i decydentem realizacji konkretnej inwestycji. On wystčpuje z inicjatywĈ zrealizowania inwestycji, przeznacza
na ten cel niezbčdne Ĥrodki, wykonuje bĈdĮ zleca wszystkie niezbčdne
czynnoĤci prowadzĈce do zrealizowania zamierzonej inwestycji i podjčcia jej uİytkowania. Jego dziaãania zaleİne sĈ od wielu czynników
zewnčtrznych, m.in. dziaãaę i decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej, organów nadzoru budowlanego, organów ochrony
konserwatorskiej i wielu innych. Zawsze jednak moİe on podjĈþ decyzjč
o wstrzymaniu realizacji konkretnego zamierzenia budowlanego, pomimo juİ poniesionych kosztów rozpoczčtych prac, mimo pozytywnych
decyzji organów administracji. OczywiĤcie decyzjč takĈ mogĈ równieİ
podjĈþ organy administracji, ale tylko w okreĤlonych prawem przypadkach. W stosunku do nich moİemy powiedzieþ, İe inwestor w swojej
decyzji o wstrzymaniu inwestycji jest niezaleİny.
Administracja architektoniczno-budowlana
Przepis art. 80 ust. 1 ustawy Prawo budowlane stanowi, İe organami administracji architektoniczno-budowlanej sĈ:
wojewoda,
starosta (prezydent miasta na prawach powiatu),
Gãówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
W myĤl art. 82 ust. 2 prawa budowlanego, starosta jest organem
administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeİeniem ust. 3 i 4 tego przepisu, okreĤlajĈcych wãaĤciwoĤþ wojewody jako organu pierwszej instancji w konkretnych sprawach. Do
zakresu zadaę starosty naleİĈ sprawy nie bčdĈce zadaniami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a wĤród nich przede wszystkim prowadzenie postčpowania i dokonywanie rozstrzygničþ w procesie przygotowania inwestycji budowlanych do realizacji - w sprawach
projektu budowlanego, odstčpstwa od przepisów techniczno-budowlanych, ale - co trzeba podkreĤliþ - juİ nie odpowiedzi w sprawach
odstčpstwa od projektu budowlanego, pozwolenia na budowč lub rozbiórkč oraz zgãoszenia o zamiarze podjčcia takich robót budowlanych.
Zgodnie z art. 82a prawa budowlanego, starosta (prezydent w miastach na prawach powiatu) nie moİe juİ powierzyþ gminom, w drodze porozumienia, prowadzenia spraw z zakresu swojej wãaĤciwoĤci
jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, w tym wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, z wyjĈtkiem spraw,
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w których inwestorem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna
komunalna jednostka organizacyjna.
Stosowanie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzĈdzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592), który wprowadza moİliwoĤþ zawierania porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadaę publicznych przez powiat z jednostkami lokalnego
samorzĈdu terytorialnego, jest równieİ wyãĈczone. Tym samym starosta jest wyãĈcznie uprawnionym organem przede wszystkim, jeİeli
chodzi o wydawanie pozwolenia na budowč.
Wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej
wyİszego stopnia w stosunku do starosty. Jest takİe, zgodnie z art.
82 ust. 3 prawa budowlanego, organem I instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych:
usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnčtrznych, morza terytorialnego i wyãĈcznej strefy ekonomicznej, a takİe na innych terenach
przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
hydrotechnicznych, pičtrzĈcych, upustowych, regulacyjnych,
melioracji podstawowych oraz kanaãów i innych obiektów sãuİĈcych ksztaãtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich, wraz
z obiektami towarzyszĈcymi,
dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, wraz z obiektami
i urzĈdzeniami sãuİĈcymi do utrzymania tych dróg i transportu
drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiĈzanymi z uİytkowaniem drogi,
a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urzĈdzeniami obsãugi podróİnych, pojazdów i przesyãek3,
usytuowanych na obszarze kolejowym,
lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urzĈdzeniami towarzyszĈcymi,
na terenach zamkničtych.
Przepis art. 82 ust. 4 Prawa budowlanego upowaİnia Radč Ministrów do okreĤlenia, w drodze rozporzĈdzenia, takİe innych niİ wymienione powyİej obiektów i robót budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji byãby wojewoda. I tak, na mocy roz3 w przypadku robót zwiñzanych z sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiñzanymi z uĔytkowaniem
drogi, wojewoda jest organem wäaĈciwym od dnia 31 maja 2004 r. WczeĈniej nakäadaäy siö tutaj kompetencje starosty jako organu pierwszej
instancji w zakresie np. wydawania pozwolenia na usytuowanie sieci oraz wojewody na np. przebudowö drogi. Obecnie wäaĈciwoĈè wojewody
rozciñga siö takĔe na sieci w granicach pasa drogowego.
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porzĈdzenia z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót
budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest
wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539) wojewoda jest równieİ organem
administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczĈcych nastčpujĈcych obiektów i robót budowlanych:
metra wraz ze zwiĈzanymi z nimi urzĈdzeniami budowlanymi
oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeİeli koniecznoĤþ ich budowy
lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym
drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeİeli koniecznoĤþ ich budowy
lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
drogowych obiektów inİynierskich sytuowanych w granicach
pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiĈzanych
z tymi drogami,
dróg gminnych lub powiatowych, jeİeli koniecznoĤþ ich budowy
lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115,
z póĮn. zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich,
sieci przesyãowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625, z póĮn. zm.),
rurociĈgów przesyãowych dalekosičİnych sãuİĈcych do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
Centralnym organem administracji rzĈdowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej (art. 88 prawa budowlanego) jest
Gãówny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do jego zadaę naleİy m.in.
kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego,
jak równieİ kontrola dziaãalnoĤci organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Kontrola ta polega na
badaniu prawidãowoĤci postčpowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych
w jego toku decyzji i postanowieę.
Wniosek o udzielenie odstčpstwa
Ustawa nie okreĤla kto i kiedy moİe zãoİyþ wniosek o udzielenie
zgody na odstčpstwo, nie okreĤla równieİ elementów tego wniosku.
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WĈtpliwoĤci budzi równieİ tak zasadnicza kwestia, jak to, czy to postčpowanie jest postčpowaniem „wpadkowym”, „incydentalnym”, prowadzonym w toku postčpowania w sprawie udzielenia pozwolenia na
budowč, czy teİ moİe byþ postčpowaniem samodzielnym.
PrzyjmujĈc przewaİajĈce w orzecznictwie sĈdowo-administracyjnym stanowisko, İe jest to postčpowanie „wpadkowe”, trzeba sobie
odpowiedzieþ na pytanie, jakie decyzje powinien podjĈþ organ architektoniczno-budowlany, który badajĈc wniosek o udzielenie pozwolenia na budowč oraz przedãoİonĈ ãĈcznie z nim dokumentacjč projektowĈ stwierdza, İe projektowany obiekt jest niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi. Czy w tej sytuacji nie moİe odmówiþ wydania pozwolenia na budowč i zatwierdzenia projektu budowlanego,
lecz zobowiĈzany jest z urzčdu wszczĈþ procedurč okreĤlonĈ w art. 9
prawa budowlanego?
Takie rozwiĈzanie wydaje sič trudne do zaakceptowania. Mogãoby
wówczas dochodziþ do absurdalnych sytuacji, w których to wnioskodawca przedstawia do zatwierdzenia projekt zupeãnie odbiegajĈcy od
przepisów techniczno-budowlanych, zaĤ organ administracji musiaãby kaİdĈ niezgodnoĤþ potraktowaþ jako podstawč do wszczčcia postčpowania w sprawie udzielenia zgody na odstčpstwo.
Warto w tym miejscu odwoãaþ sič do argumentów systemowych.
Postčpowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowč i zatwierdzenia projektu technicznego jest typowym postčpowaniem administracyjnym, które moİe byþ prowadzone tylko i wyãĈcznie na wniosek
jednostki. Zatem, a contrario, nie moİe byþ postčpowaniem prowadzonym z urzčdu. W tym kontekĤcie naleİy zwróciþ szczególnĈ uwagč
na elementy wniosku o udzielenie upowaİnienia do udzielenia zgody na odstčpstwo, który w istocie musi byþ traktowany jako przepis
okreĤlajĈcy równieİ wymogi samego wniosku o udzielenie zgody na
odstčpstwo kierowanego do organu administracji. Art. 9 ust. 3 Prawa budowlanego wskazuje in extenso elementy wniosku skãadanego przez organ architektoniczno-budowlany do wãaĤciwego ministra
o udzielenie upowaİnienia do udzielenia zgody na odstčpstwo. Wniosek o udzielenie zgody na odstčpstwo powinien wičc per analogiam
zawieraþ przede wszystkim szczegóãowe uzasadnienie koniecznoĤci
wprowadzenia odstčpstwa oraz propozycje rozwiĈzaę zamiennych. To
uzasadnienie oraz propozycje rozwiĈzaę zamiennych moİe byþ okreĤlone tylko przez inwestora, przy udziale projektanta.
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Wniosek o wydanie upowaİnienia do wyraİenia zgody na odstčpstwo skãada organ administracji architektoniczno-budowlanej do
wãaĤciwego ministra, co jednoznacznie wynika z przepisu art. 9 ust. 3
prawa budowlanego. Zãoİenie takiego wniosku jest obowiĈzkiem, równieİ w takim przypadku, gdy zdaniem organu zgoda nie moİe byþ
udzielona. Ewentualne uchybienia w zakresie wymagaę formalnych
wniosku, okreĤlonych w pkt 1-5 ust. 3 mogĈ byþ usuničte w trybie
art. 64 § 2 kodeksu postčpowania administracyjnego. Wniosek kierowany do ministra organ architektoniczno-budowlany skãada przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowč. Nie jest on uzaleİniony od
wniosku inwestorów o takie wystĈpienie4. Ocena, czy w danej sytuacji zachodzĈ przesãanki do zastosowania art. 9 prawa budowlanego
naleİy zatem do organu administracji architektoniczno-budowlanej,
a nie zaleİy od tego czy przepis szczególny przewiduje moİliwoĤþ odstčpstwa. Organ ten powinien dokonaþ wstčpnej weryﬁkacji wniosku
inwestora pod wzglčdem formalnym i merytorycznym, bowiem moİe
stwierdziþ koniecznoĤþ wyraİenia zgody na odstčpstwo od warunków
technicznych zupeãnie innych niİ te, które wskazaã inwestor (projektant).
Upowaİnienie wãaĤciwego ministra
Prawo budowlane nie okreĤla formy prawnej upowaİnienia ministra, nie wskazujĈc w szczególnoĤci, czy jest ono decyzjĈ administracyjnĈ, postanowieniem, czy teİ innego rodzaju aktem. Istotne znaczenie
w omawianej kwestii ma to, İe organem, który udziela upowaİnienia do
udzielenia zgody na odstčpstwo od przepisów techniczno-budowlanych
jest organ, który owe przepisy utworzyã. W orzeczeniu Naczelnego SĈdu
Administracyjnego z dnia 5 maja 1985r. (sygn. II SA 2019/85, niepubl.), które wprawdzie wyraİone zostaão na gruncie nieobowiĈzujĈcej
juİ ustawy z dnia 24 paĮdziernika 1974r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr
38 poz. 229), lecz do dziĤ zasãuguje na uwagč, gdyİ instytucja odstčpstwa byãa uksztaãtowana w bardzo podobny sposób, sĈd stwierdziã, İe
„upowaİnienie do udzielenia zgody na odstčpstwo, pomimo wyraĮnego
rozstrzygania indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej,
nie jest ani decyzjĈ administracyjnĈ, ani postanowieniem, a ma znaczenie przepisu prawa. Skutkiem udzielenia upowaİnienia jest bowiem
zaistnienie stanu, w którym organ rozstrzygajĈcy sprawč dziaãa nie
4 wyrok Naczelnego Sñdu Administracyjnego z dnia 5 paĒdziernika 2006r., sygn. II OSK 1194/05.
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tylko na podstawie obowiĈzujĈcego prawa, ale równieİ, a nawet przede wszystkim na podstawie uzyskanego upowaİnienia.” W tym sensie
upowaİnienie ministra ma charakter „doraĮnej podstawy materialnoprawnej”, która determinuje rozstrzygničcie w sprawie (udzielenia zgody na odstčpstwo). Z tych oto wzglčdów Naczelny SĈd Administracyjny uznaã, İe udzielenie tego upowaİnienia nie moİe podlegaþ kontroli
sĈdowej. Aktualnie, w piĤmiennictwie wskazuje sič, İe o ile stosunek
prawny pomičdzy inwestorem a organem wãaĤciwym do wydania pozwolenia na budowč jest formalnym stosunkiem administracyjno-prawnym, do którego majĈ zastosowanie przepisy kodeksu postčpowania
administracyjnego oraz art. 9 Prawa budowlanego, to charakter stosunku prawnego zachodzĈcego pomičdzy organem a ministrem nie jest
do koęca jasny. Pomičdzy tymi podmiotami tworzy sič stosunek prawny, który ze wzglčdu na fakt, İe jego stronami sĈ organy administracji
niepodporzĈdkowanie sobie organizacyjnie, ma charakter wewnčtrzny.
Zdaniem T. Asmana5), z tego powodu trudno uznaþ, İe akt ministra
majĈcy za przedmiot udzielenie bĈdĮ odmowč udzielenia upowaİnienia
ma charakter samodzielnego rozstrzygničcia w rozumieniu kodeksu
postčpowania administracyjnego. Autor ten podnosi, İe akt ministra
stanowi „atypowy, wewnčtrzny akt administracyjny, niebčdĈcy decyzjĈ
administracyjnĈ ani postanowieniem”. Udzielenie upowaİnienia nastčpuje bowiem na wniosek organu administracji kierowany do ministra,
który nie wszczyna nowego postčpowania administracyjnego. Nie przysãugujĈ wobec niego Ĥrodki odwoãawcze okreĤlone w procedurze administracyjnej i sĈdowo-administracyjnej. Akt ten nie pozostaje jednakİe caãkowicie poza kontrolĈ sĈdu administracyjnego, bowiem podlega
jej, gdy zaskarİona zostanie decyzja w sprawie pozwolenia na budowč.
Stanowisko takie przewaİa równieİ w orzecznictwie sĈdów administracyjnych6, w tym np. równieİ Naczelny SĈd Administracyjny w wyroku
z dnia 13 grudnia 2001r. (sygn. II SA/Gd 1634/00 niepubl.)7 wskazaã,
İe upowaİnienie ministra, który ustanowiã przepisy techniczno-budowlane, do udzielenia zgody na odstčpstwo od tych przepisów nie jest decyzjĈ administracyjnĈ w rozumieniu art. 104 kodeksu postčpowania
administracyjnego, a stanowi jedynie podstawč, z której wãaĤciwy organ moİe skorzystaþ przy wydaniu pozwolenia na budowč.
5 T. Asman, w: Prawo budowlane. Komentarz, Z. Niewiadomski (red.), Warszawa 2006, s. 166.
6 porównaj: Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008r. sygn. VII SA/Wa 1783/2007, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia
2006r., sygn. VII SA/Wa 1272/06, Wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 paĒdziernika 2008r. sygn. II SA/Lu 455/2008 i inne.
7 zob. A. Gliniecki (red.), Prawo budowlane. Orzecznictwo sñdów administracyjnych¸ Warszawa 2007, s. 86.
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Prawo budowlane nie reguluje kwestii odmowy wydania upowaİnienia przez wãaĤciwego ministra, jednak naleİy przyjĈþ, iİ sytuacja taka
moİe wystĈpiþ, kiedy w ocenie ministra nie bčdzie moİliwe speãnienie
przesãanek odstčpstwa okreĤlonych w art. 9 ust. 1. W takiej sytuacji
organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobowiĈzany do
wydania postanowienia o odmowie zgody na odstčpstwo od przepisów
techniczno-budowlanych.
Postanowienie o odstčpstwie
Zgodč na odstčpstwo oraz decyzjč negatywnĈ tj. odmawiajĈcĈ
udzielenia zgody na odstčpstwo wydaje wãaĤciwy w danej sprawie organ administracji architektoniczno-budowlanej w formie postanowienia (art. 9 ust. 2 prawa budowlanego). Naleİy sič zgodziþ z dominujĈcym w doktrynie i orzecznictwie poglĈdem, iİ udzielenie lub odmowa
udzielenia zgody na odstčpstwo nastčpuje w toku sprawy o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowč, a nie w toku odrčbnego postčpowania.8 Zgodnie z art. 126 k.p.a. do postanowieę stosuje sič równieİ
art. 107 § 2-5 k.p.a., a zatem przedmiotowe postanowienie powinno
zawieraþ uzasadnienie faktyczne decyzji, a w szczególnoĤci wskazanie
faktów, które organ uznaã za udowodnione, dowodów, na których sič
oparã, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówiã wiarygodnoĤci i mocy dowodowej. Moİna odstĈpiþ od uzasadnienia, gdy
uwzglčdnione zostaão w caãoĤci İĈdanie strony; nie dotyczy to jednak
decyzji i postanowieę rozstrzygajĈcych sporne interesy stron oraz wydanych na skutek odwoãania.
Minister moİe równieİ uzaleİniþ upowaİnienie do wyraİenia zgody
na odstčpstwo od speãnienia dodatkowych warunków (art. 9 ust. 4
prawa budowlanego). W przypadku okreĤlenia tych warunków w upowaİnieniu, wãaĤciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, uwzglčdniajĈc wniosek, bčdzie zobowiĈzany zamieĤciþ je w postanowieniu o udzieleniu zgody na odstčpstwo.
Zgoda na odstčpstwo od przepisów techniczno-budowlanych ma
charakter indywidualny, to znaczy dotyczy ĤciĤle oznaczonego inwestora i konkretnie wskazanej inwestycji. Nie jest moİliwe wykorzystanie przez inwestora udzielonej mu zgody na odstčpstwo w stosunku
do jednej inwestycji do odstčpstwa w drugiej prowadzonej przez tego
samego inwestora.
8 por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19.01.2006r. sygn. II SA/Gl 750/04, wyrok NSA z dnia 19.12.2001r., sygn. II Sa/Gd 2027/99, wyrok
NSA z dnia 24.05.2006r., sygn. II OSK 875/05.
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Mimo, iİ pojawiajĈ sič orzeczenia sĈdów administracyjnych, które
wskazujĈ, İe orzeczenie w sprawie odstčpstwa podlega zaskarİeniu do
sĈdu administracyjnego, jako postanowienie koęczĈce postčpowanie
w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postčpowaniu przed sĈdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, z póĮn. zm.), to jednak w orzecznictwie lepiej ugruntowany
jest poglĈd, iİ postanowienie o udzieleniu zgody na odstčpstwo nie
podlega odrčbnemu zaskarİeniu i moİe byþ zaskarİone jedynie wraz
z decyzjĈ w przedmiocie pozwolenia na budowč9.

3. Odstčpstwo od warunków technicznych w regulacji ustawy
z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
IstniejĈ równieİ takie normy techniczno-budowlane, które wynikajĈ z regulacji ustaw innych niİ Prawo budowlane, a takİe z regulacji aktów wydanych na podstawie tych ustaw. One równieİ stanowiĈ
podstawč wydawanych w procesie budowlanym decyzji i rozstrzygničþ administracyjnych. Jako przykãad takich aktów moİna wskazaþ
np. rozporzĈdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r.
w sprawie warunków, jakie powinny speãniaþ obiekty budowlane oraz
naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192), czy rozporzĈdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie
wymagaę w zakresie odlegãoĤci i warunków dopuszczajĈcych usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sĈsiedztwie linii kolejowej, a takİe sposobu
urzĈdzania i utrzymywania zasãon odĤnieİnych oraz pasów przeciwpoİarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955).
Przykãadem ustawowych unormowaę techniczno-budowlanych sĈ
przepisy rozdziaãu 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym okreĤlajĈce warunki usytuowania budowli, budynków, drzew
i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sĈsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych, a w szczególnoĤci art. 53 tej ustawy, który stanowi:
1) „Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sĈsiedztwie linii kolejowych, bocznic
9 por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28.09.2005r. sygn. VII SA/Wa 12/05, wyrok WSA w Warszawie z dnia 8.12.2006r. sygn. VII SA/Wa
1272/06.
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kolejowych i przejazdów kolejowych moİe mieþ miejsce w odlegãoĤci niezakãócajĈcej ich eksploatacji, dziaãania urzĈdzeę zwiĈzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takİe niepowodujĈcej zagroİenia bezpieczeęstwa ruchu kolejowego.
2) Budowle i budynki mogĈ byþ usytuowane w odlegãoĤci nie mniejszej niİ 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym İe odlegãoĤþ
ta od osi skrajnego toru nie moİe byþ mniejsza niİ 20 m, z zastrzeİeniem ust. 4.
3) OdlegãoĤci, o których mowa w ust. 2, dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki spoãecznej, obiektów rekreacyjnosportowych, budynków zwiĈzanych z wielogodzinnym pobytem
dzieci i mãodzieİy powinny byþ zwičkszone, w zaleİnoĤci od
przeznaczenia budynku, w celu zachowania norm dopuszczalnego haãasu w Ĥrodowisku, okreĤlonych w odrčbnych przepisach.
4) Przepisu ust. 2 nie stosuje sič do budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsãugi przewozu osób i rzeczy”.
TreĤþ przepisu ewidentnie wskazuje, iİ mamy do czynienia z normĈ techniczno-budowlanĈ dotyczĈcĈ regulacji procesu budowlanego,
umiejscowionĈ w akcie rangi ustawy - jednakİe poza ustawĈ Prawo
budowlane. Jak zatem wyglĈda kwestia dopuszczalnoĤci odstčpstwa
w tym przypadku?
DopuszczalnoĤþ odstčpstwa
Nie jest niestety moİliwe zastosowanie wprost instytucji odstčpstwa w trybie okreĤlonym w przepisach prawa budowlanego. Po
pierwsze dlatego, İe powyİsze przepisy nie stanowiĈ przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, a wičc tryb wyraİenia zgody na odstčpstwo okreĤlony w art. 9 tejİe ustawy, we wskazanym powyİej przypadku nie
ma zastosowania (to samo dotyczyþ bčdzie odstčpstwa od uregulowaę
rozporzĈdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r.). Po
drugie, jeİeli nawet przyjčlibyĤmy wykãadnič, która uznaje przepisy
innych ustaw za przepisy techniczno-budowlane, to o niemoİliwoĤci
zastosowania tego trybu przesĈdza wymóg art. 9 ust. 2 nakazujĈcy
organowi uzyskanie upowaİnienia autora przepisu techniczno - budowlanego - w omawianym przypadku byãby to Sejm RP.
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Problem niejako rozwiĈzuje sič sam, bowiem ustawa o transporcie
kolejowym, a konkretnie jej art. 57, dopuszcza udzielenie odstčpstwa
zarówno od warunków usytuowania budynków i budowli okreĤlonych
w art. 53, jak i wykonywania robót ziemnych okreĤlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54 tejİe ustawy. Analogicznie jak
w prawie budowlanym odstčpstwo nie moİe powodowaþ zagroİenia
İycia ludzi lub bezpieczeęstwa mienia. Mamy jednak równieİ kolejne
przesãanki – odstčpstwo to nie moİe równieİ powodowaþ zagroİenia
bezpieczeęstwa i prawidãowego ruchu kolejowego, a takİe nie moİe
zakãócaþ dziaãania urzĈdzeę sãuİĈcych do prowadzenia tego ruchu.
Wreszcie porównujĈc przepis art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie
kolejowym z art. 9 ust. 2 Prawa budowlanego naleİy dojĤþ do wniosku,
iİ stanowi on lex specialis wobec przepisów prawa budowlanego jako
lex generali. Obydwa powyİsze przepisy majĈ rangč ustawowĈ, jednak
ustawa o transporcie kolejowym weszãa w İycie póĮniej niİ ustawa
Prawo budowlane, a takİe oba przepisy regulujĈ analogiczny przedmiot, ale w róİnym stopniu szczegóãowoĤci. Art. 9 prawa budowlanego
dotyczy ogólnie trybu udzielenia zgody na odstčpstwo od warunków
technicznych, zaĤ art. 57 ustawy o transporcie kolejowym dotyczy wyãĈcznie udzielenia zgody na odstčpstwo od warunków technicznych
dotyczĈcych usytuowania budowli, budynków, drzew i krzewów oraz
wykonywanie robót ziemnych w sĈsiedztwie linii kolejowych, bocznic
kolejowych i przejazdów kolejowych. Zastosowanie reguã kolizyjnych,
a w szczególnoĤci zasady prawnej lex specialis derogat legi generali, tj.
ustawč o wičkszym stopniu szczegóãowoĤci stosuje sič przed ustawĈ
ogólnĈ, pozwala na bezsporne wskazanie pierwszeęstwa stosowania
regulacji art. 57 ustawy o transporcie kolejowym przed art. 9 prawa
budowlanego.
WãaĤciwe organy
Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym wãaĤciwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, udziela bĈdĮ odmawia zgody na odstčpstwo po uzyskaniu opinii wãaĤciwego zarzĈdcy. Tak wičc wãaĤciwoĤþ
organu naleİy ustaliþ w oparciu o przepisy prawa omówione powyİej,
co pozwala jednoznacznie przyjĈþ, İe organem administracji architektoniczno-budowlanej wãaĤciwym w sprawach obiektów i robót budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym i terenie zamkničtym
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jest wojewoda (art. 82 ust. 3 pkt 3a i 5 ustawy Prawo budowlane), zaĤ
na pozostaãych terenach, w tym w sĈsiedztwie obszaru kolejowego,
wãaĤciwym organem jest starosta (art. 82 ust. 2).
Opinia zarzĈdcy infrastruktury kolejowej
Zgodnie z przepisem art. 57 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym
do udzielenia zgody na odstčpstwo od warunków usytuowania budynków i budowli okreĤlonych w art. 53, jak i wykonywania robót ziemnych okreĤlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54 nie
jest juİ konieczne uzyskanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej upowaİnienia wãaĤciwego ministra. Jednakİe powyİszy przepis wprowadza inny wymóg – w przedmiocie tego odstčpstwa
rozstrzyga on po uzyskaniu opinii wãaĤciwego zarzĈdcy infrastruktury
kolejowej. Wedãug art. 4 pkt 7 ustawy o transporcie kolejowym zarzĈdcĈ infrastruktury jest podmiot wykonujĈcy dziaãalnoĤþ polegajĈcĈ na zarzĈdzaniu infrastrukturĈ kolejowĈ na zasadach okreĤlonych
w ustawie, przy czym funkcje zarzĈdcy infrastruktury kolejowej lub jej
czčĤci mogĈ wykonywaþ róİne podmioty.
Skoro ustawodawca powierzyã zarzĈdcom infrastruktury kolejowej
wyraİanie opinii dotyczĈcej udzielenia zgody na odstčpstwo od warunków okreĤlonych w art. 53 ustawy o transporcie kolejowym, a organem orzekajĈcym w tym przedmiocie jest organ administracji architektoniczno-budowlanej, to opinia ta wyraİana jest w trybie art. 106
k.p.a. ZarzĈdca infrastruktury, niezaleİnie od tego jakie wykonuje
zasadnicze dziaãania i jak jest usytuowany organizacyjnie, w zakresie
wyraİania opinii niezbčdnej do wyraİenia zgody na odstčpstwo, z woli
ustawodawcy peãni funkcjč publicznĈ. Zatem dziaãanie na podstawie
art. 106 k.p.a. jest formĈ wspóãdziaãania w okreĤlonym zakresie mičdzy dwoma podmiotami, z których jeden jest umiejscowiony w systemie organów administracji publicznej, zaĤ drugi (zarzĈdca infrastruktury), wykonuje poza wãasnymi zasadniczymi obowiĈzkami, równieİ
zadania powierzone ustawĈ z zakresu publicznego prawa administracyjnego - wyraİenie opinii co do zasadnoĤci wniosku o odstčpstwo10.
Przedmiotowa opinia zarzĈdcy infrastruktury kolejowej, jako podmiotu odpowiedzialnego za utrzymywanie infrastruktury i bezpieczne
prowadzenie ruchu kolejowego, powinna zawieraþ stanowisko dotyczĈce potencjalnych zakãóceę eksploatacji linii kolejowych, bocznic
10 por. postanowienie Naczelnego Sñdu Administracyjnego w Warszawie z 29.12.2010r. sygn. II OW 74/10.
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kolejowych i przejazdów kolejowych, dziaãania urzĈdzeę zwiĈzanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takİe ewentualnego wystĈpienia
zagroİenia bezpieczeęstwa ruchu kolejowego, zwiĈzanych z zastosowaniem warunków zamiennych do tych okreĤlonych w obowiĈzujĈcych przepisach.
Forma rozstrzygničcia
Przepisy ustawy o transporcie kolejowym, w odróİnieniu od Prawa
budowlanego, nie wskazujĈ formy w jakiej organ administracji architektoniczno-budowlanej rozstrzyga o odstčpstwie. Naleİy zwróciþ na
przyjčtĈ w doktrynie i orzecznictwie teorič domniemania decyzji administracyjnej, zgodnie z którĈ przyjmuje sič, İe w razie wĈtpliwoĤci co
do formy zaãatwienia sprawy administracyjnej w sposób wãadczy przez
dany organ administracji publicznej, zaãatwienie to powinno nastĈpiþ
w formie prawnej decyzji administracyjnej11.
Zgodnie z utrwalonym, tak w orzecznictwie12 jak i w doktrynie, poglĈdem uİycie takiej czy innej nazwy nie ma znaczenia dla charakteru prawnego danego aktu, jako decyzji administracyjnej. Nie naleİy
jednoczeĤnie zapominaþ o wystčpujĈcej w piĤmiennictwie teorii domniemania decyzji administracyjnej, zgodnie, z którĈ przyjmuje sič,
İe w razie wĈtpliwoĤci, co do formy zaãatwienia sprawy administra11 por. szerzej: Borkowski J. [w:] Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postöpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 484-477;
Janowicz Z., Kodeks postöpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 279; zob. takĔe: Wróbel A. [w:] JaĈkowska M., Wróbel
A., Kodeks postöpowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 601 i 610; JaĈkowska M., Zwiñzanie decyzji administracyjnej ustawñ, Toruþ 1998, s. 36-37; Wyrok Naczelnego Sñdu Administracyjnego - OĈrodek Zamiejscowy we Wrocäawiu z dnia 31 sierpnia 1984r.; SA/Wr
430/84; LexPolonica nr 297385; Uchwaäa Skäadu Piöciu Södziów Naczelnego Sñdu Administracyjnego z dnia 15 listopada 1999r.; sygnatura:
OPK 24/99; LexPolonica nr 345682; Glosa 2000/11 s. 45; Uchwaäa Skäadu Piöciu Södziów Naczelnego Sñdu Administracyjnego z dnia 15
listopada 1999r.; sygn. OPK 25/99; LexPolonica nr 343965; Janowicz Z., Kodeks postöpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa
1999, s. 279; zob. takĔe: Wróbel A. [w:] JaĈkowska M., Wróbel A., Kodeks postöpowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 601
i 610; JaĈkowska M., Zwiñzanie decyzji administracyjnej ustawñ, Toruþ 1998, s. 36-37. PowyĔsze stanowisko znalazäo swoje potwierdzenie
w orzecznictwie TK, TK w uchwale z dnia 25 wrzeĈnia 1991r.; sygn. W. 1/91, wskazaä, Ĕe o ile nie stoi temu na przeszkodzie wyraĒny przepis
prawa, wykäadnia winna zmierzaè w kierunku rozszerzenia gwarancji procesowych strony i przyjmowania formy prawnej decyzji administracyjnej. Z drugiej strony naleĔy jednakĔe pamiötaè, Ĕe wydanie decyzji w sprawie, co do której przepis prawa przewiduje jej zaäatwienie w inny
sposób niĔ przez wydanie decyzji, oznacza, Ĕe decyzja zostaäa wydana bez podstawy prawnej; por. szerzej: Wyrok NSA z dnia 10 czerwca
1983r.; sygn. I SA 217/83. NaleĔy równoczeĈnie zaakcentowaè, Ĕe w orzecznictwie sñdów administracyjnych reprezentowana jest równieĔ
linia orzecznicza, która kwestionuje wskazanñ powyĔej teoriö domniemania decyzji administracyjnej. Przykäadowo NSA w orzeczeniu z dnia
23 lutego 1981r.; sygn. SA 109/81; wskazaä, Ĕe decyzja administracyjna wydana w sprawie, której zaäatwienie w formie decyzji przepisy
nie przewidujñ, podlega stwierdzeniu niewaĔnoĈci, jako wydana bez podstawy prawnej. Majñc jednakĔe na uwadze koniecznoĈè ochrony dla
sfery praw i interesów podmiotów administrowanych naleĔaäoby wypowiedzieè siö za przyjöciem teorii domniemania decyzji administracyjnej.
Dodatkowo naleĔy wskazaè, Ĕe w jednym z orzeczeþ NSA wyraziä poglñd, Ĕe w przypadkach, gdy pewne uprawnienie strony nie powstaje
bezpoĈrednio z mocy prawa, lecz w wyniku konkretyzacji normy prawnej, organ administracji publicznej – o ile nie jest przewidziana inna
forma prawna jego dziaäaþ – obowiñzany jest dokonaè tej konkretyzacji w drodze wydania decyzji administracyjnej; por. szerzej: Wyrok NSA
z dnia 31 sierpnia 1984r.; sygn. SA/Wr 430/84; Orzecznictwo Sñdów Polskich i Komisji ArbitraĔowych 4/1984, Poz. 176.
12 „JeĔeli w sprawie podlegajñcej zaäatwieniu w drodze decyzji rozstrzygniöcia organu administracji nazwane zostaäo bäödnie postanowieniem,
ale odpowiada ono istocie decyzji administracyjnej, rozstrzygniöcie takie podlega zaskarĔeniu do sñdu administracyjnego.” – por. szerzej:
Postanowienie NSA oz. we Wrocäawiu z dnia 11 lipca 1984r.; sygn. SA/WR 309/84; zob. takĔe: Postanowienie NSA z dnia 20 listopada 1981r.;
sygn. II SA 848/81; tak teĔ Uchwaäa Skäadu Siedmiu Södziów NSA z dnia 4 kwietnia 2000r.; sygn. FPS 13/00.
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cyjnej w sposób wãadczy przez dany organ administracji publicznej,
zaãatwienie to powinno nastĈpiþ w formie prawnej decyzji administracyjnej. AnalizujĈc powyİsze poglĈdy doktryny jak i tezy zaczerpničte
z orzecznictwa wydaje sič, İe z powodzeniem moİna zaryzykowaþ tezč,
İe dominujĈcy jest kierunek wykãadni przepisów prawa, który zakãada
rozszerzajĈce ujmowanie decyzji administracyjnej. Z punktu widzenia
koniecznoĤci ochrony sfery praw i interesów adresata rozstrzygničþ wydawanych przez uprawnione organy administracji wysoce korzystne
jest bowiem to by rozstrzygničcia te zapadaãy w formie prawnej decyzji
administracyjnej13, wydawanej na mocy ĤciĤle uregulowanych przepisów proceduralnych14, a nie w jakiejkolwiek innej formie prawnej wykorzystywanej przez administracjč publicznĈ w jej dziaãalnoĤci15.
W zwiĈzku z powyİszym uzasadnione wydawaãoby sič stwierdzenie,
iİ udzielenie zgody na odstčpstwo od warunków usytuowania budynków i budowli okreĤlonych w art. 53 winno nastĈpiþ w formie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak majĈc
na uwadze zasadč koherentnoĤci systemu prawa oraz incydentalny
charakter zagadnienia odstčpstwa, jak równieİ fakt, iİ przedmiotowe
odstčpstwo, mimo umiejscowienia poza przepisami prawa budowlanego, dotyczy regulacji procesu budowlanego, moİna takİe przyjĈþ,
iİ celowe i uzasadnione jest rozstrzygničcie o dopuszczalnoĤci przedmiotowego odstčpstwa w drodze postanowienia, przez zastosowanie
zasady analogii do instytucji art. 9 ust. 2 prawa budowlanego, który
to poglĈd pojawia sič równieİ w orzecznictwie16. NiewĈtpliwie wyda13 W piĈmiennictwie podnosi siö, Ĕe uwzglödnienie takiego domniemania moĔe w najgorszym przypadku skutkowaè stwierdzeniem niewaĔnoĈci
decyzji administracyjnej, ale nigdy nie pozbawi strony postöpowania moĔliwoĈci obrony, jakñ daje skorzystanie z okreĈlonego Ĉrodka prawnego zaskarĔenia; por. szerzej: Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, s. 139. Majñc powyĔsze na uwadze
nie moĔna zgodziè siö z tezñ jednego z orzeczeþ NSA, w którego treĈci NSA explicite wskazaä, Ĕe warunkiem dopuszczalnoĈci wydania decyzji
administracyjnej jest istnienie przepisu prawa materialnego przewidujñcego zaäatwienie sprawy w takiej formie. Wydanie decyzji w sytuacji,
gdy brakuje takiej podstawy prawnej powoduje, Ĕe dziaäanie organu jest naruszeniem prawa takiej rangi, iĔ skutkuje stwierdzenie niewaĔnoĈci
decyzji w przypadku, gdy staäa siö ona ostateczna; por. szerzej: Wyrok NSA z dnia 8 lutego 1996r.; Sygn. SA/Ka 2786/94;. Przyjöcie takiego
zawöĔajñcego stanowiska prowadziäoby do ograniczenia moĔliwoĈci ochrony sfery praw i interesów adresatów rozstrzygniöè administracyjnych,
a tym samym staäoby w opozycji do porzñdku konstytucyjnoprawnego jak i do systemowej roli administracji publicznej.
14 Potwierdzeniem powyĔszej tezy jest jeden z wyroków NSA, w którego treĈci NSA wskazaä, Ĕe: prawo do rzetelnej i sprawiedliwej procedury, ze
wzglödu na jego istotne znaczenie w procesie urzeczywistniania praw i wolnoĈci obywatelskich, mieĈci siö w treĈci zasady paþstwa prawnego /art.
1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W paþstwie prawnym wymagane jest nie tylko zrozumiaäe, precyzyjne i zgodne z innymi reguäami, wynikajñcymi z istoty takiego paþstwa, unormowanie procedury, lecz równieĔ prawidäowe i Ĉcisäe jej stosowanie w praktyce, w szczególnoĈci zaĈ tych
jej przepisów, które okreĈlajñ uprawnienia procesowe uczestników postöpowania; por. szerzej: Wyrok NSA z dnia 19 paĒdziernika 1993r.; sygn.
V SA 250/93; Biskupr., Ganczar M., Przedsiöbiorca jako strona postöpowania administracyjnego – uwagi na tle ustawy o swobodzie dziaäalnoĈci
gospodarczej [w:] Niczyporuk J. (red.), Kodyfikacja Postöpowania Administracyjnego Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 32.
15 W powyĔszym kontekĈcie warto wskazaè, Ĕe w paþstwie prawa, respektujñcym zasadö zaufania obywatela do paþstwa, obywatel bödñcy
podmiotem konstytucyjnie okreĈlonych praw, wolnoĈci i obowiñzków, nie moĔe byè traktowany jako podmiot administrowany, zdany na
organizatorskñ aktywnoĈè organów administracyjnych; por. szerzej: Duniewska Z., Jaworska-Döbska B., Michalska-Badziakr., OlejniczakSzaäowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojöcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 95.
16 por. postanowienie Naczelnego Sñdu Administracyjnego z 29.12.2010r. sygn. II OW 74/10, LEX nr 743505.
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nie postanowienia, obwarowane mniejszymi „wymaganiami” od decyzji administracyjnej, wydatnie wpãywa na szybkoĤþ rozstrzygničcia
w przedmiocie uzyskania odstčpstwa i sprawnoĤþ caãego postčpowania w sprawie pozwolenia na budowč.

4. Uwagi koęcowe
Instytucja odstčpstwa, mimo wieloletniego juİ funkcjonowania
w systemie prawa budowlanego, wciĈİ posiada jeszcze „potencjaã” nie
w peãni wykorzystywany przez organy administracji architektonicznobudowlanej oraz projektantów i inwestorów. W procesie budowlanym,
w szczególnoĤci w poczĈtkowym jego stadium, na etapie pomysãu lub
projektu, nie jesteĤmy w stanie przewidzieþ wszystkich okolicznoĤci,
które zastaniemy „w terenie”.
WyjaĤnienia wymagajĈ równieİ niektóre kwestie natury prawnej.
Ustawodawca nie wskazaã ani w przepisach Prawa budowlanego ani
w przepisach ustawy o transporcie kolejowym, kto i kiedy moİe zãoİyþ
wniosek o udzielenie zgody na odstčpstwo. W ocenie autora uzasadnione jest przyznanie tego uprawnienia na rzecz inwestora lub dziaãajĈcego z jego upowaİnienia projektanta, jako tych uczestników procesu budowlanego, którzy odpowiadajĈ za przygotowanie propozycji
odstčpstwa.
Wobec braku wyraĮnego wskazania przez ustawodawcč od kiedy
dopuszczalne jest wystĈpienie o udzielenie zgody na odstčpstwo, naleİy wskazaþ iİ nie ma przeciwwskazaę formalnoprawnych do rozpoznania wniosku o odstčpstwo jeszcze przed wystĈpieniem przez inwestora o pozwolenie na budowč. MajĈc jednak na uwadze sprawnoĤþ
procesu nie moİna takich wystĈpieę inwestora (projektanta) uznaþ za
uzasadnione. Przede wszystkim za niezasadne i niedopuszczalne naleİy uznaþ wystĈpienia o odstčpstwo na etapie przygotowania projektu,
a niekiedy na etapie przygotowania studium wykonalnoĤci przedmiotowej inwestycji. Moİe to prowadziþ do niepoİĈdanej sytuacji, kiedy
to organ administracji architektoniczno-budowlanej byãby zajčty zaãatwianiem wniosków o kolejno zgãaszane odstčpstwa w ramach jednej
inwestycji, a w przypadku rozstrzygničþ wynikajĈcych z art. 9 prawa
budowlanego równieİ uzyskaniem upowaİnienia wãaĤciwego ministra, podczas gdy brak jest caãkowicie opracowanego projektu. Taka
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sytuacja nierzadko moİe prowadziþ do zajčcia bãčdnego stanowiska,
co do zasadnoĤci odstčpstwa.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rozpoznanie wniosku o odstčpstwo i czynnoĤci zmierzajĈce do jego zaãatwienia organ administracji przeprowadza w toku postčpowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowč. Decyzja o pozwoleniu na budowč koęczy postčpowanie rozstrzygajĈc o istocie sprawy w tym takİe w kwestii odstčpstwa od przepisów techniczno-budowlanych17. PrzyjĈþ naleİy zatem,
iİ dopuszczalne i racjonalne jest zãoİenie wniosku o udzielenie zgody
na odstčpstwo wraz z wnioskiem w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowč. Wówczas dajemy
organowi architektoniczno-budowlanemu caãoĤþ wiedzy niezbčdnej
do rozstrzygničcia sprawy.
Warto pamičtaþ, İe projektowanie i budowanie sĈ procesem twórczym. Zbyt rygorystyczne trzymanie sič warunków technicznych
okreĤlonych w przepisach prawa, sprowadziãoby budowanie jedynie
do procesu odtwórczego polegajĈcego na przetworzeniu i zastosowaniu normy prawnej, nie pozwalajĈc nam jednoczeĤnie na skorzystanie
z postčpu i wiedzy technicznej, która zawsze bčdzie wyprzedzaþ proces stanowienia prawa. Instytucja odstčpstwa sãuİy ãagodzeniu tych
rygorów i umoİliwieniu wykorzystania peãni wiedzy przez projektanta
i budujĈcego.

EXEMPTIONS FROM TECHNICAL CONDITIONS
IN THE REGULATIONS OF THE BUILDING LAW
AND THE RAILWAY TRANSPORT ACT
Summary
This article is about some legal requirements of the architectural-building administrative body’s permit to the exemption from
the technical conditions. The autor has pointed at the legal basis,
analogies and differences between two procedures on providing
permit to the exemption from the technical conditions. The article is based on the regulations of the Building Law, the Railway
Transport Act and the current adjudications of the administrative
courts.
17 por. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 lipca 2008r. sygn. II OSK 905/07, LEX nr 485010.
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OBSâUGA TRANSPORTEM SZYNOWYM
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W TRAKCIE UEFA EURO2012
Streszczenie
ZbliİajĈce sič Mistrzostwa Europy w Piãce Noİnej UEFA
EURO2012, które odbčdĈ sič w Polsce oraz na Ukrainie, stanowiĈ ogromne wyzwanie transportowe dla miast gospodarzy. DoĤwiadczenia miast w których organizowane byãy tego typu imprezy, ale równieİ miast polskich, które organizowaãy lub organizujĈ
cyklicznie imprezy masowe dowodzĈ koniecznoĤci zapewnienia
znacznej podaİy w transporcie zbiorowym, jedynym Ĥrodku, który jest w stanie obsãuİyþ ogromne iloĤci uczestników, w stosunkowo krótkim czasie. W artykule przedstawiono w skrócie wnioski oraz zalecenia dla obsãugi transportowej z wykorzystaniem
transportu szynowego Stadionu Miejskiego we Wrocãawiu, jednej
z aren UEFA EURO2012, sformuãowane przez zespóã projektowy,
w pracach którego uczestniczyli autorzy.
Sãowa kluczowe: UEFA EURO2012, tramwaj, kolej, obsãuga

1. Wprowadzenie
ZbliİajĈce sič Mistrzostwa Europy w Piãce Noİnej UEFA EURO2012,
które odbčdĈ sič w Polsce oraz na Ukrainie, stanowiĈ ogromne wyzwanie transportowe dla miast gospodarzy. DoĤwiadczenia miast,
w których organizowane byãy tego typu imprezy, ale równieİ miast
polskich, które organizowaãy lub organizujĈ cyklicznie imprezy masowe dowodzĈ koniecznoĤci zapewnienia znacznej podaİy w transporcie
1 mgr inĔ., Politechnika Krakowska, Wydziaä InĔynierii Lñdowej, Zakäad Organizacji i Ekonomiki Transportu, e-mail: sapon@pk.edu.pl
2 mgr inĔ., Politechnika Krakowska, Wydziaä InĔynierii Lñdowej, Katedra Systemów Komunikacyjnych, e-mail: lfranek@pk.edu.pl
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zbiorowym, jedynym Ĥrodku, który jest w stanie obsãuİyþ ogromne
iloĤci uczestników, w stosunkowo krótkim czasie.
Najwydajniejszym jest metro, jednak w İadnym polskim mieĤcie,
które jest organizatorem imprezy, nie bčdzie moİliwe dowiezienie kibiców metrem pod stadion. PozostajĈ autobusy, tramwaje oraz kolej,
przy czym biorĈc pod uwagč kryterium przepustowoĤci oraz niezawodnoĤci, transport szynowy posiada w tym zakresie znacznĈ przewagč.
Mistrzostwa, które odbčdĈ sič w przyszãym roku od miesičcy stanowiĈ znaczĈcy impuls w modernizacji i rozwoju infrastruktury transportowej, w tym infrastruktury kolejowej oraz tramwajowej, zarówno
na poziomie kraju, jak i samorzĈdów. Ciekawym przykãadem moİe byþ
Wrocãaw, w którym odlegãoĤþ do stadionu wymusiãa szereg inwestycji
transportowych, które po zakoęczeniu imprezy bčdĈ z powodzeniem
sãuİyþ mieszkaęcom miasta.
W artykule przedstawiono w skrócie wnioski oraz zalecenia dla obsãugi transportowej Stadionu Miejskiego we Wrocãawiu, jednej z aren
UEFA EURO2012, sformuãowane przez zespóã projektowy, w którego
pracach uczestniczyli autorzy.

2. Obsãuga transportowa Stadionu Miejskiego we Wrocãawiu
Stadion Miejski we Wrocãawiu zostaã zlokalizowany przy Alei ģlĈskiej, okoão siedem kilometrów od centrum miasta, w sĈsiedztwie autostrady A8 (wčzeã Stadion) oraz linii kolejowej numer 273 Wrocãaw
– Zielona Góra. Jego pojemnoĤþ w przypadku meczów piãki noİnej,
bez koniecznoĤci wydzielania stref buforowych, wynosi 40610 osób.
Jest on powiĈzany z centrum miasta gãównĈ arteriĈ Legnicka – Lotnicza oraz wspomagajĈcĈ Pilczycka – Popowicka, wzdãuİ których poprowadzone sĈ linie tramwajowe.
Znaczna odlegãoĤþ od ĤródmieĤcia, gdzie zaplanowano strefy kibica (zorganizowane miejsca dla uczestników bez biletów) oraz gdzie
znajdujĈ sič gãówne dworce komunikacji regionalnej, wymusza koniecznoĤþ zapewnienia obsãugi obiektu transportem zbiorowym tym
bardziej, iİ popyt na usãugi moİe byþ znaczny, z uwagi na potrzebč
zamkničcia parkingu przystadionowego (wymóg UEFA) oraz spodziewane zachowania komunikacyjne uczestników imprezy.
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Przyjčte zostaãy wyjĤciowe dane oszacowane w dokumencie koncepcyjnym (Mobility Concept) przedstawione na rys. 1.

Rys. 1. Schemat podziaãu procentowego na grupy kibiców przybywajĈcych
na Stadion Wrocãawski w okresie rozgrywek EURO2012 dla scenariusza
A* wg opracowania Mobility Concept w zaleİnoĤci od kierunku przybycia
i Ĥrodka
*Scenariusz A – mecze rozgrywane sĈ przez druİyny bčdĈce bliskimi sĈsiadami Polski

Jak wynika z powyİszych zaãoİeę szacuje sič, iİ z obszaru Wrocãawia przybčdzie na stadion okoão 13 400 kibiców, z czego niespeãna
7 000 wykorzysta w tym celu transport zbiorowy. Spoza Wrocãawia
przybčdzie ponad 27 200 uczestników imprezy, z czego ponad 12 400
transportem zbiorowym. Naleİy mieþ na uwadze, iİ nie do koęca moİliwe jest okreĤlenie czasu przybycia goĤci spoza miasta do Wrocãawia,
czy bčdzie to zaraz przed meczem, co oznacza koniecznoĤþ zapewnienia sprawnego poãĈczenia stadionu z portem lotniczym (UEFA oczekuje najwyİszego udziaãu podróİy lotniczych w historii mistrzostw),
czy teİ jakiĤ czas przed, co oznaczaão by, iİ uczestnicy w pierwszej
kolejnoĤci udadzĈ sič do centrum, a przed samym meczem na stadion. Drugi wariant jest o tyle korzystniejszy, iİ potoki z lotniska bčdĈ
znacznie bardziej rozãoİone w czasie.
Powyİsze szacunki mogĈ byþ niewystarczajĈce, w sytuacji wariantów skrajnych (np.: trzeci mecz z udziaãem druİyny Polski jest decydujĈcym o wyjĤciu z grupy), kiedy liczba goĤci spoza Wrocãawia moİe
znaczĈco wzrosnĈþ.
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Spodziewane potoki w trakcie imprezy wraz z warunkami dostčpnoĤci areny, wymusiãy na wãadzach miasta koniecznoĤþ inwestycji
w infrastrukturč tramwajowĈ, dla której przewidziano wiodĈcĈ rolč
w obsãudze relacji Centrum – Stadion. Zrealizowane zostaãy modernizacje torowiska w ulicach: Legnickiej, Lotniczej oraz Kosmonautów,
a takİe terminal przesiadkowy Pilczyce (fot. .1). Na ukoęczeniu sĈ:
nowa linia tramwajowa ãĈczĈca ulicč LegnickĈ z terminalem Stadion,
zlokalizowanym przy ulicy Królewieckiej oraz wčzeã kolejowo-tramwajowy Stadion, zlokalizowany nad liniĈ kolejowĈ 273.

Fot. 1. Terminal przesiadkowy Pilczyce

Wspomniany terminal Pilczyce wzbudza najwičcej kontrowersji,
poniewaİ zostaã wybudowany w odlegãoĤci jednego przystanku przed
zintegrowanym wčzãem kolejowo-tramwajowym, który ma stanowiþ,
oprócz terminalu Stadion, gãówny punkt obsãugi uczestników imprez,
co z kolei wymusza prowadzenie wszystkich obsãugujĈcych go tramwajów do odlegãej o kilka kilometrów pčtli LeĤnica. Zadawane jest zatem pytanie o sensownoĤþ powstania terminalu Pilczyce.
Niestety nie udaão sič rozpoczĈþ innej niezmiernie waİnej, z punktu widzenia niezawodnoĤci oraz przepustowoĤci inwestycji szynowej,
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linii tramwajowej wzdãuİ ulicy Popowickiej, aİ do skrzyİowania ulic
Dmowskiego i Jagieããy, która stanowiãaby alternatywč dla ciĈgu Legnicka.

3. Obsãuga transportowa w trakcie EURO2012
Zmodernizowane oraz nowe odcinki linii tramwajowych sãuİyþ majĈ
obsãudze uczestników EURO2012 w trakcie trzech zaplanowanych
meczów grupowych. Podczas meczów rozgrywanych w dni powszednie
(8.06.2012 r. – piĈtek i 12.06.2012 r. – wtorek) zaproponowano skierowanie na trasy zastčpcze tramwajów planowo kursujĈcych do pčtli
Robotnicza/Fabryczna na 4 godziny przed meczem (z wykluczeniem
ulicy Legnickiej). W tym czasie na odcinku Fabryczna – Jana Pawãa II
powinna kursowaþ zastčpcza linia autobusowa (2-3 autobusy). Zgodnie z zaãoİeniami UEFA oraz wãadz samorzĈdowych, miasto w trakcie
imprezy pozostaje otwarte, dlatego zakãada sič iİ ruch linii regularnych zostanie utrzymany, w tym:
- do Pilczyc i LeĤnicy pojadĈ cztery linie (3x12 minut i 1x6 minut),
- do Stadionu (przez ul. PilczyckĈ) jedna linia Tramwaju Plus (co
6 minut).
âĈcznie daje to 35 pociĈgów w ciĈgu godziny.
Zakãada sič kursowanie wyãĈcznie skãadów 2x105N lub analogicznych (w tym dwukierunkowych) o pojemnoĤci Ĥrednio 200 osób kaİdy. PrzyjmujĈc wykorzystanie pojemnoĤci przewozami wewnĈtrzmiejskimi na poziomie maksymalnie 50%, do dyspozycji jest 100 miejsc
w kaİdym z tych tramwajów, a wičc ãĈcznie okoão 3 500 miejsc/h.
UwzglčdniajĈc deklaracjč przedstawicieli MPK Wrocãaw o maksymalnej przepustowoĤci (ze wzglčdu na zasilanie) na poziomie 40-45
tramwajów/h, moİna doãoİyþ jeszcze jednĈ linič tramwajowĈ specjalnĈ kursujĈcĈ co 12 minut do pčtli Stadion (przez ul. PilczyckĈ), co
daje dodatkowych 1 000 miejsc. âĈcznie do obsãugi Stadionu bčdzie
wičc okoão 4 500 miejsc/h. OczywiĤcie zaãoİenie o 100% wykorzystaniu pojemnoĤci kaİdego tramwaju jest przesadzone, ale równoczeĤnie
brak w tym okresie nauki szkolnej oraz zajčþ dydaktycznych na uczelniach spowoduje, İe w praktyce moİna spodziewaþ sič mniejszych
niİ zaãoİono przewozów nie zwiĈzanych z meczem, co z nawiĈzkĈ po-
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winno zrekompensowaþ nierównomierne napeãnianie sič tramwajów.
Tak wičc zaãoİenie o dostčpnoĤci w tramwajach na tym ciĈgu okoão
5 000 miejsc/h powinno byþ realne.
Inna sytuacja bčdzie miaãa miejsce dla meczu z udziaãem druİyny
Polski rozgrywanego w sobotč (16.06.2010 r.).
Zakãada sič, İe w tym dniu ciĈgiem ulic Legnicka – Lotnicza bčdĈ
kursowaãy nastčpujĈce linie tramwajowe staãe:
- do Pilczyc i LeĤnicy cztery linie (3x20minut, 1x10minut),
- do Stadionu (przez ul. PilczyckĈ) jedna linia Tramwaju Plus (co
10 minut).
âĈcznie daje to 21 pociĈgów w ciĈgu godziny.
W dalszym ciĈgu zakãada sič kursowanie wyãĈcznie skãadów 2x105N
lub analogicznych (w tym dwukierunkowych) o pojemnoĤci Ĥrednio
200 osób kaİdy. PrzyjmujĈc wykorzystanie pojemnoĤci przewozami
wewnĈtrzmiejskimi na poziomie maksymalnie 50%, do dyspozycji jest
100 miejsc w kaİdym z tych tramwajów, a wičc okoão 2 100 miejsc/h.
UwzglčdniajĈc deklaracjč przedstawicieli MPK Wrocãaw o maksymalnej przepustowoĤci (ze wzglčdu na zasilanie) na poziomie 40-45 tramwajów/h, moİna doãoİyþ jeszcze dwie linie tramwajowe specjalne: jednĈ kursujĈcĈ przez ul. PilczyckĈ do pčtli Stadion – z czčstotliwoĤciĈ
5 minut, oraz drugĈ do pčtli Pilczyce – z czčstotliwoĤciĈ 10 minut.
W obu liniach do dyspozycji bčdzie okoão 3 600 dodatkowych miejsc.
âĈcznie do obsãugi stadionu bčdzie wičc ponad 5 500 miejsc/h.
ZestawiajĈc powyİsze obliczenia z szacowanym popytem z obszaru
centrum w okresie dwóch do trzech godzin (standard dla napeãniania stadionu o takiej pojemnoĤci), nie powinno byþ problemu z zapewnieniem odpowiedniej podaİy w tramwajach. Sytuacjč moİe jedynie skomplikowaþ nadmierna liczba uczestników, którzy przybčdĈ
do miasta z zewnĈtrz wczeĤniej i zwičkszĈ potoki na trasie Centrum
– Stadion przed samym meczem.
Zdecydowanie trudniejsze warunki bčdĈ panowaþ po zakoęczeniu
meczów, kiedy wszyscy uczestnicy bčdĈ chcieli jak najszybciej wydostaþ sič do do centrum miasta, co przy krótkim czasie opróİniania
obiektu, z pewnoĤciĈ spowoduje kumulacjč osób na przystankach
tramwajowych, zatem konieczne bčdzie sprawne zabezpieczenie infrastruktury.
Brak alternatywy dla linii tramwajowej wzdãuİ ulicy Legnickiej stanowi istotne zagroİenie dla obsãugi meczów EURO2012. WystĈpie-
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nie zdarzenia losowego w okresie napeãniania stadionu, skutkujĈce
wstrzymaniem kursowania tramwajów moİe spowodowaþ fatalne nastčpstwa dla organizacji caãej imprezy. PewnĈ przestrogĈ niech bčdzie
wypadek, który wydarzyã sič na ulicy Legnickiej 3.11.2011 r. (fot. 2),
gdzie w wyniku najechania na siebie tramwajów rannych zostaão 33
osób. Utrudnienia zwiĈzane z usuničciem pojazdów oraz zebraniem
materiaãów dowodowych trwaãy prawie 4 godziny.

Zdjčcie 2. Wypadek tramwajowy na ul. Legnickej we Wrocãawiu
(wyk. Maciej Kulczycki PAP)

W przypadku wystĈpienia tego typu zdarzenia w okresie 2-3 godzin
przed meczem, moİe oznaczaþ, oprócz oczywistych strat zwiĈzanych
z samym wypadkiem, równieİ fatalne konsekwencje dla organizacji imprezy. Praktycznie nie ma moİliwoĤci dowiezienia uczestników
innym Ĥrodkiem transportu. Autobusy bčdĈ zaangaİowane w inne
zadania na terenie miasta, poza tym nie sĈ w stanie przejĈþ takich
potoków. DojĤcie piesze zajčãoby ponad godzinč. W rezultacie zbiegu
niekorzystnych okolicznoĤci kibice mogĈ nie dotrzeþ na stadion na
czas, co negatywnie wpãynie na wizerunek miasta. Praktycznie jedynym rozwiĈzaniem jest przeprowadzenie audytu bezpieczeęstwa korytarza przed imprezĈ oraz wzmocnienie zabezpieczenia skutkujĈce
minimalizacjĈ ryzyka.
Wsparciem dla obsãugi tramwajowej ma byþ kolej. BčdĈcy na ukoęczeniu przystanek kolejowy Wrocãaw Stadion, zlokalizowany na linii
kolejowej 273 Wrocãaw – Zielona Góra – Szczecin pomičdzy przystankami Wrocãaw KuĮniki oraz Wrocãaw Pracze, stanowi element wčzãa
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integrujĈcego tramwaj, autobus oraz kolej, a w przyszãoĤci byþ moİna
tu równieİ zlokalizowaþ parking w systemie P+R. Teoretycznie wčzeã bčdzie umoİliwiaã obsãuİenie 10 000 pasaİerów na godzinč, jednak w przypadku koniecznoĤci podstawiania pociĈgów specjalnych,
z uwagi na brak moİliwoĤci zmiany kierunku, przepustowoĤþ moİe
byþ niİsza.
W trakcie meczów EURO2012 proponuje sič obsãuİyþ poãĈczeniem
kolejowym przede wszystkim osoby przyjeİdİajĈce na mecz pociĈgami i autobusami regionalnymi. Zaleca sič uruchomienie pociĈgów
maksymalnie co 15 minut na 3 godziny przed rozpoczčciem meczu.
PodstawowĈ powinna byþ trasa Wrocãaw Gãówny – Wrocãaw Stadion
– Wrocãaw Pracze (ze wzglčdu na brak moİliwoĤci zmiany czoãa pociĈgu na przystanku przy Stadionie), uzupeãnieniem oferty mogãyby
byþ pociĈgi jadĈce od strony Gãogowa. PociĈgi jadĈce od strony Kluczborka, Ostrowa, Kčpna, Trzebnicy proponuje sič skierowaþ w dniach
meczowych do przystanku Wrocãaw Stadion i zakoęczyþ ich trasč, podobnie jak pociĈgów z Wrocãawia Gãównego, na stacji Wrocãaw Pracze.
Ogólnie do stadionu powinno przyjeİdİaþ 6 pociĈgów/h: 4 z Wrocãawia Gãównego i 2 ze stacji Wrocãaw Nadodrze. ZakãadajĈc, İe byãyby
to 4 ezt (po 500 – 600 osób) i 2 szynobusy (po 200 – 250 osób) daje to
podaİ miejsc na poziomie okoão 2 500 osób/h.
Prawdopodobnie nie ma potrzeby szukania dodatkowych rezerw,
z uwagi na obawy, iİ niewiele osób zdecyduje sič na dojazd kolejĈ do
stadionu z centrum miasta. Powodowane jest to znacznĈ odlegãoĤciĈ
dworców: Gãównego oraz Nadodrze od Rynku, gdzie zorganizowana
bčdzie strefa kibica.

4. Priorytety dla komunikacji publicznej
Waİnym problemem koniecznym do rozwiĈzania, z punktu widzenia zaãoİeę obsãugi transportowej imprezy EURO2012, dotyczĈcym
modelowania popytu, jest zapewnienie transportowi zbiorowemu priorytetu w ruchu, w zakresie umoİliwiajĈcym optymalne funkcjonowanie, bez strat czasowych wynikajĈcych z kongestii oraz zdarzeę na
ulicach miasta. Najistotniejsze sĈ korytarze ãĈczĈce obiekty zwiĈzane
z imprezĈ, a wičc stadion, strefy kibica, parkingi P+R oraz dworce komunikacji regionalnej.
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PierwszĈ kwestiĈ jest priorytet dla pojazdów transportu zbiorowego
nadawany przez sygnalizacje sterujĈce ruchem na skrzyİowaniach.
Zakãada sič wdroİenie przed EURO2012 systemu obszarowego sterowania ruchem na terenie ĤródmieĤcia wraz z priorytetem dla tramwajów w korytarzu Tramwaju Plus (rys. 2).

Rys. 2. Planowane korytarze Tramwaju Plus z nadanym priorytetem na
skrzyİowaniach (materiaã UM Wrocãaw)

Wskazane korytarze ãĈczĈce stadion, centrum miasta, strefy kibica,
dworce oraz czčĤþ parkingów P+R, pokrywajĈ wičkszoĤþ potrzeb zwiĈzanych z EURO2012. Naleİy mieþ na uwadze fakt, iİ na odcinku korytarza wzdãuİ ciĈgu Legnicka – Lotnicza – Pilczycka rekomenduje sič
czasowe (3 godziny przed meczem, do 2 godzin po meczu) wyãĈczenie
sygnalizacji na skrzyİowaniach z ulicami poprzecznymi, wynikajĈce
z koniecznoĤci poprawy przepustowoĤci oraz potrzeb pojazdów uprawnionych, co wpãynie na funkcjonowanie systemu sterowania ruchem.
Warunkiem koniecznym sprawnej obsãugi uczestników EURO2012
transportem zbiorowym jest wdroİenie priorytetu poprzez wydzielenie
pasów ruchu wyãĈcznie dla tramwajów lub autobusów.
Na terenie miasta istnieje znaczna liczba odcinków torowisk wbudowanych w centralnĈ czčĤþ jezdni ulic, które sĈ, szczególnie w ob-
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szarze ĤródmieĤcia, mocno obciĈİone ruchem pojazdów indywidualnych. Z punktu widzenia zarzĈdzania popytem i równowaİenia pracy przewozowej w trakcie imprezy niedopuszczalnym zjawiskiem sĈ
straty czasu w podróİy transportem zbiorowym zwiĈzane z kongestiĈ.
Sytuacja taka spowoduje zniechčcenie uczestników do wykorzystania parkingów P+R w dojeĮdzie do strefy kibica. Konieczne jest ﬁzyczne wydzielenie torowisk od ruchu ogólnego za pomocĈ separatorów.
W sytuacji zbyt maãego przekroju ulicy, rekomenduje sič wydzielenie
torowiska przy pomocy linii ciĈgãej.

5. Informacja dla uczestników imprezy
Obsãuga transportowa imprez masowych wiĈİe sič z koniecznoĤciĈ
zorganizowania dodatkowego oznakowania informujĈcego o kierunku dojĤcia lub dojazdu. Oznakowanie informacyjne zwiĈzane z EURO2012 jest ujednolicone i wypracowane wspólnie przez miasta organizatorów, koordynatorów krajowych oraz UEFA. Praktycznie nie
naleİy sič spodziewaþ zmiany szaty graﬁcznej i piktogramów w stosunku do ostatniej imprezy w Austrii i Szwajcarii, oprócz logo imprezy. Jedyne uwagi, co do przejrzystoĤci oraz jednoznacznoĤci sformuãowano wobec piktogramu oznaczajĈcego strefč kibica, stĈd pojawiã sič
pomysã konkursu, aby wyãoniþ nowy.
Oznakowanie zamontowane na czas imprezy zakãada nadanie
osobnych piktogramów przystankom tramwajowym, autobusowym
oraz kolejowym. Przykãad rekomendowanego znaku informacyjnego
pokazano na rys. 3.

Rysunek 3. Przykãad moİliwego do zastosowania oznakowania informacyjnego na czas EURO2012
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Kolejno patrzĈc od lewej, oznakowanie skãadaãoby sič z logo imprezy, obiektu do którego jest wskazywany kierunek, sposobu poruszania sič oraz kierunku i szacunkowej odlegãoĤci.

6. Podsumowanie
Ogromne przedsičwzičcie organizacyjne, jakim jest EURO2012,
stanowi idealny impuls dla przyspieszenia inwestycji infrastrukturalnych, przede wszystkim w gaãčzi transportu. ObserwujĈc wysiãki
miast gospodarzy oraz instytucji paęstwowych przy realizacji nowych
linii tramwajowych, modernizacji linii kolejowych, modernizacji i budowie przystanków tramwajowych i kolejowych, takich jak wspomniany Wrocãaw Stadion moİna mieþ nadziejč, iİ w perspektywie wielu lat
bčdĈ one sãuİyþ zarówno kibicom druİyn, które przeniosĈ sič na nowe
areny, jak równieİ wszystkim mieszkaęcom miast. Przed organizatorami stoi jeszcze tylko jeden najwaİniejszy sprawdzian po wniesionym
wysiãku: zabezpieczenie samej imprezy w ciĈgu tych kilku czerwcowych dni.

RAIL&TRAM SERVICE OF THE WROCLAW ARENA
DURING THE UEFA EURO2012
Summary
European Football Championship UEFA EURO2012, which will
be organized by Poland and Ukraine, determined a huge transportation challenge for the host cities. According to the experience
taken during the similar events and by the cities which organized
such events in the past, the only means of transport which are
able to ensure a proper service are the means of public transport,
due to the large number of participants in relatively short time.
Polish host cities’ transportation systems enable fan’s PT service
by bus, tram or rail, but the track systems have an advantage
on the road one, taking into consideration reliability and capacity
criteria. The conclusions formulated by the project team (including
paper authors) for the Wroclaw Arena concerning the transportation service during the UEFA EURO2012 have been presented in
the paper.
Keywords: UEFA EURO2012, tram, rail, service
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ODDZIAâYWANIE PâYT PRÓBNYCH
NA PODTORZE
Streszczenie
Artykuã zawiera analizč wspóãpracy z podtorzem pãyt do okreĤlania moduãów odksztaãcenia w próbnych obciĈİeniach. Uwzglčdnione sĈ obecnie stosowane pãyty okrĈgãe oraz pãyty czworokĈtne
zgodne z ksztaãtem podkãadów. Przeprowadzono analizč stanu
naprčİenia podtorza pod pãytami obciĈİajĈcymi i podano wnioski
dotyczĈce gãčbokoĤci strefy oddziaãywania pãyt na podtorze.
Sãowa kluczowe: droga kolejowa, podtorze kolejowe, badania odksztaãcalnoĤci podtorza

1. Wprowadzenie
Prace budowlane lub naprawcze podtorza kolejowego obecnie
przeprowadzane sĈ z uwzglčdnieniem wyników badaę geotechnicznych, które wykonywane sĈ dla przygotowania projektu, oceny postčpu robót i dla stwierdzenia ich efektu koęcowego. Elementem badaę geotechnicznych sĈ próbne obciĈİenia podtorza pãytĈ w celu
wyznaczenia wartoĤci moduãów odksztaãcenia gruntów i materiaãów w podtorzu pod torowiskiem. Badania te majĈ duİe znaczenie
podczas trwajĈcego obecnie przystosowywania dróg kolejowych do
nowych warunków eksploatacji (szybkoĤci, nacisków, wymagaę).
Wyniki badaę porównywane sĈ z wartoĤciami moduãów zawartymi
w przepisach [1].
1 dr hab. inĔ. prof. n. PP, prof. n. PWSZ w GnieĒnie, Politechnika Poznaþska, Instytut InĔynierii Lñdowej, Zakäad Dróg Kolejowych, ul. Piotrowo
5, 60-965 Poznaþ, tel.: 61 665 2431, lucjan.siewczynski@put.poznan.pl
2 dr inĔ., Politechnika Poznaþska, Instytut InĔynierii Lñdowej, Zakäad Dróg Kolejowych, ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznaþ, tel.: +48 665 2407,
e-mail: michal.pawlowski@put.poznan.pl
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PowičkszajĈce sič zainteresowanie stosowaniem moduãów odksztaãcenia w budownictwie drogowym spowodowane jest moİliwoĤciĈ
bezpoĤredniego, prostego, szybkiego i wiarygodnego zmierzenia parametru geotechnicznego umoİliwiajĈcego ocenč noĤnoĤci i stanu budowli odbierajĈcej obciĈİenia od nawierzchni, bez pobierania, transportu i badaę próbek gruntów. Wynik badania moduãu odksztaãcenia
stanowi jedyny syntetyczny miernik bezpoĤredniego pochodzenia do
oceny stanu noĤnoĤci budowli gruntowych wspóãpracujĈcej z nawierzchniĈ drogi. Pomiary we wszystkich miejscach majĈ jednakowy
przebieg uksztaãtowany normĈ [1, 3] okreĤlajĈcĈ narzčdzia, postčpowanie i analizč wyników badaę.
Obecnie w budownictwie dróg samochodowych i dróg kolejowych
stosuje sič jednakowe narzčdzia, postčpowanie i analizč w badaniach
parametrów odksztaãcalnoĤci – opracowane dla dróg samochodowych
zastosowane zostaãy takİe dla oceny podtorza dróg kolejowych. Róİnice w przekazywaniu obciĈİeę od pojazdów na podãoİe nawierzchni
drogowych i na podtorze nawierzchni kolejowych, które powinno byþ
uwzglčdnione w modelowaniu procesu badaę, podnoszone sĈ w dyskusjach. Celem artykuãu jest analiza przebiegu badaę parametrów
odksztaãcalnoĤci dla wykazania moİliwoĤci uwzglčdnienia warunków
wspóãpracy nawierzchni kolejowej z podtorzem w tych badaniach.

2. Warunki próbnych obciĈİeę podtorza pãytĈ
ZdolnoĤþ materiaãu (takİe gruntu) do odksztaãceę pod wpãywem
siã zewnčtrznych, lub innych czynników ﬁzycznych, nazywa sič odksztaãcalnoĤciĈ – jej miarĈ jest stosunek jednostkowego obciĈİenia
powierzchni przekazujĈcej obciĈİenia do jej osiadania pod tym obciĈİeniem, z uwzglčdnieniem geometrycznych i ﬁzycznych warunków pomiaru. Dla potrzeb drogownictwa (samochodowego i kolejowego) wykonuje sič próbne obciĈİenia stalowĈ pãytĈ okrĈgãĈ w celu oznaczenia
moduãu pierwotnego (ogólnego) odksztaãcenia gruntu podtorza oraz
moduãu wtórnego z drugiego obciĈİenia. Warunki próbnych obciĈİeę
moİna analizowaþ uwzglčdniajĈc wartoĤci parametrów okreĤlajĈcych
proces badaę i obliczeę.
WielkoĤþ moduãu odksztaãcenia ogólnego z wyników badaę próbnĈ
pãytĈ okreĤlona jest równaniem [13]:
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1 Q 2  Z 

E0

B  'p
'y

(1)

gdzie:
ν – wspóãczynnik Poissona,
Z – wspóãczynnik wpãywu ksztaãtu i sztywnoĤci pãyty,
B – Ĥrednica pãyty lub krótszy jej bok,
'p – przedziaã obciĈİeę przyjčty do obliczeę moduãu,
'y – osiadanie pãyty w przyjčtym przedziale obciĈİeę.
Dwa przypadki wspóãpracy pãyty okrĈgãej z gruntem majĈ znaczenie w budownictwie drogowym [6, 9]:
1) pãyta jest w peãni podatna (Z=0), a grunt nie wykazuje bocznej
rozszerzalnoĤci (Q=0) pod dziaãaniem obciĈİenia, i wtedy:

E0

D  'p
'y

2

r  'p
'y

(2)

gdzie:
r – promieę pãyty okrĈgãej,
2) pãyta jest absolutnie sztywna (Z=0,79) i przekrój pãyty speãnia
warunek wytrzymaãoĤci na zginanie oraz Q=0,10÷0,40; stĈd:

E0

1,56 y 1,33 

r  'p
r  'p
| 1,5 
'y
'y

(3)

Wspóãczynnik o wartoĤci 1,5 w równaniu (3) osiĈgany jest gdy
Q=0,23 [6].
Równanie (2) stanowi pierwsze nieograniczone uniezaleİnienie testu od warunków gruntowych – kaİdy grunt traktowany jest tak samo
i moduãy uzyskujĈ zwičkszone wartoĤci. Równanie (3) oznacza drugie uniezaleİnienie próby od warunków gruntowych, ale ograniczone
przeznaczeniem testu – gãównie do oceny zagčszczenia gruntów niespoistych.
Para liczb Z 1,0 ;Q 0,0 speãnia równanie (2) stosowane do
2004r. do analizy wyników próbnych obciĈİeę podtorza. Wspóãczynnik 1,5 w równaniu (3) wynika z zaãoİonych warunków wspóãpracy
pãyty z gruntem podtorza.
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Obecnie podczas modernizacyjnego wzmacniania podtorza warstwami ochronnymi, okrĈgãa pãyta o Ĥrednicy 30 cm do próbnych obciĈİeę jest podstawowym narzčdziem do weryﬁkacji skutków wzmocnienia. Przeprowadzono takİe analizč wspóãpracy pãyty o Ĥrednicy
15 cm z podtorzem wzmocnionym warstwĈ ochronnĈ, a takİe dla
porównania w analizie uwzglčdniono pãyty o Ĥrednicy 45 cm [7, 11].
Analiza wykazaãa, İe pãyta próbna oddziaãywuje na podtorze do gãčbokoĤci zaleİnej od rodzaju i stanu gruntów budujĈcych podtorze
oraz od stosowanego nacisku pãyty – wynosi ona okoão 4D w przypadku pãyty o Ĥrednicy 30 cm, okoão 5,3D w przypadku pãyty o Ĥrednicy
15 cm oraz 3,5D – gdy pãyta ma Ĥrednicč 45 cm.
Wnioski z tej analizy wskazujĈ na ograniczonĈ przydatnoĤþ pãyty o Ĥrednicy 30 cm do badaę podtorza modernizowanego oraz na
skutecznoĤþ zastosowania pãyty o Ĥrednicy 15 cm do oceny noĤnoĤci i stanu zagčszczenia podtorza modernizowanego. Wnioski te zachčcajĈ do analizy wspóãpracy pãyt do próbnych obciĈİeę podtorza
z uwzglčdnieniem ksztaãtu i wymiarów elementu nawierzchni (podkãadu) obciĈİajĈcego podtorze.

3. Pãyty czworokĈtne do badaę podtorza
Opracowanie metodyki przeprowadzania próbnych obciĈİeę podtorza wymaga uwzglčdniania sposobu obciĈİania podtorza przez pojazd
szynowy stojĈcy na torze; przede wszystkim powinny byþ uwzglčdnione ksztaãt i wymiary powierzchni obciĈİajĈcej oraz ukãad powierzchni
obciĈİajĈcych i warstwa poĤredniczĈca w przekazywaniu obciĈİeę.
W przekazywaniu obciĈİeę od podkãadów na torowisko poĤredniczy podsypka. W obliczeniach wytrzymaãoĤci nawierzchni kolejowej
przyjmuje sič, İe ciĤnienie podkãadu na podsypkč rozkãada sič równomiernie na caãej powierzchni jego oparcia. W rzeczywistoĤci rozkãad
nacisków na podsypkč pod podstawĈ podkãadu nie jest jednakowy
zarówno na dãugoĤci podkãadu, jak i w jego przekroju poprzecznym.
Podkãad drewniany najwičksze naciski przekazuje w przekroju pod
szynĈ, betonowy zaĤ na koęcach. Z tego wzglčdu podkãady drewniane ksztaãtowane sĈ jako posiadajĈce podstawč prostokĈtnĈ, podkãady
betonowe zaĤ majĈ zmienny ksztaãt powierzchni oparcia na dãugoĤci
i zwičkszonĈ szerokoĤþ koęców podkãadów. Dla uproszczenia moİna
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przyjĈþ, İe podkãad poprzeczny rozdziela na podsypkč dziaãajĈce na
niego naciski szyn obu toków równomiernie na dãugoĤci 2u, symetrycznie z obu stron kaİdej szyny. Przy dãugoĤci podkãadu l wielkoĤþ
u, to jest odlegãoĤþ osi szyny od jej koęca, wynosi (rys. 1):

u

ls
2

(4)

gdzie:
s – rozstaw szyn.

Rys. 1. Schemat podparcia podkãadu przyjmowany do obliczeę [12]

Podkãady stosowane w nawierzchniach kolejowych cechujĈ sič bardzo zróİnicowanymi wymiarami i ksztaãtami, przy tym jako przykãadowe moİna przyjmowaþ podkãady drewniane (np. typu I/B) i podkãady strunobetonowe PBS-1 lub INBK-7M.
Podkãad drewniany I/B o dãugoĤci l = 260 cm wykazuje u = 55 cm
oraz szerokoĤþ b = 26 cm, czyli powierzchnič oparcia pod jednĈ szynĈ
F 2u  b 2860 cm2.
Podkãad strunobetonowy INBK-7M posiada l = 250 cm, b = 30 cm,
u = 50 cm oraz F = 3000 cm2.
Pãytč doĤwiadczalnĈ moİna wičc ksztaãtowaþ jako caãĈ powierzchnič oparcia podkãadu pod szynĈ 2u  b , jako poãowč tej powierzchni
czyli u  b , lub ostatecznie czwartĈ jej czčĤþ, czyli 0 ,5u  b . Ten ostatni
przypadek sprowadza poszukiwania do przyjčcia pãyty kwadratowej
o boku 25 cm lub 30 cm, na podstawie obliczeę z wartoĤci powierzch-
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ni oparcia przykãadowych podkãadów I/B – 26,7 cm oraz INBK-7M
– 27,3 cm [6].
Badania pãytami podczas próbnych obciĈİeę dla potrzeb budownictwa drogowego przeprowadzane sĈ w pojedynczych (odosobnionych)
miejscach. Podtorze nawierzchni kolejowej obciĈİane jest zespoãem
(ukãadem) powierzchni obciĈİajĈcych (podkãadów), które wzajemnie
oddziaãywujĈc na bezpoĤrednie otoczenia swojego podãoİa, zwičkszajĈ
skutki oddziaãywaę przekazywanych przez pojedyncze powierzchnie
obciĈİajĈce (podkãady). WartoĤci moduãów odksztaãceę okreĤlone na
podstawie wyników próbnych obciĈİeę podtorza pojedynczĈ pãytĈ sĈ
wičksze, niİ gdyby byãy wyznaczone z wyników próbnych obciĈİeę
zespoãem pãyt (rys. 2), modelujĈcych rzeczywisty ukãad obciĈİeę. Róİnice tych wartoĤci nie sĈ uwzglčdniane w warunkach projektowych.

Rys. 2. ObciĈİenia podtorza od trzech podkãadów sĈsiednich [12]

Pãyty prostokĈtne o dãuİszym boku 2u  b lub nawet u  b z powodu znacznych wymiarów i cičİaru byãyby niepraktyczne w zastosowaniach do badaę podtorzy czynnych linii kolejowych.
Podobnie jak dla pãyty okrĈgãej na podstawie równania (1), moİna
analizowaþ przykãadowe pãyty do badaę odksztaãcalnoĤci podtorza zakãadajĈc, İe pãyty sĈ absolutnie sztywne, a przekrój pãyt speãnia warunek wytrzymaãoĤci na zginanie oraz Q=0,10÷0,40 [6].
W przypadku pãyty kwadratowej Z 0,8 , skĈd:

E0

0,87 y 0, 739 

B  'p
'y

(4)

Dla wartoĤci Q=023 wartoĤþ wspóãczynnika w równaniu (4) jest
0,833 i wtedy:

E0

0 ,833 

B  'p
'y

(5)
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W przypadku pãyty prostokĈtnej o stosunku boków 2u : b | 4
1,5 i wtedy:

E0

1,53 y 1,30 

B  'p
'y

(6)

Dla wartoĤci Q=0,23 wspóãczynnik w równaniu (6) osiĈga wartoĤþ
1,47 i wtedy:

E0

Z

1, 47 

B  'p
'y

(7)

W przypadku pãyty prostokĈtnej o stosunku boków u : b | 2
1,2 skĈd:

E0

1, 21 y 1, 02 

B  'p
'y

(8)

Dla wartoĤci Q=0,23 wspóãczynnik w równaniu (8) osiĈga wartoĤþ
1,14 i wtedy:

E0

1,14 

B  'p
'y

(9)

4. Naprčİenia w podtorzu pod pãytami
Analizč stanu naprčİeę w podtorzu w trakcie badaę jego odksztaãcalnoĤci przeprowadzono dla pãyt: okrĈgãej o Ĥrednicy 30 cm i prostokĈtnych o wymiarach: 2u  b , u  b , oraz 0 ,5u  b . Przyjčto podkãad
drewniany I/B, dla którego u = 55 cm i b = 26 cm. Zaãoİono obciĈİenie pãyt odpowiadajĈce najwičkszemu naciskowi pmax=0,35 MPa. Do
analizy przyjčto prosty przypadek podtorza wzmocnionego pojedynczĈ
warstwĈ ochronnĈ ze İwiru o gruboĤci 30 cm, zbudowanĈ na podtorzu dotychczasowym z piasku drobnego w stanie zagčszczonym.
Parametry geotechniczne gruntów podtorza (ﬁzyczne i mechaniczne)
przyjčto z piĤmiennictwa [13].
Obliczenia naprčİeę przeprowadzono zgodnie z normĈ [2] i wedãug
[13] traktujĈc podtorze z warstwĈ ochronnĈ jako póãprzestrzeę, ograniczonĈ od góry nowym torowiskiem, rozciĈgajĈcĈ sič nieskoęczenie
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gãčboko. Przy wyznaczaniu naprčİeę od obciĈİeę zewnčtrznych przyjčto, İe podtorze jest sprčİyste (liniowo-odksztaãcalne), izotropowe
i jednorodne. W analizie uwzglčdniono obciĈİenie od cičİaru wãasnego gruntu. WartoĤþ naprčİenia wãasnego podtorza ǔzǄ wyznaczono ze
wzoru:
n

V zJ

¦ J i  hi

(10)

i 1

gdzie:
Ǆi – cičİar objčtoĤciowy gruntu w kaİdej warstwie i,
hi – gruboĤþ poszczególnych warstw i.
Naprčİenia od obciĈİenia pãytami próbnymi wyznaczono stosujĈc
wzór:

V zq

Kq

(11)

gdzie:
ǈ – wspóãczynnik rozkãadu naprčİeę wedãug [2],
q – nacisk jednostkowy pãyty.
A)

B)

C)

D)

Rys. 3. Stan naprčİeę w podtorzu z piasku drobnego zagčszczonego
z warstwĈ ochronnĈ ze İwiru. A – pãyta okrĈgãa o Ĥrednicy 30 cm, B, C
i D – pãyty prostokĈtne o wymiarach 2u  b (B), u  b (C), oraz 0 ,5u  b (D).
ObciĈİenie pãytĈ 0,35 MPa.
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Wyznaczono zasičg wpãywu pãyt przy maksymalnym obciĈİeniu na
gãčbokoĤci, gdzie (rys. 4):

V zq d 0,3  V zJ

(12)

Rys. 4. GãčbokoĤþ oddziaãywania pãyt próbnych. ObciĈİenie pãytĈ 0,35 MPa

WartoĤci naprčİeę w podtorzu (rys. 3., rys. 4.) wskazujĈ, İe
pãyty obciĈİajĈce oddziaãujĈ na swoje podãoİe do róİnej gãčbokoĤci
zaleİnej od ksztaãtu pãyty. Pãyta okrĈgãa o Ĥrednicy 30 cm osiĈga zasičg wpãywu równy 131,31 cm co w przybliİeniu odpowiada zasičgowi
pãyty prostokĈtnej o wymiarach 0 ,5u  b (131,78 cm). Pãyta prostokĈtna o wymiarach u  b oddziaãuje do gãčbokoĤci 165,72 cm – o 26 %
wičkszej niİ dla pãyty okrĈgãej. Pãyta prostokĈtna o wymiarach 2u  b
oddziaãuje na podtorze do gãčbokoĤci 206,84 cm – o ponad 57 % wičkszej niİ dla pãyty okrĈgãej.
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5. Wnioski
1. Badanie odksztaãcalnoĤci podtorza pãytami okrĈgãymi jest standardowym postčpowaniem stosowanym w budownictwie drogowym.
2. Stosowanie specjalnego postčpowania dla oceny odksztaãcalnoĤci podtorza wymaga stosownej metodyki badaę i zastosowania
wyników.
3. Ze wzglčdów poznawczych i aplikacyjnych badania porównawcze zastosowania obu rodzajów pãyt powinny byþ kontynuowane, z powodu ich róİnego oddziaãywania na podtorze.
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INTERACTION OF TESTING PLATE ON SUBGRADE
Summary
The analysis of co-operation between plates and subgrade for
distortion modules determination in testing load have been given
in the paper. The round plates and quadrangular plates corresponding to the shape of sleepers have been included. The analysis of subgrade stresses under loading plates had been executed
and the results relating to the depth of interaction zones between
plates and subgrade have been given.
Keywords: railway, rail subgrade, subgrade strain investigation
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NOWE ZNACZENIE USTAWY
O TRANSPORCIE KOLEJOWYM ORAZ USTAWY
PRAWO BUDOWLANE W INWESTYCJACH
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
Streszczenie
W artykule zawarto analizč zmian w Ustawie o transporcie
kolejowym oraz ich konsekwencje na przebieg inwestycji kolejowych. Zaprezentowano obecnĈ rolč Ustawy o transporcie kolejowym oraz Ustawy Prawo Budowlane, a takİe przedstawiono
propozycje zmian prowadzĈcych do usprawnienia przebiegu inwestycji.
Sãowa kluczowe: inwestycje, Ustawa o transporcie kolejowym, Ustawa Prawo Budowlane

1. Wprowadzenie
Zgodnie z obowiĈzujĈcymi przepisami (m. in. Ustawa Prawo Budowlane, Ustawa o wyrobach budowlanych, Ustawa o transporcie kolejowym) wyroby stosowane przy budowie i utrzymaniu infrastruktury
kolejowej ocenia sič jako wyroby budowlane oraz typy budowli i urzĈdzeę przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, a takİe jako
skãadniki interoperacyjnoĤci.
Ustawa z dnia 16 wrzeĤnia 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (wchodzĈca w İycie 28 stycznia 2012r.) nakãada koniecznoĤþ oceny zgodnoĤci systemów kolei duİych prčdkoĤci i kolei
konwencjonalnej pod wzglčdem speãnienia zasadniczych wymagaę
dotyczĈcych interoperacyjnoĤci (wymagania okreĤlone w dyrektywie
w sprawie interoperacyjnoĤci systemu kolei we Wspólnocie, dotyczĈ1 mgr inĔ., specjalista inĔynieryjno-techniczny, Instytut Kolejnictwa, tel.: 22 47 31 431, gstencel@ikolej.pl
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ce skãadników interoperacyjnoĤci, podsystemów i ich powiĈzaę, które
powinny byþ speãnione w transeuropejskim systemie kolei w celu zapewnienia interoperacyjnoĤci systemu kolei). Domniemanie zgodnoĤci
z wymaganiami zasadniczymi dotyczĈcymi interoperacyjnoĤci kolei
zapewnia stosowanie wymagaę norm zharmonizowanych z DyrektywĈ
o interoperacyjnoĤci kolei (2008/57/WE).
W wyniku zmian obiekty linii kolejowych bčdĈ oceniane pod wzglčdem zgodnoĤci z wymaganiami zasadniczymi dla odpowiednich podsystemów infrastrukturalnych (Infrastruktura, Energia, Sterowanie).
Wyroby, z których buduje sič obiekty bčdĈ oceniane jako skãadniki
interoperacyjnoĤci, budowle oraz urzĈdzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego (dotyczy wyrobów nie bčdĈcych skãadnikami
interoperacyjnoĤci), a takİe jako wyroby budowlane (dotyczy wszystkich wyrobów uznanych za wyroby budowlane).
Gãówna teza niniejszego artykuãu, którĈ Autor bčdzie staraã sič
obroniþ, to koniecznoĤþ zmian legislacyjnych, które ograniczĈ lub caãkowicie zniwelujĈ istnienie niepotrzebnej „podwójnej” oceny zgodnoĤci obiektów infrastruktury kolejowej oraz wyrobów stosowanych do
jej budowy.

2. Obiekty budowlane
DziaãalnoĤþ obejmujĈcĈ sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasady dziaãania organów
administracji publicznej w tych dziedzinach normuje Ustawa – Prawo
budowlane. Zgodnie z art. 5 tej ustawy Obiekt budowlany wraz ze zwiĈzanymi z nim urzĈdzeniami budowlanymi naleİy, biorĈc pod uwagč
przewidywany okres uİytkowania, projektowaþ i budowaþ w sposób
okreĤlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajĈc m.in. speãnienie wymagaę
podstawowych (zasadniczych) przedstawionych w tablicy 1.
Zgodnie z UstawĈ [8] wyrób budowlany to rzecz ruchoma, bez
wzglčdu na stopieę jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwaãy w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym poãĈczeniu stanowiĈcym
integralnĈ caãoĤþ uİytkowĈ i majĈca wpãyw na speãnienie wymagaę
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podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Ustawa o wyrobach budowlanych
[8] wdraİa postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliİenia ustaw i aktów wykonawczych Paęstw
Czãonkowskich dotyczĈcych wyrobów budowlanych.
Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych ulegnĈ zmianie na
mocy RozporzĈdzenia [1] uchylajĈcego z dniem 1 lipca 2013r. postanowienia dyrektywy 89/106/EWG.

3. Podsystemy infrastrukturalne
Zgodnie z UstawĈ o transporcie kolejowym [6] podsystem to czčĤþ
systemu kolei o charakterze strukturalnym bĈdĮ funkcjonalnym, dla
której ustalono odrčbne zasadnicze wymagania dotyczĈce interoperacyjnoĤci systemu kolei. Podsystemy bčdĈ dopuszczane do eksploatacji
przez Prezesa Urzčdu Transportu Kolejowego na podstawie postčpowania certyﬁkacyjnego prowadzonego przez jednostkč notyﬁkowanĈ.
W podsystemie moİna stosowaþ wyãĈcznie skãadniki interoperacyjnoĤci wprowadzone do obrotu, tzn. takie, które przeszãy pozytywnie
proces certyﬁkacyjny WE i na które producent wystawiã deklaracjč WE
zgodnoĤci i dostarczyã jĈ do Prezesa Urzčdu Transportu Kolejowego.
W zwiĈzku z tym, İe nie bčdzie wymagane Ĥwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla skãadników interoperacyjnoĤci, w podsystemie
Infrastruktura dokumentami wprowadzajĈcymi do obrotu szyny, systemy przytwierdzeę oraz podkãady (w systemie kolei duİych prčdkoĤci równieİ rozjazdy i skrzyİowania) bčdĈ deklaracje WE zgodnoĤci.
ģwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji bčdĈ wydawane na pozostaãe typy budowli, które minister wãaĤciwy ds. transportu okreĤli
w rozporzĈdzeniu.
Naleİy przypomnieþ İe zgodnie z zaãĈcznikiem II podsystem Infrastruktura obejmuje: tory, rozjazdy, obiekty inİynieryjne (mosty, tunele
itd.), infrastrukturč towarzyszĈcĈ na stacjach (perony, strefy dostčpu,
z uwzglčdnieniem potrzeb osób o ograniczonej zdolnoĤci poruszania
sič itd.), urzĈdzenia bezpieczeęstwa i urzĈdzenia ochronne.
W skãad podsystemu Energia wchodzi system elektryﬁkacji, w tym
linie napowietrzne, i znajdujĈcĈ sič na pokãadzie pojazdu czčĤþ urzĈdzeę sãuİĈcych do mierzenia zuİycia energii elektrycznej.
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W skãad podsystemu sterowanie wchodzĈ wszelkie urzĈdzenia niezbčdne do zapewnienia bezpieczeęstwa oraz sterowania ruchem pociĈgów na sieci.

4. Porównanie wymagaę zasadniczych
RozporzĈdzenie [1] w zaãĈczniku IV wymienia grupy wyrobów budowlanych, wĤród których nie ma wyrobów stosowanych do budowy drogi kolejowej. Naleİy z tego wnioskowaþ, İe ocena zgodnoĤci
z wymaganiami zasadniczymi skãadników interoperacyjnoĤci oraz
podsystemów powinna sič odbywaþ wyãĈcznie na podstawie dyrektywy 2008/57/WE. W tablicy 1 przedstawiono porównanie wymagaę
zasadniczych zawartych w obowiĈzujĈcych przepisach. ZbieİnoĤþ
wymagaę potwierdza tezč o braku koniecznoĤci jednoczesnej oceny
zgodnoĤci wyrobu, zarówno z punktu widzenia wymagaę zasadniczych wymienionych w dyrektywie 2008.57/WE, jak i wymagaę wynikajĈcych z rozporzĈdzenia [1].
Tablica 1. Porównanie wymagaę zasadniczych zawartych w obowiĈzujĈcych przepisach
Dyrektywa 89/106/EWG
(CPD)
NoĞnoĞü i statecznoĞü
BezpieczeĔstwo
poĪarowe
Higiena, zdrowie
i Ğrodowisko
BezpieczeĔstwo
wykorzystania

Ustawa Prawo
Budowlane
BezpieczeĔstwo
konstrukcji
BezpieczeĔstwo
poĪarowe
Odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne
oraz ochrona Ğrodowiska

Ochrona przed haáasem

BezpieczeĔstwo
uĪytkowania

OszczĊdnoĞü energii
i izolacja cieplna

Ochrona przed haáasem
i drganiami

Rozporządzenie PE i
Rady nr 305/2011 (CPR)
NoĞnoĞü i statecznoĞü

Dyrektywa 2008/57/WE
BezpieczeĔstwo

BezpieczeĔstwo
poĪarowe

NiezawodnoĞü
i dostĊpnoĞü

Higiena, zdrowie
i Ğrodowisko

Zdrowie

BezpieczeĔstwo
uĪytkowania i dostĊpnoĞü
obiektów

Ochrona Ğrodowiska
naturalnego
ZgodnoĞü techniczna

Ochrona przed haáasem

Odpowiednia
charakterystyka
energetyczna budynku
oraz racjonalizacja
uĪytkowania energii

OszczĊdnoĞü energii
i izolacyjnoĞü cieplna
ZrównowaĪone
wykorzystanie zasobów
naturalnych

W zwiĈzku z tym, İe wymagania zasadnicze dotyczĈce interoperacyjnoĤci kolei w peãni pokrywajĈ sič z wymaganiami rozporzĈdzenia
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CPR (patrz punkt 1), a takİe dotyczĈ pozostaãych cech charakterystycznych dla systemu kolei (np. zgodnoĤþ techniczna), naleİy przedyskutowaþ rolč Ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych w odniesieniu do elementów infrastruktury kolejowej,
a w szczególnoĤci w kontekĤcie oceny zgodnoĤci podsystemów infrastrukturalnych, skãadników interoperacyjnoĤci oraz typów budowli
i urzĈdzeę przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.

5. Propozycja zmian ustawowych
W nawiĈzaniu do tezy przedstawionej we wprowadzeniu, naleİy
w taki sposób ujĈþ stosowanie wyrobów w infrastrukturze kolejowej,
aby nie byãa konieczna „podwójna” ocena zgodnoĤci. W zwiĈzku z tym,
wyroby bčdĈce skãadnikami interoperacyjnoĤci lub budowlami i urzĈdzeniami zwiĈzanymi z prowadzeniem ruchu kolejowego, nie powinny byþ oceniane ponownie jako wyroby budowlane. Niejako potwierdzeniem tej tezy jest fakt, İe w grupach wyrobów przedstawionych
w zaãĈczniku IV CPR nie ma wyrobów specjalnie dedykowanych wyrobom kolejowym. Ocena zgodnoĤci na podstawie Ustawy o transporcie kolejowym nie powinno oczywiĤcie ograniczaþ stosowania wyrobów budowlanych w infrastrukturze kolejowej (np. elementy noĤnych
obiektów inİynieryjnych, prefabrykowanych elementów peronów, pali
fundamentowych itp.).
Potrzebne sĈ zatem zmiany w Ustawie Prawo Budowlane, powodujĈce wyãĈczenie z jej zakresu podsystemów kolejowych. Podobne
zmiany powinny zostaþ wprowadzone w Ustawie o wyrobach budowlanych. Dodatkowo niezbčdna jest korekta uregulowaę, które normujĈ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
Ustawa Prawo zamówieę publicznych.
Pomimo tego, İe uchwalanie zmian w ustawach oraz rozporzĈdzeniach stanowi duİĈ trudnoĤþ i jest bardzo czasochãonne, istnieje duİa
szansa aby proponowane zmiany zostaãy w niedalekim czasie wprowadzone, poniewaİ wszystkie wymienione ustawy bčdĈ musiaãy byþ
dostosowane do zapisów rozporzĈdzenia [1].
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6. Podsumowanie
Wdroİenie postanowieę dyrektywy 2008/57/WE do Ustawy [6] nakãada nowe obowiĈzki zarówno na uczestników procesu inwestycyjnego, jak i na UrzĈd Transportu Kolejowego i jednostki notyﬁkowane.
KoniecznoĤþ oceny zgodnoĤci podsystemów Infrastruktura, Energia,
Sterowanie oraz skãadników interoperacyjnoĤci i innych wyrobów
wchodzĈcych w ich skãad stwarza potrzebč uporzĈdkowania pozostaãych przepisów prawnych zwiĈzanych z realizacjĈ inwestycji kolejowych. Traktowanie elementów podsystemów strukturalnych równieİ
jako obiekty budowlane wymusza podwójnĈ ocenč zgodnoĤci tych
obiektów (zarówno przez nadzór budowlany, jak i jednostkč notyﬁkowanĈ i UrzĈd Transportu Kolejowego) oraz podwójnĈ ocenč zgodnoĤci
wyrobów stosowanych przy ich budowie. W sytuacji, gdy wymagania
zasadnicze dla obiektów budowlanych, jak i dla podsystemów strukturalnych kolei sĈ zbieİne, nie ma potrzeby mnoİenia tych procedur.
Umiejčtne wprowadzenie zmian w przepisach w duİym stopniu
usprawni prowadzenie inwestycji kolejowych, co powinno przyspieszyþ czas potrzebny na ich przygotowanie i prowadzenie. Zmniejszy to
równieİ koszty funkcjonowania ﬁrm i instytucji zwiĈzanych z planowaniem i realizacjĈ inwestycji.
Propozycje legislacyjne do ustaw mogĈ byþ przedstawione w trakcie
prac nad koniecznymi zmianami zwiĈzanymi z wprowadzeniem rozporzĈdzenia [1]. Pozwoli to na kompleksowe rozwiĈzanie ewentualnych
problemów, które w najbliİszym czasie mogĈ sič pojawiþ w zwiĈzku
z funkcjonowaniem nowych regulacji prawnych, których wymagania
wobec inwestorów i producentów wzajemnie sič dublujĈ.
Utrzymanie obecnych przepisów zwiĈzanych z prowadzeniem inwestycji spowoduje, İe Inwestor bčdzie potrzebowaã zarówno pozwolenie
na budowč, jak i certyﬁkaty wydane przez jednostkč notyﬁkowanĈ.
Inwestor bčdzie prowadziã zarówno ksiĈİkč obiektu budowlanego, jak
i rejestr infrastruktury oraz plan utrzymania. Moİe to powodowaþ dodatkowe komplikacje formalno - prawne przy realizacji inwestycji, co
utrudni sprawne prowadzenie procesu inwestycyjnego.

NOWE ZNACZENIE USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM ORAZ...

517

Bibliograﬁa
[1] RozporzĈdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajĈce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylajĈce dyrektywč Rady 89/106/EWG.
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z póĮn. zm.).
[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoĤci
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z póĮn. zm.).
[4] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póĮn. zm.).
[5] Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (t.j.
Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94 z póĮn. zm.).
[6] Ustawa z dnia 16 wrzeĤnia 2011r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2011r. Nr 230, poz. 1372).
[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieę publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póĮn. zm.).
[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z póĮn. zm.).

THE NEW MEANING OF THE ACT ON RAIL TRANSPORT
AND THE BUILDING LAW IN THE FIELD OF RAILWAY
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS
Summary
The analysis of changes included in the Act on Rail Transport
and theirs consequences on the course of railway investments
have been given in the paper. The present role of the Building Law
and the Act on Rail Transport as well as some proposals of how to
improve the course of investment process have been presented.
Keywords: investments, Act on Rail Transport, Building Law
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ANALIZA STANU NAPRČįEĘ W PODKâADZIE
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PARAMETRÓW PODâOįA
Streszczenie
Tematem artykuãu jest jakoĤþ wspóãpracy podstawowych
elementów nawierzchni kolejowej na bazie modelowania numerycznego. OpracowanĈ „mapč” naprčİeę stycznych w podkãadzie
kolejowym, w funkcji zmian warunków posadowienia podkãadu,
charakteryzowanych wskaĮnikiem zagčszczenia podsypki i lokalizacjĈ stref zagčszczenia. Artykuã relacjonuje kontynuacjč badaę,
które jako pierwszy etap projektu dotyczyãy jedynie analizy stanu
naprčİeę normalnych.
Sãowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, naprčİenia styczne, modelowanie numeryczne

1. Zakres tematyczny
Podejmowany jest problem jakoĤci wspóãpracy podstawowych
elementów nawierzchni kolejowej: podkãadu i podsypki, w której
podkãad jest pogrĈİony. WãaĤciwe funkcjonowanie poszczególnych
elementów konstrukcji drogi szynowej i ich wspóãdziaãanie, którego
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czenia wobec koniecznoĤci powičkszania prčdkoĤci jazdy pociĈgów
i poprawy komfortu podróİy [1, 2, 3, 4]. GãównĈ uwagč skupiono na opracowaniu tzw. mapy naprčİeę stycznych w podkãadzie,
w funkcji zmian wskaĮnika zagčszczenia i zmian lokalizacji stref
zagčszczenia podãoİa podkãadu.
Ocenč stanu „wytčİenia” podkãadu przeprowadzono na bazie
modelowania numerycznego. Opracowane modele teoretyczne podkãadu stanowiĈ prostopadãoĤciennĈ belkč zamodelowanĈ elementem tarczowym, podpartĈ w sposób ciĈgãy (na dãugoĤci) w oĤrodku
ziarnistym typu podsypka tãuczniowa. Rozpatrywane sĈ dwa rodzaje podkãadów, skrajnie róİniĈce sič cechami mechanicznymi i charakterem reakcji wobec zmian strukturalnych w podãoİu.
Ocena funkcjonowania modeli podkãadów w zmiennych warunkach podparcia zostaãa wykonana w oparciu o sporzĈdzone wykresy rozkãadu wartoĤci naprčİeę stycznych w proﬁlu podãuİnym
podkãadu. ObciĈİenie modeli zrealizowano na zasadzie symulacji
nacisków eksploatacyjnych, przyãoİonych jako siãy statyczne pionowe w strefach przytwierdzenia szyn. Narzčdziem symulacji oraz
analizy wyszczególnionych powyİej wielkoĤci byã program numeryczny Autodesk Robot Structural Analysis 2010. Tego typu aplikacja umoİliwiãa wygenerowanie modelu obliczeniowego konstrukcji
o parametrach znacznie zbliİonych do rzeczywistych.
W szczególnoĤci przedstawiono:
- modele badawcze,
- wykresy wartoĤci naprčİeę stycznych w modelach podkãadów
dla poszczególnych schematów zagčszczenia podãoİa,
- wartoĤci amplitud maksymalnych naprčİeę stycznych dla
schematów zagčszczenia podãoİa,
- „mapy” naprčİeę stycznych w modelach podkãadów dla poszczególnych schematów zagčszczenia podãoİa.
TreĤþ niniejszego artykuãu zawiera syntezč wyników badaę teoretycznych, bčdĈcĈ rezultatami drugiego etapu badaę stanu naprčİenia podkãadów w zmiennych warunkach podparcia. Jest to
kontynuacja projektu badawczego, którego etap pierwszy dotyczyã
stanu naprčİeę normalnych i byã prezentowany na forum konferencji „Drogi Kolejowe 2011” w Gdyni (5-7.10.2011 r.).
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2. Modele i metoda badawcza
Jak wspomniano, w rzeczywistych warunkach naciski osi pojazdów przejmowane sĈ przez ruszt torowy w streﬁe tzw. aktywnej
(przemieszczajĈcej sič wraz z poruszajĈcym sič pojazdem), o zasičgu
kilku lub kilkunastu podkãadów. W omawianych badaniach posãuİono sič uproszczeniem zakãadajĈc, İe oĤ pojazdu jest nieruchoma
i nacisk przejmowany jest przez pojedynczy podkãad. Kolejne zaãoİenie dotyczy prostego odcinka toru. Celem zaãoİenia byão wyeliminowanie problemu przechyãki wystčpujĈcej w ãuku poziomym.
Ksztaãt podkãadów strunobetonowych uproszczono, traktujĈc je
jak belki o niezmiennym na dãugoĤci przekroju poprzecznym. Analizie poddano nastčpujĈce typy podkãadów: strunobetonowe PS-94
i PS-83, drewniane IB typu C40 (z drewna sosnowego) i IB typu
D70 (dčbowe).
Modele badawcze, zãoİone z dwóch elementów: podkãadu i podãoİa (oĤrodek ziarnisty) przedstawiono na rys. 1 [5].
Podãoİem podkãadu jest warstwa oĤrodka ziarnistego (podsypka tãuczniowa 31,5/63 mm) o gruboĤci warstwy 0,4 m. Lokalizacja
stref zagčszczenia wynika z rys. 1. Natomiast wartoĤci wskaĮnika
zagčszczenia przyjčto w zakresie 0,9-1,0. Zaprojektowanym wskaĮnikom zagčszczenia Is odpowiadajĈ nastčpujĈce wartoĤci sztywnoĤci podãoİa K:
Is = 0,9 ńK = 134,47 MPa; Is = 0,90 ńK = 134,47 MPa;
Is = 0,92 ń K = 135,76 MPa; Is = 0,94 ń K = 137,05 MPa; Is = 0,95
ń K = 137,68 MPa; Is = 0,96 ń K = 138,31 MPa; Is = 0,98 ń
K = 139,56 MPa; Is = 1,00 ń K = 140,79 MPa.
Na rysunkach 2 i 3 pokazano sposób przyãoİenia obciĈİenia eksploatacyjnego (nacisk osi pojazdu Q = 225 kN), które przetransformowano na równomiernie rozãoİone o intensywnoĤci q = 750 kN/
m i przyãoİono na dãugoĤci równej wymiarowi szerokoĤci podkãadki
podszynowej.
Oszacowanie wartoĤci naprčİeę dokonano w punktach charakterystycznych podkãadu, których rozmieszczenie ilustruje rysunek 4
[Wasiak].
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Rys. 1. Modele badawcze, zãoİone z dwóch elementów: podkãad i podãoİe [5]
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Rys. 2. Schemat modelowanego sposobu eksploatacyjnego obciĈİenia podkãadu drewnianego IB [5]

Rys. 3. Schemat modelowanego sposobu eksploatacyjnego obciĈİenia podkãadu strunobetonowego PS-94 [5]

Rys. 4. Rozmieszczenie punktów pomiaru naprčİeę stycznych w modelu
podkãadu [5]

W przypadku podkãadów strunobetonowych istotne jest wstčpne sprčİenie. Problem ten rozwiĈzano wprowadzajĈc siãy ĤciskajĈce
w strefč osi podãuİnej podkãadu. Z informacji otrzymanych od producenta (Wytwórnia Podkãadów Strunobetonowych w Goczaãkowie)
wynika, İe siãa sprčİajĈca podkãad typu PS-83 i PS-94 wynosi kolejno
(po uwzglčdnieniu strat): 300 kN i 310 kN. Model wstčpnego sprčİenia
podkãadu PS-83 pokazano na rysunku 5. Sprčİenie jest realizowane
w osi podãuİnej podkãadu przy zastosowaniu trzynastu elementarnych
siã ĤciskajĈcych o wartoĤci Qi = 24 kN, zlokalizowanych w jednej linii
poziomej, obustronnie wzglčdem poprzecznej osi symetrii podkãadu.
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Rys. 5. Modelowanie wstčpnego sprčİenia podkãadu strunobetonowego
PS-83 [5]

Sprčİenie podkãadu PS-94 zamodelowano trzynastoma siãami elementarnymi o wartoĤci Qi = 12 kN, jednak zlokalizowanymi w dwóch
trajektoriach poziomych, tworzonych przez osie Ĥrodków cičİkoĤci
zbrojenia górnego i dolnego (rys. 6).

Rys. 6. Modelowanie wstčpnego sprčİenia podkãadu strunobetonowego
PS-94 [5]

3. Rezultaty analizy numerycznej rozkãadu naprčİeę stycznych w modelach podkãadu
Wyniki badaę przedstawione sĈ w postaci wykresów na rysunkach:
- rys. 7: maksymalne naprčİenia styczne (+) w modelach podkãadów w zaleİnoĤci od schematu zagčszczenia podsypki;
- rys. 8: maksymalne naprčİenia styczne (-) w modelach podkãadów w zaleİnoĤci od schematu zagčszczenia podsypki;
- rys. 9: amplituda max naprčİeę stycznych (+) i (-) w modelach
podkãadów, zaleİnie od schematu zagčszczenia podsypki.
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Rys.7. Maksymalne naprčİenia styczne (+) w modelach podkãadów w zaleİnoĤci od schematu zagčszczenia podsypki [5]

Rys.8. Maksymalne naprčİenia styczne (-) w modelach podkãadów w zaleİnoĤci od schematu zagčszczenia podsypki [5]

Rys. 9. Amplituda max naprčİeę stycznych (+) i (-) w modelach podkãadów,
zaleİnie od schematu zagčszczenia podsypki [5]
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WartoĤci liczbowe najwičkszych i najmniejszych naprčİeę stycznych oraz amplitudy naprčİeę podano poniİej w formie syntetycznej.
x najwičksze wartoĤci naprčİeę stycznych (+) zanotowano dla
schematów:
1) G: 1,40 MPa (C40); 1,58 MPa (D70);
2) D: 0,83 MPa (C40); 0,58 MPa (D70);
3) I: 0,78 MPa (C40); 0,58 MPa (D70);
4) D: 2,41 MPa (PS-83); 1,53 MPa (PS-94);
5) J: 2,39 MPa (PS-83); 1,53 MPa (PS-94);
6) I: 2,31 MPa (PS-83); 1,42 MPa (PS-94);
x najwičksze wartoĤci naprčİeę stycznych (-) zanotowano dla
schematów:
1) H: 5,73 MPa (C40); 5,70 MPa (D70);
2) E: 5,40 MPa (C40); 5,35 MPa (D70);
3) C,F: 5,32 MPa (C40); 5,27 MPa (D70);
4) J: 6,58 MPa (PS-83); 4,45 MPa (PS-94);
5) B: 6,48 MPa (PS-83); 4,46 MPa (PS-94);
6) D: 6,39 MPa (PS-83); 4,46 MPa (PS-94);
x najwičkszĈ amplitudč naprčİeę stycznych (+) i (-) zanotowano
dla schematów:
1) G: 6,58 MPa (C40); 6,73 MPa (D70);
2) C: 5,95 MPa (C40); 5,94 MPa (D70);
3) A: 5,94 MPa (C40); 5,93 MPa (D70);
4) J: 8,97 MPa (PS-83); 5,23 MPa (PS-94);
5) D: 8,80 MPa (PS-83); 5,51 MPa (PS-94);
6) B: 8,63 MPa (PS-83); 5,94 MPa (PS-94);
x wartoĤci najmniejszych naprčİeę stycznych (+) zanotowano dla
schematów:
1) H: 0,03 MPa (C40); 0,04 MPa (D70);
2) E: 0,04 MPa (C40); 0,04 MPa (D70);
3) B: 0,04 MPa (C40); 0,04 MPa (D70);
4) H: 1,65 MPa (PS-83); 0,30 MPa (PS-94);
5) C: 1,65 MPa (PS-83); 0,45 MPa (PS-94);
6) A: 1,69 MPa (PS-83); 0,46 MPa (PS-94);
x wartoĤci najmniejszych naprčİeę stycznych (-) zanotowano dla
schematów:
1) D: 4,93 MPa (C40); 4,93 MPa (D70);
2) B: 4,97 MPa (C40); 4,97 MPa (D70);
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3) I: 4,98 MPa (C40); 4,93 MPa (D70);
4) A: 5,98 MPa (PS-83); 4,46 MPa (PS-94);
5) H: 6,18 MPa (PS-83); 4,44 MPa (PS-94);
6) C: 6,23 MPa (PS-83); 4,46 MPa (PS-94);
x najmniejszĈ amplitudč naprčİeę stycznych (+) i (-) zanotowano
dla schematów:
1) B: 5,01 MPa (C40); 5,00 MPa (D70);
2) J: 5,26 MPa (C40); 5,23 MPa (D70);
3) E: 5,43 MPa (C40); 5,39 MPa (D70);
4) A: 7,67 MPa (PS-83); 4,93 MPa (PS-94);
5) H: 7,83 MPa (PS-83); 4,74 MPa (PS-94);
6) C: 7,88 MPa (PS-83); 4,91 MPa (PS-94).

4. Wnioski i podsumowanie
1) BiorĈc pod uwagč stan naprčİeę stycznych (+), oba badane
rodzaje podkãadów (drewniane i strunobetonowe) doĤþ dynamicznie reagujĈ na zmiany podparcia w podãoİu (rozmieszczenie stref zagčszczenia i wartoĤþ wskaĮnika zagčszczenia. WartoĤci naprčİeę w podkãadach drewnianych ksztaãtujĈ sič na
poziomie najniİszym, co jest niewĈtpliwie zaletĈ. Oba typy podkãadów drewnianych (mičkkie i twarde drewno) zachowujĈ sič
podobnie – wartoĤci tych naprčİeę sĈ zbliİone dla poszczególnych schematów posadowienia w podsypce. PrawidãowoĤþ taka
nie wystčpuje w przypadku podkãadów strunobetonowych: najwičksze wartoĤci naprčİeę wykazuje podkãad PS-83. Pomimo
zaobserwowanego najwičkszego stanu wytčİenia (rys. 7) podkãad PS-83 okazaã sič najbardziej stabilny wobec zmian warunków podparcia.
2) RozpatrujĈc wykresy naprčİeę stycznych (-) przedstawione na
rysunku 8, najbardziej stabilnym okazaã sič podkãad strunobetonowy PS-94 (najmniejsze wartoĤci naprčİeę stycznych i brak
jakiejkolwiek zmiany stanu naprčİeę wobec zmian warunków
posadowienia). Najwičksze wartoĤci analizowanych naprčİeę
wystĈpiãy ponownie w podkãadzie PS-83. Natomiast wartoĤci poĤrednie naprčİeę i stricte jednakowe odnotowano w modelach
z podkãadami drewnianymi.
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3)

4)

5)

6)

Z wykresów amplitud maksymalnych naprčİeę (+) i (-) wywnioskowano (rys. 9):
- najkorzystniej zachowuje sič podkãad PS-94 (najmniejsze
wartoĤci amplitud i umiarkowane wahania wartoĤci amplitud),
- wartoĤci amplitud naprčİeę w obu typach podkãadów drewnianych (róİniĈcych sič zasadniczo twardoĤciĈ komponentu)
sĈ praktycznie jednakowe,
- najwičksze wartoĤci amplitud naprčİeę wykazuje podkãad
PS-83, jednak ich wahania w zaleİnoĤci od zmian stanu zagčszczenia oĤrodka ziarnistego w podãoİu sĈ nieznaczne.
Najwičksze wartoĤci naprčİeę stycznych (+) i (-) oraz amplitudč wartoĤci tych naprčİeę dla podkãadów strunobetonowych
stwierdzono w przypadku schematów (modeli) zagčszczenia
podsypki takich, które charakteryzujĈ sič stosunkowo niskim
wskaĮnikiem zagčszczenia pod przyãoİonym obciĈİeniem (czyli w strefach podszynowych) oraz niesymetrycznym rozkãadem
stref zagčszczenia w podãoİu podkãadu.
Najmniejsze wartoĤci naprčİeę stycznych (+) i (-) oraz ich amplitudč w podkãadach strunobetonowych zanotowano dla korzystnych schematów zagčszczenia podsypki, a wičc takich, w których maksymalne zagčszczenie podãoİa zastosowano w strefach
podszynowych.
Podkãad strunobetonowy PS-94 wykazuje wyjĈtkowĈ stabilnoĤþ
pracy w nawierzchni (rys. 8), niezaleİnie od konﬁguracji stref zagčszczenia w podsypce (symetria lub asymetria). Wydaje sič byþ
wysoce niezawodnym elementem drogi kolejowej, odpowiednim
dla szlaków na których planowana jest jazda pociĈgów ze znacznĈ prčdkoĤciĈ i o duİej masie brutto.
Z wykresów na rysunkach 7, 8, 9 wynika, İe podkãady strunobetonowe PS-83, naleİĈce do starszej generacji rodziny tych
elementów (krótsze, wytwarzane z niİszej klasy betonu i inaczej
sprčİane niİ podkãady PS-94) funkcjonujĈ najgorzej. Z powyİszych rozwaİaę wynika nastčpujĈca konkluzja: ewolucja sprčİonych elementów nawierzchni kolejowej postčpuje we wãaĤciwym
kierunku i przyczynia sič do bardziej efektywnego uİytkowania
tego typu konstrukcji.
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STRESS ANALYSIS IN THE RAIL UNDERCOAT
AS A FUNCTION OF GROUND PARAMETERS
Summary
The theme of the paper was the quality of the basic elements of
railway surface cooperation based on numerical modeling. There
were developed a shear stresses “map” in the rail undercoat, as
a function of changes in the conditions of foundation substructure,
characterized by the indicator of ballast compaction density and
location of zones. The continuation of research that the ﬁrst stage
of the project concerned the analysis of only the normal stress has
been reported in the paper.
Keywords: railway surface, shearing stresses, numerical modeling
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ZARZćDZANIE PROJEKTAMI Z DZIEDZINY
INįYNIERII LćDOWEJ NA PRZYKâADZIE
BUDOWY KOLEI DUįYCH PRČDKOģCI,
Z UWZGLČDNIENIEM ASPEKTÓW FDMS
(NIEZAWODNOģý – DOSTČPNOģý –
UTRZYMANIE – BEZPIECZEĘSTWO)
Streszczenie
Budowa Kolei Duİych PrčdkoĤci opiera sič na optymalizacji
ekonomicznej projektu, która pociĈga za sobĈ jego optymalizacjč
technicznĈ, która z kolei musi uwzglčdniaþ powykonawczĈ technicznĈ obsãugč infrastruktury. W tym celu, równieİ w dziedzinie
inİynierii lĈdowej i wodnej, zostaão opracowane pojčcie FDMS.
Przykãadem pokazujĈcym zastosowanie tego typu podejĤcia do
zagadnieę projektowych, jest budowa linii LGV RHIN-RHÔNE.
Sãowa kluczowe: projektowanie, LGV (Linia Duİej PrčdkoĤci)

1. Wstčp
1.1.Kontekst ekonomiczny projektu
Prowadzenie projektu Linii Duİej PrčdkoĤci (LGV) wiĈİe sič przede wszystkim z respektowaniem budİetu projektu oraz planowaniem
zgodnie z zapisami zawartego kontraktu. Samo pojčcie projektu kolejowego linii LGV wymaga sprecyzowania, a w szczególnoĤci okreĤlenia, czy jest to:
• budowa linii we Francji z RFF (Reseau Ferré de France - Francuska Sieþ Kolejowa), jako ZarzĈdcĈ Infrastruktury, oraz SNCF
1 Francuskie Koleje Paþstwowe – Dyrekcja InĔynieryjna, ST Denis, Francja
2 Francuskie Koleje Paþstwowe – Dyrekcja InĔynieryjna, ST Denis, Francja
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(Société Nationale de Chemin de Fer Francais - Francuskie Koleje Paęstwowe), jako Upowaİnionym ZarzĈdcĈ Infrastruktury,
• budowa linii we Francji, realizowana w ramach partnerstwa prywatno-publicznego,
• budowa linia za granicami Francji, w przypadku której grupa
podejmuje sič peãnej realizacji wraz z dostawĈ wagonów oraz
utrzymaniem sprawnoĤci technicznej linii przez okreĤlony czas.
Ograniczenia ekonomiczne, jakie istniejĈ w tego typu projektach
bez wzglčdu na sieþ, której dotyczĈ, doprowadziãy do wypracowania
skutecznych sposobów optymalizacji kosztów budowy, zauwaİalnych
natychmiast przez inwestora, ale równieİ zaowocowaãy optymalizacjĈ
kosztów eksploatacji, utrzymania, nadzoru i naprawy, ponoszonych
przez ZarzĈdcč Infrastruktury, a odpowiedzialnego za utrzymanie linii
kolejowej.
W taki sposób pojawião sič globalne podejĤcie ekonomiczne, nazwane LCC (Life Cycle Cost) i przetãumaczone na francuski grunt, jako
koszty utrzymania, oddzielajĈce elementarne skãadniki infrastruktury
kolejowej (na przykãad szyny, podsypkč czy podkãad) od innych kosztów zaistniaãych od momentu ich powstania, aİ do ich odnowienia
(patrz europejski program badawczy Supertrack (Sustained Performance of Railway Tracks).
Wstčpne koszty inwestycji sĈ znaczne, rzčdu miliarda euro/100 km
infrastruktury, a ich rzeczywista wielkoĤþ zaleİy od:
- zãoİonoĤci geotechnicznej projektu,
- poziomu ograniczeę Ĥrodowiskowych (na przykãad zmniejszenie wpãywu dĮwičkowego w przypadku sieci znajdujĈcej sič
w mieĤcie, za pomocĈ wykopu zamkničtego...),
- przebiegu trasy linii kolejowej,
- ograniczeę prawnych (np. Prawo Wodne),
- rozwiĈzaę zastosowanych pod kĈtem ryzyka zalania (na przykãad zapadliska, itp.).
W dziedzinie Inİynierii LĈdowej i Wodnej stosowanej do linii LGV,
wyãĈczajĈc obiekty budownictwa inİynieryjnego, koszty budowy pozostaãych elementów linii jak:
- budowli ziemnymi (nasypy lub wykopy),
- nawierzchni kolejowych,
- podtorza,
- ukãadów drenujĈcych oraz odwodnieę,
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mogĈ zostaþ dobrze okreĤlone, nawet jeĤli wystĈpienie kilku rzadkich przypadków budowli, powstaãych z powodu problemów zaistniaãych w fazie wykonawczej, mogão wyjĈtkowo spowodowaþ nieprzewidziany wzrost kosztów. Ograniczenie widocznych od razu kosztów
bezpoĤrednich realizacji projektu linii LGV, moİe odbywaþ sič za pomocĈ rozwiĈzaę, zaczerpničtych z dziedziny dróg w zakresie inİynierii
lĈdowej i wodnej, rozwiĈzaę innowacyjnych, lub poprzez zastosowanie
rozwiĈzaę mniej skutecznych od aktualnie obowiĈzujĈcych.

2. Pojčcia FDMS – GAME - ALARP
Dostosowanie techniki do potrzeb kolei LGV wymaga bardzo jasnego sformuãowania, jakie sĈ to potrzeby. Ich sformalizowanie, wymuszone przez przemysã kolejowy i zarzĈdców kolei, miaão miejsce dla
urzĈdzeę sygnalizacyjnych i sterujĈcych, poprzez stworzenie pojčcia
FDMS (NiezawodnoĤþ, DostčpnoĤþ, NaprawialnoĤþ, Bezpieczeęstwo).
Odnosi sič do wymagaę stawianych czčĤciom skãadowym oraz podsystemom sygnalizujĈcym i sterujĈcych. Zasady te nie dajĈ sič w sposób
automatyczny przenieĤþ i zastosowaþ w Inİynierii LĈdowej i Wodnej.
CechĈ charakterystycznĈ systemu kolejowego jest zarzĈdzenie ryzykiem, stĈd wprowadza sič obowiĈzujĈce wszystkich zasady, które
majĈ byþ przestrzegane, przy czym pod uwagč bierze sič nie tylko
ocenč ﬁnansowĈ danego innowacyjnego rozwiĈzania, ale równieİ jego
dostosowanie do bezpieczeęstwa systemu kolejowego.
Francuska kultura techniczna wypracowaãa pojčcie GAME (Globalement Au Moins Equivalent – co najmniej równorzčdny), wymagajĈc, aby poziom ogólnego bezpieczeęstwa nowego rozwiĈzania nie
byã niİszy od poziomu bezpieczeęstwa rozwiĈzania obowiĈzujĈcego.
Z kolei kultura anglo-saksoęska rozwinčãa bardziej to pojčcie, nazywane ALARP (As Low As Reasonably Praticable), zezwalajĈc na obniİenie poziomu bezpieczeęstwa do poziomu uznanego za wystarczajĈcy. PodsumowujĈc, rozwój podsystemów w kontekĤcie francuskim
musi odpowiadaþ w zakresie bezpieczeęstwa analizie typu GAME, zaĤ
w kontekĤcie mičdzynarodowym, moİe zostaþ zastosowana analiza
typu ALARP.
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3. Przeãoİenie reguã FDMS do Inİynierii LĈdowej i Wodnej
Inİynieria LĈdowa i Wodna nie jest dziedzinĈ, w której wady budowli ziemnych mogĈ zostaþ ãatwo skwantyﬁkowane, z uwzglčdnieniem ryzyk zewnčtrznych oraz wewnčtrznych, zwiĈzanych z przedmiotowymi urzĈdzeniami. Równieİ wadliwoĤþ elementów systemu nie
daje sič skwantyﬁkowaþ. W przypadku FDMS, chodzi wičc wyãĈcznie
o przeniesienie zasad z dziedziny sterowania ruchem.
W rzeczywistoĤci zachowanie budowli ziemnych lekkich uzaleİnione jest w duİym stopniu nie tylko od natury materiaãu, z jakiego zostaãy wykonane (klasa GTR), ale takİe od ich stanu wilgotnoĤciowego. W zaleİnoĤci od zjawisk klimatycznych, deszczu, mrozu, wzrostu
roĤlinnoĤci, topnienia Ĥniegu, itp., zachowanie to w znacznym stopniu zmienia sič w czasie. Na obszarach skalistych, procesy starzenia
i zmian mechanicznych (roĤlinnoĤþ, powstawanie szczelin, nawisów,
itp.), chemicznych, termicznych i klimatycznych prowadzĈ do zmian
wymiarów budowli ziemnych, bez moİliwoĤci zdeﬁniowania z góry
przewidywanego modelu ich zachowania sič.
W przypadku Linii Duİej PrčdkoĤci (LGV), dãugoĤþ İycia podsypki
oraz budowli ziemnych przewidywana jest, zgodnie ze zbiorem wytycznych projektowych Inİynierii LĈdowej i Wodnej, na minimum 100 lat
(niezawodnoĤþ). OsiĈgničcie tego celu wiĈİe sič z zakãóceniami w ruchu kolejowym, powodowanymi przez okresowĈ naprawč (dostčpnoĤþ).
įadna powaİna naprawa nie jest zaplanowana na ten okres czasu.
Pewne elementy, zwiĈzane z budowlĈ, takie jak drenaİ, roĤlinnoĤþ,
wnčki do zatrzymywania kamieni, wymagajĈ jednak okresowych interwencji, zwiĈzanych z utrzymaniem, z czčstotliwoĤciĈ od rocznej do
dziesičcioletniej (naprawialnoĤþ). W przypadku nagãej awarii budowli, bezpieczeęstwo ruchu kolejowego moİe byþ powaİnie zagroİone.
Utrzymanie bezpieczeęstwa ruchu kolejowego jest niezbčdne i musi
zostaþ uwzglčdnione, juİ na etapie projektowania (bezpieczeęstwo).
Cele te osiĈga sič poprzez przestrzeganie wytycznych, zawartych
w parametrach projektowych, zgodnie z postčpowaniem, opartym na
trzech punktach:
- przy projektowaniu przedmiotowych budowli lub ich czčĤci,
naleİy uwzglčdniþ szczególne wymagania, które okreĤlajĈ cele,
analizč ryzyka, wymagania funkcjonalne, ograniczenia konstrukcyjne oraz zasady wymiarowania,
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- jeĤli tylko istniejĈ, naleİy odwoãywaþ sič do doĤwiadczeę referencyjnych, pokazujĈcych rozwiĈzania dopuszczone przez inwestora w celu speãnienia wymagaę specjalnych, nawet jeĤli nie sĈ
to doĤwiadczenia z dziedziny kolejnictwa,
- nie naleİy akceptowaþ rozwiĈzaę alternatywnych, które sĈ proponowane z naruszenia doĤwiadczenia referencyjnego.
W podejĤciu LCC, moİna wyróİniþ nastčpujĈce elementy kosztowe,
odnoszĈce sič do budowy linii LGV (której czčĤciĈ jest GC), w przypadku doĤwiadczenia nazywanego referencyjnym:
- koszt inwestycji od 10 do 15 M€/km (dla Inİynierii LĈdowej
i Wodnej: od 3 do 5 M€/km),
- koszty utrzymania od 40 do 60 k€/km rocznie (dla Inİynierii
LĈdowej i Wodnej koszty te sĈ bardzo niewielkie),
- koszty wymiany takiego samego rzčdu, co koszty obsãugi technicznej.
Projektant zobowiĈzany jest do rozwaİenia, z zachowaniem zasad
sztuki technicznej, zastosowania urzĈdzeę, których utrzymanie jest
moİliwe bez ograniczenia eksploatacji kolejowej. Dla przykãadu, wytyczne techniczne, w przypadku zbocza wyİszego niİ 12 m, jako alternatywč dla terasy burzowej, przewidujĈ koniecznoĤþ zastosowania
ãawy torowiska z moİliwoĤciĈ ruchu dla pojazdów obsãugi technicznej.
W ten sposób, osoba zajmujĈca sič utrzymaniem technicznym, posiada swobodny dostčp do urzĈdzeę, a w razie „zabrania” zbocza (osuwisko), posiada moİliwoĤþ interwencji zmniejszajĈcej zakãócenia ruchu
kolejowego. Funkcja ãawy torowiska moİe byþ poãĈczona z funkcjĈ
odwodnieniowĈ, tworzĈc w ten sposób rodzaj kinety przepãywowej.
W projekcie naleİy równieİ uwzglčdniþ konsekwencje ewentualnej
awarii urzĈdzenia dla bezpieczeęstwa ruchu kolejowego. Moİe pojawiþ sič ryzyko erozji podsypki, w przypadku wylewu kinety. Naleİy
wičc sprawdziþ niekorozyjnoĤþ podsypki, przy natčİeniu 1.8 Qprojekt
(Qprojekt = natčİenie odpowiadajĈce Ĥredniej przyjčtej przy wymiarowaniu w czasie „normalnego” funkcjonowania).
Na podstawie tego przykãadu, widaþ dobrze wzglčdnĈ równowagč
pomičdzy róİnymi ograniczeniami naprawialnoĤci, bezpieczeęstwa
oraz optymalnego funkcjonowania struktur podãoİa. W momencie odstčpstwa od doĤwiadczenia referencyjnego lub, od doĤwiadczeę opisanych w dokumentach Zapytania Ofertowego, inwestor musi postawiþ
sobie pytanie o konsekwencje tego odstčpstwa, rozwaİajĈc:
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- aspekt ekonomiczny, zgodnie z rozwaİaniami LCC, znajdujĈcymi sič w dokumentach kontraktowych,
- podejĤcie typu FDMS, z zachowaniem spójnoĤci wszystkich elementów w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Inİynierii Kolejowej.
Bez wzglčdu na wybrany montaİ, przez SNCF (Société Nationale de
Chemin de Fer Francais - Francuskie Koleje Paęstwowe) jako Upowaİnionego ZarzĈdcč Infrastruktury w imieniu RFF (Reseau Ferré de
France - Francuska Sieþ Kolejowa), PPP we Francji czy LGV za granicĈ, zapewnienie obsãugi technicznej linii LGV wiĈİe sič z wielkĈ odpowiedzialnoĤciĈ. Celem odpowiedzialnego za utrzymanie techniczne
linii jest posiadanie infrastruktury, odpowiadajĈcej dwóm punktom
z poprzedniego akapitu. Kolejny przykãad uruchomienia obsãugi technicznej nowej linii Rhin-Rhône pokazuje moİliwoĤþ owocnej wspóãpracy pomičdzy RFF (Reseau Ferré de France - Francuska Sieþ Kolejowa)
a SNCF (Société Nationale de Chemin de Fer Francais - Francuskie
Koleje Paęstwowe)

4. Rozpoczčcie procesu obsãugi technicznej nowej linii RhinRhône (LN7)
LGV RHIN-RHONE jest projektem linii duİej prčdkoĤci o dãugoĤci 140 km, która ãĈczy Burgundič (Villers les Pots 30 km od Dijon)
z AlzacjĈ (Petit Croix 45 km od Mulhouse). Przebiega przez znacznĈ
czčĤþ regionu Franche Comté, zatrzymujĈc sič na nowo powstaãych
stacjach Besançon-TGV i Belfort-Montbéliard-TGV. Jazda z prčdkoĤciĈ 320 km/h pozwala na pokonanie trasy z Dijon do Mulhouse w ciĈgu okoão jednej godziny. PierwszĈ fazč budowy tej linii LGV
powierzono dwóm generalnym wykonawcom. Prace inİynierii lĈdowej
i wodnej rozpoczčãy sič jesieniĈ 2006 roku i zakoęczyãy sič na poczĈtku 2010 roku. Nawierzchnia kolejowa zostaãa ukoęczona w styczniu
2011 roku, po zespawaniu ostatniego odcinka szyny przez Premiera,
François Fillon. Uruchomienie linii jest przewidziane na 11 listopada
2011. Wspóãpraca RFF (Reseau Ferré de France - Francuskej Sieci
Kolejowej) z SNCF (Société Nationale de Chemin de Fer Francais Francuskimi Kolejami Paęstwowymi) przy projekcie LGV RHIN-RHONE jest owocem opierania sič na doĤwiadczeniu z uruchomienia linii
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LGV Est Européenne w czerwcu 2007 roku, kiedy to poprawa warunków obsãugi technicznej linii zostaãa uznana za niezbčdnĈ, aby:
- z jednej strony, wziĈþ udziaã w opracowaniu peãnej dokumentacji administracyjnej i technicznej dla Krajowego Urzčdu ds.
Bezpieczeęstwa Kolejowego (EPSF),
- z drugiej strony, scaliþ postrzeganie funkcji obsãugi technicznej
z realizacjĈ prac konstrukcyjnych,
- w koęcu, w dniu uruchomienia, znaleĮþ sič na pozycji pozwalajĈcej na rozpoczčcie procesu utrzymania technicznego, zgodnego z przepisami (zbiór parametrów nadzoru nad urzĈdzeniami).

Rys. 1. Widok na budowč LGV na odcinku B3

Z tego powodu RFF uznaãa za konieczne przez caãy okres budowy
linii, aİ do jej przekazania upowaİnionemu zarzĈdcy infrastruktury
(GID: tutaj SNCF - Dyrekcja ds. Infrastruktury) dodanie zaleceę GID
po to, aby od razu uwzglčdniþ ograniczenia, zwiĈzane z utrzymaniem
infrastruktury. W ten sposób, od poczĈtku fazy realizacji (REA), GID
(upowaİniony zarzĈdca infrastruktury) kojarzony byã z:
- powstaniem specyﬁkacji technicznej odnoszĈcej sič do zgodnoĤci DOE (dossier d’ouvrage exécuté - dokumentacji dotyczĈcej
wykonywanej budowli) z DIUO (dossier d’intervention ultérieure
sur ouvrage - dokumentacjĈ dotyczĈcĈ póĮniejszych konserwacji
na terenie budowli), dokumentami kluczowymi dla póĮniejszego
dobrego jakoĤciowo utrzymania technicznego,
- informacjĈ o robotach ziemnych przy niektórych specyﬁcznych
budowlach,
- wstčpnym odbiorem budowli ziemnych,
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- zdeﬁniowaniem listy budowli ziemnych wraİliwych (budowli,
które powinny byþ przedmiotem specjalnego nadzoru po uruchomieniu linii: pod wzglčdem ich historii, ich konﬁguracji, odrčbnoĤci geologicznej lub geotechnicznej,...),
- zdeﬁniowaniem budowli oraz niezbčdnych narzčdzi, z uİyciem
których konieczna jest kontynuacja nadzoru technicznego po
zakoęczeniu fazy inİynieryjnej prac konstrukcyjnych,
- kontynuacjĈ nadzoru nad budowlami ziemnymi pomičdzy koęcem fazy inİynieryjnej a przekazaniem GID linii,
- sporzĈdzeniem kart informacyjnych oraz przeprowadzeniem
szczegóãowej kontroli poczĈtkowej wraİliwych budowli ziemnych,
- udziaãem w opracowaniu zbioru wytycznych do nadzoru podziemnych jam.
Praca wstčpna do wykonania przez GID polegaãa na uĤwiadomieniu
wszystkim uczestnikom projektu (RFF - AMOT - MOE Tx - MOE Etudes - entreprises) koniecznoĤci uwzglčdnienia, w trakcie projektowania i wykonywania robót, ograniczeę zwiĈzanych z obsãugĈ technicznĈ linii. RzeczywiĤcie, po uruchomieniu linii, utrudniony dostčp, brak
moİliwoĤci interwencji z torowiska kolejowego, ograniczenia zwiĈzane
z geometriĈ poziomu torów, których dokãadnoĤþ milimetrowa, powodujĈ koniecznoĤþ ograniczenia do minimum póĮniejszych interwencji
konserwacyjnych, lub, jeĤli majĈ one miejsce, zminimalizowania ich
wpãywu na ruch kolejowy.
Uzgodnienia dotyczyãy:
• po uruchomieniu linii budowle ziemne powinny byþ stabilne
- ograniczenie osiadania poza okresem zagčszczenia w przypadku budowli na gruncie ĤciĤliwym,
- brak ruchów budowli, kontrolowanych za pomocĈ pomiarów
odchylenia.
PrčdkoĤþ ruchu kolejowego (320 km/h) wymaga, aby wyrównanie poziomu torów posiadaão dokãadnoĤþ do okoão milimetra oraz,
aby İaden wylew, osuwanie sič materiaãów, ani spadajĈce kamienie i bloki, nie wystawaãy poza zarys skrajni kolejowej. W przeciwnym razie, w celu utrzymania równego poziomu torów, moİe okazaþ
sič konieczna dodatkowa obsãuga techniczna, powodujĈc dodatkowe
koszty, a w konsekwencji, przedwczesnĈ degradacjč podsypki, a wičc
równieİ czčstsze jej wymianč.
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SzczególnĈ uwagč zwrócono na wykoęczenia: nachylenie waãów
ziemnych na zewnĈtrz jest waİne dla prawidãowego odpãywu wód opadowych; w przeciwnym razie moİe dojĤþ do wsiĈkania wody, powodujĈcego wywierzyska w zboczu a nawet osuwanie wykopu.
Geometria szczytu nasypów nie moİe zawieraþ uskoków, uãatwiajĈcych zatrzymanie wody. Musi ona umoİliwiaþ wodom opadowym
z torowiska kolejowego ãatwe odpãywanie na zewnĈtrz.

Rys. 2. Przypãyw wody do podnóİa nasypu z osuwiskiem powierzchniowym

Osuwiska powierzchniowe muszĈ zostaþ naprawione natychmiast,
jeszcze w fazie robót ziemnych, za pomocĈ mat lub gwoĮdzi, gdyİ
wszelka póĮniejsza interwencja w fazie eksploatacji linii kolejowej,
jest duİo bardziej skomplikowana. Podobnie jest w przypadku trwaãoĤci boków fosy, które muszĈ zostaþ naprawione w celu unikničcia
wszelkiego zatrzymania wody w ukãadach odwadniajĈcych.

Rys. 3. Poszerzenie szczytu nasypu
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Utrzymanie dostčpu wnčk do zatrzymywania kamieni jest kluczowe i wiĈİe sič z odwoãaniem do doĤwiadczeę pierwszych linii LGV,
kiedy urzĈdzenia te zostaãy skonstruowane bez wystarczajĈcej troski
o ich póĮniejsze utrzymanie.

Rys. 4. Wpãyničcie wody na boki fosy spowodowaão osãabienie ich trwaãoĤci

Rys. 5. Wnčka do zatrzymywania kamieni z dostčpem dla celów obsãugi
technicznej
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• koniecznoĤþ stworzenia skutecznych i moİliwych do utrzymania budowli drenujĈcych i odwadniajĈcych
- biegu wody z drenaİu, z koniecznoĤciĈ utrzymania technicznego w czasie caãego İycia budowli, z preferencjĈ fos obudowanych,
- ciĈgãoĤci hydraulicznej budowli (naleİy unikaþ kolan, które
mogĈ powodowaþ w niektórych przypadkach zadziwiajĈcĈ
erozjč),
- jeĤli chodzi o dziaãania sãuİb utrzymania technicznego, po
wypadku, do którego doszão, odwoãano sič do doĤwiadczenia
i stwierdzono koniecznoĤþ okreĤlenia minimalnej Ĥrednicy
oraz bardziej niekorzystnej opcji wymiarowania,
- w celu zapewnienia ãatwoĤci utrzymania drenaİu zbocza
wykopu, zostaãy utworzone kinety dostčpne dla utrzymania
(CAPE); w przypadku osuwania terenu, kinety te mogĈ stanowiþ lepszĈ wnčkč niİ zwykãa fosa lub pobocze,
- dodatkowo, wszystkie gruntowe urzĈdzenia drenujĈce, muszĈ byþ dostčpne dla ich regularnej obsãugi technicznej, posiadajĈc wejĤcia, wãazy, pokrywy, niezakãócajĈce ruchu kolejowego.

Rys. 6. KĈt prosty pomičdzy fosĈ na szczycie a kanaãem odpãywowym
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Rys. 7. Zatoka znajdujĈca sič na poziomie kinety CAPE

• zarzĈdzanie ryzykiem powstania zapadlisk
Poniewaİ Jura znana jest z wystčpowania licznych skrasowiaãych
wapiennych poziomów geologicznych, problem zapadlisk byã uwzglčdniony od poczĈtku projektu. Skãadaã sič z kilku faz badaę, które pozwoliãy na okreĤlenie ryzyka zapadlisk (duİe, Ĥrednie, sãabe) przed
rozpoczčciem robót ziemnych; W fazie robót ziemnych, prowadzono
protokóã rozpoznania, jednolity dla MOE i dostosowany do zaobserwowanych oznak, zawierajĈcy ewentualne pojawienie sič oznak zapadliska, aspekt geoﬁzyczny oraz badanie oznak, które pojawiãy sič przed
analizĈ problemu.
Dla kaİdej oznaki zapadliska, utworzono specjalnĈ kartč, istniejĈcĈ
aİ do ewentualnego usuničcia problemu, w przypadku jego potwierdzenia. Pod koniec etapu prac z zakresu inİynierii lĈdowej i wodnej,
ponownie dokonuje sič oceny ryzyka wgãčbienia, w Ĥwietle wniosków
z fazy robót ziemnych (oznaki, rozpoznanie i usuničcie). Aby ograniczyþ ewentualny rozwój krasów po uruchomieniu linii, we wszystkich
strefach okreĤlonych podczas oceny ryzyka, przeprowadza sič uszczelnianie fos. Dodatkowo, w niektórych budowlach odkryto aktywne kanaãy krasowe, które zostaãy zabezpieczone i wyposaİone tak, aby byãy
dostčpne prze caãy okres eksploatacji linii kolejowej, w celu czuwania
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nad ich prawidãowym funkcjonowaniem. W ten sposób, trzy budowle
zostaãy wyposaİone we wãazy i drabiny. Na poziomie nasypu, bčdzie
równieİ nadzorowane wywierzysko pod podãoİem tej budowli. Ponadto, wnčki do zatrzymywania kamieni, znajdujĈce sič na obszarach
krasowych, zostaãy caãkowicie lub czčĤciowo uszczelnione za pomocĈ ulepszonej pospóãki.

Rys. 8. DostčpnoĤþ do krasów i oznaki krasowe w skalistym wykopie

Wnioski

W artykule wykazano koniecznoĤþ uwzglčdnienia pojčþ FDMS
w trakcie projektowania linii LGV, zwãaszcza w dziedzinie inİynierii
lĈdowej i wodnej. Przekazanie infrastruktury upowaİnionemu ZarzĈdcy, które oparte jest mičdzy innymi na niniejszym podejĤciu, jest
ãatwiejsze, jeĤli osoba odpowiedzialna za obsãugč technicznĈ linii jest
w niĈ szybko wdroİona. Funkcja pomocy RFF w budowie linii LGV
RHIN-RHONE sprowadzaãa sič czasami do polecenia lub uzasadnienia zastosowania obowiĈzujĈcego zbioru wytycznych projektowych.
W niektórych przypadkach umoİliwiãa równieİ zwrócenie uwagi na
zasadnicze problemy, których nie wszyscy uczestnicy projektu sĈ
Ĥwiadomi:
- problem dostčpu dla obsãugi technicznej,
- dostčpnoĤþ do ukãadów odwadniajĈcych,
- bezpieczeęstwo personelu,
- dãugoterminowĈ obsãugč technicznĈ budowli hydraulicznych,
a szczególnie fos.

Talfumière V., Terpereau J-M.

544

Jeden punkt zostaã potraktowany szczegóãowo, a mianowicie wykorzystanie ziemi uprawnej na matč drenujĈcĈ. Zostaão to uzasadnione odwoãaniem sič do doĤwiadczenia linii LGV Est Européenne,
gdzie stwierdzono liczne nieprawidãowoĤci po zastosowaniu maty nieprzykrytej. DysponujĈc znajomoĤciĈ tego tematu, RFF podjčãa decyzjč w odniesieniu do problemu. Dziaãanie to ma na celu maksymalne
ograniczenie pojawienia sič problemów trwaãoĤci budowli oraz problemów natury hydraulicznej w pierwszych latach İycia budowli ziemnej. Trzeba jednak wiedzieþ, İe tworzenie projektu liniowego stanowi
„ranč” dla gruntu i podczas pierwszych lat obsãugi technicznej nastčpuje przywrócenie naturalnej równowagi. Spojrzenie na wszystkie
wybudowane linie LGV pokazuje, İe w pierwszym, po ukoęczeniu budowy, okresie zaburzeę pogodowych, wiele budowli bčdzie ewoluowaão (czasem aİ do caãkowitego zniszczenia), natomiast nastčpne lata,
statystycznie okoão 10 lat po uruchomieniu linii, bčdĈ duİo mniej obﬁtowaãy w tego typu wypadki.
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TAKEN INTO ACCOUNT IN THE MANAGEMENT
OF THE PROJECTS OF HIGH-SPEED-LINE
OF ASPECTS FDMS (RELIABILITY - AVAILABILITY MAINTAINABILITY - SAFETY) IN CIVIL ENGINEERING
Summary
The construction of a High-speed-line is based on constraints of
economic optimization, which impact a technical optimization; this
one does not have to forget the necessity of taking into account
the later maintenance of the infrastructure. For that, the notion of
FDMS was also developed in the ﬁeld of the civil engineering; an
example of consideration of these notions is developed within the
framework of the construction of the LGV RHIN-RHÔNE.

Keywords: designing, high-speed railway line
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Streszczenie
W artykule omówiono istniejĈce systemy kolei magnetycznej,
niezrealizowane projekty poãĈczeę miast europejskich, studia celowoĤci budowy poãĈczeę mičdzynarodowych oraz projekty i koncepcje rozwoju kolei magnetycznej na innych kontynentach.
Sãowa kluczowe: kolej magnetyczna, Transrapid, JR Maglev

1. Wprowadzenie
Obserwowany obecnie na Ĥwiecie dynamiczny rozwój konwencjonalnych kolei duİych prčdkoĤci oraz bliska perspektywa eksploatacji linii z prčdkoĤciami co najmniej 360 km/h lub wičcej, ograniczyãy
w ostatnim okresie zainteresowanie rozwojem niekonwencjonalnego
transportu, jakim jest kolej magnetyczna.
Warto przypomnieþ, İe w Europie poczĈtki badaę, które doprowadziãy do praktycznych zastosowaę tych kolei sičgajĈ lat 30-tych ubiegãego wieku.
W Niemczech Herman Kemper opatentowaã szereg rozwiĈzaę dotyczĈcych unoszenia elektromagnetycznego, które wykorzystano póĮniej do opracowania koncepcji pojazdu z zawieszeniem magnetycznym
i zaprojektowania oraz budowy obecnego systemu Transrapid.
PoczĈwszy od 1965 r. w Niemczech rozpoczčto badania wariantów
rozwiĈzaę z zawieszeniem elektrodynamicznym oraz z zastosowaniem
magnesów trwaãych w poãĈczeniu z napčdem za pomocĈ silników liniowych. Dzički budowie okrčgu doĤwiadczalnego w Emsland moİli1 prof. dr hab. inĔ. Politechnika Warszawska, Miödzynarodowa WyĔsza Szkoäa Logistyki i Transportu we Wrocäawiu, e-mail: kaztowpik@poczta.
onet.pl
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we byão wykonywanie jazd doĤwiadczalnych i osiĈgničcie przez pojazd
z zawieszeniem magnetycznym prčdkoĤci 450 km/h.
W Japonii rozpoczčto równieİ badania nad kolejĈ magnetycznĈ
stawiajĈc sobie za cel podwojenie prčdkoĤci jazdy osiĈganych wówczas przez konwencjonalne koleje. OpracowujĈc pojazd z zawieszeniem elektrodynamicznym wykorzystano zjawisko nadprzewodnictwa
(wedãug koncepcji amerykaęskich naukowców: Powella i Danby’ego).
Dopiero w 1989 roku wybudowano w okrčgu Yamanashi odcinek doĤwiadczalny (w 80% przebiegajĈcy w tunelach). Zakãadano przy tym,
İe bčdzie on stanowiã fragment nowej linii kolei magnetycznej ãĈczĈcej
Tokio z OsakĈ. Na odcinku tym osiĈgničto prčdkoĤþ 552 km/h. Dalsze studia i badania nad systemem JR Maglev sĈ obecnie kontynuowane przez koleje japoęskie i Japoęski Instytut Naukowo-Badawczy
Kolejnictwa [3].
Obecnie istniejĈ wičc dwa zasadnicze systemy kolei magnetycznej
- japoęski Maglev oraz niemiecki Transrapid.
Charakterystycznymi cechami kolei magnetycznej jest zawieszenie
pojazdu nad torem bez poĤrednictwa kóã, a wičc równieİ bez wspóãpracy z szynami oraz napčd z indukcyjnym silnikiem liniowym, róİniĈcym sič tym od normalnego silnika indukcyjnego, İe rozcičty stojan i wirnik sĈ rozwiničte na pãaszczyĮnie.
W systemie Transrapid uzwojenie pierwotne (stojan) jest rozãoİone
wzdãuİ toru, a uzwojenie wtórne (wirnik) umieszczone w pojeĮdzie.
Wskutek zasilania uzwojenia pierwotnego prĈdem zmiennym indukowany jest prĈd w uzwojeniu wtórnym i powstaje moment pociĈgowy
powodujĈcy poruszanie sič pojazdu wzdãuİ toru. Ze wzglčdu na przenoszenie bez tarcia siãy pociĈgowej teoretycznie nie ma ograniczeę
prčdkoĤci jazdy. W systemie tym unoszenie pojazdu na wysokoĤci
10 mm ponad torem zapewniajĈ siãy przyciĈgania pomičdzy elektromagnesami umieszczonymi pod podãogĈ pojazdu (uzwojenie wtórne),
a uzwojeniem pierwotnym umieszczonym pod konstrukcjĈ prowadzĈcĈ pojazd. Jego statecznoĤþ i utrzymanie w pionie jest moİliwe dzički
elektromagnesom umieszczonym na wsporniku pojazdu, obejmujĈcym uzwojenie pierwotne umieszczone na krawčdziach konstrukcji
toru.
W systemie JR Maglev uzwojenie pierwotne jest umieszczone w pojeĮdzie, a wtórne uãoİone wzdãuİ toru. W tym przypadku energia
elektryczna musi byþ dostarczana do pojazdu. Uzwojenie pierwotne
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w rozwiĈzaniu japoęskim stanowiĈ magnesy nadprzewodzĈce (cewki)
wytwarzajĈce silne pole magnetyczne. WspóãpracujĈ z nimi umieszczone w torze elektromagnesy napčdowe powodujĈce ruch pociĈgu
oraz elektromagnesy unoszĈce pojazd na wysokoĤci ok. 100 mm nad
torem i stabilizujĈce jego poãoİenie. Zmiana czčstotliwoĤci prĈdu zasilania umoİliwia zmianč prčdkoĤci pojazdu. W systemie japoęskim
niezbčdny jest ukãad jezdny sãuİĈcy do prowadzenia pojazdu w zakresie prčdkoĤci do 100 km/h.
WĤród zalet kolei magnetycznej najczčĤciej wymienia sič:
- brak tarcia mičdzy koãami pojazdu i szynami,
- bezpieczeęstwo poruszania sič pojazdu po torze z wyeliminowaniem takich zjawisk jak utrata statecznoĤci;
- uãatwione trasowanie przebiegu linii (mniejsze ãuki poziome oraz
pochylenia podãuİne proﬁlu do 10%);
- osiĈganie prčdkoĤci jazdy rzčdu 400 -450 km/h,
- skrócenie czasu oraz drogi potrzebnej do osiĈgničcia peãnej
prčdkoĤci jazdy, bez przekraczania dopuszczalnych przyĤpieszeę dziaãajĈcych na pasaİera.
Do niekorzystnych cech kolei magnetycznej zalicza sič w wičksze
o ponad 40% koszty infrastruktury w stosunku do tradycyjnej kolei
w przypadku prowadzenia trasy w poziomie terenu, oraz o ok. 10%
przy trasowaniu w terenie górzystym. Przewidywany jest równieİ
wzrost kosztów eksploatacji o 52% oraz utrzymania o ok. 25%. Równieİ koszt pojazdów kolei magnetycznej byãby czterokrotnie wyİszy
[1], [2].
Zãoİona konstrukcja rozjazdów wymaga od 8 do 10 razy dãuİszego
czasu przestawiania pociĈgu, a tym samym wydãuİenia czasów ustawiania i likwidacji drogi przebiegu. Utrudnione bčdĈ równieİ operacje
ãĈczenia i zmiany skãadów, wymagajĈce projektowania wydzielonych
ukãadów torowych z koniecznoĤciĈ przeãĈczania zasilania.
Liczne porównania kolei magnetycznej z tradycyjnĈ kolejĈ duİych prčdkoĤci czčsto trudno oceniaþ w sposób caãkowicie obiektywny i uwzglčdniajĈcy wszystkie warunki eksploatacji tych systemów.
Porównania pociĈgu ICE z pociĈgiem Transrapid wskazujĈ przede
wszystkim na wady tego ostatniego, potrzebnĈ znacznie wičkszĈ moc
napčdu oraz wičksze zuİycie energii.
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2. Niezrealizowane europejskie projekty budowy kolei magnetycznej
Najwičkszym, dotychczas nie zrealizowanym projektem linii kolei
magnetycznej jest poãĈczenie Berlina (dworzec Lehrter) z dworcem
gãównym w Hamburgu (rys. 1). Na linii dãugoĤci 292 km przewidziano budowč trzech stacji (Moorﬂeet na 7 kilometrze, Schwerin na 99
kilometrze oraz Spandau na 278 kilometrze.) Trasa miaãa przebiegaþ
w poziomie terenu na dãugoĤci 76 km a na pozostaãej czčĤci ponad
terenem. Przewidywano maksymalny czas przejazdu – 60 min., przy
51 pociĈgach na dobč prowadzonych w jednym kierunku (do trzech
pociĈgów na godzinč).

Rys. 1. Projektowane poãĈczenie kolejĈ magnetycznĈ Transrapid Berlina
z Hamburgiem
1-trasa kolei magnetycznej, 2-stacje, 3-linie kolejowe, 4-autostrady

Przedmiotem licznych studiów byão równieİ zastosowanie kolei
magnetycznej do powiĈzania centrów europejskich miast z lotniskami. Do zaawansowanych projektów zaliczyþ naleİy poãĈczenie dworca
gãównego w Monachium z lotniskiem (rys. 2). PoãĈczenie to o dãugoĤci
38,5 km miaão przewoziþ blisko 8 mln pasaİerów. Przewidywano eks-
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ploatacjč 5 pociĈgów, kaİdy zãoİony z trzech sekcji zabierajĈcych do
320 pasaİerów. Czas przejazdu nie przekraczaãby 10 min.

Rys. 2. PoãĈczenie kolejĈ magnetycznĈ dworca kolejowego w Monachium
z lotniskiem

Rozwaİano równieİ celowoĤþ poãĈczenia Düsseldorfu z Dortmundem (odcinek dãugoĤci 212 km), a w Holandii poãĈczenie sieciĈ kolei
magnetycznej Amsterdamu, Leidy, Hagi, Rotterdamu, Goudy i Utrechtu (rys. 3).
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Rys. 3. Projektowane poãĈczenie kolejĈ magnetycznĈ kilku miast holenderskich z lotniskiem Schiphol

3. Europejskie studia nad rozwojem kolei magnetycznej
Przeciwnicy budowy oddzielnego systemu kolei magnetycznej wyraİajĈ opinie, İe przy wičkszych kosztach budowy i eksploatacji skrócenie czasu podróİy o ok. 20% przy zwičkszonych opãatach za przejazd nie uzasadniajĈ ekonomicznie wprowadzenie nowego systemu,
szczególnie w przypadku obsãugi ruchu regionalnego. Moİe to byþ
uzasadnione jedynie przy poãĈczeniach dalekobieİnych, gdzie moİna
oczekiwaþ wičkszego skrócenia czasu przejazdu. Podobnie nie przewidywano w wičkszym stopniu przejčcia przez kolej magnetycznĈ przewozów towarowych.
UwzglčdniajĈc trudnoĤci powiĈzania z istniejĈcĈ sieciĈ kolei tradycyjnych wyraİane sĈ niekiedy opinie o marginalnym znaczeniu kolei
magnetycznej i o potrzebie ograniczenia jej zastosowaę do poãĈczenia
znacznie oddalonych od siebie aglomeracji.
Studia nad celowoĤciĈ wprowadzenia kolei magnetycznej systemu
Transrapid w Niemczech prowadzono od 1984 r. Dotyczyãy one, zarówno przewozów pasaİerskich, jak i towarowych. CelowoĤþ wprowadzenia kolei magnetycznej rozpatrywano analizujĈc istniejĈcy w kraju
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system transportu lĈdowego i lotniczego uznajĈc za niezwykle istotne potrzebč zintegrowania nowego systemu z istniejĈcymi systemami transportowymi, poniewaİ wedãug opinii czčĤci specjalistów nie
powinien byþ to system wyodrčbniony. SzczególnĈ uwagč zwracano
na wybór miejsc dostčpu do kolei magnetycznej (zwãaszcza w centralnych dzielnicach miast) i sposobów powiĈzania z innymi systemami
w punktach majĈcych znaczenie zarówno dla przewozów pasaİerskich, jak i towarowych.
W dalszych latach analizy dotyczyãy m.in. wariantów poãĈczeę
Hamburga z Hanowerem i Monachium, Essen z Bonn, Saarbrücken
z Mannheim oraz Hamburga i Berlina z Budapesztem i Salonikami
(rys. 4).

Rys. 4. Analizowane kierunki przebiegu linii kolei magnetycznej w Europie
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Analizy poãĈczeę Hamburga z MoskwĈ i Kijowem doprowadziãy do
wniosku, İe brak jest wystarczajĈco wiarogodnych danych umoİliwiajĈcych uzasadnienie celowoĤci projektowania wymienionych poãĈczeę, jakkolwiek uznano za korzystne prognozy rozwoju krajów Europy Wschodniej. Wskutek tego, do dalszych analiz wybrano kierunek
Hamburg - Berlin - Budapeszt.
PodstawĈ tych analiz byãa ocena prognostyczna ruchu pasaİerskiego i towarowego na podstawie danych o zaludnieniu, produkcie
krajowym brutto oraz stopniu motoryzacji dla okresu 1995-2015.
W przypadku przewozów pasaİerskich uwzglčdniano wskaĮniki ruchliwoĤci, odlegãoĤci przejazdów, wybór Ĥrodka transportu itp. W ocenach ewentualnych przewozów towarowych uwzglčdniano równieİ
aktywnoĤþ gospodarczĈ regionów, strukturč towarów, logistykč oraz
aspekty wspóãpracy mičdzynarodowej.
Obok oceny moİliwoĤci powiĈzania z istniejĈcymi ukãadami komunikacyjnymi oszacowano równieİ efekt odciĈİenia istniejĈcych linii
komunikacyjnych przy równolegãym do nich prowadzeniu trasy kolei
magnetycznej.
Jako podstawowy wariant wybrano poãĈczenie: Hamburg - Berlin
- Drezno - Praga - Wiedeę - Budapeszt z dostčpem do lotnisk w Berlinie i Wiedniu. Przejazd kolejĈ magnetycznĈ na tej trasie trwaãby od
4 do 5 godzin, wobec obecnego czasu jazdy 10 - 13 godzin. Oceniono,
İe kolej magnetyczna przejmie, przede wszystkim podróİe sãuİbowe
oraz wyjazdy prywatne zwiĈzane z urlopami. Za racjonalne odlegãoĤci
przewozu dla kolei magnetycznej uznano odlegãoĤci mieszczĈce sič w
przedziale 400 – 1700 km.
W wyniku studiów stwierdzono, İe w przewozach pasaİerskich
gãównĈ korzyĤciĈ bčdzie skrócenie czasu jazdy. UwzglčdniajĈc jednakİe czasy dojĤcia oraz przesiadki, przy wyİszych kosztach podróİy
moİna dojĤþ do wniosku, İe kolej magnetyczna stanowi rozwiĈzanie
porównywalne z pociĈgami ICE.
Analiza przewozów towarowych wskazuje, İe szczególnie korzystny
bčdzie przewóz drobnicy, ãadunków o duİej wartoĤci oraz ãatwo psujĈcych, to znaczy przejčcie usãug wykonywanych obecnie przez szybkie
pociĈgi towarowe (np. Overnight- Express, Parcel-Intercity, TGV-Postal).
Obecnie opracowuje sič równieİ koncepcje budowy kolei z zawieszeniem magnetycznym pojazdami poruszajĈcymi sič tunelem, w wa-

KOLEJ MAGNETYCZNA - PERSPEKTYWY ROZWOJU

553

runkach podciĤnienia z prčdkoĤciami znacznie wičkszymi od obecnie
osiĈganych. MajĈ to byþ poãĈczenia Zurichu z LozannĈ (Swissmetro)
oraz Lyonu z Monachium i Wiedniem (Eurometro) (rys. 5).

Rys. 5. Wizja budowy „Eurometra” ãĈczĈcego Lyon z Monachium i Wiedniem

Koleje rosyjskie w kooperacji z ﬁrmĈ Siemens i ﬁrmami poãudniowokoreaęskimi przystčpujĈ juİ obecnie do budowy pojazdów mogĈcych
sič poruszaþ sič z prčdkoĤciĈ 1000 km/h. Pojazdy te bčdĈ wykorzystane, zarówno w przewozach pasaİerskich, jak i towarowych. Równieİ
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rozwaİana jest budowa linii stanowiĈcej poãĈczenie Moskwy z Berlinem przez Kijów i Warszawč. Inwestycja ta wspóãﬁnansowana przez
Gazprom byãaby powiĈzana z budowĈ gazociĈgu ukãadanego zgodnie
z przebiegiem trasy, pod konstrukcjĈ toru kolei magnetycznej.
Dla odlegãej perspektywy czasowej rozwaİana jest równieİ koncepcja poãĈczenia Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi kolejĈ
magnetycznĈ poruszajĈcĈ sič w rurze, warunkach podciĤnienia (tzw.
tunelem transatlantyckim) z prčdkoĤciami blisko 9000 km/h.

4. Koleje magnetyczne w krajach pozaeuropejskich
Pierwszy odcinek kolei magnetycznej oddany do normalnej eksploatacji zbudowano w Chinach. Jest nim poãĈczenie stacji metra Longyang w Szanghaju z lotniskiem Pudong (rys. 6). Odcinek ten, na którym pociĈg magnetyczny moİe rozwijaþ prčdkoĤþ do 430 km/h zostaã
oddany do eksploatacji w 2003 r. Na linii kursujĈ trzy pociĈgi, kaİdy
zãoİony z 6 sekcji, przy czym odstčpy czasu miedzy pociĈgami wynoszĈ ok. 10 min. Zgodnie z prognozami przewozy osiĈgnčãy 10 mln
pasaİerów.

Rys. 6. Eksploatowana linia kolei magnetycznej ãĈczĈca stacjč metra
w Szanghaju z lotniskiem
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W przyszãoĤci rozpatruje sič moİliwoĤþ budowy linii kolei magnetycznej ãĈczĈcej Pekin z Szanghajem (rys. 7).

Rys.7. Planowany przebieg linii kolei magnetycznej ãĈczĈcej Pekin
z Szanghajem

IstniejĈ równieİ plany budowy linii kolei magnetycznych w Stanach Zjednoczonych (np. poãĈczenie Waszyngtonu z Baltimore, centrum Pittsburga z lotniskiem, Los Angeles z San Francisko i San Diego itp.)
W Japonii podjčto decyzjč o budowie 550 km linii kolei magnetycznej w systemie RJ Maglev ãĈczĈcej Tokio z OsakĈ (rys. 8) kosztem 180 mld euro. PoczĈtek realizacji inwestycji nastĈpi za trzy lata.
Przewiduje sič, İe pierwszy 290 km odcinek z Tokio do Nagoyi otwarty
bčdzie w 2027 r. CzčĤciĈ trasy w 68% przebiegajĈcej w tunelach bčdzie istniejĈcy obecnie 18 km odcinek doĤwiadczalny, który zostanie
przedãuİony o 24 km. Przy maksymalnej prčdkoĤci 500 km/h czas
przejazdu z Tokio do Nagoyi wyniesie 40 minut, a do Osaki 67 minut.
Obecnie wykonywane sĈ analizy Ĥrodowiskowe oraz konstruowane pojazdy serii Maglev 1.0. Nowy pociĈg zãoİony bčdzie z dwóch wagonów
czoãowych, o przedniej czčĤci wydãuİonej do 15 m, w celu ograniczenia haãasu podczas wjazdu do tunelu, oraz 3 wagonów Ĥrodkowych.

556

Towpik K.

Rys. 8. Kolej magnetyczna w Japonii
a. Widok pociĈgu JR Maglev, b. projektowany przebieg trasy ãĈczĈcej Tokio z OsakĈ

Równieİ w Australii opracowuje sič projekty poãĈczeę duİych miast
liniami kolei magnetycznej.
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5. Podsumowanie
Wobec szybkiej rozbudowy linii kolei duİych prčdkoĤci w Europie
i na Ĥwiecie koleje magnetyczne pozostajĈ na razie w sferze projektów
i nowych koncepcji czčsto znacznie wyprzedzajĈcych obecny poziom
techniki transportowej.
Wydaje sič, İe w Europie niemiecki system kolei magnetycznej
Transrapid moİe w przyszãoĤci znaleĮþ zastosowanie na terenach duİych aglomeracji, mičdzy innymi do poãĈczenia centrów miejskich
z lotniskami lub terenami wystawowymi, a w przyszãoĤci byþ moİe
równieİ w poãĈczeniach mičdzynarodowych.
W znacznej mierze bčdzie to zaleİeþ od moİliwoĤci obniİenia kosztów budowy, eksploatacji i utrzymania kolei magnetycznej.
Program budowy nowej linii kolei magnetycznej w systemie JR Maglev przyjčty juİ obecnie do realizacji w Japonii oraz podobne zamierzenia rozpatrywane w Chinach, Australii i Stanach Zjednoczonych
stanowiĈ dobra prognozč dla przyszãego rozwoju tego rodzaju transportu. Byþ moİe rozwój ten nastĈpi w dãugim okresie czasu, zaleİnie
od dalszego rozwoju techniki oraz moİliwoĤci powiĈzania systemów
tradycyjnej kolei z liniami kolei magnetycznej.
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MAGLEV TRANSPORT
– PERSPECTIVE FOR DEVELOPMENT
Summary
The existing maglev transport systems, the projects of connections between European cities that have not been executed, feasibility studies for international connections as well as projects and
conceptions of maglev transport development at other continents
have been described in the paper.
Keywords: maglev transport, Transrapid, JR Maglev

Nr 158

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

2011

Jerzy Turkiewicz1

DANE PRZESTRZENNE
DEDYKOWANE PRZEDSIČWZIČCIOM
INFRASTRUKTURALNYM
„PO NOWYM ģLADZIE” NA ETAPIE
DOKUMENTACJI PRZEDPROJEKTOWEJ
Streszczenie
Ogãoszone przez ZamawiajĈcego zamówienie na studium wykonalnoĤci dotyczy projektu nowobudowanej linii kolejowej o dãugoĤci ok. 470 km. ZwiĈzane z tĈ inwestycjĈ m.in. zagadnienia
trasowania linii w terenie i jej oddziaãywanie na Ĥrodowisko o tak
duİej skali nie byãy przedmiotem analiz u ZamawiajĈcego. Z tego
wzglčdu ZamawiajĈcy podjĈã decyzjč o ogãoszeniu zamówienia
w trybie dialogu konkurencyjnego. Realizacja studium wykonalnoĤci pokazaãa zasadnoĤþ tego wyboru. W dziedzinie dotyczĈcej
geodezji i kartograﬁi zastosowano najnowoczeĤniejsze zdobycze
techniki, które umoİliwiãy opracowanie dokumentacji Ĥrodowiskowej i trasowania zgodnie z harmonogramem realizacji studium
wykonalnoĤci.
Sãowa kluczowe: kolej duİych prčdkoĤci, studium wykonalnoĤci, skaning laserowy, ortofotomapa, wektoryzacja, system
GIS, optymalizacja procesu inwestycyjnego

1. Wstčp
Przez wiele lat szeroko analizowane i dyskutowane w Polsce zagadnienie kolei duİych prčdkoĤci doczekaão sič realizacji dopiero po przyjčciu uchwaãy przez Radč Ministrów w grudniu 2008 r., zatwierdzajĈcej „Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami duİych
prčdkoĤci”, któremu nadano rangč dokumentu strategii ponadregio1 Kierownik projektu, MGGP S.A.
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nalnej rzĈdu. Dokument ten stanowiã podstawč do rozpoczčcia i realizacji konkretnych dziaãaę zwiĈzanych z budowĈ nowej linii kolejowej
duİych prčdkoĤci. Zdecydowano, İe istotne dla realizacji tego przedsičwzičcia elementy: trasowanie linii kolejowej, rozwiĈzania techniczne, forma organizacyjno-prawna czy ostateczna wartoĤþ inwestycji
i sposób jej ﬁnansowania bčdĈ przedmiotem analiz studium wykonalnoĤci projektu w ramach prac przygotowawczych. Do realizacji zadaę
w zakresie tych prac wyznaczono zarzĈdcč infrastruktury kolejowej
- spóãkč PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., majĈc na uwadze, İe zapewni ona sprawnĈ i skutecznĈ realizacjč programu. Warto zaznaczyþ, İe
prace przygotowawcze w postaci studium wykonalnoĤci majĈ uzyskaþ
wsparcie ze Ĥrodków Unii Europejskiej w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i ģrodowisko na lata 2007-2013” poprzez
kwaliﬁkacje projektu do projektów kluczowych z VII osi priorytetowej
„Transport przyjazny Ĥrodowisku”.
„Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami duİych
prčdkoĤci” bezsprzecznie wzbudza podziw swojĈ prekursorskĈ wizjĈ
kolejowych przewozów pasaİerskich na miarč XXI wieku, którĈ formuãuje w misji: „Stworzenia systemu Kolei Duİych PrčdkoĤci w Polsce, które dzički zastosowaniu najnowszych technologii kolejowych
oraz zachowaniu najwyİszych standardów Ĥrodowiskowych, stanĈ sič
synonimem nowoczesnej kolei narodowej”. Tak ogromna inwestycja
infrastrukturalna przyczyni sič do:
rozwoju branİ pracujĈcych na rzecz transportu kolejowego poprzez wprowadzenie innowacyjnych technologii kolejowych i wyznaczenie nowych standardów,
zaangaİowania Ĥrodowisk naukowo-badawczych, których zadaniem bčdzie zarówno badanie technicznych i eksploatacyjnych
aspektów kolei duİych prčdkoĤci, jak i uruchomienie programów
nauczania dla zapewnienia odpowiednio wykwaliﬁkowanej kadry,
rozwoju gospodarczego regionów, które poãĈczy sieþ kolei duİych prčdkoĤci,
ograniczenie negatywnego wpãywu transportu pasaİerskiego na
Ĥrodowisko poprzez zwičkszenie udziaãu transportu kolejowego
w przewozach pasaİerskich kosztem transportu lotniczego i samochodowego.
Obiektywnie przedstawiajĈc skalč przedsičwzičcia budowy kolei
duİych prčdkoĤci w Polsce jako ogromnĈ, a jej wpãyw na rozwój kraju

DANE PRZESTRZENNE DEDYKOWANE PRZEDSI¦WZI¦CIOM...

561

jako caãoĤci, jak i jej poszczególnych regionów, na znaczĈcy, nie moİna nie odnieĤþ wraİenia, İe uruchomienie przewozów kolejami duİych prčdkoĤci bčdzie miaão rewolucyjny charakter.
Po tak dãugim wstčpie postawič tezč, wynikajĈcĈ z doĤwiadczeę
grupy MGGP podczas realizacji I czčĤci studium wykonalnoĤci kolei
duİych prčdkoĤci, İe na zaobserwowanie zmian i ich rewolucyjnego
charakteru wynikajĈcych z realizacji programu budowy kolei duİych
prčdkoĤci nie bčdziemy musieli dãugo czekaþ – one po prostu juİ zaszãy. Poniİsza lektura da odpowiedĮ na tak postawionĈ tezč.

2. Dane przestrzenne a inwestycje liniowe „po nowym Ĥladzie”
Geodezja i kartograﬁa zajmujĈ poczesne miejsce wĤród nauk Ĥcisãych, a ich zadaniem jest odpowiednio: w geodezji – wyznaczenie
poãoİenia punktów ﬁzycznej powierzchni Ziemi wzglčdem modelu
matematycznego rzeczywistej bryãy ziemskiej, w kartograﬁi – przedstawienie i badanie rozmieszczenia przestrzennego oraz wzajemnych
powiĈzaę zjawisk przyrodniczych i spoãecznych (i ich zmian w czasie)
za pomocĈ specjalnych modeli obrazowo-znakowych. WspóãczeĤnie
jčzykiem opisu poãoİenia punktów – zjawisk sĈ komputerowe systemy
informacji geograﬁcznej (bazy danych przestrzennych), które pozwalajĈ na gromadzenie tych informacji i ich atrybutów przestrzennych oraz
opisowych, ich uporzĈdkowanie w logicznej strukturze oraz szczegóãowe analizy i wizualizacje. NieuporzĈdkowane i nieusystematyzowane
punkty – zjawiska majĈ status informacji przestrzennej, a jeİeli zostanĈ opisane jednorodnie w bazach danych przestrzennych o zdeﬁniowanych atrybutach, wtedy stajĈ sič danymi przestrzennymi.
WielkoĤþ i zãoİonoĤþ studium wykonalnoĤci budowy kolei duİych prčdkoĤci wymagaãa absolutnie zastosowania systemu informacji geograﬁcznej, mogĈcego przeprowadziþ skomplikowane analizy wszystkich gromadzonych danych. To podejĤcie wymusião konwersjč informacji przestrzennej w postaci rastrowej do danych przestrzennych w postaci wektorowej.
Obecnie wszystkie inwestycje liniowe wspóãﬁnansowane ze Ĥrodków
unijnych na etapie studium wykonalnoĤci sĈ poddawane analizie wielokryterialnej, która ma wskazaþ wariant inwestycji najkorzystniejszy
do realizacji i najkorzystniejszy dla Ĥrodowiska. Ma byþ to kompromis
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pomičdzy oddziaãywaniem na Ĥrodowisko, caãoĤciowym kosztem inwestycji (budowa, eksploatacja i utrzymanie, wykupy gruntów, kompensacja przyrodnicza), funkcjonalnoĤciĈ inwestycji (czas realizacji,
wpãyw na sieþ komunikacyjnĈ), spójnoĤciĈ terytorialnĈ inwestycji
(czas przejazdu, potoki pasaİerskie), skutkujĈcy wyborem najbardziej
optymalnego wariantu inwestycyjnego.
Inwestycje „po nowym Ĥladzie” w odróİnieniu od inwestycji modernizacyjnych, czy rewitalizacyjnych majĈ duİo wičkszy wpãyw na tereny
planowanego przebiegu. Taka inwestycja jest czymĤ nowym na wielu
pãaszczyznach: lokalnej sieci powiĈzaę spoãeczno-gospodarczych, oddziaãywania na Ĥrodowisko, zmianie przyzwyczajeę lokalnej spoãecznoĤci. Zachodzi wičc w takim przypadku uzasadniona koniecznoĤþ
zgromadzenia aktualnej i szczegóãowej dokumentacji analizowanych
wariantów przebiegu korytarzy na etapie dokumentacji przedprojektowej procesu inwestycyjnego.
W ramach I czčĤci studium wykonalnoĤci budowy kolei duİych
prčdkoĤci warianty przebiegu korytarzy poddano analizie o róİnym
stopniu szczegóãowoĤci w 3 fazach: wstčpnej, szczegóãowej i ostatecznej, które w przybliİeniu objčãy powierzchnič terenu odpowiednio:
16 000 km2, 4 600 km2, 1 700 km2 (rys. 1). WielkoĤþ zgromadzonych
danych rastrowych i uzyskanych z nich danych wektorowych jest liczona w terabajtach.

Rys 1. Warianty przebiegu korytarzy kolei duİych prčdkoĤci w poszczególnych fazach trasowania linii
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3. Kolejowa dokumentacja przedprojektowa
3.1. Podstawy prawne wykonania dokumentacji przedprojektowej
W chwili obecnej w ramach dokumentacji przedprojektowej dotyczĈcej czčĤci zwiĈzanej z geodezjĈ i kartograﬁĈ moİna wydzieliþ 3
dziaãy ze wzglčdu na Įródãa pochodzenia istniejĈcych przepisów, instrukcji i wytycznych: uregulowania zwiĈzane z geodezjĈ i kartograﬁĈ,
budownictwem oraz administracjĈ kolejowĈ. Naleİy zwróciþ uwagč, İe
wydane przez PKP PLK S.A. instrukcje techniczne:
- Ig-1 „Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograﬁcznej
wykonywanej na poszczególnych etapach modernizacji linii kolejowych”,
- D19 - „o organizacji i wykonaniu pomiarów w geodezji kolejowej”, doprecyzowujĈ wymagania inwestora kolejowego.
3.2. Zakres i skala opracowania dokumentacji przedprojektowej
Zakres tego opracowania jest opisany w instrukcji Ig-1 w czčĤci
„Dokumentacja przedprojektowa” § 4. Studium WykonalnoĤci. Instrukcja dopuszcza do stosowania poniİszĈ dokumentacjč geodezyjno-kartograﬁcznĈ:
Mapy sytuacyjno-wysokoĤciowe z KODGiK i mapy zasadnicze
z PODGiK w skali nie mniejszej niİ 1:5 000 dla terenów sãabo
zurbanizowanych,
Mapy sytuacyjno-wysokoĤciowe z KODGiK i mapy zasadnicze
z PODGiK w skali nie mniejszej niİ 1:2 000 dla terenów zurbanizowanych,
Ortofotomapa z CODGiK w skali nie mniejszej niİ 1:5 000 dla
terenów sãabo zurbanizowanych,
Ortofotomapa z CODGiK w skali nie mniejszej niİ 1:2 000 dla
terenów zurbanizowanych (w przypadku istnienia),
Mapy topograﬁczne,
Mapy tematyczne,
Numeryczny Model Terenu,
Zdjčcia lotnicze i satelitarne,
Schematy,
Dane opisowe i graﬁczne z ewidencji gruntów i budynków z PODGiK.
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AnalizujĈc rodzaje i opis wymienionej dokumentacji nasuwa sič
przypuszczenie, İe proponowane produkty geodezyjno-kartograﬁczne
adresujĈ potrzeby inwestycji zwiĈzanych z modernizacjĈ linii kolejowej, a nie inwestycjĈ „po nowym Ĥladzie”. Zasadniczo archiwalna aktualnoĤþ opracowaę moİe do pewnego stopnia znaleĮþ zastosowanie
przy inwestycjach modernizacyjnych (zamkničte tereny kolejowe skutecznie ograniczajĈ kolizyjny rozwój urbanizacji, zwičkszenie presji na
Ĥrodowisko czy ingerencja w sieþ powiĈzaę spoãeczno –gospodarczych
bčdzie niewielka). Innymi jednak priorytetami kieruje sič inwestycja
„po nowym Ĥladzie”, dla której aktualnoĤþ opracowaę geodezyjno-kartograﬁcznych jest niezbčdna dla wiarygodnych i rzetelnych analiz wielokryterialnych.
3.3. Zakres i skala opracowania dokumentacji przedprojektowej na podstawie studium wykonalnoĤci budowy kolei
duİych prčdkoĤci
Przedstawienie zakresu pozyskanych i przetworzonych opracowaę
geodezyjno-kartograﬁcznych w studium wykonalnoĤci naleİy rozdzieliþ wzglčdem harmonogramu jego realizacji. Taki podziaã pozwoli
zauwaİyþ, İe studium narzucião wykorzystanie opracowaę archiwalnych w I czčĤci studium fazy wstčpnej i szczegóãowej, a dopiero w fazie
ostatecznej projektanci mogli korzystaþ z opracowaę aktualnych. W II
czčĤci fazy uszczegóãowienia wybranego wariantu studium wymaga
przede wszystkim uaktualnienia opracowaę archiwalnych.
W ramach I czčĤci studium wykonalnoĤci fazy wstčpnej i szczegóãowej zostaãy pozyskane poniİsze opracowania geodezyjno-kartograﬁczne:
1) Mapy topograﬁczne
Pozyskano rastry map topograﬁcznych w skalach 1:100 000,
1:50 000, 1:10 000. ĭródãem danych byã Centralny OĤrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej. Rastry w skali
1:10 000 pozyskane dla obszarów miast zostaãy zaktualizowane
na podstawie archiwalnej ortofotomapy w obszarze analizowanego korytarza.
2) Mapy tematyczne i przestrzenne bazy danych tematycznych
zwiĈzanych z obszarami przyrodniczo i kulturowo cennymi
Liczne istniejĈce Įródãa informacji pozwoliãy na zgromadzenie
bogatych danych przestrzennych o cechach i walorach Ĥrodo-
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wiska przyrodniczego i kulturowego, do których w szczególnoĤci
naleİĈ:
Sposób uİytkowania terenu (rolny, leĤny, zabudowa),
Obszary chronione przed haãasem (uzdrowiska, szpitale,
szkoãy),
Obszary chronione (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, Natura 2000, „Shadow List”, pomniki przyrody, zãoİa kopalin, stanowiska archeologiczne, cmentarze, zabytki),
Granice Gãównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz strefy
ochronne ujčþ wodnych,
Rodzaje i typy gleb, klasy bonitacyjne (gleby chronione), kompleksy przydatnoĤci rolniczej,
Korytarze migracyjne zwierzĈt (sieþ „ECONET”),
CiĈgi komunikacyjne i linie przesyãowe energii,
Plany zagospodarowania przestrzeni.
W przewaİajĈcej wičkszoĤci pozyskano dane wektorowe, pozostaãe dane w postaci rastrowej zostaãy zwektoryzowane w zakresie potrzebnym do realizacji analiz. Podstawowymi Įródãami danych przestrzennych byãy: Gãówny UrzĈd Geodezji i Kartograﬁi,
Centralny OĤrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej,
Generalna Dyrekcja Ochrony ģrodowiska, Gãówny Inspektorat
Ochrony ģrodowiska, Paęstwowy Instytut Geologiczny, Dyrekcja Generalna Lasów Paęstwowych, Instytut Melioracji i Uİytków Zielonych w Falentach, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej.
3) Ortofotomapa
Pozyskano ortofotomapč w postaci rastrowej o rozdzielczoĤci terenowej piksela 50 cm i 10 cm. ĭródãem danych byã Centralny
OĤrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej oraz zasoby grupy MGGP.
4) Numeryczny Model Terenu
Pozyskano Numeryczny Model Terenu o dokãadnoĤci wysokoĤciowej 1,5 m. ĭródãem danych byã Centralny OĤrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograﬁcznej.
W ramach I czčĤci studium wykonalnoĤci fazy ostatecznej zostaãy
pozyskane poniİsze opracowania geodezyjno-kartograﬁczne:
1) Ortofotomapa kolorowa (RGB) i w bliskiej podczerwieni (CIR)
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W tej fazie wykonany zostaã nalot lotniczy, podczas którego jednoczeĤnie pozyskano cyfrowe zdjčcia w barwach naturalnych
i w podczerwieni, które posãuİyãy do uzyskania aktualnej ortofotomapy RGB i CIR o rozdzielczoĤci terenowej piksela 40 cm.
2) Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia
Terenu (NMPT), Numeryczny Model RoĤlinnoĤci (NMR)
W tak krótkim czasie realizacji studium pozyskanie tych opracowaę umoİliwiaãa jedynie technologia skaningu laserowego.
Wykonano nalot lotniczy, podczas którego pozyskano chmurč
punktów o parametrze 2-4 pkt./m2. Po przetworzeniu chmury
punktów uzyskano opracowania o dokãadnoĤci wysokoĤciowej
kilkunastu centymetrów.
3) Mapa sytuacyjno-wysokoĤciowa w skali 1:5 000
Mapa sytuacyjno-wysokoĤciowa w skali 1:5 000 zostaãa opracowana na podstawie danych fotogrametrycznych (ortofotomapy
RGB, Numerycznego Modelu Terenu ze skaningu laserowego),
map topograﬁcznych i danych pozyskanych od gestorów branİowych dla pasa terenu objčtego zakresem przygotowywania raportu oddziaãywania inwestycji na Ĥrodowisko.
W ramach II czčĤci studium wykonalnoĤci fazy uszczegóãowienia
wybranego wariantu planowane jest uzyskanie poniİszych opracowaę
geodezyjno-kartograﬁcznych:
1) Mapa zasadnicza w skali 1:1 000
Celem nadrzčdnym dla tego opracowania jest inwentaryzacja
szlaku kolejowego linii konwencjonalnych w zakresie niezbčdnym do zaprojektowania i przedstawienia zaprojektowanej linii
kolei duİych prčdkoĤci w obszarach przebiegu linii kolejowych
konwencjonalnych. Opracowanie speãni wymogi szczegóãowoĤci
mapy zasadniczej w skali 1:1 000 z uwzglčdnieniem wymagaę
dla branİy kolejowej i zostanie wykonane poprzez aktualizacjč
i wektoryzacjč kolejowej mapy sytuacyjno-wysokoĤciowej pozyskanej z KODGiK.
2) Dane opisowe i graﬁczne z Ewidencji Gruntów i Budynków.
Na to opracowanie skãadajĈ sič: wypisy z ewidencji gruntów
i poĤwiadczone kopie map ewidencyjnych pozyskane z PODGiK,
stanowiĈce niezbčdny element raportu oddziaãywania przedsičwzičcia na Ĥrodowisko na podstawie wymogu ustawy z dnia
3 paĮdziernika 2008 r. o udostčpnianiu informacji o Ĥrodowi-
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sku i jego ochronie, udziale spoãeczeęstwa w ochronie Ĥrodowiska oraz o ocenach oddziaãywania na Ĥrodowisko §66 ust. 4
i §74 ust. 1 pkt.3.

4. Porównanie
Zestawienie w poniİszej tablicy 1 wymogów wobec opracowaę dla
studium wykonalnoĤci z instrukcji Ig-1 i wobec opracowaę ze studium wykonalnoĤci budowy kolei duİych prčdkoĤci ukazuje róİnice
i podkreĤla mocne strony opracowaę dedykowanych inwestycjom „po
nowym Ĥladzie”, o których przydatnoĤci do analiz bezsprzecznie decyduje aktualnoĤþ.
Tablica 1. Zestawienie opracowaę geodezyjno-kartograﬁcznych w zakresie studium wykonalnoĤci dla instrukcji Ig-1 i dla studium wykonalnoĤci budowy kolei duİych prčdkoĤci
Opracowanie
CZĉĝû I
Mapy topograﬁczne
Mapy tematyczne
Przestrzenne bazy danych tematycznych
Ortofotomapa RGB
Ortofotomapa CIR
Numeryczny Model Terenu
Numeryczny Model Powierzchni Terenu
Mapa sytuacyjno-wysokoĞciowa w skali
1:5 000
CZĉĝû II
Mapa sytuacyjno-wysokoĞciowa w skali
1:1 000
Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków

Ig-1

Projekt Y

Archiwalne rastrowe
Archiwalne rastrowe
Brak
Archiwalna rastrowa
Brak
Archiwalny wektorowy
Brak
Archiwalna rastrowa

Aktualizowane rastrowe
Archiwalne rastrowe
Archiwalne wektorowe
Aktualna rastrowa
Aktualna rastrowa
Aktualny wektorowy
Aktualny wektorowy
Aktualna wektorowa

Archiwalna rastrowa

Aktualna wektorowa

Aktualne

Aktualne

Italikiem podkreĤlono róİnice

W studium wykonalnoĤci kolei duİych prčdkoĤci zagadnienie inwentaryzacji przyrodniczej stanowi ogromne wyzwanie ze wzglčdu na
potencjalny olbrzymi udziaã prac terenowych w tego typu zadaniu.
Dokãadne rozpoznanie wymaga czaso – i Ĥrodko – chãonnych prac
metodami kartowania terenowego, co przy duİych rozmiarach obiektu badaę, moİe powodowaþ brak spójnoĤci wyników oraz trudnoĤci
realizacyjne w przewidzianym dla prac okresie. Jedynym rozwiĈzaniem staje sič zastosowanie teledetekcyjnych technik badaę Ĥrodowiskowych tj. skaningu laserowego, ortofotomapy RGB (rys. 2.1) i CIR
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(rys. 2.2), które zapewniĈ pozyskanie moİliwie peãnej i bardzo wiarygodnej informacji o Ĥrodowisku. Techniki te, charakteryzujĈ sič duİym stopniem obiektywizmu i tempem zbierania danych, co zapewnia
o ich homogenicznoĤci i porównywalnoĤci dla caãego obszaru badaę
(ciĈgãoĤþ informacyjnĈ). Na produkty skaningu laserowego skãadajĈ
sič Numeryczny Model Terenu (rys. 2.3, rys. 2.5) i Numeryczny Model
Pokrycia Terenu (rys. 2.4, rys. 2.6), w tym Numeryczny Model RoĤlinnoĤci. Przewaga techniki skaningu laserowego ujawnia sič w duİej
dokãadnoĤci wysokoĤciowej, a takİe ogromnym potencjale inwentaryzacyjnym. Numeryczny Model Terenu pozwala okreĤliþ szacunkowe
spadki podãuİne osi projektowanej linii oraz sporzĈdziþ przybliİony
bilans mas ziemnych, co w rezultacie umoİliwia okreĤlenie przybliİonego kosztu robót ziemnych i ich ewentualne zoptymalizowanie. Im
dokãadniejszy, tym szacunki stajĈ sič bardziej wiarygodne. A w przypadku Numerycznego Modelu RoĤlinnoĤci wyodrčbnionego z Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu potencjaã inwentaryzacyjny pozwala oszacowaþ iloĤþ biomasy, objčtoĤþ i wysokoĤþ drzewostanu, oszacowaþ jego gčstoĤþ, a nawet mierzyþ wielkoĤci koron drzew.
Numeryczny Model Pokrycia Terenu jest równieİ wykorzystywany
do symulacji dziaãaę majĈcych na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacjč przyrodniczĈ negatywnych oddziaãywaę na Ĥrodowisko
np. w przypadku gdy symulacja propagacji fal haãasu wykaİe ich negatywne oddziaãywanie, NMPT posãuİy jako model, na którym zostanĈ
zaprojektowane bariery dĮwičkochãonne.

Rys. 2.1. Ortofotomapa RGB
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Rys. 2.2. Ortofotomapa CIR

Rys. 2.3. NMT

Rys. 2.4. NMPT
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Rys. 2.5. NMT 3D

Rys. 2.6. NMPT 3D

Równieİ ortofotomapy RGB i CIR majĈ duİe techniczne moİliwoĤci rejestracji informacji o drzewostanie pod kĈtem interpretacji
jego cech. W przypadku ortofotomapy w barwach naturalnych bčdzie to okreĤlanie skãadu gatunkowego czy szacowanie zasobnoĤci,
a w przypadku ortofotomapy w bliskiej podczerwieni bčdzie to inwentaryzacja stanu zdrowotnego czy stanu sanitarnego drzewostanu (rys. 3).
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Rys. 3.1. Ortofotomapa w kompozycji barw naturalnych

Rys. 3.2. Ortofotomapa w kompozycji barw bliskiej podczerwieni

Przede wszystkim ortofotomapa RGB sãuİy jednak w procedurze
trasowania w fazie przedprojektowej i projektowej jako podstawowa
warstwa referencyjna ze wzglčdu na swojĈ aktualnoĤþ i dokãadnoĤþ. W odróİnieniu od map nie posiada İadnych elementów generalizacji zatem obiektywnie przedstawia dany teren i oferuje duİe
iloĤci szczegóãów sytuacyjnych, pozwalajĈc na wczesnĈ identyﬁkacjč kolizji sytuacyjnych, jakie mogĈ wystĈpiþ w trakcie projektowania (rys. 4).
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Rys. 4.1. Przykãad ortofotomapy archiwalnej

Rys. 4.2. Przykãad ortofotomapy aktualnej

Juİ na etapie wczesnego projektowania moİliwoĤþ dysponowania
nie tylko aktualnĈ ortofotomapĈ RGB, ale zaktualizowanymi mapami
topograﬁcznymi znacznie minimalizuje ryzyko potencjalnych sytuacji
konﬂiktowych (rys. 5).
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Rys. 5.1. Raster mapy topograﬁcznej

Rys. 5.2. Archiwalna ortofotomapa
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Rys. 5.3. Zaktualizowany raster mapy topograﬁcznej

Ortofotomapa RGB jest teİ bardzo czčsto wykorzystywana do weryﬁkacji danych ewidencyjnych, które w postaci wektorowej moİna naãoİyþ na raster ortofotomapy, otrzymujĈc informacjč na temat ewentualnych rozbieİnoĤci pomičdzy rzeczywistym uİytkowaniem terenu,
a stanem uwidocznionym w ewidencji. Uzgodnienie wãaĤciwych zasičgów granic nieruchomoĤci pozwala uniknĈþ bãčdów na etapie sporzĈdzania dokumentacji z podziaãem nieruchomoĤci, a takİe zoptymalizowaþ przebieg projektowanych linii rozgraniczajĈcych inwestycji,
skutecznie ograniczajĈc zjawisko „resztówek”.
Naleİy wspomnieþ równieİ o duİej roli konsultacji spoãecznych
prowadzonych na etapie studium wykonalnoĤci podczas sporzĈdzania raportu oddziaãywania przedsičwzičcia na Ĥrodowisko. Zyskanie
szerokiej aprobaty spoãecznej dla takiego przedsičwzičcia jest niezwykle cenne, poniewaİ jak pokazujĈ dotychczasowe doĤwiadczenia z realizacji inwestycji liniowych we wszystkich zakĈtkach kraju lokalne
spoãecznoĤci, organizacje ekologiczne, Ĥrodowiska naukowe i businessowe mogĈ doĤþ skutecznie zablokowaþ inwestycjč poprzez znalezienie bãčdów formalno-prawnych w przeprowadzonym postčpowaniu
na wydanie decyzji Ĥrodowiskowej. Dlatego naleİy doãoİyþ wszelkich
staraę w opracowanie strategii komunikacji ze spoãeczeęstwem, przygotowanie materiaãów informacyjnych i przeprowadzenie kampanii
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informacyjnej. Na potrzeby tych dziaãaę doskonale mogĈ posãuİyþ
wszystkie opracowania geodezyjno-kartograﬁczne pozyskane w trakcie realizacji studium wykonalnoĤci: ortofotomapa, numeryczny model pokrycia terenu, a w szczególnoĤci dotyczy to trójwymiarowych
wizualizacji rozwiĈzaę projektowych posiadajĈcych bardzo duİĈ siãč
przekazu poprzez swój bardzo efektowny i intuicyjny odbiór (rys. 6).

Rys. 6.1. Ortofotomapa

Rys. 6.2. Numeryczny model pokrycia terenu
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Rys. 6.3. Numeryczny model pokrycia terenu 3D

Rys. 7.1. Kopia kolejowej mapy sytuacyjno-wysokoĤciowej w postaci wektorowej
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Rys. 7.2. Kopia kolejowej mapy sytuacyjno-wysokoĤciowej w postaci rastrowej

PodkreĤlana wielokrotnie czynnoĤþ wektoryzacji opracowaę geodezyjno-kartograﬁcznych w ramach realizacji tego studium leİaãa u podstaw stworzenia przestrzennego systemu informacji umoİliwiajĈcego
przeprowadzenie wszechstronnych analiz zaleİnoĤci przestrzennych
pomičdzy zgromadzonymi danymi. Równieİ na poziomie tworzenia
map sytuacyjno-wysokoĤciowych czy map zasadniczych zawierajĈcych duİĈ liczbč szczegóãów naleİy zadbaþ o ich postaþ wektorowĈ.
Numeryczny charakter opracowania pozwala na podãĈczenie atrybutów opisowych do graﬁcznych obiektów na mapie, stanowiĈc ich uzu-
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peãnienie, dzički temu moİe rozszerzyþ zasób informacji dostarczanych przez to opracowanie (rys. 7).

5. Podsumowanie
Zakres opracowaę geodezyjno-kartograﬁcznych studium wykonalnoĤci budowy kolei duİych prčdkoĤci zostaã dostosowany do szerokiego
spektrum analiz porównawczych wariantów przebiegu korytarzy linii.
Autorzy studium uznali, İe aktualnoĤþ i szczegóãowoĤþ inwentaryzacji
danych wejĤciowych analiz Ĥrodowiskowych i trasowania bčdzie w najwičkszym stopniu determinowaþ wiarygodnoĤþ i poprawnoĤþ szacunków caãoĤci zobowiĈzaę strony publicznej z realizacji inwestycji, co pozwoli wskazaþ wariant najmniej oddziaãujĈcy na Ĥrodowisko i wpãynĈþ
podczas konsultacji spoãecznych na pozytywny odbiór inwestycji przez
lokalne spoãecznoĤci, i tym samym ostatecznie umoİliwi zarekomendowanie najkorzystniejszego wariantu przebiegu linii do dalszych analiz
uszczegóãawiajĈcych w II czčĤci studium wykonalnoĤci.
Potwierdzeniem przypisania duİej wagi dokumentacji Ĥrodowiskowej i dokumentacji trasowania byão przypieczčtowanie rozszerzenia
katalogu opracowaę geodezyjno-kartograﬁcznych wzglčdem wytycznych instrukcji Ig-1. Konstrukcja studium wykonalnoĤci zaãoİyãa iteracyjnoĤþ wykorzystania opracowaę zgodnych z celami realizacji kolejnych faz studium wykonalnoĤci w czčĤci I, tj. fazy wstčpnej, fazy
szczegóãowej i fazy ostatecznej i w czčĤci II, tj. fazy uszczegóãowienia
wybranego wariantu. Dla czčĤci I uznano, İe w fazie wstčpnej i w fazie
szczegóãowej zgodnie z instrukcjĈ Ig-1 wystarczy wykorzystaþ opracowania archiwalne, w miarč moİliwoĤci zaktualizowanych na podstawie mãodszych opracowaę archiwalnych, natomiast dla fazy ostatecznej podjčto decyzjč o pozyskaniu wyãĈcznie aktualnych opracowaę
wskazanych w instrukcji Ig-1 jako opracowania archiwalne. Co wičcej
zdecydowano o pozyskaniu caãkowicie nowych aktualnych opracowaę
dedykowanych wyãĈcznie temu projektowi w ogóle nieuwzglčdnionych
w instrukcji Ig-1. Dla czčĤci II przyjčto wykorzystanie opracowaę archiwalnych zgodnie z instrukcjĈ Ig-1, ale zdecydowano, İe muszĈ zostaþ najpierw zaktualizowane i zwektoryzowane.
W tym momencie naleİy podkreĤliþ, İe autorzy studium wykonalnoĤci wykazali sič nadzwyczajnĈ dalekowzrocznoĤciĈ dostrzegajĈc
ograniczony potencjaã informacyjny archiwalnych opracowaę geode-
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zyjno-kartograﬁcznych wskazanych w instrukcji Ig-1 i wychodzĈc poza
schemat wytycznych instrukcji oraz majĈc ĤwiadomoĤþ ze zãoİonoĤci
uwarunkowaę tak ogromnej inwestycji „po nowym Ĥladzie”, precyzyjnie zdeﬁniowali iloĤciowo i jakoĤciowo dodatkowe opracowania, które
jako jedyne w tak krótkim czasie na tak duİĈ skalč mogãy wiarygodnie
posãuİyþ jako dane wejĤciowe dla sporzĈdzenia rozbudowanej dokumentacji Ĥrodowiskowej i trasowania.
O prekursorskim charakterze studium wykonalnoĤci kolei duİych
prčdkoĤci mogliĤmy sič przekonaþ juİ po wybraniu przez zarzĈd PKP
Polskie Koleje Paęstwowe S.A. po raz pierwszy trybu dialogu konkurencyjnego w postčpowaniu na wyãonienie wykonawcy studium wykonalnoĤci. Uzasadnieę dla takiego wyboru byão kilka:
realizacja miaãa dotyczyþ budowy nowej linii, a nie projektu modernizacyjnego, tak wičc zagadnienia trasowania i oddziaãywania na Ĥrodowisko w tak duİej skali nigdy nie byãy przedmiotem
analiz przez inwestora,
zagadnienia zwiĈzane z budowĈ, projektowaniem, utrzymaniem
i eksploatacjĈ linii kolei duİych prčdkoĤci sĈ bliİej nieznane ze
wzglčdu na brak doĤwiadczeę i brak w tym wzglčdzie przepisów
i standardów,
obok ceny, dodatkowym kryterium wyboru najkorzystniejszej
oferty byãa koncepcja realizacji zamówienia, której przypisano
bardzo duİĈ wagč – 40%.
Wydaje sič, İe tryb dialogu konkurencyjnego speãniã pokãadane
w nim oczekiwania, gdyİ spektrum zrealizowanych w ramach studium wykonalnoĤci produktów zaskoczyã nas rozmachem i precyzyjnĈ adekwatnoĤciĈ zaleconych Ĥrodków dla realizacji zadaę stojĈcych
przed studium. Jednym zdaniem moİemy stwierdziþ, İe standard dla
opracowaę zostaã „podniesiony poprzeczkč wyİej”. Z punktu widzenia
dãugoletniego wykonawcy na rynku polskim posiadajĈcego bogate doĤwiadczenie w realizacji liniowych inwestycji infrastrukturalnych drogowych i kolejowych w zakresie geodezji i kartograﬁi moİemy nawet
pokusiþ sič o stwierdzenie, İe standard realizacji zarówno dokumentacji Ĥrodowiskowej, jak i dokumentacji trasowania dla tej inwestycji
kolejowej przewyİszyã poziomem zastosowanych technik i parametrami otrzymanych produktów standard opracowaę dla dokumentacji
w inwestycjach drogowych. Dowodem na to niech bčdĈ sãowa prezesa zarzĈdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wypowiedziane w zwiĈz-
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ku z zakoęczeniem I czčĤci studium wykonalnoĤci odnoszĈce sič do
nielicznych w porównaniu z innymi krajami protestów: „Jak na nowo
budowanĈ linič o dãugoĤci prawie 470 km, punktów zapalnych byão
niewiele”. JesteĤmy przekonani, İe na minimalizacjč tych konﬂiktów
miaão bezpoĤredni wpãyw sporzĈdzenie aktualnej i bogatej inwentaryzacji terenowej i Ĥrodowiskowej.

SPATIAL DATA DEDICATED TO INFRASTRUCTURE
ENTERPRISES „ON A NEW TRACK”
IN THE PRELIMINARY DOCUMENTATION
OF DESIGN PHASE
Summary
The order for feasibility study concerns the project of new-built
railway line of 470 km length was announced by the Orderer.
Some problems related to the order like: line tracing in the ground
and environmental impact assessment of such a large scale project have not been the subject of the analysis by the Orderer. Because of that the Orderer took a decision to announce the invitation
to order under the competitive dialog mode. The feasibility study
realization shows the legitimacy of such a choice. In the ﬁeld of
geodesy and cartography the most modern technic achievements
have been applied and they allow to elaborate the environmental
and tracing documentation according to the schedule of the feasibility study realization.
Key words: high speed railway, feasibility study, laser scanning, orthophotomap, digitization, GIS system, investment process
optimization
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TECHNIKI SATELITARNE W NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGIACH POMIARÓW GEODEZYJNYCH
NA TERENACH KOLEJOWYCH2
Streszczenie
Budowa nowych oraz utrzymanie istniejĈcych linii kolejowych, a takİe modernizacje nawierzchni kolejowych, polegajĈce
na przystosowaniu ich do wyİszych parametrów techniczno-eksploatacyjnych stawiajĈ wysokie wymagania wykonawcom robót
geodezyjnych. Rozwój technik pomiarowych pozwala na opracowywanie nowych technologii realizacji pomiarów geodezyjnych.
W pracy przedstawiono techniki pomiarów satelitarnych oraz istotč synergicznego wykorzystania ich wraz z pomiarami naziemnymi w geodezyjnej obsãudze inwestycji o charakterze liniowym.
Wskazano równieİ na zagroİenia dla jakoĤci wyników pomiarów
satelitarnych, czy wrčcz przeciwwskazania dla wykorzystywania na terenach kolejowych najnowszej techniki satelitarnych
sieciowych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywisty. Zagadnienie jakoĤci pomiarów geodezyjnych nabiera szczególnego
znaczenia przy realizacji odcinków kolei duİych prčdkoĤci.
Sãowa kluczowe: pomiary satelitarne, pomiary kinematyczne
w czasie rzeczywistym, sieciowe pomiary kinematyczne w czasie
rzeczywistym

1. Wprowadzenie
Na Kongresie Kolejowym, który odbyã sič 7.11.2011 roku, Prezes ZarzĈdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zbigniew Szafraęski stwierdziã,
İe kolej musi nadĈİaþ za nowoczesnymi technologiami [11]. Rozwój
technologiczny nastčpuje we wszystkich branİach, takİe wgeodezji.
1 dr inĔ., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, e-mail: andrzej.uznanski@agh.edu.pl
2 Praca wykonana w ramach badaþ statutowych, umowa nr 11.11.150.005
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Pomiary geodezyjne znaczĈco rozwinčãy wykorzystywane instrumentarium, poczĈwszy od zaawansowanych technologicznie niwelatorów
kodowych i precyzyjnych tachymetrów elektronicznych poprzez dokãadne geodezyjne odbiorniki satelitarne po skanery naziemne i lotnicze. Nowoczesne instrumenty geodezyjne pozwalajĈ na osiĈganie dokãadniejszych wyników pomiarów, a takİe na istotne zmiany w technologiach prowadzonych pomiarów. Obszarem szczególnie interesujĈco wypadajĈcym w tym aspekcie sĈ tereny kolejowe ze swojĈ specyﬁkĈ
- wymogami wysokiej dokãadnoĤci wyników pomiarów oraz liniowym
charakterem obiektu. Kaİda technika wnosi swoje zalety w branİč,
ale nie naleİy zapominaþ o ograniczeniach, czy teİ wymogach poprawnego jej wykorzystania. PoãĈczenie róİnych technik pomiarów geodezyjnych umoİliwia osiĈgničcie produktu dokãadnego i efektywnego
ekonomicznie, takİe pod wzglčdem czasu realizacji zadania. Wynikiem dostrzeİenia moİliwoĤci postčpu w geodezji kolejowej jest m.in.
zlecanie prac badawczych, a takİe aktualnie nadal trwajĈce prace na
nowĈ instrukcjĈ branİowĈ D-19 o organizacji i wykonaniu pomiarów
w geodezji kolejowej [1]. Celem opracowania jest przedstawienie satelitarnych technik pomiarowych z praktycznego punktu widzenia oraz
technologicznych aspektów prowadzenia pomiarów geodezyjnych na
terenach kolejowych.

2. Charakterystyka satelitarnych technik pomiarowych
Przedstawienie charakterystyk satelitarnych technik pomiarów
geodezyjnych, które sĈ aktualnie dostčpne, pozwoli na wybór odpowiedniej z nich dla konkretnego zadania pomiarowego, przy czym cel
pomiaru jest w opracowaniu drugorzčdny, a istotna jest moİliwa do
osiĈgničcia dokãadnoĤþ oraz waİne dla pomiaru satelitarnego aspekty. Wynikiem pomiaru odbiornikiem GNNS sĈ zawsze wspóãrzčdne
punktu mierzonego, obliczone w postprocessingu lub w czasie quasirzeczywistym. Natomiast realizacja pomiaru sãuİĈcego wyznaczeniu
skrajni, czy teİ wyznaczeniu wysokoĤci u podnóİa nasypu lub na krawčdzi wykopu (wg D-19 z dokãadnoĤciĈ do 10 cm), moİe decydowaþ
o wyborze odpowiedniej techniki pomiarów satelitarnych. Dlatego rozwaİania nie bčdĈ prowadzone z punktu widzenia rodzaju robót geodezyjnych, a rodzaju satelitarnych technik pomiarowych.
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2.1. Czynniki determinujĈce dokãadnoĤþ pomiarów satelitarnych
W poniİszym wzorze o charakterze poglĈdowym, przedstawiajĈcym
równanie obserwacji pseudoodlegãoĤci obliczanej z pomiarów kodowych i fazowych wyraĮnie widaþ, jakie czynniki wpãywajĈ na dokãadnoĤþ pozycjonowania w oparciu o nawigacyjne sygnaãy satelitarne.
Indeksy wskazujĈ zwiĈzek danego czynnika z odbiornikiem GNSS, satelitami, wielkoĤciami mierzonymi lub czčstotliwoĤciami noĤnymi:
o

PR s,j i

R ij  Gt j  Gd sj 

o

o

R
oj

G V j  GS fj ,i  GI fj ,i  GTi j  GM sj,i 

Ri

(1)

 GA fj ,i  Gd s ,i  Gt i  Ojs N sj,i  sj,i
gdzie:
i, j, s, f -wskaĮniki odpowiednio: odbiornika GNSS, satelity, sygnaãu (kod P, kod C/A, czčstotliwoĤci fal L1, L2

G
R ij

G
įt j
įd sj
G
įS j
įSf,ij
įI

j
f,i
j
i

- wektor odlegãoĤci mičdzy antenĈ odbiornika GNSS i antenĈ satelity
- bãĈd zegara satelity
- opóĮnienie sygnaãu zwiĈzane z przetwarzaniem przez ukãady odbiornika
- wektor bãčdu orbity satelity
- bãĈd poãoİenia centrum fazowego anteny satelity (PCV)
- refrakcja jonosferyczna

- refrakcja troposferyczna
įT
j
įM s,i - efekt wielodroİnoĤci sygnaãów satelitarnych
- bãĈd poãoİenia centrum fazowego anteny GNSS odbiornika
įA f,ij
satelitarnego (Phase Center Variations oraz Phase Centem
Offset)

įd s,i

- opóĮnienie sygnaãu zwiĈzane z przetwarzaniem przez ukãady odbiornika

įt i

- bãĈd zegara odbiornika GNSS

j
s

O
N sj, i
İ s,ij

- dãugoĤþ fali noĤnej
- nieoznaczonoĤci pomiarów fazowych
- bãčdy losowe pomiaru
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Na dokãadnoĤþ wyznaczonych wspóãrzčdnych punktów ma wičc
wpãyw wiele bardzo róİnorodnych czynników. W literaturze funkcjonuje pojčcie budİetu bãčdów, który okreĤla iloĤciowo wpãyw poszczególnych czynników na wyniki pomiarów. Przytaczanie tych wartoĤci,
czčsto kilkumetrowych, nie ma jednakİe sensu, gdyİ jedynymi pomiarami, które powinny byþ dopuszczone do wykorzystywania na
terenach kolejowych, sĈ pomiary wzglčdne. W pomiarach tego typu,
w celu ograniczenia wpãywu wymienionych czynników na dokãadnoĤþ
wyznaczanych wspóãrzčdnych punktów stosowany jest algorytm obliczeniowy, którego podstawĈ jest trzykrotne róİnicowanie równaę
obserwacyjnych. Róİnicowanie równaę obserwacyjnych caãkowicie
eliminuje bãčdy zegarów satelitów i odbiorników oraz opóĮnieę „sprzčoraz
. Dzički tej technice obliczeniowej pozostaãe
towych”
Įródãa bãčdów teİ majĈ mniejszy wpãyw na obniİenie dokãadnoĤci
wspóãrzčdnych punktu.
Realizacja pomiarów satelitarnych powinna mieþ na uwadze moİliwoĤþ eliminacji bĈdĮ istotnego ograniczania wpãywu czynników powodujĈcych bãčdy w wynikach pomiarów. Brak gruntownej znajomoĤci problematyki pomiarów satelitarnych moİe prowadziþ do wyników
obarczonych duİymi bãčdami, których moİna byão uniknĈþ. Przykãadowo w przypadku jednego z odbiorników satelitarnych zintegrowanych z antenĈ GNSS moİna w prosty sposób spowodowaþ w pomiarze
wektora bãĈd na poziomie nawet 6-8 mm wyãĈcznie z tytuãu tak banalnej czynnoĤci jak ustawienia anten nad mierzonymi punktami.
2.2.Pomiary statyczne
Pomiary satelitarne realizowane procedurĈ statycznĈ umoİliwiajĈ
obliczanie najdokãadniejszych z moİliwych tymi technikami wspóãrzčdnych punktów, praktycznie na poziomie pojedynczych milimetrów. NaleİĈ one do wzglčdnych metod satelitarnego wyznaczania pozycji w postprocessingu, z czego wynika koniecznoĤþ opracowania obserwacji z minimum dwóch równoczeĤnie rejestrujĈcych sygnaã satelitarny odbiorników GNSS w celu wyznaczenia wspóãrzčdnych jednego
punktu. O ile technicznie moİliwe jest wykonywanie pomiarów sieci
punktów w ramach sesji statycznych z wykorzystaniem minimum 2
odbiorników, które w kaİdej sesji wyznaczĈ skãadowe tylko jednego
wektora, to rozsĈdnym minimum sĈ 4 satelitarne odbiorniki GNSS,
za pomocĈ których w kaİdej sesji zostanie wyznaczonych 6 wekto-
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rów. Poniİszy wzór umoİliwia obliczenie liczby mierzonych wektorów
w przy pomiarze r odbiornikami GNSS, w których wyznaczanych jest
(r-1) wektorów niezaleİnych:

w

r (r  1)
2

(2)

Liczbč sesji s koniecznych do wyznaczenia wspóãrzčdnych n punktów, przy m odbiornikach mierzĈcych ten sam punkt w kolejnej sesji
okreĤla zaleİnoĤþ:

s

nm
rm

(3)

W trakcie takich pomiarów jest wyznaczanych s(r-1) niezaleİnych
wektorów oraz (s-1)(m-1) podwójnie wyznaczonych niezaleİnych wektorów.
Podstawowym parametrem statycznego pomiaru satelitarnego jest
czas jego trwania. Pozostaãe parametry pomiarów statycznych to: czas
rejestracji obserwacji i minimalna wysokoĤþ horyzontalna satelitów.
Czas trwania sesji statycznej jest zaleİny gãównie od dãugoĤci wektora, którego skãadowe zostanĈ obliczone z zarejestrowanych obserwacji. W przypadku skrócenia czasu trwania rejestracji nawigacyjnych sygnaãów satelitarnych poniİej godziny moİna mówiþ o szybkich
pomiarach statycznych, których czas trwania moİe wynosiþ zaledwie
kilka minut. W literaturze Įródãowej moİna znaleĮþ wskazówki dotyczĈce czasu trwania sesji statycznej w funkcji dãugoĤci wektora. MajĈ
one zawsze charakter orientacyjny.
Podstawowym problemem wykonawstwa geodezyjnego jest nie branie pod uwagč, iİ o ile odlegãoĤþ mičdzy punktami mierzonymi wynosi
zazwyczaj 2-3 km, to dãugoĤci wektorów nawiĈzujĈcych do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS wynoszĈ juİ kilkadziesiĈt kilometrów. W okreĤlaniu czasu trwania sesji pomiarowej moİemy mówiþ
o czasie planowanym i rzeczywistym, poniewaİ w tym wzglčdzie naleİy wziĈþ pod uwagč takİe zakãócenia nawigacyjnych sygnaãów satelitarnych oraz almanach systemów satelitarnych wykorzystywanych
w pozycjonowaniu punktów w aspekcie wspóãczynników DOP (Dilution of Precision).
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2.3.Pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym
2.3.1. Pomiary RTK GPS
Pomiary statyczne przedstawione w poprzednim punkcie umoİliwiajĈ jedynie inwentaryzacjč. Pomiary realizacyjne staãy sič moİliwe
do wykonania w pomiarach kinematycznych w czasie rzeczywistym
(Real Time Kinematic Global Positioning System) dzički zastosowaniu modemów radiowych i przeniesieniu procesu przetwarzania
obserwacji na wspóãrzčdne punktów z komputera do odbiornika
GNSS. Podstawowym zaãoİeniem pomiarów RTK GPS jest obliczanie
wspóãrzčdnych punktów bezpoĤrednio w terenie w jednym z dwóch
trybów. Kilkusekundowe pomiary w trybie stop&go stosowane sĈ
do wyznaczania wspóãrzčdnych punktów, natomiast ciĈgãe pomiary RTK GPS (ang. true kinematic, dynamic, continous) umoİliwiajĈ
wyznaczanie trajektorii poruszajĈcego sič obiektu z czčstotliwoĤciĈ
nawet co 0.05 s.
Pomiary RTK GPS muszĈ byþ przeprowadzane dwoma odbiornikami. Jeden peãni rolč stacji referencyjnej (REF), a drugi, okreĤlany
mianem odbiornika ruchomego (ROV), wykorzystywany jest do wyznaczania wspóãrzčdnych punktów. Antena GNSS stacji REF musi
byþ ustawiona nad punktem o znanych i wprowadzonych do pamičci
odbiornika satelitarnego wspóãrzčdnych. Zadaniem stacji REF jest
transmisja tych wspóãrzčdnych oraz obserwacji odebranych z satelitów lub korekcji do nich. Odbiornik ruchomy wyznacza wspóãrzčdne
punktów na podstawie danych odebranych przez modem radiowy ze
stacji referencyjnej oraz przez wãasnĈ antenč GNSS.
O ile z praktycznego punktu widzenia tematu opracowania pomiary statyczne nie sĈ limitowane odlegãoĤciĈ mičdzy odbiornikami
satelitarnymi, to pomiary RTK GPS majĈ takie ograniczenie do ok.
10-15 km. Wynika ono z dwóch powodów:
- dokãadnoĤci wyników pomiarów, przy zaãoİeniu, İe powinna byþ
ona nie gorsza niİ pojedyncze cm (moİliwe, ale nie gwarantowane jest uzyskanie dokãadnoĤci na poziomie subcentymetrowym),
- zasičgu modemu radiowego UHF.
Teoretyczny zasičg modemu radiowego pracujĈcego w zakresie VHF
lub UHF jest okreĤlony wzorem wg [2]:
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(4)

gdzie:
h - wysokoĤþ anteny nadawczej i odbiorczej nad uĤrednionĈ powierzchnia terenu;
k - wspóãczynnik zaleİny od krzywizny Ziemi oraz refrakcji atmosferycznej, dla którego w klimacie umiarkowanym przyjmuje
sič wartoĤþ 1.33.
ZakãadajĈc wysokoĤþ anten na poziomie 2 m otrzymamy maksymalnĈ odlegãoĤþ mičdzy odbiornikiem referencyjnym i ruchomym na
poziomie 11,6 km. W rzeczywistoĤci taki zasičg jest bardzo trudny do
osiĈgničcia i w praktyce wynosi kilka kilometrów (2-5 km). Zazwyczaj moc modemu radiowego bčdzie wynosiþ do 1 W. Wzmocnienie
mocy nadawczej modemu stacji referencyjnej zazwyczaj nie przyniesie
zwičkszenia zasičgu odbioru danych ze stacji referencyjnej. Podstawowym czynnikiem limitujĈcym odlegãoĤþ mičdzy odbiornikami satelitarnymi w pomiarach RTK GPS bčdzie topograﬁa terenu (wzniesienia,
drzewa, budynki, itp.).
Ograniczenie odlegãoĤci mičdzy odbiornikami w aspekcie dokãadnoĤci wyników pomiarów zwiĈzane jest ze wzrostem wartoĤci niektórych z bãčdów wraz z odlegãoĤciĈ mičdzy odbiornikami. NaleİĈ do nich
refrakcja jonosferyczna o charakterze dyspersyjnym oraz refrakcja
troposferyczna i bãčdy orbit satelitów o charakterze geometrycznym.
2.3.2. Pomiary RTN
Sieciowe pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym (Real Time
Network) wykorzystujĈ infrastrukturč operatora systemu stacji referencyjnych. W Polsce operatorem takiego systemu o nazwie ASG-EUPOS jest GUGiK. IdeĈ pomiarów RTN jest moİliwoĤþ wyznaczania pozycji przez uİytkownika, który dysponuje tylko jednym odbiornikiem
GNSS, a odlegãoĤþ od najbliİszej stacji referencyjnej wynosi do nawet kilkudziesičciu kilometrów. Pomiary RTN sĈ równieİ pomiarami
wzglčdnymi, odniesionymi do ﬁzycznych stacji referencyjnych, które
tworzĈ na danym obszarze sieþ punktów odniesienia.
Z ograniczeniami pomiarów RTK GPS poradzono sobie w sieciowych pomiarach RTN w pewnym sensie. Zastrzeİenie wynika z:
- aktualnie niİszej dokãadnoĤci wyników pomiarów niİ to miaão
miejsce w pomiarach RTK GPS, ale przy istotnym zwičkszeniu
odlegãoĤci mičdzy odbiornikami satelitarnymi,
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- mniejszej niezawodnoĤci wyników pomiarów RTN, czčstej i istotnej
róİnicy mičdzy precyzjĈ i dokãadnoĤciĈ wyników pomiarów [6],
- braku moİliwoĤþ prowadzenia pomiarów RTN na obszarach bez
pokrycia sygnaãem GSM, gdyİ modem UHF zastčpuje w tych
pomiarach modem GSM.
MoİliwoĤþ zwičkszenie odlegãoĤci mičdzy odbiornikami w pomiarach RTN uzyskano poprzez poniİsze techniki przedstawione szerzej
m.in. w [4]:
- liniowe modelowanie bãčdów zaleİnych od odlegãoĤci (Flächenkorrecturparameter),
- generowanie obserwacji dla wirtualnych stacji referencyjnych
(Virtual Reference Station),
- ideč stacji pomocniczych MAC (Master Auxiliary Concept).
W Polsce zaprojektowano system ASG-EUPOS tak, aby odlegãoĤþ
odbiornika ruchomego nie byãa wičksza od najbliİszej stacji referencyjnej niİ 35 km, co powinno umoİliwiaþ wyznaczanie pozycji punktów z dokãadnoĤciĈ do 3 cm sytuacyjnie i do 5 cm wysokoĤciowo. Odstčpstwa od zaãoİonej w projekcie odlegãoĤci mičdzy odbiornikami satelitarnymi wystčpujĈ sporadycznie, przy zaãoİeniu funkcjonowania
wszystkich stacji referencyjnych w planowanych lokalizacjach.

3. Synergizm technik pomiarowych
3.1. Naziemne techniki pomiarów geodezyjnych
W przypadku rozsĈdnego wykorzystania zalet róİnych technik
pomiarowych oraz eliminacji bĈdĮ dĈİenia do ograniczenia ich mankamentów moİna otrzymaþ rozwiĈzanie synergiczne, determinujĈce
aktualnĈ technologič pomiarów geodezyjnych. Tytuãowe satelitarne
techniki pomiarowe realizowane przedstawionymi metodami pomiarów satelitarnych mogĈ byþ wspierane naziemnymi technikami pomiarowymi, a takİe lotniczymi np. w przypadku systemu LIDAR. W przypadku lotniczego czy teİ naziemnego skaningu laserowego satelitarne
techniki pomiarowe peãniĈ rolč podstawowĈ, dajĈc georeferencjč dla
laserowych technik pomiarowych. Ze wzglčdu na popularnoĤþ rozwiĈzaę i objčtoĤþ opracowania rozwaİania bčdĈ dotyczyþ wyãĈcznie
osiĈgničcia synergii poprzez ãĈczne stosowanie z pomiarami satelitarnymi naziemnych pomiarów tachymetrycznych i niwelacyjnych.
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Naziemne techniki pomiarowe bazujĈ na pomiarze odlegãoĤci,
kierunków i przewyİszeę mičdzy punktami. W tych technikach
moİliwe jest laboratoryjne okreĤlenie dokãadnoĤci wyznaczania
wartoĤci wielkoĤci mierzonych przez instrumenty, korzystajĈc np.
z interferometru lub specjalnych urzĈdzeę, jak np. TPM-2, którego
dokãadnoĤþ wynosi dla pomiarów kĈta poziomego 0.058” i 0.091”
dla kĈta pionowego. W celu zapewnienia niezawodnoĤci pomiarów
w teodolicie moİe byþ zastosowany np. poczwórny system pomiaru
kĈta i bardzo wysoka czčstotliwoĤþ pomiarów np. 5 000/s. Polowe
metody okreĤlania dokãadnoĤci instrumentów, takİe satelitarnych,
mogĈ byþ wyznaczane zgodnie z seriĈ norm ISO 17123-1 y ISO
17123-8.
Instrumenty klasy przemysãowej umoİliwiajĈ osiĈganie najwyİszych dokãadnoĤci, np. 0,25 mm, ale dla odlegãoĤci do 35 m. Pomiary terenowe przeprowadzane aktualnie instrumentami najwyİszej klasy umoİliwiajĈ osiĈganie dokãadnoĤci pomiaru odlegãoĤci
na poziomie (0,6 mm y 1,0 mm) +1ppm, a kierunków z dokãadnoĤciĈ 0.5". BãĈd przewyİszenia podawany jest w mm/km podwójnej
niwelacji i moİliwe jest osiĈgničcie przy stosowaniu ãat inwarowych
bãčdu na poziomie 0,3 mm/km. Zdecydowana wičkszoĤþ ﬁrm geodezyjnych nie dysponuje tak dokãadnymi i drogimi instrumentami.
NajczčĤciej spotykane sĈ instrumenty mierzĈce odlegãoĤci z dokãadnoĤciĈ 2-3 mm, a kĈty z dokãadnoĤciĈ 2" - 3".
ReasumujĈc, pomiary technikami naziemnymi mogĈ byþ bardzo
dokãadne i przede wszystkim wielkoĤci mierzone przez instrumenty
sĈ okreĤlane znacznie bardziej niezawodnie i wiarygodnie.
W naziemnych technikach pomiarowych problemy pojawiajĈ
sič zazwyczaj nie w pojedynczym pomiarze, ale w pomiarach na
wičkszych obszarach, w których wystčpuje propagacja bãčdów,
szczególnie niekorzystna dla obiektów liniowych. W pomiarach na
liniach kolejowych szczególnym czynnikiem wzrostu bãčdów jest refrakcja i wibracja powietrza nad torami. Ten czynnik moİe wrčcz
zupeãnie uniemoİliwiþ wykonywanie dokãadnych pomiarów przez
instrument. Konieczne jest teİ zapewnienie wizur mičdzy mierzonymi punktami, co czčsto istotnie wydãuİa czas trwania pomiarów.
Pomiary naziemne sĈ limitowane dãugoĤciĈ celowej tachymetru,
zazwyczaj kilkaset metrów i niwelatora, przecičtnie kilkadziesiĈt
metrów. Ich zwičkszanie powoduje spadek dokãadnoĤci. Relatywnie
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duİa jest liczba stanowisk instrumentu. Pojawia sič kwestia centrowania powtarzanego wielokrotnie.
W pomiarach geodezyjnych wymagane jest nawiĈzanie sič do punktów osnowy geodezyjnej. Ze wzglčdu na ograniczonĈ dãugoĤþ celowych
instrumentów naziemnych, pomiar dowiĈzujĈcy do punktów osnowy
moİe byþ czasochãonny i przez to kosztowny. Nastčpuje teİ spadek
dokãadnoĤci wraz ze wzrostem odlegãoĤci obszaru pomiarów od punktów osnowy. Zagčszczanie punktów osnowy zwičksza koszty inwestycji poprzez cenč znaku geodezyjnego, koszt jego stabilizacji i pomiar
wyznaczajĈcy wspóãrzčdne punktów osnowy oraz opracowanie wyników obserwacji. Czčsto czynnikiem bardzo istotnie obniİajĈcym dokãadnoĤþ wyników pomiarów aktualnych, mimo naleİytej starannoĤci
ich wykonywania, jest niezachowanie staãoĤci przez punkty ziemne
osnowy geodezyjnej.
3.2. Zalety i ograniczenia pomiarów satelitarnych
Jak wspomniano w poprzednim podpunkcie pomiary geodezyjne
wymagajĈ nawiĈzania ich do punktów osnowy. W przypadku pomiarów satelitarnych osnowč moİemy rozpatrywaþ jako osnowč dynamicznĈ w postaci satelitów, takİe w postaci naziemnych stacji referencyjnych z pracujĈcymi permanentnie odbiornikami satelitarnymi,
których poãoİenie jest monitorowane. Ponadto odbiornik referencyjny
moİna ustawiþ nad punktem klasycznej osnowy geodezyjnej.
Pomiary satelitarne umoİliwiajĈ osiĈganie wysokich dokãadnoĤci
przy duİych odlegãoĤciach mičdzy punktami kosztem wydãuİania czasu trwania pomiaru. W pomiarach naziemnych konieczne byãoby zastosowanie konstrukcji geometrycznej, w której bčdzie nastčpowaãa
propagacja bãčdów istotnie zmniejszajĈca dokãadnoĤþ wyników pomiarów. Im wičksza odlegãoĤþ mičdzy punktami, tym bardziej bezkonkurencyjna staje sič metoda statyczna pomiarów satelitarnych. Dzički
temu nie jest wymagana gčsta sieþ punktów osnowy geodezyjnej
Punkty mierzone technikami satelitarnymi nie muszĈ mieþ wzajemnych wizur, ale konieczny jest odkryty horyzont wokóã punktu,
gdyİ konieczne sĈ wizury do satelitów. Dodatkowo obiekty znajdujĈce sič wokóã mierzonego satelitarnie punktu mogĈ powodowaþ zakãócenia nawigacyjnych sygnaãów satelitarnych. Antena GNSS musi
zostaþ ustawiona nad mierzonym punktem, podczas gdy istniejĈ tachymetry bezreﬂektorowe nie wymagajĈce sygnalizacji celu. Ten man-
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kament pomiarów satelitarnych moİna ãatwo zniwelowaþ podãĈczajĈc
do odbiornika satelitarnego rčczny dalmierz typu Disto. Mankamentem pomiarów satelitarnych w stosunku do pomiarów naziemnych
jest ich duİo wičksza czuãoĤþ na warunki atmosferyczne realizacji
pomiaru w sensie refrakcji jonosferycznej i troposferycznej. Dalmierz
tachymetru mierzy odlegãoĤþ najczčĤciej do setek metrów w generalnie jednorodnej warstwie powietrza, podczas gdy sygnaã satelitarny
pokonuje dystans ok. 20 200 000 m w bardzo zróİnicowanych oĤrodkach. Ten aspekt pomiarów satelitarnych uwidacznia sič szczególnie
w pomiarach RTK GPS i RTN ze wzglčdu na bardzo krótki czas ich
trwania. Realizacja pomiarów RTK GPS, a zwãaszcza RTN, które moİe
wykonywaþ jedna osoba, bčdzie najczčĤciej taęsza niİ pomiarów naziemnych. Ogólnie przyjčtĈ relacjĈ w pomiarach satelitarnych jest ok.
dwukrotnie mniejsza dokãadnoĤþ wyznaczania wysokoĤci punktów
w stosunku do ich wspóãrzčdnych sytuacyjnych. W praktyce wystčpuje teİ wičksza czčstotliwoĤþ otrzymywania pomiarów odstajĈcych
dla wysokoĤci punktów. Z tych powodów pomiarów RTK GPS i RTN
nie powinno sič stosowaþ do wyznaczania wysokoĤci punktów. Nawet
niwelacjĈ technicznĈ czčsto bčdzie moİna osiĈgnĈþ dokãadniejsze wyniki pomiarów.

4. Aspekty technologiczne pomiarów geodezyjnych na obszarach kolejowych
Opracowanie niniejsze o charakterze teoretycznym ma solidne
podstawy w praktyce dokãadnych pomiarów na terenach kolejowych,
takİe o charakterze kontrolnym. Moİliwe jest spotkanie sič z duİymi
bãčdami na wielu etapach realizacji w ramach jednej inwestycji.
Zasygnalizowane w poprzednim punkcie zalety i ograniczenia
technik pomiarów geodezyjnych zawsze powinny byþ uwzglčdniane
w projektach i realizacji pomiarów. Problem z odpowiedniĈ jakoĤciĈ
sičgaþ moİe bardzo gãčboko, poczĈwszy od niekorzystnej lokalizacji
punktów w aspekcie planowanej techniki pomiarowej, przez zãe wykonawstwo punktów geodezyjnych uniemoİliwiajĈce stabilne ustawienie instrumentu na bardzo solidnym kolumnowym znaku (rura
zalana betonem), a i sam znak moİe byþ Įle posadowiony (np. przy
nastawni w Brzesku), przez co nie moİna zachowaþ staãoĤci poãoİenia
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mimo, İe sam w sobie jest bardzo solidnej konstrukcji. Stwierdzono,
İe uwzglčdnianie w planach pomiarowych tylko zalet satelitarnych
technik pomiarowych moİe doprowadziþ do znaczĈcego obniİenia jakoĤci wyników pomiarów geodezyjnych. Wãasne pomiary kontrolne
na jednym z modernizowanych odcinków przyniosãy 5-krotny wzrost
dokãadnoĤci wyznaczonych wspóãrzčdnych kontrolowanych punktów
osnowy w porównaniu z innym pomiarem satelitarnym.
Synergizm ãĈcznego zastosowania satelitarnych i naziemnych technik pomiarowych jest najwyraĮniej widoczny w technologii projektowania i pomiaru punktów osnowy kolejowej. Ze wzglčdu na liniowy
charakter terenów kolejowych osnowa geodezyjna zawsze bčdzie miaãa ksztaãt ciĈgu poligonowego, choþ przy dãuİszych ciĈgach zalecane
bčdzie stosowanie bardziej czasochãonnej, a przez to i droİszej konstrukcji w postaci ãaęcucha trójkĈtów. W technikach naziemnych
w przypadku ciĈgów poligonowych nastčpuje bardzo niekorzystna
propagacja bãčdów poprzecznych. Z tego powodu konieczne jest wykorzystanie sesji statycznych satelitarnych technik pomiarowych w celu
wzmocnienia konstrukcji mierzonej tachymetrem. Aktualnie osnowa
na terenach kolejowych powinna skãadaþ sič z par punktów osnowy
podstawowej lokalizowanych co ok. 2,0–2,5 km, których wspóãrzčdne
sĈ wyznaczane z satelitarnych obserwacji statycznych. Mičdzy punktami osnowy podstawowej powinny byþ lokalizowane punkty osnowy
szczegóãowej, których wspóãrzčdne sĈ obliczane z pomiarów wykonywanych tachymetrem. OdlegãoĤci mičdzy punktami sĈsiednimi, niezaleİnie czy to bčdĈ punkty osnowy podstawowej, czy teİ szczegóãowej
powinny byþ rzčdu 200-250 m. Wyznaczanie wspóãrzčdnych punktów
osnowy szczegóãowej z obserwacji statycznych bčdzie nieopãacalne,
a zastosowanie szybkich i tanich pomiarów RTN jest niedopuszczalne,
gdyİ spowoduje istotny spadek dokãadnoĤci wraz z moİliwoĤciĈ jeszcze bardziej istotnego obniİenia niezawodnoĤci wyników pomiarów.
Pomiary kontrolne wykazaãy teİ, İe stosowanie szybkich sesji statycznych moİe powodowaþ kilkukrotny spadek dokãadnoĤci wyznaczanych wspóãrzčdnych punktów w stosunku do pomiarów naziemnych
i sesji statycznych. Naleİy podkreĤliþ, İe przecičtne bãčdy wspóãrzčdnych sytuacyjnych wykazane w operacie z pomiarów satelitarnych
wyniosãy 1 mm, a dla wysokoĤci 2 mm. Natomiast pomiar kontrolny
oparty na sesjach statycznych i pomiarze precyzyjnym tachymetrem
elektronicznym wykazaã bãčdy poãoİenia sytuacyjnego punktów na
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poziomie kilkudziesičciu milimetrów (max. 47 mm). Z pomiaru kontrolnego uzyskano wyniki 5-krotnie dokãadniejsze na wszystkich kontrolowanych punktach.
Pomiary sytuacyjno-wysokoĤciowe sĈ mniej wymagajĈce pod wzglčdem dokãadnoĤci niİ pomiary osnów geodezyjnych. W przypadku braku punktów osnowy bardzo istotnym atutem pomiarów satelitarnych
bčdzie moİliwoĤþ szybkiego wyznaczenia wspóãrzčdnych dwóch punktów osnowy, w oparciu o które moİliwe bčdzie wykonanie pomiarów
tachymetrycznych.

5. Podsumowanie
Rozwaİania nt. satelitarnych technik pomiarów geodezyjnych ograniczono ze wzglčdów praktycznych do metod statycznych umoİliwiajĈcych uzyskiwanie najwyİszych dokãadnoĤci wyników pomiarów oraz
pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTK GPS oraz ich
odmiany sieciowej RTN, która jest aktualnie najpopularniejszĈ technikĈ pomiarowĈ.
Ze wzglčdu na okoão 1 800 km aktualnie modernizowanych linii kolejowych najistotniejszym wydaje sič zagadnienie osnów geodezyjnych
na obszarach kolejowych. Projekty kolei duİych prčdkoĤci zwičkszajĈ
istotnoĤþ zagadnienia ze wzglčdu na wymóg wysokiej jakoĤci wyników
pomiarów geodezyjnych. Inne pomiary nie wydajĈ sič aktualnie aİ tak
newralgiczne. Duİym atutem jest wprowadzenie do obligatoryjnego
stosowania od 18.01.2012 r. [8] projektu znaku osnowy dwufunkcyjnej, który przystaje do nowoczesnych i przede wszystkim dokãadnych
technik realizacji pomiarów geodezyjnych.
Satelitarne pomiary statyczne nie sĈ atrakcyjne dla wykonawców
pomiarów geodezyjnych, gdyİ sĈ czasochãonne. Jednakİe tylko one
umoİliwiajĈ uzyskiwanie najwyİszych dokãadnoĤci i jednorodnoĤci
w tym wzglčdzie osnów geodezyjnych na duİych obszarach. W pomiarach RTK GPS i RTN naleİy wyraĮnie oddzielaþ dokãadnoĤþ wyznaczania wspóãrzčdnych sytuacyjnych od wysokoĤci punktów z powodu
istotnego zróİnicowania, takİe pod wzglčdem niezawodnoĤci wyników
pomiarów. Obecnie najwičkszĈ popularnoĤciĈ cieszĈ sič pomiary RTN.
O ile dla pomiarów RTK GPS moİna by wskazaþ obszary porównywalnej dokãadnoĤci w stosunku do pomiarów naziemnych, o tyle pomiary
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RTN zazwyczaj bčdč ustčpowaãy im pola w przypadku wspóãrzčdnych
sytuacyjnych i zawsze w przypadku wysokoĤci. Wyniki pomiarów testowych [7] wskazujĈ, İe stosowanie pomiarów RTN do wyznaczania
wysokoĤci punktów zdecydowanie nie jest zalecane. Ponadto problemem charakterystycznym dla pomiarów RTN jest trudna do oszacowania dokãadnoĤþ, dla której moİna jedynie okreĤliþ przedziaã
najprawdopodobniej uzyskanej wartoĤci z przedziaãu 1 – 3 cm, przy
czčsto bardzo wysokiej precyzji pomiarów na poziomie pojedynczych
milimetrów. Pojčcia precyzji, dokãadnoĤci i niezawodnoĤci pomiarów
geodezyjnych zostaãy przedstawione m.in. w [6]. Ten efekt moİe ãatwo
wprowadziþ w bãĈd wykonawcč pomiarów geodezyjnych, który wysokĈ
precyzjč pomiarów zinterpretuje jako ich wysokĈ dokãadnoĤþ. Bardzo
niebezpieczne dla jakoĤci wyników pomiarów, przede wszystkim satelitarnych, jest wykonywanie ich przez osoby merytorycznie do tego nie
przygotowane, co jest moİliwe, gdyİ obsãuga odbiornika GNSS jest absolutnie banalna, ale zupeãnie niewystarczajĈca. Niestety takİe osoby
posiadajĈce jakĈĤ wiedzč w problematyce, ale dĈİĈce do zwičkszenia efektywnoĤci pomiarów kosztem zaniedbywania ich ograniczeę,
zazwyczaj otrzymajĈ wyniki niedokãadne, co wskazaãy wykonane pomiary kontrolne. W konkretnym przypadku wãaĤciwie zaprojektowany
i wykonany pomiar przyniósã pičciokrotne zwičkszenie dokãadnoĤci
wyników.
Dobrze opracowana instrukcja D-19 mogãaby narzuciþ wykonawcom
prawidãowe sposoby i warunki realizacji pomiarów geodezyjnych na terenach kolejowych w bardzo istotnym dla kolei w Polsce momencie.
âĈczne wykorzystanie naziemnych oraz satelitarnych techniki pomiarowych przy odpowiedniej wiedzy i doĤwiadczeniu moİe zaowocowaþ bardzo dokãadnymi i efektywnymi technologiami pomiarów.
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SATELLITE TECHNIC IN MODERN TECHNOLOGIES
OF GEODESIC SURVEY AT RAILWAY AREAS
Summary
The construction of a new railway track and maintenance of
existing ones as well as railway superstructure modernisation relying on their adjustment to higher technical and operational parameters cause high requirements for executors of geodesic survey.
The measurement technic development allows to elaborate some
new technologies of geodesic survey. The technic of satellite measurement and the essence of their synergic usage together with
ground survey in geodesic service of linear investment have been
presented. The threats for the quality of the results of satellite
survey and even the contraindications for the usage of modern
satellite network technics in real time on the railway areas have
been given. The problem of geodesic survey quality seems to be
especially essential while high speed railway tracks execution.
Keywords: satellite measurement, kinematic measurements
in real time, network kinematic measurements in real time
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TRANSPORT KOLEJOWY
– WNIOSKI Z PRZESZâOģCI
Streszczenie
W artykule przybliİono rys historyczny rozwoju transportu i infrastruktury kolejowej w Polsce w okresie powojennym, w szczególnoĤci porównano lata 1945 do 1989 i odniesiono do okresu po
transformacji ustrojowej.
Sãowa kluczowe: Transport kolejowy, infrastruktura transportu kolejowego

1. Powód napisania niniejszej rozprawy
W miesiĈcu rozpoczčcia X jubileuszowej konferencji Nowoczesne
technologie i systemy zarzĈdzania w transporcie szynowym ukoęczyãem 75 lat. W tym wieku nawet ksičİa przechodzĈ na emeryturč,
a profesorowie nie mogĈ sprawowaþ okreĤlonych funkcji. Dlatego teİ
jest to poİegnalne wystĈpienie konferencyjne i stosownie do okolicznoĤci – retrospektywne. Otóİ, przewertowaãem kilkadziesiĈt Roczników Statystycznych i zauwaİyãem róİne korelacje, które chciaãbym
zaprezentowaþ. Przed ich sformuãowaniem przypomnč w telegraﬁcznym skrócie niektóre wydarzenia z powojennej historii transportu
oraz dane statystyczne dotyczĈce wybranych lat.

2. Transport kolejowy od zakoęczenia wojny do 1989 roku
Po zakoęczeniu dziaãaę wojennych, ze zrozumiaãych wzglčdów,
przywrócenie funkcjonowania transportu staão sič jednym z najwaİ1 dr, Honorowy Przewodniczñcy UIC
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niejszych zadaę wãadzy paęstwowej od chwili jej powoãania. PierwszorzčdnĈ rolč w poczĈtkowym okresie po wojnie mogãa odgrywaþ przede
wszystkim kolej i dlatego jej poĤwičcono najwičkszĈ uwagč. Ponad
wszelkie wĈtpliwoĤci moİna stwierdziþ, iİ w latach 1945 – 1946 dokonano rzeczy zasãugujĈcych na najwyİsze uznanie.
Z najwaİniejszych dokonaę w 1945 r. naleİy wymieniþ:
x odbudowanie 3 480 km zniszczonych linii normalnotorowych
oraz przekucie 3 520 km torów szerokich na normalne;
x odbudowanie 44 500 mb mostów, co stanowião 46,2% mostów
zniszczonych podczas wojny (m.in. cztery mosty na WiĤle i po
jednym na Odrze i Narwi);
x uruchomienie wielu urzĈdzeę sterowania ruchem (m.in. 147 nastawnic, 640 aparatów blokowych, 142 blokady stacyjne);
x odbudowanie ok. 3 mln m3 budynków, w tym 160 tys. m3 hal
naprawczych i parowozowni.
Nie mniej pomyĤlny w odbudowie kolei byã rok 1946. Do najwaİniejszych osiĈgničþ w tym okresie moİna zaliczyþ:
x odbudowanie 2 185 km torów gãównych;
x odbudowanie 6 000 mb mostów i 1 000 mb tuneli;
x odbudowanie i zmodernizowanie wčzãów kolejowych Warszawa,
Kraków, Katowice i Wrocãaw, stacji portowych w Gdaęsku, Gdyni i Szczecinie.
Tempo przywracania sprawnoĤci systemu kolejowego z pierwszych
dwóch lat zostaão utrzymane równieİ w okresie Planu Trzyletniego
(1947 – 1949). W tym czasie:
x odbudowano 2 755 km linii (o 10% wičcej niİ przewidywaã plan)
– dãugoĤþ eksploatowanych linii wzrosãa do 22 284 km;
x zbudowano ok. 34 600 mb mostów, w tym 31 obiektów o dãugoĤci co najmniej 100 m kaİdy,
x uruchomiono linič ĤrednicowĈ w Warszawie;
x zelektryﬁkowano 108 km linii (Warszawa – Mięsk Mazowiecki,
Warszawa – įyrardów);
x przywrócono funkcjonowanie kolei linowych, zbudowanych
przed wojnĈ.
Nastčpne lata juİ nie byãy tak pomyĤlne dla kolei. Plan SzeĤcioletni
(1950 – 1955) w kolejnictwie, tak jak i w innych dziedzinach gospodarki, nie zostaã wykonany. Zamiast planowanej budowy 1 000 km
nowych linii powstaão zaledwie ok. 300 km (naleİy dodaþ, İe w tym
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czasie dobudowano ponad 300 km drugich torów na liniach istniejĈcych). Niektóre z planowanych inwestycji zrealizowano dopiero w 70.
latach. Równieİ w 60. latach tempo rozwoju infrastruktury kolejowej znacznie odbiegaão od tego z pierwszych pičciu lat powojennych.
Mimo wszystko kolej stopniowo rozwijaãa sič, choþ jej przewaga nad
transportem samochodowym topniaãa z kaİdym rokiem. Charakterystykč zmian zachodzĈcych w infrastrukturze kolejowej przedstawiajĈ
dane zawarte w tablicy 1.
Tablica 1. Sieþ kolejowa w latach 1945 – 1988

Rok
Ogóáem
w km

1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1985
1986
1987
1988

25 437
26 312
26 859
26 845
26 862
26 678
26 702
26 734
26 832
26 835
27 271
27 185
27 095
26 848
26 637
26 575

DáugoĞü linii kolejowych
w tym
normalnoto% linii
% linii jednorowych
zelektryﬁtorowych
w km
kowanych
21 667
79,1
22 482
0,7
72,6
23 123
2,1
70,3
23 232
4,4
68,8
23 347
9,5
68,1
23 311
16,6
67,4
23 766
23,5
65,2
23 855
25,1
64,8
23 953
26,3
64,5
23 975
27,1
64,1
24 415
27,4
64,2
24 356
28,2
64,0
24 361
36,5
63,1
24 333
38,8
63,0
24 241
41,2
62,9
24 188
43,4
62,8

wąskotorowych
w km
3 770
3 830
3 736
3 613
3 515
3 367
2 936
2 879
2 879
2 860
2 856
2 829
2 734
2 515
2 396
2 357

ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie Roczników Statystycznych

AnalizujĈc dane zawarte w tablicy 1 moİna sformuãowaþ nastčpujĈce spostrzeİenia:
x od poãowy lat 50. nastĈpiãa stabilizacja ukãadu sieci kolejowej
– jej dãugoĤþ wynosiãa niecaãe 27 tys. km,
x w latach 60. rozpoczĈã sič proces intensywniejszej elektryﬁkacji
linii kolejowych; jeĤli w 1960 r. byão zelektryﬁkowanych nieco
ponad tysiĈc km, to w 1970 r. juİ 3 870 km,
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x na waİnych i Ĥrednio waİnych szlakach jednotorowych stopniowo dobudowywano drugi tor (od 1955 do 1970 r. wybudowano
ok. 550 km drugich torów),
x od poczĈtku lat 50. zaczčto powoli likwidowaþ linie wĈskotorowe; ich dãugoĤþ w ciĈgu 20 lat zmalaãa o prawie 500 km.
W latach 70. dãugoĤþ linii kolejowych nie ulegaãa wičkszym zmianom, natomiast na czčĤci sieci poprawiono ich parametry, co
nastčpowaão w wyniku zwičkszonego tempa elektryﬁkacji. Obok
elektryﬁkacji do najwičkszych inwestycji kolejowych naleİy zaliczyþ:
x przekazanie do eksploatacji tzw. CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej ãĈczĈcej Górny ģlĈsk z WarszawĈ, a ĤciĤle z Grodziskiem
Mazowieckim) – warto zaznaczyþ, iİ byãa to pierwsza w Polsce
(a praktycznie poza FrancjĈ - w Europie) linia kolei duİych
prčdkoĤci, dostosowana do kursowania pociĈgów z prčdkoĤciĈ
250 km/h;
x budowa szerokotorowej Linii Hutniczo-Siarkowej, ãĈczĈcej Medykč (na granicy z ówczesnym ZwiĈzkiem Radzieckim) z HutĈ
Katowice – najwičksza inwestycja 70. lat w Polsce.
Negatywne zjawiska w gospodarce, których pierwsze oznaki pojawiãy sič w koęcu 70. lat, nasiliãy sič w 80. latach. Mimo narastajĈcych
trudnoĤci w tym okresie podjčto dwie ogromne inwestycje:
x przyspieszenie elektryﬁkacji linii kolejowych – podwojono dãugoĤþ linii zelektryﬁkowanych w latach 60. i 70.;
x zmodernizowanie i zautomatyzowanie 16 stacji rozrzĈdowych;
brak Ĥrodków ﬁnansowych oraz dramatyczny spadek przewozów
towarowych spowodowaãy zaniechanie wãaĤciwego utrzymania
tych stacji; zmiany w strukturze przewoİonych towarów oraz
demonopolizacja rynku czyni znowu aktualnym problem stacji
rozrzĈdowych.
W omawianym okresie rozpoczĈã sič proces zmniejszania dãugoĤci
linii. W pierwszej poãowie dekady odbywaão sič to w wyniku zamykania kolejnych odcinków linii wĈskotorowych, natomiast w drugiej
poãowie tego okresu zaczčto zamykaþ ruch takİe na wybranych odcinkach linii normalnotorowych.
JeĤli chodzi o przewozy osób i towarów, to dane dotyczĈce lat 1946
-1988 (nie uwzglčdniono roku 1945, bowiem PKP rozpoczčãy dziaãalnoĤþ po zakoęczeniu wojny) zawiera tablica 2.
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Do 1955 r. kolejowe przewozy pasaİerskie zwičkszaãy sič w niezwykle wysokim tempie. W drugiej poãowie lat 50. nastĈpião pewne zaãamanie. Byþ moİe wydarzenia paĮdziernikowe w 1956 r. wpãynčãy na
okresowe zmniejszenie mobilnoĤci spoãeczeęstwa. W latach 60. przewozy osób kolejĈ odzyskaãy swojĈ dynamikč sprzed 1956 r. Ciekawe, İe
wspomniane wydarzenia nie miaãy wpãywu na przewozy towarów kolejĈ. Wzrastaãy one systematycznie przez caãĈ rozpatrywanĈ dekadč.
W okresie po 1975 r. transport kolejowy wkroczyã w fazč stagnacji,
którĈ moİna nawet traktowaþ jako zapowiedĮ majĈcego nastĈpiþ kryzysu. Transport kolejowy utraciã nie tylko moİliwoĤþ rozwoju, ale nawet moİliwoĤþ funkcjonowania wskutek przekroczenia granicy technicznej sprawnoĤci procesów wytwarzania. NastĈpião nagromadzenie
wielu niekorzystnych zjawisk, takich jak:
- spadek produktywnoĤci majĈtku trwaãego,
- wzrost zawodnoĤci procesów przewozowych (szacowano, İe tylko
okoão 20-25% pociĈgów kursowaão zgodnie z rozkãadem jazdy),
- dekapitalizacja infrastruktury drogowej;
- zaniedbania w elektryﬁkacji przy narastajĈcych trudnoĤciach
z zaopatrzeniem w paliwa,
- niedobór w zatrudnieniu na stanowiskach bezpoĤrednio produkcyjnych przy niskiej skutecznoĤci systemu pobudzania,
- wzrastajĈce trudnoĤci w realizacji inwestycji pomimo posiadanych na ten cel funduszy2.
Tablica 2. Przewozy kolejowe osób i towarów w latach 1945 – 1988

Rok
1946
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978
2

Przewozy osób
Liczba
Liczba pas-km
pasaĪerów
w mln
w mln
244,9
14 982
612,8
27 124
940,3
36 981
816,5
30 942
971,5
34 318
1 056,5
36 891
1 118,0
42 819
1 109,8
42 799
1 151,7
44 312
1 132,0
46 716

Przewozy towarów
Liczba ton
w mln
52,3
160,4
236,4
286,9
341,3
382,3
464,2
465,2
481,1
478,9

Liczba tkm
w mln
17 369
35 139
51 969
66 547
81 013
99 261
129 234
130 854
135 401
138 101

Kaliþski J., Liberadzki B. Transport w Polsce w latach 1918 – 1978. Zarys historii. Wydawnictwo Spis. Warszawa 1986, s. 126
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1979
1980
1985
1986
1987
1988

1 099,5
1 100,5
1 005,1
989,6
977,0
983,8

45 473
46 325
51 978
48 526
48 285
52 134

480,0
482,1
419,4
430,7
428,8
428,0

135 362
134 737
120 642
121 775
121 381
122 204

ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie Roczników Statystycznych

W przewozach kolejowych nastĈpiã regres. W roku 1980 PKP przewoziãy wičcej towarów niİ koleje francuskie i zachodnioniemieckie razem wzičte. Obecnie tylko koleje niemieckie przewoİĈ dwa razy wičcej
ãadunków niİ polskie. PKP Cargo przewoİĈ trzy razy mniej towarów
niİ PKP w 1980 r. Ze wzglčdu na niezrównowaİony rozwój infrastruktury transportu lĈdowego w przewozach towarów kolej nie wytrzymuje
konkurencji z transportem drogowym. W odniesieniu do przewozów
pasaİerskich, to zmniejszyãy sič one w takim samym stopniu, jak
przewozy autobusami i jest to wynik zmniejszenia dojazdów do pracy
oraz wspomniany juİ dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej.

3. Nakãady inwestycyjne na transport w PRL
W Rocznikach Statystycznych, z nielicznymi wyjĈtkami, w czčĤci dotyczĈcej nakãadów inwestycyjnych wedãug dziaãów gospodarki,
transport i ãĈcznoĤþ sĈ traktowane razem. W zwiĈzku z tym tak bčdĈ
tu zaprezentowane. Z Roczników Statystycznych 1988 i 1980, w których podano informacje oddzielnie dla obu czčĤci, moİna w przybliİeniu okreĤliþ, iİ w nakãadach ogóãem na transport przypadaão ok.
88%, a na ãĈcznoĤþ 12%. I jeszcze jedna uwaga, która w jakimĤ sensie wyjaĤnia obecny stan infrastruktury transportowej, szczególnie
kolejowej. Otóİ udziaã wydatków na roboty budowlano-montaİowe
w ogólnych nakãadach inwestycyjnych wynosiã tylko ok. 1/3, reszta byãa przeznaczana na zakup maszyn, urzĈdzeę i innych Ĥrodków
trwaãych (np. taboru kolejowego). Poniewaİ, mimo takich proporcji
poziom techniczny taboru ulegaã trwaãej dekapitalizacji, to nietrudno
uĤwiadomiþ sobie, jak wielkie zaniedbania miaãy miejsce w odniesieniu do infrastruktury.
W tablicy 3 zaprezentowano informacje dotyczĈce nakãadów inwestycyjnych w dziale transport i ãĈcznoĤþ dla wybranych lat.
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Tablica 3. Nakãady inwestycyjne w dziale transport i ãĈcznoĤþ w latach
1954 – 1988

Rok
1954
1955
1956
1957
1958
1964
1965
1966
1967
1968
1975
1978
1979
1985
1986
1987
1988

Nakáady
w mln zá
7 041
6 897
6 165
6 742
7 259
13 181
15 294
17 144
19 534
20 116
61 543
59 398
53 004
165 200
219 300
304 000
557 800

Rok 1950 = 100
123
117
105
115
123
231
267
300
341
351
1 075
1 038
926
2 886
3 831
5 311
9 745

Rok poprzedni
= 100
98
96
89
109
108
101
116
112
114
103
101
97
89
130
133
139
183

Udziaá (w %) w
nakáadach ogóáem
10,6
10,5
9,0
9,6
10,2
10,4
11,0
11,4
10,4
11,1
11,4
8,8
8,4
7,7
10,2
8,1
8,6

ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie Roczników Statystycznych

Moİna stwierdziþ, İe nakãady inwestycyjne na transport i ãĈcznoĤþ
poczĈwszy od lat pičþdziesiĈtych wahaãy sič w granicach 10%, a wičc
na sam transport ok. 8,8%. Odchylenia w dóã wystčpowaãy w okresach kryzysowych; niestety trudnoĤci gospodarcze zawsze w wičkszym stopniu dotykaãy transportu. Warto zaznaczyþ, iİ w poczĈtkowym okresie po II wojnie Ĥwiatowej nakãady inwestycyjne na transport
byãy znacznie wyİsze niİ w latach póĮniejszych; w latach 1946 – 1949
udziaã nakãadów na transport i ãĈcznoĤþ wynosiã 26,8% nakãadów inwestycyjnych ogóãem.
Dla porównania spójrzmy na dane za rok 2000. Otóİ udziaã nakãadów
na transport i ãĈcznoĤþ w nakãadach ogóãem wyniósã 12,8%. Jednakİe
zmieniãa sič zasadniczo struktura tych nakãadów. W omawianym dziale
ok. 61% nakãadów byão przeznaczonych na pocztč i telekomunikacjč,
a na transport lĈdowy i rurociĈgowy niecaãe 26%. Warto teİ odnotowaþ,
İe z nakãadów ogóãem na transport i ãĈcznoĤþ, nakãady w sektorze prywatnym stanowiãy 41%, a te w okresie PRL byãy Ĥladowe.
W PRL kolej stanowiãa przedmiot duİego zainteresowania wãadz,
szczególnie byão to widoczne w pierwszej poãowie tego okresu. Oprócz
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szybkiej odbudowy ze zniszczeę wojennych, w kolejnych latach byãy
podejmowane nowe inwestycje. Po zakoęczeniu elektryﬁkacji linii
i modernizacji stacji rozrzĈdowych w latach 80. procesy inwestycyjne
zostaãy praktycznie caãkowicie zaniechane przez 15 lat. Dopiero akcesja do Unii Europejskiej pozwoliãa na wznowienie inwestycji, choþ
w rozmiarach daleko odbiegajĈcych od potrzeb, a nawet znacznie
mniejszych od powstaãych moİliwoĤci.

4. Porównanie wyników transportu lĈdowego w latach: 1929,
1938, 1946, 1968, 1989, 2000 i 2009
Nie wdajĈc sič w szczegóãowĈ analizč czynników – zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych – determinujĈcych stan poszczególnych
dziedzin gospodarki w róİnym czasie i róİnych systemach spoãecznopolitycznych, poniİej (tablica 4) przedstawiono dostčpne wyniki dziaãalnoĤci transportu kolejowego za wybrane lata (jeĤli chodzi o dãugoĤþ
linii zelektryﬁkowanych, to od lat 80. pozostaje ona niezmienna).
Tablica 4. Wyniki dziaãalnoĤci transportu kolejowego w latach 1929, 1938,
1946, 1968, 1989, 2000 i 2009
Lata
Wyszczególnienie
1929
1938
1946
1968
1989
2000
2009
DáugoĞü linii kol.
w tym:
zelektryﬁkowane
wąskotorowe
Liczba lokomotyw,
w tym:
elektrycznych
spalinowych
parowozów
Liczba wagonów
osobowych w tys.
towarowych w tys.
Przewozy osobowe
pasaĪerów w mln
pas-km w mld
Przewozy towarowe
ton w mln
tkm w mld

17 239

20 118

24 552

26 628

26 644

22 560

20 360

11 016
2 357

11 826
985
2 562

11 956

2 294
5 269

5 176

3 206
3 422
4 864

5 269

5 176

466
585
3 813

1 266
1 293
3

1 887
2 531

11,9
150 ,9

10,5
152,7

9,1
200,9

3,8
66,4

3,8
95,5

167,0
7,1

226,0
7,5

244,9
15,0

1030,0
35,9

952,0
55,9

360,7
24,1

282,6
18,6

86,1
23,5

75,0
22,4

52,3
17,4

377,8
92,6

388,9
111,1

247,0
54,4

200,8
43,4

ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie Roczników Statystycznych
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5. Wnioski
1. Infrastruktura gospodarcza stanowi system, którego elementy
powinny byþ zasilane w sposób zrównowaİony. Niespeãnienie
tego warunku prowadzi do dysharmonii. W pierwszych latach po
wojnie nakãady inwestycyjne na transport byãy siedmiokrotnie
wičksze niİ na ãĈcznoĤþ. Skutek byã taki, İe transport rozwijaã
sič nie gorzej niİ w wičkszoĤci krajów Europy, natomiast pod
wzglčdem telefonizacji wyprzedzaliĤmy jedynie Albanič. Po 10ciu latach transformacji nakãady na pocztč i telekomunikacjč
byãy ponad dwukrotnie wičksze niİ na transport lĈdowy i dziĤ
dzieci do przedszkola chodzĈ z telefonami, natomiast transport,
szczególnie kolejowy, ledwie zipie.
2. Analiza danych z Roczników Statystycznych pozwala sformuãowaþ nastčpujĈcĈ konstatacjč: nadejĤcie okresu trudnoĤci gospodarczych zawsze byão poprzedzane w okresie dwóch- trzech
lat zmniejszaniem nakãadów na transport. Z punktu widzenia
wãadzy paęstwowej takĈ politykč da sič uzasadniþ, bo trzeba
byão znaleĮþ Ĥrodki na zaspokojenie niedajĈcych sič odãoİyþ potrzeb spoãecznych, ale prowadziãa ona do degradacji transportu
i czyniãa coraz trudniejszĈ jego rewitalizacjč w póĮniejszym okresie. Nawiasem mówiĈc taka praktyka byãa stosowana nie tylko
w PRL. Od poãowy lat 90. obserwowaliĤmy szybkĈ dekapitalizacjč majĈtku kolei, bo z powodu wzglčdnie duİych wydatków
spoãecznych brakowaão Ĥrodków na te dziaãy gospodarki, które
– co prawda z zadyszkĈ – ale jakoĤ mogãy funkcjonowaþ.
3. W przeszãoĤci moİna dostrzec pewnĈ zaleİnoĤþ mičdzy przewozami pasaİerskimi i towarowymi. Otóİ, spadek przewozów pasaİerskich prawie zawsze byã poprzedzany zmniejszeniem przewozów towarowych.
OczywiĤcie, zdajč sobie sprawč z tego, İe nie moİna wprost formuãowaþ wniosków, co do oceny obecnego stanu transportu, w szczególnoĤci kolei, i próbowaþ budowaþ program jego usprawnienia, opierajĈc sič zaprezentowanych zaleİnoĤciach. Warunki spoãeczne sĈ dziĤ
zupeãnie inne. Rozbudzone aspiracje obywateli i nadmiernie rozbudowane uprawnienia zwiĈzków zawodowych w zrzĈdzaniu podmiotami gospodarczymi oraz rzĈdzeniu paęstwem zapewne wykluczajĈ
podjčcie dziaãaę zmierzajĈcych do radykalniejszej zmiany proporcji
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wydatków na konsumpcjč i inwestycje. Poziom İycia po wojnie byã
o wiele niİszy niİ obecnie, ale byão przyzwolenie spoãeczne na zwičkszone wydatki na odbudowč i rozbudowč infrastruktury. Obecnie taki
manewr nie byãby moİliwy do powtórzenia. W warunkach entuzjazmu
wičkszoĤci spoãeczeęstwa po zmianach ustrojowych w koęcu lat 80.
Leszek Balcerowicz mógã wprowadziþ dosyþ drakoęski plan naprawy
gospodarki, ale dziĤ nawet licznemu gronu Balcerowiczów nie udaãoby
sič uczyniþ czegoĤ podobnego.
Pozwoliãem sobie przedstawiþ uczestnikom konferencji powyİej
przemyĤlenia o przeszãoĤci, poniewaİ czasem kryje ona wičcej tajemnic niİ przyszãoĤþ, a ponadto taka retrospekcja moİe inspirowaþ do
przemyĤleę lub choþby w czčĤci wyjaĤniþ stan rzeczy, którymi jesteĤmy İywotnie zainteresowani.

RAILWAY TRANSPORT
– THE RESULTS FROM THE PAST
Summary
The historical draft on transportation and railway infrastructure development in Poland in after war period, in particular the
comparison of the years from 1945 to 1989 with the transition
period have been given in the paper.
Keywords: railway transport, railway transport infrastructure
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TECHNOLOGIE PRZEBUDOWY
SIECI TRAKCYJNEJ
Streszczenie
Niniejszy referat przedstawia zagadnienia zwiĈzane z procesem budowy/modernizacji sieci trakcyjnej na liniach zarzĈdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wyszczególnia akty
prawne oraz uregulowania wewnčtrzne przyjčte do stosowania
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie modernizacji sieci trakcyjnej. Ponadto przedstawia proces budowy/modernizacji,
skrótowo opisuje poszczególne fazy wykonania jej przebudowy,
tj.: technologie posadawiania konstrukcji wsporczych na fundamentach palowych, montaİ sieci trakcyjnej z wykorzystaniem
pociĈgu do potokowej wymiany sieci trakcyjnej, demontaİ sieci
trakcyjnej, wykorzystanie przy likwidacji wyeksploatowanych
fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej technologii
wyburzania metodĈ minerskĈ.
Sãowa kluczowe: sieþ trakcyjna, modernizacja, konstrukcje
wsporcze, metoda minerska

1. Wprowadzenie
Elektryﬁkacja lub przebudowa sieci trakcyjnej na modernizowanych liniach kolejowych realizowana jest w oparciu o wymagania
techniczne, jakim powinny odpowiadaþ urzĈdzenia sieci trakcyjnej
zawarte w nastčpujĈcych dokumentach:
1) RozporzĈdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 wrzeĤnia 1998 r. w sprawie warunków technicznych
1 PKP PLK S.A., Biuro Energetyki
2 PKP PLK S.A., Biuro Energetyki
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jakim powinny odpowiadaþ budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 r.;
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dziennik
Ustaw 1995 Nr 89 poz. 414 z póĮniejszymi zmianami;
3) Standardy techniczne, szczegóãowe warunki dla modernizacji
lub budowy linii kolejowych do prčdkoĤci jazdy Vmax  200 km/
h (dla taboru konwencjonalnego) /250 km/h (dla taboru z wychylnym pudãem).
4) Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej
z uwzglčdnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych. Warszawa 2006;
5) Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporaİeniowej z uczynieniami grupowymi w ukãadzie otwartym na liniach kolejowych. Warszawa,
grudzieę 2004 r.;
6) Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowych stosowanych na liniach kolejowych dla ustawienia konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej;
7) Wytyczne techniczne usuwania fundamentów konstrukcji
wsporczych sieci trakcyjnej metodĈ minerskĈ na liniach kolejowych zarzĈdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
8) Katalog sieci trakcyjnej. Opracowanie CBPB BK „Kolprojekt”
Warszawa 2004, z póĮniejszymi uzupeãnieniami;
9) Dokument Normatywny 01-1/ET/2008. Osprzčt sieci trakcyjnej. Warszawa 2008;
10) Dokument Normatywny 01-2/ET/2008. Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych. Warszawa 2008;
11) Dokument Normatywny 01-3/ET/2008. Przewody jezdne proﬁlowane. Warszawa 2008;
12) Dokument Normatywny 01-2-1/ET/2008 Fundamenty konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej;
13) Dokument Normatywny 01-4/ET/2008. Liny (przewody wielodrutowe goãe). Warszawa 2008.
Modernizacja sieci trakcyjnej na liniach zarzĈdzanych przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. wedãug nowoczesnych technologii budowy
przewiduje m. in.:
1) Zastosowanie specjalistycznego pociĈgu do tzw. potokowej wymiany sieci trakcyjnej (PWST).
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2) Przystosowanie i wykorzystanie pociĈgów sieciowych do wywieszania przewodów sieci jezdnej pod naciĈgiem
3) Posadawianie nowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
na fundamentach palowych z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzčtu do palowania (palownice torowe lub drogowe).
4) Wykorzystanie metody minerskiej przy likwidacji fundamentów
po demontowanych konstrukcjach wsporczych.

2. Montaİ konstrukcji wsporczych
Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej stosowana jest, wdroİona w Polsce w poãowie lat 90. ubiegãego stulecia, metoda fundamentów palowych wbijanych w grunt. W miejscach gdzie parametry geotechniczne lub obciĈİenia wynikajĈce z konstrukcji sieci
jezdnej nie pozwalajĈ na zastosowanie fundamentów palowych, zabudowuje sič fundamenty prefabrykowane lub fundamenty wylewane.
CharakterystycznĈ cechĈ technologii fundamentów palowanych
jest sposób ãĈczenia fundamentów z konstrukcjami wsporczymi. Fundamenty palowe posiadajĈ Ĥruby stalowe trwale poãĈczone z ich uzbrojeniem. Za ich pomocĈ przykrčca sič stopy konstrukcji wsporczych do
fundamentów palowych (fot. 1). Fundamenty palowe produkowane sĈ
w 5 typach (3 typy przeznaczone dla sãupów trakcyjnych, 2 - dla ich
odciĈgów) i o dãugoĤciach w granicach 2,5÷5,0 m dla róİnych wielkoĤci obciĈİeę i rodzajów gruntu. Opracowane zostaãy równieİ projekty
fundamentów pod konstrukcje bramek trakcyjnych.
Wbijanie fundamentów palowych w grunt wykonywane jest przy
zastosowaniu specjalistycznej maszyny zwanej potocznie palownicĈ.
Proces wbijania fundamentów nie wpãywa negatywnie na parametry
nawierzchni kolejowej jak i na moİliwoĤþ prowadzenia ruchu pociĈgów na torach sĈsiednich. W celu okreĤlenia wpãywu wibracji zwiĈzanej z zagãčbieniem fundamentów wykonano badania zagčszczenia
gruntu w bezpoĤrednim sĈsiedztwie fundamentów, przed i po ich posadowieniu. Wyniki badaę wskaĮnika zagčszczenia gruntu wykazaãy,
İe podãoİe nie zmienia znaczĈco parametrów zagčszczenia. W pičciu
na dziesičþ pomiarów zauwaİono nieznaczne, o jednĈ setnĈ (0,01)
zmniejszenie wartoĤci wskaĮnika zagčszczenia. BiorĈc pod uwagč, İe
badania wykonano w odlegãoĤci nieprzekraczajĈcej 0,5 m od wbija-
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nych pali moİna stwierdziþ nieznaczny wpãyw wibracji na konstrukcjč
torowiska i uznaþ, İe posadawianie pali moİe byþ wykonywane zarówno przed, jak i po wykonaniu podtorza i toru.

Fot. 1. Osadzanie i przytwierdzanie konstrukcji wsporczej do fundamentu
palowego

Zastosowanie technologii fundamentów palowych w porównaniu
z wczeĤniej stosowanymi metodami posadawiania konstrukcji wsporczych w fundamentach prefabrykowanych, lub wylewanych na mokro
cechuje sič nastčpujĈcymi zaletami:
krótkim czasem osadzania pala – okoão 10 minut, wãĈczajĈc w to
dojazd, ustawienie palownicy i ostateczne wbicie pala,
bardzo krótkim czasem montaİu sãupa (okoão 7 minut). Montaİ
moİliwy bezpoĤrednio po wbiciu fundamentu palowego,
eliminacjĈ wszelkich problemów zwiĈzanych z usuwaniem nadmiaru ziemi lub betonu,
moİliwoĤciĈ bieİĈcego kontrolowania poszczególnych faz i rezultatów wbijania,
moİliwoĤciĈ staãego kontrolowania w czasie eksploatacji stanu
poãĈczenia fundament – sãup,
brakiem potrzeby przekãadania istniejĈcych tras kanalizacji
kablowej ze wzglčdu na niewielkĈ przestrzeę zajmowanĈ przez
fundament palowy,
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moİliwoĤþ wymiany sãupów stalowych z wykorzystaniem tego
samego fundamentu palowego,
mniejszymi wymiarami fundamentów, co pozwala na uzyskanie
wičkszej iloĤci miejsca na uzbrojenie podziemne,
moİliwoĤciĈ prowadzenia ruchu pociĈgów bez ograniczenia
prčdkoĤci po torze sĈsiednim,
znacznym ograniczeniem czasu zamkničþ torowych, ze wzglčdu
na krótkie czasy wbijania pali i montaİu sãupów,
minimalnym oddziaãywaniem na strukturč podtorza i nawierzchni kolejowej w porównaniu z oddziaãywaniem wywieranym przez
fundamenty prefabrykowane lub wylewane na mokro.
Technologia fundamentów palowych, zastosowana na kolejach
polskich po raz pierwszy w 1995 r. jest aktualnie wykorzystywana
podczas reelektryﬁkacji najwaİniejszych polskich ciĈgów komunikacyjnych (E-20, E-30, E-59, E-65), przystosowywanych do eksploatacji
z prčdkoĤciĈ jazdy pociĈgów 160 km/h oraz wyİszymi jak dla ciĈgu E-65 w tym linii CMK. Na fot. 2 przedstawiono proces zabijania
w gruncie fundamentu palowego przy uİyciu palownicy.

Fot. 2. Zabijanie w gruncie fundamentu palowego
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3. Montaİ sieci jezdnej
Na fot. 3 przedstawiono wywieszanie przewodów trakcyjnych wykonywane przez pociĈg do potokowej wymiany sieci trakcyjnej (PWST),
bčdĈce wãasnoĤciĈ „PKP Energetyka” S.A.

Fot. 3. PociĈg PWST na linii CMK

Po zamocowaniu konstrukcji wsporczych do fundamentów, dalsza
czčĤþ robót reelektryﬁkacyjnych wykonywana jest kompleksowo przy
uİyciu pociĈgów sieciowych/platform, wyposaİonych w urzĈdzenia
do wywieszania przewodów pod naciĈgiem. Charakterystycznym jest
zestaw do tzw. potokowej wymiany sieci trakcyjnej (PWST). Zestaw ten
skãada sič z 2 pojazdów wyposaİonych w İuraw prowadzĈcy przewody
trakcyjne, İuraw z platformĈ roboczĈ oraz urzĈdzenia sterujĈce bčbnami z przewodami trakcyjnymi. Pierwszy z tych pojazdów wspóãpracuje z jednym wagonem pomocniczym, a jego zadaniem jest uprzedni
demontaİ starej sieci trakcyjnej. Drugi, znacznie bardziej skomplikowany, wspóãpracuje z dwoma wagonami pomocniczymi.
Montaİ zespoãów podwieszeę dokonywany jest przy wykorzystaniu
pomostu i platform roboczych umieszczonych na wysičgnikach İurawi
zainstalowanych na obu pojazdach, co przedstawiono na fot. 4 i 5.
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Fot. 4 i 5. Pomost i platforma robocza umieszczona na wysičgniku İurawia zestawu PWST

W nastčpnej kolejnoĤci, po wpičciu w urzĈdzenia kotwiĈce nowych
przewodów, rozwija sič linč noĤnĈ i przewody jezdne pod staãym naciĈgiem z zadanĈ siãĈ naprčİajĈcĈ (nominalnĈ). Jest to moİliwe dzički
zastosowaniu zãoİonego ukãadu sterujĈcego urzĈdzeniami hydraulicznymi napčdzajĈcymi i hamujĈcymi bčbny. ZaĤ dzički zastosowaniu
İurawia wyposaİonego w zdalnie sterowany ukãad podajników i rolek prowadzĈcych przewody trakcyjne, sieþ jezdna wywieszana jest
z zachowaniem docelowego poãoİenia przewodów w poziomie i pionie.
Zilustrowano to na fot. 6 i 7.

Fot. 6 i 7. Ukãad podajników i rolek zestawu PWST, prowadzĈcych liny
noĤne i przewody jezdne

Po wywieszeniu sieci trakcyjnej przystčpuje sič do wieszakowania
oraz montowania uelastycznienia sieci. Wykonuje sič to z wnčtrza
specjalnych platform roboczych wyposaİonych w podnoĤniki typu noİycowego. Platformy te zamontowane sĈ na wózkach poruszajĈcych
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sič po dachach wagonów pomocniczych. Zostaão to przedstawione na
fot. 8 i 9.

Fot. 8 i 9. Platformy robocze zamontowane na zestawie PWST

Po dokonaniu przejazdu przez odcinek naprčİenia sieci jezdnej
przez obie czčĤci zestawu, praktycznie nie wystčpuje potrzeba dokonywania czynnoĤci regulacyjnych sieci jezdnej. Ruch pociĈgów moİe
zostaþ wznowiony z peãnĈ prčdkoĤciĈ rozkãadowĈ. Czas potrzebny do
montaİu osprzčtu jednego odcinka naprčİenia sieci trakcyjnej oraz
wymiany przewodów trakcyjnych wynosi 8 ÷ 10 godzin.

4. Demontaİ sieci trakcyjnej
Przebudowa sieci trakcyjnej zakresem rzeczowym robót obejmuje równieİ demontaİ istniejĈcych, wyeksploatowanych elementów
i urzĈdzeę sieci trakcyjnej.
Przy wykonywaniu demontaİu specjalistycznym pociĈgiem do potokowej wymiany sieci trakcyjnej moİemy wyróİniþ nastčpujĈce fazy
przedstawione niİej na fotograﬁach 10, 11, 12:
1) demontaİ kotwieę kraęcowych,
2) demontaİ wstčpny sieci trakcyjnej
3) demontaİ lin noĤnych i przewodów jezdnych pod naciĈgiem
z wykorzystaniem zespoãów rolek, analogicznie do wywieszania
nowych lin i djp.
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Fot. 10. Demontaİ kotwienia kraęcowego, rozpoczčcie procesu zwijania
sieci

Fot. 11. Likwidacja wieszaków i poãĈczeę elektrycznych

Fot. 12. Proces zwijania sieci trakcyjnej
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5. Demontaİ fundamentów i konstrukcji wsporczych
Demontaİ wyeksploatowanej sieci trakcyjnej wymaga likwidacji starych konstrukcji wsporczych oraz fundamentów betonowych,
w których konstrukcje te zostaãy posadowione. Obecnie, przy likwidacji starych fundamentów powszechnie stosowana jest technologia
wyburzania fundamentów wsporczych metoda minerskĈ.
Technologia wyburzania fundamentów i konstrukcji wsporczych
sieci trakcyjnej metodĈ minerskĈ polega na nawierceniu otworów
w likwidowanych fundamentach, umieszczeniu w nich odpowiedniego
ãadunku - materiaãów wybuchowych i ich zdetonowaniu. Kolejne fazy
przygotowania i zdetonowania materiaãów wybuchowych przedstawiono poniİej na fot. 13, 14, 15, 16.

Fot. 13 i 14. Fundament przygotowany do wyburzenia i kruszenie fundamentu sãupowego

Fot. 15. Zagčszczanie

Fot. 16. âawa po odbudowie

Usuwanie fundamentów konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
metodĈ minerskĈ zaczčto stosowaþ w drugiej poãowie lat 90. ubiegãego
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wieku. Zalety tej metody zostaãy dostrzeİone przez wykonawców robót
modernizacyjnych, których zakres obejmowaã przebudowč sieci trakcyjnej z koniecznoĤciĈ wymiany konstrukcji wsporczych. W porównaniu do stosowanej metody mechanicznej, wyburzanie fundamentów
metodĈ minerskĈ charakteryzuje sič m.in.:
- znacznie ograniczonĈ ingerencjĈ w podtorze i nawierzchnič kolejowĈ,
- mniejszym nakãadem roboczogodzin pracowników wykonujĈcych likwidacjč,
- znacznym ograniczeniem pracy sprzčtu wykorzystywanego przy
likwidacji starych fundamentów ( lokomotywa, pociĈg sieciowy),
- eliminacjĈ koniecznoĤci wyãĈczania z ruchu toru, przy którym
wykonywane jest wyburzanie,
- znacznie wyİszym zachowaniem poziomu bezpieczeęstwa infrastruktury technicznej linii kolejowych (podtorza, nawierzchni
kolejowej, kabli energetycznych, teletechnicznych, srk i innych)
usytuowanych w pobliİu likwidowanych fundamentów.
Stosowanie technologii wyburzania fundamentów sãupowych metodĈ minerskĈ poprzedzone zostaão wykonaniem szeregu badaę i pomiarów, które pozwoliãy okreĤliþ poziom oddziaãywania fali wyburzeniowej na pozostaãĈ infrastrukturč kolejowĈ. Badania i pomiary na
obszarach kolejowych byãy wykonywane w latach 2006-2008 m.in.
na liniach: nr 401 - odcinek Szczecin DĈbie ģwinoujĤcie, nr 353 - na
terenie dziaãania Zakãadu Linii Kolejowych w Poznaniu i wykonywane
byãy przez Wydziaã Budownictwa i Architektury Katedrč Geotechniki
Politechniki Szczecięskiej, Pracownič AutorskĈ z Kielc dr inİ. Sendkowski Jerzy, Biuro Budowlane ANKRA sp. z o.o. Wykonane pomiary
pozwoliãy okreĤliþ poziom oddziaãywania metody minerskiej na:
- wytrzymaãoĤþ podãoİa gruntowego (podtorze i nawierzchnič kolejowĈ),
- parametry techniczno-eksploatacyjne innych elementów infrastruktury (Ĥwiatãowody, kable teletechniczne, kable energetyczne), znajdujĈce sič w bezpoĤredniej bliskoĤci wyburzanego fundamentu.
Aby okreĤliþ oddziaãywanie metody minerskiej na podtorze wybrano kilka lokalizacji, w róİnych warunkach gruntowych (podãoİe piaszczyste, pãaskie – Szczecin, lekko skaliste – CMK, nasypy – IZ Poznaę
linia nr 353).
W czasie wyburzania stosowane byãy róİne technologie strzaãowe,
róİne rodzaje i wielkoĤþ ãadunków w tym okreĤlane, jako tzw. ãadunki
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skupione o róİnych wagomiarach ãadunku wybuchowego i mikroãadunków (ãadunków lontowych).
Analizy wyników pomiarów i ich opracowaę wykazaãy, İe oddziaãywanie metody minerskiej na elementy infrastruktury jest zaleİne
od zastosowanej technologii strzaãowej. Na liniach kolejowych mogĈ
byþ stosowane tylko te technologie, w których powstajĈca fala wyburzeniowa zostaje ograniczona praktycznie do objčtoĤci wyburzanego
fundamentu. W odlegãoĤci 0,5 m od powierzchni fundamentu, zmiany
parametrów podtorza sĈ minimalne i mieszczĈ sič w granicach bãčdu
urzĈdzeę pomiarowych.
W Polskich Liniach Kolejowych prowadzona jest weryﬁkacja producentów i dostawców elementów i urzĈdzeę elektroenergetyki kolejowej. Na podstawie wczeĤniej wymienionych Wytycznych technicznych
usuwania fundamentów…, prowadzona jest równieİ weryﬁkacja ﬁrm
prowadzĈcych wyburzanie fundamentów sãupowych metodĈ minerskĈ. PodstawĈ do pozytywnej weryﬁkacji jest dowodne poĤwiadczenie
(raporty z badaę i pomiarów opracowanej przez ﬁrmč, technologii wyburzania) speãnienia wymogów zawartych w w/w Wytycznych.

TECHNOLOGIES OF OVERHEAD TRACTION NETWORK
RECONSTRUCTION
Summary
The problems referring to the process of construction/modernization of overhead traction network managed by PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. have been presented in the paper. The legal act and
inner regulations being in force in PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
in the ﬁeld of overhead traction network modernisation have been
speciﬁed. Moreover, The process of construction/modernization
has been presented and there is a draft of some individual stages
of its reconstruction as follows: technologies of supporting constructions on pale foundation, overhead traction network assembly
using a train for overhead traction exchange, overhead traction
network disassembly, application of the demolition technology by
blasting method while liquidation of exploited supporting structures for overhead traction network.
Keywords: overhead traction network, modernisation, supporting constructions, blasting method
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NOWOCZESNE ZASADY KSZTAâTOWANIA
ROZKâADU JAZDY POCIćGÓW PASAįERSKICH
Streszczenie
Kierunki rozwoju systemu przewozów pasaİerskich transportem kolejowym w kontekĤcie rozwoju innych Ĥrodków transportu.
Nowoczesne zasady ksztaãtowania systemu publicznego transportu zbiorowego w miastach i regionach oraz pomičdzy nimi. Rola
transportu kolejowego w obsãudze ukãadu osadniczego obecnie
oraz w najbliİszych latach. Wymagania odnoĤnie do transportu
kolejowego. Ksztaãtowanie kolejowej oferty przewozowej. Rytmizacja i strukturyzacja rozkãadu jazdy pociĈgów.
Sãowa kluczowe: rozkãad jazdy pociĈgów pasaİerskich,
transport publiczny

1. Nowoczesny system transportowy
Wspóãczesny Ĥwiat zmienia sič dynamicznie, a jego szczególnym elementem, w znacznej mierze przesĈdzajĈcym o pomyĤlnym rozwoju spoãecznym i gospodarczym jest transport. W krajach Wspólnoty Europejskiej, gdzie system transportu uznany zostaã za jeden z ﬁlarów integracji, od szeregu lat podejmowane sĈ dziaãania na rzecz jego racjonalnego, zrównowaİonego rozwoju w poszczególnych krajach czãonkowskich
oraz w wymiarze mičdzynarodowym. Elementy skãadowe stosownej
polityki transportowej opisywane sĈ szczegóãowo w Biaãych Ksičgach
wydawanych przez Komisjč EuropejskĈ. Najnowsza z nich dotyczĈca
transportu2 ukazaãa sič w marcu 2011 roku [1] i nosi tytuã „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dĈİenie do osiĈgničcia konkurencyjnego i zasobooszczčdnego systemu transportu”.
1 dr inĔ., Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, Tel: 22 47 31 300, e-mail: rmaleda@ikolej.pl
2 Ogóäem Komisja Europejska w latach 1990–2011 wydaäa 36 „biaäych ksiñg” dotyczñcych róĔnych dziedzin Ĕycia spoäecznego i gospodarczego.
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Transport kolejowy jest – obok drogowego, wodnego i lotniczego –
podstawowym elementem europejskiego systemu transportu. Stopieę
jego rozwoju w poszczególnych krajach jest zróİnicowany, a ponadto
wystčpujĈ znaczne róİnice w stosowanych rozwiĈzaniach technicznych, zwãaszcza w obszarze sterowania ruchem kolejowym, trakcji itp.
DĈİenie do uzyskania zakãadanego poziomu uniﬁkacji wymaga zatem
bardzo wielu dziaãaę i jest procesem wieloletnim.
Przewozy kolejowe w ukãadzie mičdzynarodowym sĈ jednak realizowane z powodzeniem od bardzo wielu lat, a trudnĈ do przecenienia
rolč w zakresie standaryzacji technicznej, eksploatacyjnej i organizacyjnej odegraã utworzony w 1922 roku Mičdzynarodowy ZwiĈzek Kolei
(UIC). Obecnie wičkszoĤþ zagadnieę technicznych w UE regulowana
jest na poziomie TSI – Technicznych Specyﬁkacji InteroperacyjnoĤci,
przyjmowanych Decyzjami Komisji Europejskiej.
W kolejowych przewozach pasaİerskich za szczególnie istotne
uznaþ naleİy stworzenie atrakcyjnej oferty – rozkãadu jazdy w przewozach krajowych i mičdzynarodowych, która pozwoli kolei nawiĈzywaþ skutecznĈ rywalizacjč rynkowĈ z innymi Ĥrodkami transportu:
lotnictwem oraz transportem drogowym. Ale szczególnie waİne jest
takİe, aby kolej stanowiãa mocny element transportu publicznego
i skutecznie wspóãpracowaãa z innymi Ĥrodkami transportu stanowiĈc
skuteczna opozycjč dla motoryzacji indywidualnej.
Aby tak sič staão, niezbčdne jest speãnienie szeregu warunków, takich jak:
równomierny rozwój infrastruktury i suprastruktury,
wspóãpraca intermodalna (inwestycje, oferta przewozowa, dystrybucja usãug, eksploatacja),
efektywna wspóãpraca organizatorów transportu, zarzĈdców infrastruktury (w tym dworcowej), przewoĮników i in.

2. Podziaã zadaę w transporcie publicznym
Rozwój globalizacji implikuje staãe zmiany w rozmieszczeniu ukãadu osadniczego, które polegajĈ mičdzy innymi na:
migracji ludnoĤci z obszarów niezurbanizowanych (wiejskich) do
aglomeracji i innych miast,
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koncentracji siedzib (central) przedsičbiorstw, administracji
i usãug w centrach miast,
zabudowie tzw. „plomb” na potrzeby domów wielorodzinnych,
lokowaniu na przedmieĤciach centrów handlowych oraz niektórych rodzajów dziaãalnoĤci gospodarczej (hurtownie, centra logistyczne, drobna wytwórczoĤþ),
rozszerzaniu sič strefy podmiejskiej, w której realizowane sĈ inwestycje mieszkaniowe typu domów jednorodzinnych,
rozwoju dzielnic mieszkaniowych w tzw. „miastach satelickich”
aglomeracji, odlegãych o kilkanaĤcie, a nawet kilkadziesiĈt kilometrów od centrów aglomeracji.
Opisane procesy majĈ podstawowy wpãyw na ksztaãtowanie sič zadaę transportowych dla przewoĮników publicznych. Ich konsekwencjĈ jest nastčpujĈcy rozkãad potoków podróİnych:
generowanie duİych potoków w samych aglomeracjach, w ruchu podmiejskim oraz w przewozach pomičdzy aglomeracjami,
spadek wielkoĤci potoków w ruchu regionalnym z uwagi na malejĈcĈ liczbč mieszkaęców, gdzie przewozy pasaİerskie mogĈ byþ
realizowane transportem publicznym w coraz bardziej ograniczonym zakresie.
OdnoszĈc powyİsze procesy do systemowej organizacji przewozów
kolejowych moİna stwierdziþ, İe wĤród jej czterech podstawowych
podsystemów (rysunek 1), przewozy mičdzyaglomeracyjne (tzw.
kwaliﬁkowane) oraz aglomeracyjne uznaþ naleİy za bčdĈce w fazie silnego rozwoju, natomiast mičdzyregionalne oraz regionalne za
znajdujĈce sič w fazie stagnacji.

Rys. 1. Struktura systemowej organizacji przewozów pasaİerskich kolejĈ [4]
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Transport publiczny powinien byþ ksztaãtowany w nawiĈzaniu do
opisanych powyİej zmian w zapotrzebowaniu na przewozy. Poszczególne Ĥrodki transportu, skãadajĈce sič wspólnie na ten, system muszĈ podejmowaþ realizacjč zadaę przewozowych adekwatnie do swojej
specyﬁki, a zatem wykonujĈc te zadania, które w ukãadzie ãaęcuchów
intermodalnych optymalizujĈ przemieszczanie duİych potoków podróİnych, zarówno w funkcji czasu jak i kosztu. Waİnym aspektem
sĈ jednoczeĤnie – podkreĤlane szczególnie w Biaãej Ksičdze [1] – wyzwania ekologiczne, a zatem pogarszajĈcy sič stan Ĥrodowiska naturalnego, emisja gazów cieplarnianych itp.
Naleİy w tym miejscu stwierdziþ, İe samochody prywatne mogĈ,
a nawet powinny speãniaþ waİnĈ funkcjč w systemie transportowym.
Charakterystyczna dla nich peãna dostčpnoĤþ geograﬁczna (przestrzenna) i czasowa stanowi waİny argument dla podróİnego podejmujĈcego decyzje o wyborze Ĥrodka transportu. Motoryzacja indywidualna powinna byþ zatem wykorzystywana jako istotne uzupeãnienie
caãego systemu transportowego. Chodzi w szczególnoĤci o moİliwoĤþ
dojazdu do parkingów w pobliİu stacji i przystanków, z których dalszĈ podróİ do centrum miast moİna podjĈþ np. kolejĈ, metrem lub
tramwajem.
Rysuje sič w ten sposób nowoczesna struktura systemu transportu publicznego, w którym:
przewozy dalekobieİne (por. rys. 1) na bardzo duİe odlegãoĤci
powinny byþ realizowane samolotami (w tym loty mičdzykontynentalne), na odlegãoĤci Ĥrednie pociĈgami (kolej konwencjonalna oraz KDP) lub autobusami, co przy zaãoİeniu dobrej koordynacji przewozów powinno skutkowaþ ograniczaniem zastosowania samochodów osobowych,
przewozy lokalne natomiast kolejĈ oraz Ĥrodkami komunikacji
miejskiej, w tym dojazdy do centrów przesiadkowych samochodami w systemie „parkuj i jedĮ”; pomocniczĈ rolč mogĈ speãniaþ
takİe rowery, które w Polsce majĈ jednak zastosowanie tylko
przez czčĤþ roku kalendarzowego.
Powstaje przy tym pytanie, jakie konkretne dãugoĤci podróİy (wyraİone w km) moİna podaþ jako graniczne w powyİszym podziale. BiorĈc pod uwagč wspóãczesnĈ infrastrukturč transportowĈ oraz poziom
techniczny Ĥrodków transportu wskazaþ moİna orientacyjnie nastčpujĈce przedziaãy kompetencji (rys. 2).
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Rys. 2. Obszary kompetencji w transporcie publicznym (przewozy dalekobieİne)

Poszczególne Ĥrodki transportu: kolej, metro, tramwaje, autobusy
i trolejbusy, skãadajĈce sič ãĈcznie na system transportu publicznego, podlegajĈ odmiennym zasadom organizacji przewozów. O ile metody analizy rynku przewozowego prowadzĈce do zwymiarowania zapotrzebowania przekãadajĈcego sič na ksztaãt oferty przewozowej sĈ
podobne, to juİ realizacja tego zapotrzebowania, obrazowana przygotowywanym i ogãaszanym przez przewoĮników rozkãadem jazdy jest
w kaİdym przypadku inna.
Przykãadowo transport szynowy, w tym szczególnie kolejowy, jest
z punktu widzenia podstawowego planu pracy kolei – rozkãadu jazdy
najmniej elastyczny. Wynika to z faktu, İe po ukãadach torowych poruszajĈ sič pociĈgi róİnych kategorii (por. podsystemy przewozowe),
a ponadto prowadzony jest ruch pociĈgów towarowych. Zadaniem
zarzĈdcy infrastruktury jest przygotowanie takiego rozkãadu jazdy,
aby zdolnoĤþ przepustowa linii skãadajĈcych sič na sieþ kolejowĈ byãa
moİliwie maksymalna.
Rozkãady jazdy pozostaãych Ĥrodków transportu sĈ duİo bardziej
elastyczne, czego przykãadem moİe byþ komunikacja autobusowa,
gdzie odjazdy z dworców i przystanków nawet kilku autobusów mogĈ
odbywaþ sič niemal jednoczeĤnie.

3. Kolejowy rozkãad jazdy – rytmizacja i strukturyzacja
Z opisanych powodów rozkãad jazdy pociĈgów naleİy traktowaþ
jako pierwotny w stosunku do innych Ĥrodków transportu. W ogólnoĤci proces przygotowywania tego rozkãadu w przewozach pasaİer-
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skich moİna opisaþ jako sekwencjč dziaãaę, które w razie potrzeby
mogĈ byþ powtarzane (rys. 3).

Rys. 3. Planowanie przewozów transportem kolejowym
Oprac. wãasne na podst. [3, 4]

Wraz z postčpem techniki rozkãad jazdy na kolei podlega znacznym zmianom, które polegajĈ zarówno na doskonaleniu technik jego
ukãadania, jak i rozwoju caãej struktury. Tradycyjny rozkãad jazdy budowany byã etapami poprzez umieszczanie na wykresie ruchu tras
kolejnych pociĈgów. Zastosowanie komputerów pozwolião na automatyzacjč rčcznej pracy konstruktora. Obecnie przygotowanie rozkãadu
jazdy to caãy system, na który skãadajĈ sič róİne specjalistyczne programy.
Podstawowym kierunkiem rozwoju rozkãadów jazdy pod wzglčdem
ich struktury jest rytmizacja [5]. Rytmiczny (inaczej: równoodstčpowy lub cykliczny) rozkãad jazdy znany jest juİ od wielu lat i polega
na odprawianiu (odjazdach) pociĈgów ze stacji w staãych koęcówkach
godzin i minut. Rozkãad taki jest najkorzystniejszy przede wszystkim
z punktu widzenia pasaİera, poniewaİ oznacza bardzo czytelnĈ, ãatwĈ do zapamičtania ofertč przewozowa, jak teİ dla przewoĮnika oraz
zarzĈdcy infrastruktury. Na liniach dwutorowych rozkãad taki umoİliwia maksymalne wykorzystanie zdolnoĤci przewozowej.
WyİszĈ formĈ organizacji ruchu jest rozkãad jazdy symetryczny.
Aby go zdeﬁniowaþ naleİy wprowadziþ pojčcie osi symetrii wykresu
ruchu.
Rozpatrzmy rozkãad przyjazdów i odjazdów pociĈgów na stacjč A.
Niech SA1 oraz SA2 oznaczajĈ odpowiednio koęcówki minutowe przyjaz-
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du i odjazdu pociĈgów z tego samego kierunku, które nazwijmy umownie „punktami symetrii”. OĤ symetrii S opisuje równanie postaci:

S

0,5  S1A  S 2A  60

(1)

W ujčciu planimetrycznym oĤ S moİna zatem interpretowaþ jako oĤ
symetrii kĈta o wierzchoãku w punkcie obrotu wskazówek zegara oraz
o ramionach przechodzĈcych przez punkty symetrii znajdujĈce sič na
jego obwodzie (rys. 4).
Rytmizacja przewozów kolejowych w Europie ma dãugĈ historič. Po
raz pierwszy zastosowano jĈ w Holandii w 1939 roku, a nastčpnie w RFN
(1971) w przewozach Intercity oraz TEE, w Danii (1974), w RFN (1979)
w odniesieniu do wszystkich kategorii pociĈgów, w Szwajcarii (1982), Belgii i Luksemburgu (1984), Austrii (1991) i Finlandii (2003). Od grudnia
2007 roku rozkãad taki wprowadza takİe stopniowo SNCF we Francji,
poczĈtkowo w przewozach regionalnych w Regionie Rodan – Alpy oraz na
linii Kolei Duİych PrčdkoĤci (TGV) Paryİ – Lyon – Marsylia [2].
We wszystkich wymienionych uprzednio zarzĈdach kolei przyjčto
„oĤ symetrii zero”, która oznacza, İe suma minut przyjazdu i odjazdu
„symetrycznych” pociĈgów na danĈ stacjč wynosi 60 minut (np. 10.12
oraz 10.48, 11.17 i 11.43, itd.). Z punktu widzenia organizacji pracy
taboru oznacza to, İe gdyby oba pociĈgi (przyjeİdİajĈcy i najbliİszy
odjeİdİajĈcy) byãy obsãugiwane jednym skãadem, to czas jego postoju
na stacji zwrotnej wynosiãby odpowiednio 36 i 26 minut.

Rys. 4. Przykãady symetrycznego rozkãadu jazdy dla stacji A o osiach symetrii (a) zero, (b) pičþ

PodsumowujĈc powyİsze uwagi moİna obecnie przedstawiþ propozycjč systematyki rozkãadów jazdy, odnoszĈcĈ sič w szczególnoĤci do
sposobu ich konstrukcji dla pociĈgów pasaİerskich (rys. 5).
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Rys. 5. Proponowana systematyka nazewnictwa rozkãadów jazdy [5]

Zastosowanie równoodstčpowego (a w szczególnoĤci symetrycznego) rozkãadu jazdy implikuje waİne konsekwencje dla caãego systemu transportu publicznego [4]. ZakãadajĈc funkcjonowanie opisanego wczeĤniej systemu intermodalnego, a zatem powiĈzanych ze sobĈ
w wčzãach przesiadkowych róİnych Ĥrodków transportu konieczne
jest, aby wszyscy przewoĮnicy uwzglčdnili terminy kursowania pociĈgów (przede wszystkim dalekobieİnych) przy ukãadaniu swoich rozkãadów jazdy. Dotyczy to w szczególnoĤci:
pociĈgów regionalnych, kursujĈcych zazwyczaj z cyklem co 1 – 2
godziny,
autobusów komunikacji lokalnej i dalekobieİnej,
autobusów komunikacji miejskiej, tramwajów i trolejbusów
w streﬁe podmiejskiej a zatem na tych obszarach, gdzie czčstotliwoĤþ ich kursowania jest relatywnie niewielka.

4. Nowoczesne dworce – wčzãy intermodalne
Miejscem ãĈczĈcym wszystkie Ĥrodki transportu sĈ dworce i przystanki kolejowe, a w miastach takİe wčzãy przesiadkowe. Charakterystyczny dla minionych lat funkcjonowania kolei konwencjonalnej
problem skomunikowania pociĈgów na stacjach wčzãowych i zwiĈzane
z tym wysiãki konstruktorów przygotowujĈcych rozkãady jazdy w nowoczesnych systemach transportowych tracĈ na znaczeniu. Wynika
to z faktu, İe nasycenie wykresu ruchu pociĈgów jest na tyle duİe,
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İe osoby korzystajĈce z przesiadek mogĈ liczyþ na relatywnie krótki
czas oczekiwania. Postulat koordynacji rozkãadów jazdy dotyczy w ten
sposób przede wszystkim sytuacji opisanej wczeĤniej.
Wspóãpraca intermodalna na obszarze aglomeracji powinna zatem
dotyczyþ przede wszystkim systemu dystrybucji usãug:
informacji o poãĈczeniach,
sprzedaİy biletów,
rozpatrywania ewentualnych roszczeę dotyczĈcych wykonywania przewozów.
Naleİy tu rozróİniþ dwa odmienne przypadki, zwiĈzane z dwoma
rodzajami przewozów.
W przewozach dalekobieİnych rozkãad jazdy pociĈgów wymaga
zazwyczaj odrčbnej bazy danych, a zatem system informowania podróİnych oraz – w konsekwencji – zakupu biletów – musi byþ zwiĈzany bezpoĤrednio z przewoĮnikiem. Problem pojawia sič w paęstwach,
gdzie w wyniku liberalizacji rynku przewozów pasaİerskich poãĈczenia
w tych samych relacjach wykonuje kilka podmiotów konkurujĈcych
ze sobĈ. Jak sič wydaje rozwiĈzaniem powinien byþ wspólny system,
podobny do ruchu lotniczego (system Amadeus), gdzie w kaİdym biurze turystycznym moİna uzyskaþ informacjč o poãĈczeniach dowolnĈ
liniĈ lotniczĈ i dokonaþ odprawy. Jak dotychczas w Polsce nie dopracowano sič takiego systemu, z duİĈ szkodĈ dla podróİnych.
W przewozach lokalnych sytuacja jest odmienna. Coraz wičksza
rola przypadajĈca organizatorom transportu publicznego zamawiajĈcym wolumen przewozów u przewoĮników sprawia, İe koordynacja
funkcjonowania Ĥrodków transportu staje sič coraz lepsza. W wielu miastach juİ coraz powszechniej stosowany jest tzw. „wspólny bilet”, który w okreĤlonych strefach umoİliwia podróİowanie dowolnym
Ĥrodkiem transportu publicznego. W jednym miejscu moİna uzyskaþ
informacjč o poãĈczeniach, a punktu widzenia podróİnego nie jest
istotne, jaki konkretnie podmiot Ĥwiadczy usãugi transportowe.
Aby nowoczesny dworzec - wčzeã przesiadkowy - speãniaã dobrze
swoje funkcje, konieczne jest takİe porozumienie przewoĮników w zakresie takich rozwiĈzaę, jak znaki graﬁczne (piktogramy) czy rozwiĈzania dla niepeãnosprawnych. W tym miejscu konieczna jest uwaga,
İe w warunkach polskich popeãnianych jest obecnie wiele bãčdów
w tym zakresie. Brak porozumienia pomičdzy spóãkami realizujĈcymi
inwestycje zwiĈzane z kolejĈ na dworcach i przystankach wprowadza
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chaos informacyjny i oddala caãy system od najlepszych europejskich
rozwiĈzaę.
Warto jeszcze zwróciþ uwagč, İe istotnym elementem nowoczesnego
systemu transportu jest poãĈczenie transportem szynowym z portem
lotniczym. Chodzi tutaj zarówno o kolej aglomeracyjnĈ czy regionalnĈ,
jak i w szczególnoĤci o pociĈgi dalekobieİne. MoİliwoĤþ dojazdu do
portu lotniczego bezpoĤrednio pociĈgiem kwaliﬁkowanym lub mičdzyregionalnym (a w przyszãoĤci – koniecznie KDP !) znakomicie zwičksza
dostčpnoĤþ usãug lotniczych, poszerza „obszar ciĈİenia” do lotniska,
a ponadto sprzyja przejmowaniu przez kolej przewozów na krótsze
odlegãoĤci (rzčdu 300 i wičcej kilometrów), co pozwala specjalizowaþ
sič lotnictwu w podróİach na dalsze trasy, do czego ten Ĥrodek transportu jest najlepiej predestynowany.

5. Podsumowanie
ReasumujĈc na wspóãczesny system transportowy naleİy stwierdziþ, İe coraz wičksze znaczenie w jego racjonalizacji zaczyna odgrywaþ wspóãpraca róİnych Ĥrodków transportu. Na szczeblu krajowym
i regionalnym konieczna jest zatem racjonalna polityka transportowa,
sprzyjajĈca tym procesom. Zwičkszanie dostčpnoĤci transportu publicznego, poprawa skomunikowania poãĈczeę realizowanych róİnymi
Ĥrodkami transportu, uãatwienia w informowaniu podróİnych oraz
w zakupie przez nich biletów stanowiĈ wãaĤciwy kierunek dziaãaę,
które na poziomie strategicznym opisane zostaãy w Biaãej Ksičdze.
Transport kolejowy powinien rozwijaþ sič zarówno w zakresie technicznym i technologicznym, jak i organizacyjnym. Zasygnalizowane,
nowoczesne metody tworzenia rozkãadu jazdy sĈ przykãadem kierunku poİĈdanych zmian. Transport przestarzaãy, Įle zorganizowany
nie tylko staje wbrew celom zakãadanym na poziomie Unii Europejskiej, czyli utrudnia swobodny przepãyw osób i ãadunków. Ale przede
wszystkim moİe stanowiþ realne zagroİenie dla rozwoju spoãecznego
i gospodarczego.
Potrzebne sĈ zatem takie rozwiĈzania, które pozwolĈ na sprawne,
bezpieczne przemieszczanie znacznych potoków podróİnych w coraz
krótszym czasie, o niİszych kosztach jednostkowych oraz z poszanowaniem wymagaę ekologii. Prowadzenie prac badawczych w tym
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zakresie, co mocno podkreĤla Komisja Europejska, powinno stanowiþ
elementarny przyczynek do osiĈgania zaãoİonych celów.
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IN PUBLIC TRANSPORT
Summary
The directions of passenger carriage system by railway transport development in the context of the development of the other
means of transport. Modern rules of creation of public transport
system in cities and regions and between each of them. The role of
railway transport in the service of settlement layout in nowadays
and in the future. The requirements towards railway transport.
The creation of the railway transport offer. The regularity and
structurablity of the train time-table.
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WZMACNIANIE PODTORZA METODć
STABILIZACJI GRUNTÓW SPOIWAMI
NA PRZYKâADZIE MODERNIZACJI LINII LK 96
Streszczenie
Na nowoczesnoĤþ paęstwa skãadajĈ sič m.in. rozbudowane sieci autostrad oraz linii szybkiej kolei, które zapewniajĈc sprawnĈ
logistykč przyĤpieszajĈ rozwój ekonomiczny kraju. W tej sytuacji
niezmiernie waİna jest efektywnoĤþ ekonomiczna przedsičwzičcia. Aby pociĈgi mogãy szybko poruszaþ sič po torach, wymagane
jest, aby podtorze kolejowe byão noĤne i stabilne. AlternatywĈ dla
wymiany gruntu jest ulepszanie i stabilizacja gruntów spoistych
i niespoistych z udziaãem wapna i/lub cementu. Metoda od ponad
20 lat obecna na polskich drogach, obecnie coraz Ĥmielej wkraczajĈca na szlaki kolejowe.
Sãowa kluczowe: grunt spoisty, wapno, stabilizacja gruntów
z udziaãem wapna, nasyp kolejowy, budowa i modernizacja

1. Wstčp
Pomimo tego, İe duİo sič w Polsce mówião ostatnimi laty o potrzebie unowoczeĤnienia infrastruktury transportowej, majĈc na myĤli zarówno szlaki kolejowe jak i drogi oraz autostrady, to jednak przez lata
kolej traktowana byãa w Polsce wyjĈtkowo po macoszemu. Szczególnie
widoczne byão to w latach 1989 – 2009, kiedy w wyniku niedoinwestowania oraz licznych zaniedbaę inwestycyjnych szybko postčpowaãa
degradacja szlaków kolejowych. DoĤþ przypomnieþ, İe od roku 1998
do koęca 2009 na infrastrukturč kolejowĈ i drogowĈ przeznaczono
ãĈcznie 125,4 mld zãotych, z czego 86,1% wszystkich nakãadów przy1 Lhoist Polska Sp. z o.o.
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padão na modernizacjč dróg i budowč autostrad. Trudno sič zatem
dziwiþ, İe rozwojowi dróg i autostrad towarzyszyãa postčpujĈca degradacja szlaków kolejowych. Kolej byãa i nadal jest niedoinwestowana
pomimo licznych deklaracji ze strony rzĈdu RP o zmianie podejĤcia do
zagadnieę zwiĈzanych z kolejĈ.
O ogromie zalegãoĤci inwestycyjnych najlepiej zaĤwiadczajĈ poniİsze liczby. W ostatnim dwudziestoleciu sieþ kolejowa w Polsce skurczyãa sič z 24,1 tys. km (1990r.) do 19,2 tys. km (2008r.). Na koniec
2008 roku zalegãoĤci remontowe wynosiãy 47,4 mld zãotych, z czego
36,5 mld zãotych przypadaão na remonty torów i obiektów inİynieryjnych, 8 mld zãotych to konieczne wydatki na urzĈdzenia automatyki
i telekomunikacji, a 3 mld zãotych na energetykč.
ZalegãoĤci inwestycyjne przekãadajĈ sič na obniİenie komfortu
podróİowania, na co skãadajĈ sič m.in. liczne ograniczania dopuszczalnych prčdkoĤci z jakimi mogĈ poruszaþ sič pociĈgi zarówno pasaİerskie jak i towarowe. Jak podaje PKP PLK S.A., w ciĈgu ostatniej dekady odcinków, na których wprowadzono ograniczenia prčdkoĤci jest
trzykrotnie wičcej, niİ tych, na których w wyniku modernizacji podniesiono prčdkoĤþ przejazdowĈ. Wedãug stanu na dzieę 31.12.2009r.
dopuszczalne prčdkoĤci na sieci polskich linii kolejowych wynoszĈ:
 ponad 160 km/h – 5% sieci,
 120-160 km/h – 15% sieci,
 80-120 km/h – 38% sieci,
 40-80 km/h – 33% sieci,
 do 40 km/h – 9% sieci.
Ocena stanu technicznego przeprowadzona na koniec 2009r. wykazaãa, İe jedynie 37% linii kolejowych jest w dobrym stanie technicznym, a 38% w stanie dostatecznym. Aİ 25% linii znajduje sič w niezadowalajĈcym stanie technicznym, co oznacza, İe moİna nimi jeĮdziþ
pod warunkiem znacznego ograniczenia prčdkoĤci. Aby przywróciþ im
peãnĈ sprawnoĤþ technicznĈ wymagana jest kompleksowa wymiana
nawierzchni. Niedoinwestowanie, a co za tym idzie degradacja sieci kolejowej spowodowaãa, İe kolej z leadera przewozów towarowych,
staãa sič przewoĮnikiem maão konkurencyjnym w stosunku do transportu samochodowego. Stan ten utrzymywaã sič przez kilkanaĤcie lat,
kiedy to, pomimo rozwoju i modernizacji dróg, kãopoty komunikacyjne
na drogach spowodowaãy, İe ponownie zaczčto doceniaþ przewozy kolejowe i kolej jako takĈ. Juİ sam fakt, İe kolejĈ dociera sič do centrum
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miast bez uciĈİliwego stania w korkach, jest dla wielu podróİnych
ogromnĈ zaletĈ. Dla rozwoju kolejnictwa nie bez znaczenia jest teİ
wstĈpienie Polski do Unii Europejskiej. W starych krajach Unii juİ od
dawna promuje sič transport kolejowy, gdyİ na Ĥrednich dystansach
szybka kolej z powodzeniem konkuruje z transportem powietrznym.
Niesie przy tym ze sobĈ zdecydowanie mniejsze obciĈİenie dla Ĥrodowiska naturalnego niİ transport samochodowy lub lotniczy.
IdĈc z duchem czasu równieİ w Polsce zaczčto wdraİaþ program
zmierzajĈcy do podniesienia statusu transportu kolejowego. Jest nim
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych. Obejmuje on 110 projektów rewitalizacji linii kolejowych, na co w latach 2011-2013 wydanych
zostanie blisko 21 mld zãotych. SpoĤród tych projektów 89 zadaę dotyczy modernizacji 2284 km linii, a 21 projektów dotyczy prac przygotowawczych, wĤród nich znajduje sič studium wykonalnoĤci dla linii
„Y”. Wszystko to jest kroplĈ w morzu potrzeb modernizacyjnych, dlatego teİ niezmiernie waİnĈ rzeczĈ jest nie tylko, ile pieničdzy przeznaczy sič na modernizacjč danego szlaku kolejowego, ale równieİ, w jak
efektywny sposób wykorzystane zostanĈ posiadane Ĥrodki.

2. Ekonomia
Aİ 62% sieci kolejowej w Polsce jest w stanie niezadowalajĈcym ze
wzglčdu na stan nawierzchni torowej. Dla tej czčĤci szlaków kolejowych wymagana jest natychmiastowa modernizacja i rewitalizacja nawierzchni, aby pociĈgi znów mogãy kursowaþ po niej z zadowalajĈcymi
prčdkoĤciami. Pojawia sič tutaj pytanie, jak daleko powinna sičgaþ
ingerencja w istniejĈcĈ infrastrukturč, aby doprowadziþ jĈ do satysfakcjonujĈcego stanu? Czy przy modernizacji nawierzchni ograniczyþ
sič wyãĈcznie do jej wymiany, czy teİ iĤþ o krok dalej i wzmocniþ równieİ podtorze? A jeĤli tak, to jakimi metodami? Tego typu dylematy
rozstrzygane sĈ zwykle z punktu widzenia ekonomii z niekorzyĤciĈ
dla podtorza.
Zwykle przyjmuje sič, İe jeĤli minimalna zmierzona noĤnoĤþ istniejĈcego podtorza wynosi ok. 60 MPa, to nie wymaga ono wzmocnienia, gdyİ brakujĈce megapaskale uzyska sič po wbudowaniu warstwy
ochronnej. Naleİy jednak zwróciþ uwagč, İe zmierzona noĤnoĤþ podtorza, szczególnie dla gruntów Ĥrednio spoistych i maão spoistych, sil-
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nie uzaleİniona jest od momentu, kiedy dokonywano pomiaru. A wičc
w okresach suchych noĤnoĤþ podtorza na gruncie spoistym bčdzie
wyİsza, niİ gdyby pomiaru dokonano w okresie deszczowym, gdyİ
tego typu grunty sĈ bardzo wraİliwe na oddziaãywanie wody.
Tymczasem, zgodnie z warunkami technicznymi ID-3 (D-4)
PKP PLK S.A. o utrzymaniu podtorza, podtorze naleİy modernizowaþ
tak, aby w wystčpujĈcych warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych nie ulegaão ono nadmiernym trwaãym i sprčİystym odksztaãceniom zagraİajĈcym bezpieczeęstwu ruchu, bĈdĮ teİ stwarzajĈcym
potrzebč zbyt czčstych napraw nawierzchni (rozdz. 3 par. 3). I dalej:
„Koszty budowy i eksploatacji powinny byþ moİliwie maãe, bez pogarszania walorów uİytkowych”. A wičc, równieİ w tym dokumencie zwrócono uwagč na ekonomič przedsičwzičcia, lecz równoczeĤnie
dodano, iİ niskim nakãadom ﬁnansowym, nie powinno towarzyszyþ
wzrost czčstotliwoĤci napraw nawierzchni oraz pogorszenie walorów
uİytkowych.
JeĤli w ten sposób spojrzymy na modernizacjč linii kolejowych,
a wičc jeĤli pod uwagč weĮmiemy nie tylko koszty zwiĈzane z samĈ
modernizacjĈ, ale równieİ te obejmujĈce nakãady pieničİne konieczne do utrzymania sprawnoĤci technicznej linii po jej modernizacji, to
okazuje sič, İe prace budowlane nie powinny ograniczaþ sič wyãĈcznie do wymiany nawierzchni kolejowej, lecz powinny iĤþ o krok dalej,
a wičc obejmowaþ równieİ wzmocnienie podtorza, gdyİ tylko stabilne
i noĤne podtorze gwarantuje wysokĈ jakoĤþ nawierzchni kolejowej i jej
bezawaryjnĈ eksploatacjč.
Dlaczego wzmocnienie podtorza? Dlatego, İe wspóãczesne techniki
wzmacniania gruntów poprzez ich ulepszenie i stabilizacjč sĈ nie tylko wydajne i skuteczne, ale równieİ dlatego, İe ich zastosowanie jest
uzasadnione ekonomicznie, nawet w tych przypadkach, gdy wydaje
sič, İe noĤnoĤþ podtorza jest wystarczajĈca, gdyİ przekracza 60 MPa.
W przypadku stabilizacji, stosujĈc odpowiednio dobrane do gruntu
spoiwo jesteĤmy w stanie bez wičkszych problemów podnieĤþ noĤnoĤþ
podtorza do wartoĤci m.in. 80-120 MPa (w zaleİnoĤci od wymagaę
inwestora), a to oznacza oszczčdnoĤci materiaãowe na kolejnych warstwach nawierzchni. Dodatkowo naleİy wspomnieþ, İe grunty stabilizowane wapnem i/lub cementem sĈ mrozo – i wodoodporne, co przekãada sič na ich duİĈ İywotnoĤþ.
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3. Modernizacja linii LK 96
Linia 96 ãĈczy stacjč Tarnów z przejĤciem granicznym Muszyna/
Plavec. Uruchomiona zostaãa w 1876 roku. Gãównym przyczynkiem
do jej budowy byãa chčþ poãĈczenia Galicji z sĈsiednimi krainami.
Jakkolwiek linia 96 jest zaliczana do linii magistralnych, to jej przebieg wcale nie wskazuje na takie przeznaczenie. W wielu miejscach
sĈsiaduje bezpoĤrednio z rzekĈ BiaãĈ, wijĈc sič jej dolinami Pogórza
Cičİkowickiego i Beskidu SĈdeckiego. W czerwcu 2010 roku, gwaãtowne ulewy na terenie Polski Poãudniowej spowodowaãy podmycie torów i osuničcie skarp. Uniemoİliwião to prowadzenie ruchu pociĈgów
na caãej dãugoĤci linii. Przez kolejne miesiĈce prowadzono intensywne
prace, aby przywróciþ przejezdnoĤþ linii na caãej jej dãugoĤci.
W 2011 roku PKP PLK S.A. ogãosiãa przetarg na modernizacjč linii
96 na odcinku Tarnów – Stróİe. ZwycičzcĈ zostaãa ﬁrma PNI Sp. o.o.
oddz. Katowice. DãugoĤþ modernizowanego odcinka wynosiãa 42 km.
Celem modernizacji byão:
1) uzyskanie pierwotnych parametrów technicznych wynikajĈcych
z istniejĈcego ukãadu geometrycznego linii i wzmocnienia podtorza,
2) poprawa oferty przewozowej, poprzez zwičkszenie komfortu podróİy, skrócenie czasu podróİy, zwičkszenie konkurencyjnoĤci
kolei (prčdkoĤþ, punktualnoĤþ),
3) zwičkszenie bezpieczeęstwa ruchu,
4) likwidacja ograniczeę prčdkoĤci,
5) zmniejszenie awaryjnoĤci torów, podtorza i urzĈdzeę.
Na rys. 1 przedstawiono przebieg linii, a w tablicy 1 wykaz modernizowanych odcinków.
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Rys. 1. Odcinek modernizowany LK 96 - stacje, przystanki osobowe oraz
kilometraİ
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Tablica 1. Wykaz modernizowanych odcinków na linii 96
Lp.
Opis robót
1
3
4
5
6
7
8
9 Stabilizacja wapnem
10
13
15
16
17
19
20

Od km
4,985
5,038
7,128
7,205
8,232
9,554
10,987
11,032
11,195
11,382
11,485
12,223
12,356
14,133
14,444

Do km
5,013
5,500
7,205
7,284
8,387
10,023
11,011
11,195
11,344
11,482
11,712
12,356
12,417
14,226
14,537

7,284
7,832
8,395
9,165
10,025
10,163
11,344
11,485
11,715
11,942
12,223
12,435
12,717
13,055
13,544
13,681
14,087
14,226
14,552
14,926

7,400
8,232
9,077
9,554
10,090
10,987
11, 382
11,712
11,928
12,223
12,356
12,689
13,026
13,525
13,669
14,067
14,133
14,444
14,917
15,300

Razem
21
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
42
43
44
46

Stabilizacja cementem

Razem
Razem stabilizacja

DáugoĞü m
28
462
77
79
155
469
24
163
149
100
227
133
61
93
93
2 313
116
400
682
389
65
824
38
227
213
281
133
254
309
470
125
386
46
218
365
374
5 915
8 228

4. Stabilizacja podtorza spoiwami
WyjĈtkowoĤþ prac budowlanych prowadzonych na linii LK 96 podczas jej modernizacji polegaãa na tym, iİ po raz pierwszy w Polsce na
szerokĈ skalč przeprowadzono stabilizacjč podtorza wapnem i/lub cementem portlandzkim. „Szeroka skala” oznacza, İe stabilizacja grun-
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tu nie ograniczyãa sič jedynie do punktowego wzmocnienia podtorza,
lecz swoim zasičgiem objčãa ponad 8 km jego dãugoĤci. „Szeroka skala” oznacza równieİ, İe do prac stabilizacyjnych wykorzystano profesjonalny sprzčt, podobny do tego, jaki stosowany jest przy budowie
dróg i autostrad.
W zaãoİeniach projektowych przyjčto, iİ konieczne jest doprowadzenie najsãabszych miejsc podtorza do minimalnej noĤnoĤci równej
80 MPa, co ma przeãoİyþ sič na znaczĈce podwyİszenie prčdkoĤci pociĈgów. Przyjčto, İe dozowanie wapna palonego w stosunku do masy
gruntu nie powinno przekroczyþ 4%, a cementu portlandzkiego 6%.
Rzeczywiste zanotowane dozowanie wynikaão ze stanu gruntu, a wičc
jego wilgotnoĤci naturalnej oraz noĤnoĤci i nie przekroczyão dla wapna
2%, a dla cementu portlandzkiego 4%.
Modernizacjč nawierzchni rozpoczčto od rozebrania torów oraz usuničcia podkãadów. W kolejnym kroku usuničto takİe podsypkč, która
nastčpnie byãa na przesiewaczu oczyszczona z czčĤci organicznych
oraz z zanieczyszczeę typu butelki PET, puszki, torby foliowe, itd.

Fot. 1. LK 96. Pierwszy etap po rozebraniu torów i podkãadów – usuwanie
podsypki

Po usuničciu podsypki okazaão sič, İe podtorze budowane byão
z wielu róİnych materiaãów. Obok piasków gliniastych i glin piaszczystych w podtorzu zalegaãy teİ duİe iloĤci gliny. W wielu miejscach
nasyp kolejowy wykazywaã bardzo niskĈ noĤnoĤþ, co powodowaão, İe
prace stabilizacyjne naleİaão prowadziþ z bardzo duİĈ ostroİnoĤciĈ.

WZMACNIANIE PODTORZA METOD STABILIZACJI GRUNTÓW SPOIWAMI...

641

W zaleİnoĤci od rodzaju gruntu stosowano albo cement, albo wapno.
Gdy jednak przyszãy intensywne opady deszczu, a tych w lipcu bieİĈcego roku nie brakowaão, do przesuszenia gruntu stosowano najpierw
wapno i tak uzdatniony grunt poddawano dalszej obróbce cementem.
Do rozsiewania spoiwa stosowano profesjonalny rozsiewacz podczepiony pod traktor o duİej mocy. Po tej operacji kolejnym etapem byão
przemieszanie gruntu ze spoiwem za pomocĈ recyklera. Dzienna wydajnoĤþ stabilizacji wynosiãa ok. 350 – 400 mb. GãčbokoĤþ mieszania
w przypadku wapna palonego wynosiãa min. 35 cm. Dla gruntów stabilizowanych cementem portlandzkim byão to min. 20 cm. W kolejnym kroku podtorze zostaão wyrównane równiarkĈ oraz zagčszczone
walcem wibracyjnym.

Fot. 2. Rozsiewanie spoiwa

Po 7 dniach od przeprowadzenia stabilizacji dokonywano pomiarów noĤnoĤci podtorza. Wszystkie uzyskane wyniki pokazaãy, İe
udaão sič uzyskaþ zaãoİone parametry, tzn. noĤnoĤþ podtorza wynosiãa minimum 80 MPa. Na tak przygotowanym podtorzu uãoİono
geowãóknin oraz kolejne warstwy ochronne, na których odtworzono
nawierzchnič.
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Fot. 3. Mieszanie spoiwa z gruntem

Fot. 4. Wyrównywanie podtorza równiarkĈ

Fot. 5. Zagčszczanie gruntu walcem wibracyjnym
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Fot. 6. Odcinek stabilizowany wapnem palonym, przed jego ostatecznym
wyproﬁlowaniem

5. Reakcje gruntu z wapnem palonym
Oddziaãywanie spoiwa wapiennego, jakim jest wapno palone, moİna podzieliþ na dwa etapy. Pierwszy etap polega na obniİeniu naturalnej wilgotnoĤci gruntu do wartoĤci optymalnej okreĤlonej w badaniu
Proctora. Przyjmuje sič, İe kaİdy procent wapna dodany do gruntu
powoduje spadek jego wilgotnoĤci o 1 ÷ 3 %. Spadek zawartoĤci wody
w gruncie powoduje, İe staje sič on mniej plastyczny. Oprócz spadku
wilgotnoĤci gruntu, dodatkowo dochodzi w nim do wymiany jonowej,
w której jony Ca2+ zastčpujĈ jony Na+. Towarzyszy temu zjawisko ﬂokulacji oraz aglomeracji czĈstek gruntu, w wyniku czego grunt plastyczny ulega przeksztaãceniu w grunt quasi-piaskowy dajĈcy sič ãatwo zagčszczaþ. Zmiany tekstury gruntu wpãywajĈ równieİ na zmianč
wskaĮnika CBR.
W dãuİszym okresie czasu w gruncie zachodzĈ równieİ inne zjawiska, których ﬁnalnym skutkiem jest wzrost wytrzymaãoĤci gruntu.
Dodanie wapna palonego do gruntu powoduje wzrost jego pH do wartoĤci powyİej 12. W wytworzonym w gruncie Ĥrodowisku zasadowym
znaczĈco wzrasta rozpuszczalnoĤþ krzemionki oraz trójtlenku glinu,
stĈd teİ mogĈ one wchodziþ w reakcjč z jonami wapnia. Wynikiem
tego jest tworzenie faz CSH oraz CAH powodujĈcych sklejenie czĈstek
gruntu i staãy wzrost jego wytrzymaãoĤci na Ĥciskanie. Badania polowe wskazujĈ, İe niektóre kombinacje spoiwo wapienne – grunt majĈ
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zdolnoĤþ do systematycznego przyrostu noĤnoĤci i wytrzymaãoĤci nawet przez 10 lat od momentu wykonania stabilizacji.

6. Podsumowanie
Po drogach i autostradach, podtorza kolejowe sĈ kolejnym miejscem, gdzie stabilizacja gruntu staje sič waİnĈ technologiĈ podczas
modernizacji i rewitalizacji szlaków kolejowych. Zdobywa sobie kolejnych zwolenników, czego przykãadem jest modernizacja linii kolejowej 96. Inwestorowi oferuje niskie nakãady ﬁnansowe dajĈc mu
w zamian gwarancjč uzyskania podtorza o noĤnoĤciach przekraczajĈcych 120 MPa. Warunkiem jest zastosowanie przez wykonawcč odpowiedniego dla danego gruntu spoiwa, jak równieİ dokãadne dozowanie
i mieszanie go z gruntem. Natomiast wykonawcy stabilizujĈc grunt
profesjonalnym sprzčtem majĈ gwarancjč szybkiego postčpu prac budowlanych oraz uzyskanie noĤnoĤci gruntu wymaganych projektem
budowlanym.
Wapno palone, dzički swoim wãaĤciwoĤciom doskonale sprawdza
sič zarówno przy budowie nowych szlaków kolejowych jak i modernizacji istniejĈcych juİ podtorzy. WãaĤciwoĤci osuszajĈce oraz reakcja pucolanowa jakie sĈ udziaãem spoiwa wapiennego powodujĈ, İe
produkt ten jest niezastĈpiony we wszelkiego rodzaju pracach ziemnych prowadzonych na podtorzach zbudowanych z gruntów spoistych
i Ĥrednio spoistych.

METHOD OF SOILS STABILIZATION FOR SUBGRADE
STRENGTHENING ON CASE
OF LK 96 LINE MODERNIZATION
Summary
In modern countries investment in an extensive network of highspeed railway lines that provide efﬁcient logistics, accelerates the
economic development of the country. The economic efﬁciency of
the modernization project is clearly one of the most important factors. Trains require railway subgrade that is sound and mechanically stable. An effective alternative to subgrade replacement is
the improvement and stabilization of non-plastic and plastic soils
with lime and/or cement. The method has been successfully used
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for over 20 years on Polish roads and is now seen to be an acceptable solution for railway modernization.
Keywords: plastic soil, lime, soil stabilization with use of lime,
railway embankments construction and modernization
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ZaãĈcznik

Ogólne zalecenia
dotyczĈce prowadzenia prac stabilizacyjnych
Materiaãy
Celem procesu stabilizacji gruntów spoiwami jest doprowadzenie
noĤnoĤci podtorza do minimalnej wartoĤci okreĤlonej w projekcie budowlanym. Prace stabilizacyjne naleİy prowadziþ z wykorzystaniem
spoiw: cementu i/lub wapna budowlanego, zgodnych z powoãanymi
na wstčpie normami. Rodzaj stosowanego spoiwa zaleİy od rodzaju
gruntu z jakiego zbudowane jest podtorze. Ogólnie rzecz biorĈc, do
gruntów spoistych o wskaĮniku plastycznoĤci Wp  7 zawierajĈcych
mineraãy iãowe, które wchodzĈ w rekcjč z jonami wapnia stosuje sič
wapno budowlane z tym, İe do gruntów, których wilgotnoĤþ naturalna jest wyİsza niİ wilgotnoĤþ optymalna naleİy stosowaþ wapno
palone mielone (tlenek wapnia - CaO) o czasie gaszenie krótszym lub
równym 3 min (t603 min). W przypadku gruntów przesuszonych, których wilgotnoĤþ naturalna jest duİo mniejsza niİ wilgotnoĤþ optymalna, naleİy stosowaþ wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2) w postaci wapna
suchogaszonego zwanego równieİ wapnem hydratyzowanym. Przy
stosowaniu wapna hydratyzowanego, w czasie mieszania w razie potrzeby uzupeãnia sič iloĤþ wody do wilgotnoĤci optymalnej koniecznej
do uzyskania maksymalnego zagčszczenia gruntu. Dopuszczalne jest
równieİ zastosowanie mleczka wapiennego o odpowiednim stčİeniu,
o ile wykonawca dysponuje odpowiednim sprzčtem do jego wytworzenia, a póĮniej do zadozowania do gruntu. W przypadku stabilizacji
wapnem, zawartoĤþ frakcji kamienistej w gruncie nie powinna przekraczaþ 15%. Wapno palone nadaje sič równieİ do gruntów humusowych o zawartoĤci czčĤci organicznych nie wičkszej niİ 10% wagowych. Wapno palone naleİy równieİ stosowaþ do gruntów kwaĤnych.
W takich sytuacjach przydatnoĤþ wapna powinna zostaþ potwierdzona w testach laboratoryjnych. Wapno budowlane nie nadaje sič do
stabilizacji gruntów o wskaĮniku piaskowym WP30. W przypadków
gruntów niespoistych, do ich stabilizacji naleİy stosowaþ cement portlandzki klasy 32,5 lub 32,5R.
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Roboty budowlane
Przy rozĤcieãaniu spoiwa naleİy dokãadnie sprawdzaþ iloĤþ rozãoİonego spoiwa na 1 m2 gruntu. DokãadnoĤþ dozowania oraz równomiernoĤþ rozkãadania spoiwa istotnie wpãywa na jakoĤþ stabilizacji. Bãčdy
w rozĤcieãaniu spoiwa nie dajĈ sič zniwelowaþ wielokrotnym przemieszaniem gruntu. Z tych teİ wzglčdów zalecane jest stosowanie mechanicznych, profesjonalnych rozsiewaczy gwarantujĈcych dozowanie
spoiw z tolerancjĈ ±15% oraz recyklerów pozwalajĈcych na dokãadne
wymieszanie spoiwa z gruntem na poİĈdanĈ gãčbokoĤþ. W przypadku
cementu jest to min. 25 cm. Dla wapna budowlanego min. 35 cm. WyjĈtkowo moİna zastosowaþ maszyny rolnicze. Po rozãoİeniu zaãoİonej
iloĤci spoiwa, grunt wraz ze spoiwem naleİy przemieszaþ do uzyskania mieszanki o jednolitej barwie, bez smug i plam na caãej gãčbokoĤci warstwy stabilizowanej. Kontrola jakoĤci wymieszania polega na
ocenie wizualnej. Wystčpowanie grud otoczonych spoiwem Ĥwiadczy
o zãym przemieszaniu. Stopieę wymieszania zaleİy od iloĤci przejĤþ
maszyny (przewaİnie wystarcza jedno) i od jej prčdkoĤci roboczej warunkujĈcej iloĤþ uderzeę zčbów mieszarki. Mieszankč gruntowĈ naleİy zagčĤciþ walcem ogumionym lub wibracyjnym do uzyskania stopnia zagčszczenia wymaganego projektem budowlanym. W miejscach
trudno dostčpnych, zagčszczanie gruntu moİna prowadziþ zagčszczarkami pãytowymi, ubijakami mechanicznymi itp. Warstwa stabilizowana powinna byþ sproﬁlowana zarówno poprzecznie jak i podãuİnie do spadków oraz przechyãek na ãukach okreĤlonych w projekcie
budowlanym. W trakcie deszczu wykonywanie stabilizacji naleİy przerwaþ, jeİeli przy danym dozowaniu spoiwa bieİĈca wilgotnoĤþ gruntu
uniemoİliwia osiĈgničcie wymaganego wskaĮnika zagčszczenia. Na
warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego
zawilgocenia, przed jego osuszeniem i powtórnym zagčszczeniem nie
wolno ukãadaþ warstwy ochronnej. W okresie deszczowym nie naleİy
równieİ pozostawiaþ nie zagčszczonej warstwy do dnia nastčpnego.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac stabilizacyjnych w temperaturze, przy której nie jest moİliwe osiĈgničcie w nasypie wymaganego
wskaĮnika zagčszczenia gruntów oraz noĤnoĤci. WyjĈtkiem jest uİycie
wapna palonego, które pozwala na prowadzenie robót ziemnych nawet przy – 15OC, pod warunkiem uzyskania wilgotnoĤci optymalnej
oraz zagwarantowania, İe warstwa gruntu nie zostanie przemieszana
z lodem i/lub Ĥniegiem. W czasie duİych opadów Ĥniegu prace stabi-
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lizacyjne powinny byþ przerwane, a przed wznowieniem prac naleİy
usunĈþ Ĥnieg z powierzchni podtorza. WilgotnoĤþ gruntu w czasie jego
zagčszczania powinna byþ równa wilgotnoĤci optymalnej. Odchylenia
od wilgotnoĤci optymalnej nie powinny przekraczaþ nastčpujĈcych
wartoĤci:
w gruntach niespoistych ± 2%,
w gruntach maão i Ĥrednio spoistych - +0% -2%.
Jeİeli wilgotnoĤþ gruntu przeznaczonego do zagčszczenia jest wičksza od wilgotnoĤci optymalnej o wartoĤþ wičkszĈ od podanych odchyleę, to grunt naleİy przesuszyþ w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatkowej iloĤci spoiwa. Gdy wilgotnoĤþ gruntu jest mniejsza,
to zaleca sič jej zwičkszenie przez polewanie wodĈ.
Dozowanie spoiw
Skãad mieszanki gruntu ze spoiwem powinien zostaþ okreĤlony
laboratoryjnie. Orientacyjnie moİna przyjĈþ, İe dodatek wapna do
wstčpnego ulepszania gruntów przeznaczonych do dalszej stabilizacji
wynosi od 2 do 4 %. Do osuszenia wapnem nadmiernie zawilgoconego
gruntu stosuje sič dodatek w iloĤci 3 do 8 %, w zaleİnoĤci od jego wilgotnoĤci. ZawartoĤþ cementu portlandzkiego w mieszance gruntowospoiwowej powinna wynosi od 4 do 10 % (m/m) liczonych w stosunku
do masy suchego gruntu, zaleİenie od rodzaju i uziarnienia gruntu,
a takİe wymagaę technicznych dla stabilizowanego gruntu, okreĤlonych w projekcie.
Uwaga. Przedozowanie wapna nie jest dla mieszanki gruntowej
szkodliwe. SzczególnĈ starannoĤþ naleİy natomiast zachowaþ przy
dozowania cementu. Przedozowanie cementu, jest nie tylko ekonomicznie nieuzasadnione, lecz równieİ moİe sič przyczyniþ do nadmiernych skurczów warstwy stabilizowanej, co spowoduje jej miejscowĈ destrukcjč. Warstwa moİe równoczeĤnie byþ przesztywniona, co
niekorzystnie wpãywa na warstwy wyİej poãoİone.
Badania odbiorcze
Badania warstwy stabilizowanej spoiwami obejmujĈ sprawdzenie:
 noĤnoĤci i/lub wytrzymaãoĤci na Ĥciskanie,
 równoĤci w proﬁlu podãuİnym,
 równoĤci i spadków w proﬁlu poprzecznym,
 pochyãoĤci na ãukach,
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 rzčdnych wysokoĤciowych,
 jednolitoĤci wyglĈdu warstwy.
Powoãania normowe:
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - oznaczanie i klasyﬁkowanie gruntów - CzčĤþ 1: Oznaczanie i opis
PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - oznaczanie i klasyﬁkowanie gruntów - CzčĤþ 2: Zasady klasyﬁkowania
PN-B-02480 Grunty budowlane - okreĤlenia, symbole, podziaã
i opis gruntów
PN-EN 197-1 Cement - CzčĤþ 1: Skãad, wymagania i kryteria zgodnoĤci dotyczĈce cementów powszechnego uİytku
PN-EN 459-1 Wapno budowlane - CzčĤþ 1: Deﬁnicje, wymagania
i kryteria zgodnoĤci
PN-EN 14227-10 Mieszanki zwiĈzane spoiwem hydraulicznym Specyﬁkacja - CzčĤþ 10: Grunty stabilizowane cementem
PN-EN 14227-11 Mieszanki zwiĈzane spoiwem hydraulicznym Specyﬁkacja - CzčĤþ 11: Grunty stabilizowane wapnem
PN-S-96011 Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntów wapnem
do celów drogowych
PN-S-96012 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podãoİe
z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania
i badania
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NOWOCZESNE ZAMKNIČCIA ROZJAZDOWE –
PIERWSZE DOģWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE
NA SIECI PKP PLK
Streszczenie
W referacie przedstawiono proces wdroİenia oraz pierwsze
doĤwiadczenia eksploatacyjne na sieci PKP PLK S.A. zwiĈzane
z zastosowaniem hermetycznych zamkničþ nastawczych typu
Spherolock NG.
Omówiono proces przygotowaę do ich zabudowy w istniejĈcych rozjazdach oraz przybliİono proces wymiany klasycznych
zamkničþ na zamkničcia hermetyczne. Przedstawiono pierwsze
doĤwiadczenia eksploatacyjne oraz wstčpne wnioski i propozycje
zwiĈzane z optymalnym wykorzystaniem nowego rozwiĈzania.

Sãowa kluczowe: rozjazd, napčd zwrotnicowy, podrozjazdnica, zamkničcie suwakowe, hermetyczne zamkničcie Spherolock NG

1. Wprowadzenie
WĤród wymagaę stawianych przed urzĈdzeniami infrastruktury
torowej, a przed rozjazdami w szczególnoĤci, na pierwszym miejscu
znajduje sič zagadnienie niezawodnoĤci, które wprost przekãada sič
na ich dostčpnoĤþ. NiezawodnoĤþ, wysoki poziom bezpieczeęstwa i niskie koszty utrzymania to cechy, którymi powinien charakteryzowaþ
sič nowoczesny rozjazd i urzĈdzenia z nim wspóãpracujĈce.
1 Zakäad Linii Kolejowych w Gdyni, izt.gdynia@plk-sa.pl
2 VAE Polska Sp. z o.o, Piotr.Rosinski@tens.pl
3 TENS Spóäka z o.o., Grzegorz.Szostakowski@tens.pl
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Istotnym elementem wpãywajĈcym na pracč rozjazdu jest zamkničcie nastawcze. OdpornoĤþ na zmiany temperatury otoczenia, wyeliminowanie koniecznoĤci regulacji sezonowych, zabezpieczenie wewnčtrznych mechanizmów przed oddziaãywaniem czynników zewnčtrznych
(eliminacja zacičþ), znaczĈce wydãuİenie okresu mičdzy przeglĈdami,
konstrukcja przyjazna Ĥrodowisku naturalnemu, to tylko najwaİniejsze z wãasnoĤci, którymi powinno cechowaþ sič wspóãczesne zamkničcie nastawcze.
Przykãadem dziaãania w kierunku poprawy dostčpnoĤci rozjazdów
sĈ poczynania kolei austriackich, które przy wspóãpracy z producentami, doprowadziãy do wdroİenia nowych rozwiĈzaę, eliminujĈcych
wady klasycznych zamkničþ nastawczych. Efektem tych dziaãaę jest
zamkničcie nastawcze SPHEROLOCK opracowane przez austriackĈ
ﬁrmč VAE Eisenbahnsysteme GmbH, które jest oferowane jako standardowe rozwiĈzanie dla linii kolejowych do prčdkoĤci 200 km/godzinč. Dzički zabudowie kilku tysičcy zamkničþ udaão sič uzyskaþ dwukrotnĈ poprawč wskaĮników dostčpnoĤci rozjazdów.

2. Charakterystyka zamkničcia nastawczego SPHEROLOCK
SPHEROLOCK jest kompletnym, szczelnie obudowanym, trwale nasmarowanym systemem nastawczym sãuİĈcym do nastawiania
zwrotnicy; o innowacyjnej zasadzie ryglowania, lecz z takimi samymi
fazami przestawiania i zakresie dziaãania jak np. zamkničcie suwakowe. Konstrukcja urzĈdzenia odpowiada wymaganiom w zakresie
niezawodnoĤci, ochrony Ĥrodowiska naturalnego i dãugiej İywotnoĤci, gwarantujĈc niskie koszty w okresie uİytkowania. Okres mičdzy
przeglĈdami okresowymi wynosi 6 miesičcy. Remonty planowe zwiĈzane z wymianĈ uszczelnieę wykonywane sĈ co 10 lat lub co 500 000
przestawieę. Zamkničcie posiada wewnĈtrz szczčki ryglujĈce i tak
uksztaãtowane powierzchnie cylindra, aby zapewniþ prawidãowe poãoİenie iglic wzglčdem opornic. Podobnie jak tradycyjne zamkničcie
suwakowe, SPHEROLOCK posiada drogč oporowĈ, którĈ uzyskuje za
pomocĈ tulei ryglujĈcej poãĈczonej poprzez prčt nastawczym z napčdem zwrotnicowym. Budowa zamkničcia uniemoİliwia jego zwolnienie
na skutek niekontrolowanych ruchów iglicy. Zachowane zostaãy identyczne stany pracy w przypadku „przestawiania” i „prucia” zwrotnicy
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jak dla zamkničcia suwakowego. Ponadto omawiany system nadaje
sič do kaİdego proﬁlu szynowego, typu rozjazdu i rodzaju podrozjazdnic. Istnieje moİliwoĤþ instalacji nawet w skrajnie ciasnym miejscu.
ZmodyﬁkowanĈ wersjĈ rozwiĈzania klasycznego jest SPHEROLOCK
NG (patrz rys. 1), dedykowany do modernizacji zamkničþ w istniejĈcych rozjazdach.

Rys. 1. Zamkničcie nastawcze SPHEROLOCK NG.

NiewĈtpliwĈ zaletĈ systemu SPHEROLOCK NG jest sposób montaİu zamkničcia za pomocĈ uchwytów do opornic. W rozjazdach,
w których zastosowano to rozwiĈzanie, zjawisko poszerzania toru
w miejscu zamkničcia nastawczego zostaão wyeliminowane, w rezultacie warunki pracy dla zamkničcia i napčdu sĈ ĤciĤle okreĤlone. Cylindryczna budowa umoİliwia „ukãadania sič zamkničcia” w zwrotnicy
w zaleİnoĤci od istniejĈcych warunków, w efekcie zjawisko zacinania
sič zamkničcia zostaão wyeliminowane. Moİliwa jest wspóãpraca zamkničcia z kaİdym rodzajem napčdu zwrotnicowego, zarówno rčcznym, pčdniowym, jak i elektrycznym.

3. Zabudowa zamkničþ nastawczych SPHEROLOCK NG w Polsce
3.1.Charakterystyka przedsičwzičcia
Problemy zwiĈzane z funkcjonowaniem klasycznych zamkničþ nastawczych nie sĈ obce polskiemu zarzĈdcy infrastruktury – spóãce
PKP PLK S.A. Jednym z kroków na drodze poszukiwania skutecznego
rozwiĈzania tych problemów byão podjčcie dziaãaę zwiĈzanych z pilotowĈ zabudowĈ zamkničþ nastawczych SPHEROLOCK NG. W ich
rezultacie, w dniu 23 listopada 2010 roku podpisana zostaãa umowa
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pomičdzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i VAE Polska na dostawč
42 kompletów zamkničþ nastawczych cylindryczno-moduãowych, demontaİ starych zamkničþ i montaİ nowych wraz z podãĈczeniem do
napčdu we wskazanych rozjazdach kolejowych na terenie Zakãadu
Linii Kolejowych w Warszawie oraz Zakãadu Linii Kolejowych w Gdyni. Montaİ zamkničþ nastawczych zostaã wykonany przez ﬁrmč TENS
Sp. z o.o. z siedzibĈ w Sopocie. Prace montaİowe zostaãy rozpoczčte
pod koniec grudnia 2010 roku, a ich zakoęczenie zaplanowano na 30
czerwca 2011 roku. Zamkničcia zostaãy zainstalowane w istniejĈcych
rozjazdach, w miejsce zamkničþ suwakowych.
Gãówny cel wymiany zamkničþ suwakowych to poprawa dostčpnoĤci rozjazdów w lokalizacjach najbardziej newralgicznych z punktu
widzenia eksploatacji. Do takich naleİy zaliczyþ lokalizacje o utrudnionym dostčpie, jak tunele, wiadukty, wysuničte punkty infrastruktury stacyjnej (gãowice stacyjne) oraz linie jednotorowe, w których jednoczeĤnie mamy do czynienia z duİym natčİeniem ruchu pociĈgów.
Wybór lokalizacji pod zabudowč zamkničþ nastawczych zostaã podyktowany przyjčtym powyİej zaãoİeniem oraz potrzebĈ sprawdzenia
dziaãania zamkničcia w róİnorodnych warunkach. Tytuãem uzupeãnienia naleİy dodaþ, İe na wybranych lokalizacjach pilotowej zabudowy zamkničþ nowej generacji prowadzone byãy próby eksploatacyjne
zamkničcia przed uzyskaniem bezterminowego Ĥwiadectwa dopuszczenia.
Zamkničcia zostaãy zabudowane w róİnych typach rozjazdów, zarówno jeİeli chodzi o geometrič, jak i proﬁl szyny. Sprawdzona zostaãa
wspóãpraca z napčdami elektrycznymi i mechanicznymi. Najwaİniejsze cechy charakteryzujĈce poszczególne lokalizacje zostaãy przedstawione w Tablicy 1.
Tablica 1. Charakterystyka lokalizacji wytypowanych pod zabudowč zamkničþ nastawczych SPHEROLOCK NG

Rz S49-190-1:9, Rz S49-300-1:9, Rz UIC60-190-1:9,
Rz UIC60-300-1:9
Typ napĊdu
JEA29, EEA4, EEA5, mechaniczny
Rodzaj podrozjazdnic drewno, beton, zespolone
Nawiercenia iglicy
stopa iglicy, szyjka iglicy
Rodzaj i typ rozjazdu
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Rys. 2. Wiek rozjazdów wytypowanych do zabudowy zamkničciami nastawczymi SPHEROLOCK NG

Jeİeli dodamy, İe zamkničcia zostaãy zabudowane w rozjazdach
o róİnym okresie eksploatacji (patrz rys. 2) oraz o zróİnicowanej intensywnoĤci uİytkowania, poczĈwszy od pojedynczych przestawieę,
a skoęczywszy na iloĤci okoão 150 w ciĈgu doby, to mamy do czynienia ze znaczĈcĈ reprezentacjĈ moİliwych rodzajów zabudów w infrastrukturze rozjazdowej PKP PLK.
3.2.Prace przygotowawcze
Proces produkcji i montaİu zamkničþ nastawczych zostaã poprzedzony inwentaryzacjĈ rozjazdów wytypowanych do zabudowy zamkničciami nastawczymi SPHEROLOCK NG. Inwentaryzacja polegaãa
na wypeãnieniu Karty Danych Rozjazdu na postawie dokumentacji
technicznej rozjazdu oraz pomiarów i oglčdzin wykonanych w terenie.
Informacje zgromadzone w Karcie Danych Rozjazdu obejmujĈ mičdzy
innymi:
charakterystykč rozjazdu (typ, szerokoĤþ toru, rozszerzenie toru,
proﬁl iglicy oraz opornicy, skok zamkničcia, odleganie iglicy, typ
napčdu, rodzaj podrozjazdnic),
zwymiarowanie nawierceę w stopce lub szyjce iglicy,
wymiary i rozmieszczenie podrozjazdnic w obszarze zamkničcia,
wymiary pãyt İebrowych w obszarze zamkničcia,
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wymiary napčdu i jego usytuowanie wzglčdem górnej krawčdzi
podrozjazdnicy,
wymiary uchwytu prčta nastawczego,
usytuowanie prčtów kontrolnych,
wymiary gãówki prčtów kontrolnych przy napčdzie.
Jako uzupeãnienie Karty Danych Rozjazdu wykonana zostaãa dokumentacja fotograﬁczna. Karta Danych Rozjazdu oraz dokumentacja
fotograﬁczna zostaãa przekazana do producenta zamkničþ SPHEROLOCK NG. Przykãadowe fragmenty Karty Danych Rozjazdu przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Przykãadowe fragmenty Karty Danych Rozjazdu

3.3.Zabudowa zamkničþ nastawczych
Przed rozpoczčciem instalacji zamkničþ przeprowadzone zostaãy
szkolenia z zakresu budowy, dziaãania i wymaganych zabiegów utrzymaniowych zamkničcia nastawczego SPHEROLOCK NG. Naturalnym
uzupeãnieniem szkoleę teoretycznych byãy montaİe urzĈdzeę, podczas których pracownicy obsãugi technicznej Uİytkownika mieli okazjč do zapoznania sič z nowĈ technikĈ i aspektami praktycznymi, np.
z regulacjĈ zamkničcia nastawczego.
Zamkničcia zostaãy zabudowane w rozjazdach na linii 202 mičdzy
Wejherowem a Lčborkiem (patrz rys. 4) oraz na wybranych rozjazdach
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o duİym obciĈİeniu na stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Wileęska, Warszawa Zachodnia oraz na linii E20 na stacji Bãonie.

Rys. 4. Charakterystyka odcinka Wejherowo-Lčbork na linii 202

Prace montaİowe zostaãy wykonane przez wykwaliﬁkowany personel, przeszkolony przez producenta urzĈdzeę. BiorĈc pod uwagč fakt,
İe prace byãy wykonywane w czynnych urzĈdzeniach, naleİaão zoptymalizowaþ procedurč montaİu w taki sposób, aby zamkničcia torów
zminimalizowaþ do niezbčdnego minimum. Na potrzeby wykonywanych prac opracowane zostaãy regulaminy tymczasowego prowadzenia ruchu pociĈgów. Ze strony uİytkownika przebieg prac byã nadzorowany przez wyznaczonego montera automatyki oraz toromistrza.
Jak pokazaãa praktyka, dwuosobowy zespóã dobrze przygotowanych
i wyposaİonych monterów potrzebuje okoão 3 godzin na demontaİ
istniejĈcego zamkničcia suwakowego oraz instalacjč i regulacjč zamkničcia SPHEROLOCK NG.
W zdecydowanej wičkszoĤci przypadków prace przebiegaãy bez İadnych problemów. Warto jednak podkreĤliþ, İe zróİnicowany stan techniczny rozjazdów wynikajĈcy z czasu eksploatacji oraz intensywnoĤci
ich uİytkowania ma wpãyw na pãynnoĤþ prac montaİowych. Gdyby
pokusiþ sič o pewnĈ klasyﬁkacjč utrudnieę, z którymi spotkaliĤmy
sič podczas realizacji zadania wymiany zamkničþ nastawczych, moglibyĤmy podzieliþ je na dwie grupy. Pierwsza grupa to ta wynikajĈca
ze wspomnianego juİ stanu technicznego rozjazdów. Moİemy do niej
zaliczyþ:
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sprčİynujĈce iglice,
ubytki w mocowaniach podrozjazdnic – luĮne Ĥruby,
zapieczone sworznie.
Druga grupa utrudnieę obejmuje tzw. „korekty dostosowawcze”.
Konstrukcja mocowania zamkničcia nastawczego SPHEROLOCK NG
pozwala na dostosowanie jej do praktycznie kaİdej konﬁguracji rozjazdu. KierujĈc sič jednak zasadĈ pewnej uniﬁkacji zastosowanych rozwiĈzaę, chociaİby ze wzglčdu na sensowne ograniczenie iloĤci czčĤci
zamiennych, czasami korzystniejszym jest dokonanie drobnej korekty
w istniejĈcej zabudowie niİ dopasowywanie konstrukcji zamkničcia
do istniejĈcych realiów. IlustracjĈ takiego sposobu postčpowania byão
np. wycičcie fragmentu blachy w podrozjazdnicy zespolonej, która
utrudniaãa montaİ prčta nastawczego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii producenta zainstalowanych podrozjazdnic oraz zgody Uİytkownika dokonano wymaganej korekty. Analogicznie, ãatwiej przesunĈþ
podrozjazdnicč o kilka milimetrów niİ w „karkoãomny” sposób ksztaãtowaþ prčt nastawczy.
Przykãadowe zabudowy zamkničþ nastawczych przedstawiono na
rys. 5 i rys. 6.

Rys. 5. Przykãad zabudowy zamkničcia SPHEROLOCK NG:
Rz S49-300, 1:9, podrozjazdnice drewniane, napčd EEA5

NOWOCZESNE ZAMKNI¦CIA ROZJAZDOWE – PIERWSZE DOkWIADCZENIA...

659

Rys. 6. Przykãady zabudowy zamkničþ SPHEROLOCK NG:
Rz S49-190, 1:9, podrozjazdnice drewniane, napčd mechaniczny

PraktykĈ zalecanĈ przez producenta zamkničcia SPHEROLOCK
NG jest wykonanie przeglĈdu zabudowanych urzĈdzeę po kilkutygodniowym okresie eksploatacji jako dopeãnienie procedury montaİu zamkničcia nastawczego. W ramach przeglĈdu sprawdzane sĈ wszystkie
poãĈczenia Ĥrubowe oraz ewentualna regulacja zamkničcia.
3.4.Pierwsze doĤwiadczenia eksploatacyjne
Pierwsze zamkničcia zostaãy zainstalowane w grudniu 2010 roku.
Kilkumiesičczny okres eksploatacji w warunkach cičİkiej zimy i gorĈcego lata potwierdziã odpornoĤþ urzĈdzenia na zmiany temperatury otoczenia. Nie odnotowaliĤmy İadnych sygnaãów, które mogãyby
wskazywaþ, İe zamkničcie zacinaão sič bĈdĮ wymagaão z tego powodu
regulacji.
Podczas pierwszych prezentacji produktu, szkoleę oraz instalacji
dostrzegalna byãa pewna rezerwa, a nawet nieufnoĤþ przyszãych Uİytkowników odnoszĈca sič do moİliwoĤci nowego zamkničcia. Jednak
wystarczyã krótki, bezproblemowy okres eksploatacji i poprawne dziaãanie zamkničcia podczas wiosennego przesilenia temperaturowego,
aby opinia o urzĈdzeniu ulegãa diametralnej zmianie.
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Na linii 202 na odcinku mičdzy Wejherowem a Lčborkiem 10 zamkničþ wspóãpracuje z napčdami mechanicznymi. Na wičkszoĤci nastawni funkcje dyİurnych ruchu lub nastawniczych peãniĈ kobiety.
Do rčcznego przestawienia napčdu, który niejednokrotnie znajduje
sič w sporej odlegãoĤci od nastawni, potrzebna jest znaczna siãa. Nawet minimalne zwičkszenie oporów przestawiania moİe uniemoİliwiþ
przekãadanie rozjazdów. W odniesieniu do rozjazdów, które zostaãy
zmodernizowane do momentu przygotowania niniejszego materiaãu,
obawy te nie znalazãy potwierdzenia w praktyce.

4. Podsumowanie
Peãna ocena realizacji zaãoİonego celu, czyli zwičkszenie niezawodnoĤci eksploatacyjnej rozjazdów i obniİenie kosztów ich utrzymania,
bčdzie moİliwa po dãuİszym okresie eksploatacji. Jednak juİ dotychczasowe doĤwiadczenia pokazujĈ, İe zamkničcie SPHEROLOCK NG
to rozwiĈzanie, które sprawdza sič w rozjazdach PKP PLK S.A. O ile
niezawodnoĤþ zamkničcia moİliwa jest do oceny nawet na podstawie
kilku instalacji, to juİ o wiele trudniej oszacowaþ wymierne korzyĤci
w zakresie kosztów utrzymania. Jeİeli na jednym obiekcie sĈsiadujĈ
ze sobĈ urzĈdzenia, które majĈ róİne cykle przeglĈdowe, to i tak praktycznie zawsze mamy do czynienia z równaniem w dóã, czyli do tych
urzĈdzeę, które wymagajĈ najczčstszych zabiegów utrzymaniowych.
Dobrym rozwiĈzaniem w takiej sytuacji wydaje sič byþ kompleksowa
modernizacja caãych stacji kolejowych lub wybranych odcinków linii
kolejowych. W odniesieniu do obiektu jednorodnie wyposaİonego zdecydowanie ãatwiej wdroİyþ optymalny model utrzymania wynikajĈcy
z wymagaę zainstalowanych urzĈdzeę. Takim „poligonem” mógãby
staþ sič omawiany wczeĤniej odcinek linii nr 202 od Wejherowa do Lčborka przy zaãoİeniu, İe wszystkie rozjazdy w torach gãównych zasadniczych i dodatkowych na stacjach GoĤcicino Wejherowskie, Luzino,
Strzebielino Morskie, Boİepole Wielkie i Godčtowo zostaãyby wyposaİone w tego typu zamkničcia nastawcze.
Wartym pokreĤlenia jest fakt, İe zamkničcia SPHEROLOCK NG
mogĈ byþ z powodzeniem stosowane w rozjazdach krzyİowych, dlatego warto pamičtaþ o tym fakcie przy okazji kreĤlenia planów modernizacji kolejnych obiektów.
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INNOVATIVE LOCKING DEVICE – FIRST EXPERIENCES
FROM OPERATION ON PKP PLK
Summary
The process of application of the hermetic locking devices type
of Spherolock NG at PKP PLK S.A. network and the ﬁrst experiences have presented in the paper.
The process of their preparation to build in existing turnouts
and the process of exchange the classic locking devices to encapsulated locking units have been described. The ﬁrst experiences
from operation and conclusions and proposals on optimal usage of
the new solutions have been presented.
Keywords: turnout, switch machine, sleeper, clamp lock, encapsulated locking unit SPHEROLOCK NG
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TUNEL GOTTHARDA JAKO PRZYKâAD
ZASTOSOWANIA NOWOCZESNEJ
TECHNIKI ROZJAZDOWEJ
Streszczenie
Przedstawiono tunel Gottharda (najdãuİszy tunel kolejowy
Ĥwiata) jako przykãad zastosowania nowoczesnych systemów
rozjazdowych. Omówiono przesãanki wyboru rozwiĈzaę technicznych oraz najwaİniejszych cech zastosowanych systemów:
zintegrowanego systemu przestawiania i kontroli Hydrostar oraz
systemu diagnostyki Roadmaster, których wãaĤciwoĤci pozwoliãy
na speãnienie wysokich wymagaę dotyczĈcych dostčpnoĤci oraz
podatnoĤci utrzymaniowej systemu przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeęstwa.
Sãowa kluczowe: rozjazd, system rozjazdowy, Hydrostar, Roadmaster, Tunel Gottharda

1. Wstčp
Rozjazd jako urzĈdzenie sãuİĈce do zmiany kierunku przejazdu
pojazdu szynowego jest jednym z kluczowych i odpowiedzialnych za
bezpieczeęstwo elementów szlaku kolejowego. ZachodzĈce w obrčbie
zwrotnicy zjawiska ﬁzyczne oraz oddziaãywujĈce siãy pomičdzy poruszajĈcym sič pojazdem a torem wymuszajĈ, aby element ten traktowaþ
specjalnie. Nieustannie rosnĈce prčdkoĤci przejazdu pojazdów przez
rozjazdy zarówno w kierunku zasadniczym jak i w kierunku zwrotnym skutkuje zwičkszeniem geometrii rozjazdów i wzrostem dãugoĤci
ruchomych czčĤci zwrotnic. Rozjazdy stajĈ sič mniej stabilne i wy1 mgr inĔ., TENS Sp. z o.o., (+48 58) 555-77-23, piotr.michowski@tens.pl
2 mgr inĔ., VAE Polska Sp. z o.o., (+48 22) 518-01-97, rosinski@limes.com.pl
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magajĈ wičkszej liczby punktów nastawczych, zamkničþ i punktów
kontroli. Wszystkie te powyİsze zjawiska wymuszajĈ zweryﬁkowanie
tradycyjnego podejĤcia do rozjazdu kolejowego.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeęstwa, niezawodnoĤci oraz dostčpnoĤci wszystkie elementy rozjazdu powinny
juİ na etapie projektowania byþ odpowiednio do siebie dopasowane.
Rozjazd powinien byþ traktowany jako jeden, kompletny system realizujĈcy zadane funkcje. âĈczenie w jednym urzĈdzeniu wielu elementów pochodzĈcych od róİnych dostawców, prezentujĈcych róİne
poziomy techniki, generuje zarówno na etapie zabudowy jak i eksploatacji dodatkowe koszty.

Rys. 1. Lokalizacja tunelu Gottharda
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Powyİsze caãoĤciowe podejĤcie zastosowano przy budowie linii kolejowej w tunelu Gottharda w Alpach, najdãuİszym tunelu kolejowym
na Ĥwiecie, liczĈcym 57 kilometrów dãugoĤci. PrčdkoĤþ pociĈgów pasaİerskich, przejeİdİajĈcych przez tunel bčdzie wynosiþ do 250 km/h,
dodatkowo linia bčdzie równieİ wykorzystywana przez cičİkie pociĈgi
towarowe o masie do 4000 ton i naciskach osiowych do 25 ton.
OdpowiedzialnĈ za caãy projekt jest ﬁrma AlpTransit Gotthard, która
zaãoİona zostaãa 12 maja 1998 roku. Spóãka ta zaleİna jest od swojego
wãaĤciciela - Kolei Szwajcarskich (Swiss Federal Railways). Ostateczna decyzja o budowie tunelu zostaãa zatwierdzona przez Szwajcarów
w drodze referendum z 29 listopada 1998r. Pomysã na jego budowč
zrodziã sič jednak duİo wczeĤniej, bo w poãowie XX wieku. Przesãankami budowy byãy wzglčdy zarówno czysto ekologiczne (projekt przyczyni sič do ochrony unikatowego alpejskiego ekosystemu przed degradujĈcym wpãywem spalin), jak i ekonomiczne. Dzički nowemu tunelowi, prčdkoĤþ pociĈgów pasaİerskich ulegnie znacznemu zwičkszeniu,
co skróci czas podróİy pomičdzy Zurichem, a Mediolanem o niemal
jednĈ trzeciĈ, wskutek czego poãĈczenie to bčdzie atrakcyjniejsze nie
tylko od podróİowania samochodem, ale nawet samolotem. Dodatkowo dzički wyraĮnie korzystniejszej niwelecie (w najwyİszym punkcie
tunel wzniesiony bčdzie 550 m n.p.m., a wičc o ok. 600 m niİej od
stanu obecnego) i mniejszej iloĤci ãuków poziomych, pociĈgi towarowe bčdĈ mogãy jeĮdziþ aİ do dwóch razy szybciej – do 160 km/h, ich
obciĈİenie oraz dãugoĤþ bčdĈ mogãy byþ znacznie zwičkszone dzički
mniejszym pochyleniom trasy. W efekcie przeãoİy sič to na moİliwoĤþ
dwukrotnego wzrostu cičİarów przewoİonych ãadunków.

Rys. 2. Proponowany proﬁl wysokoĤciowy trasy na przeãčczy Gottharda
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Do realizacji przedsičwzičcia zostaão wybrane rozwiĈzanie, w którym rozjazd traktowany jest jako zoptymalizowany niezawodnoĤciowo
i technicznie system realizujĈcy wymagane funkcje. Systemem, który
speãniã postawione wymagania jest rozjazd produkowany przez ﬁrmč
VAE Eisenbahnsysteme GmbH, wyposaİony w zintegrowany system
przestawiania i kontroli zwrotnic HYDROSTAR oraz system monitorowania i diagnostyki ROADMASTER.
Podczas budowy tunelu zostanie w sumie zabudowanych 39 rozjazdów o promieniach torów zwrotnych w przedziale od 1600m do
12000m.

2. Nowoczesny rozjazd
Gãównymi kryteriami wyboru systemu rozjazdowego dla tunelu
Gottharda byãy:
¾niewielkie gabaryty, dzički czemu caãa zabudowa rozjazdu wraz
z wyposaİeniem jest „wĈska”, przez co nie koliduje z konstrukcjĈ tunelu,
¾konstrukcja zoptymalizowana pod kĈtem niezawodnoĤci i utrzymania,
¾ãatwoĤþ poãĈczenia z system sterowania.
WĈska zabudowa wybranego systemu znakomicie predestynuje
go do instalacji w tunelach i miejscach o ograniczonej powierzchni.
Niewielkie gabaryty systemu rozjazdowego umoİliwiajĈ zredukowanie
potrzebnego miejsca na jego instalacjč, co przekãada sič wprost na
znaczĈcĈ oszczčdnoĤþ czasu i nakãadów ﬁnansowych podczas budowy
tunelu. Ponadto, wykorzystywanie tylko jednej jednostki sterujĈcej do
sterowania zwrotnicĈ i ruchomĈ krzyİownicĈ daje nie tylko znaczne
oszczčdnoĤci podczas procesu integracji systemu z systemem sterowania, ale poprawia niezawodnoĤþ caãego ukãadu. System rozjazdowy
jest podatny utrzymaniowo, pozwala na znaczĈce wydãuİenie okresów mičdzy przeglĈdowych oraz jest w peãni podbijalny mechanicznie.
IstotnĈ przesãankĈ wyboru tego rozwiĈzania byã fakt, İe ﬁrma oferuje kompletny system rozjazdowy, co sprzyja optymalizacji rozwiĈzaę
technicznych oraz uczytelnia kwestie odpowiedzialnoĤci za funkcjonowanie rozjazdu.
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2.1. CzčĤþ szynowa
Projektowana trasa tunelu Gottharda zapewnia prčdkoĤþ pociĈgów
do 250 km/h. Dodatkowo bčdzie wykorzystywana przez cičİkie pociĈgi towarowe o masie do 4000 ton i naciskach osiowych do 25 ton.
Przy tak znacznych prčdkoĤciach i obciĈİeniach wytrzymaãoĤþ i niezawodnoĤþ zastosowanych rozwiĈzaę jest sprawĈ kluczowĈ. Rozjazdy,
aby mogãy wspóãgraþ z zaãoİeniami, dotyczĈcymi wysokich prčdkoĤci
muszĈ cechowaþ sič wysokimi promieniami torów zwrotnych, a takİe
bezpieczeęstwem uİytych systemów rozjazdowych.
W tunelu zainstalowanych zostanie 8 rozjazdów EW60-1600
na podãoİu niekonwencjonalnym, natomiast poza tunelem, na powierzchni podsypkowej, zostanie zabudowanych dodatkowo 31 rozjazdów o promieniach od 2600 do 12000 m i skosach od ok. 1:20 do
1:42. Dla czčĤci z nich przewidziano zastosowanie ruchomych dziobów krzyİownic. W przeciwieęstwie dotradycyjnych rozwiĈzaę, gdzie
wzrost liczby punktów przestawczych wiĈİe sič ze wzrostem iloĤci napčdów, sterowanie rozjazdem bčdzie realizowane za poĤrednictwem
tylko jednej jednostki napčdowej. Stal stosowana do produkcji rozjazdów to stal gatunku R260, natomiast dla komponentów przenoszĈcych najwičksze obciĈİenia dynamiczne stosuje sič szyny ze stali
gatunku R350HT, charakteryzujĈce sič zwičkszonĈ wytrzymaãoĤciĈ
wskutek zastosowanej obróbki cieplnej.
Tablica 1. Zestawienie rozjazdów na przeãčczy Gottharda
Zwrotnica
IloĞü

Typ rozjazdu

4

EW VI-1600/2600-1:24 (B), staáy
dziób (ruch na odgaáĊzienie)

1

4

6

EW VI-1600/2600-1:23,085 (B),
HBS/D

1

8

EW VI-1600/2600-1:25 (B),
Staáy dziób (przejĞcie torowe)

EW VI-1600/2600-1:25 (B),
HBS/D
EW VI-12000/6100-1:42 (FF),
(2)*
HBS
EW VI-1600-1:20,335 (FF),
8
HBS/D (w tunelu)
EW VI-10000/4000-1:38 (B),
2
HBS (wjazd do tunelu)
9

KrzyĪownica

ZamkniĊcia Kontrolery
NapĊdy
nastawcze
IE2010

NapĊdy

ZamkniĊcia
nastawcze

4

Brak
(staáy
dziób)

Brak (staáy
dziób)

4

4

1

2

1

4

4

Brak
(staáy
dziób)

Brak (staáy
dziób)

1

4

4

1

2

1

8

8

1

3

1

3

3

1

2

1

6

6

1

3

* rozjazdy perspektywiczne
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2.2.Podsystem przestawiania i kontroli HYDROSTAR
Zintegrowany system przestawiania i kontroli HYDROSTAR (patrz
rys. 3) ãĈczy najnowsze idee z zakresu napčdu, przestawiania, zamkničþ (ryglowania) i kontroli poãoİenia.
HYDROSTAR jest standardem OBB (Austrian Federal Railways) na
liniach o prčdkoĤci 200-250 km/h oraz dla kluczowych rozjazdów na
liniach do prčdkoĤci 160 km/h. Od roku 2010 system jest standardowym wyposaİeniem koreaęskiej linii v=300 km/h Daegu – Busan (37
rozjazdów). Instalacje pilotaİowe zostaãy zabudowane mičdzy innymi
w Niemczech (DB), Turcji (TCDD), Hiszpanii (ADIF) i Polsce (PKP PLK).

Rys. 3. System HYDROSTAR na stacji Wãoszczowa Póãnoc

System Hydrostar jest zintegrowanym ukãadem elektro-hydrauliczno-mechanicznym zainstalowanym na pojedynczym rozjeĮdzie. Jego
czčĤþ elektro-hydrauliczna realizuje funkcjč napčdu oraz pãynnego
przestawiania zwrotnicy, zaĤ czčĤþ mechaniczna odpowiedzialna jest
za funkcje bezpieczeęstwa – ryglowanie. CzčĤþ elektryczna realizuje interfejs z systemem sterowania ruchem oraz wraz z elementami mechanicznymi stanowi podsystem kontroli poãoİenia iglic (ukãad detekcji).
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W systemie moİna wyodrčbniþ nastčpujĈce elementy, które zostaãy
przedstawione na rysunku 4:
x napčd elektrohydrauliczny,
x prčt kontrolny zamkničcia ostrza iglicy,
x hydrauliczny ukãad sprzčgajĈcy punkty przestawiania – przenoszenie siãy,
x zamkničcia nastawcze,
x kontrolery iglic.

kontroler
iglic

prĊt kontrolny

zamkniĊcia
nastawcze

przenoszenie
siáy

napĊd

Rys. 4. System HYDROSTAR ZV z 3 punktami zamykania

Wszystkie stopnie nastawcze pojedynczej zwrotnicy i/lub ruchomego dziobu sĈ sterowane z pojedynczej jednostki napčdowej. PodstawowĈ zaletĈ takiego rozwiĈzania jest peãne zsynchronizowanie przestawiania wielu punktów nastawczo-ryglujĈcych. To z kolei znacznie
redukuje poziom zãoİonoĤci systemu sterowania i ukãadów elektrycznych wykorzystywanych do sterowania ruchem kolejowym. Jednostka napčdowa jest zintegrowana z podrozjazdnicĈ, której wymiary nie
odbiegajĈ od wymiarów innych podrozjazdnic. Dzički temu zachowana zostaje równomiernoĤþ rozãoİenia punktów podporowych w ukãadzie sprčİystym, jaki tworzĈ podkãad i podtorze tãuczniowe, a takİe
zachowana zostaje moİliwoĤþ maszynowego podbijania podrozjazdnic
w caãej streﬁe zwrotnicy.
W kaİdym punkcie nastawczym zainstalowana jest jednostka, która odpowiedzialna jest nie tylko za przestawienia iglic, lecz równieİ za
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ich odpowiednie zaryglowanie. W celu uzyskania wysokiego poziomu
bezpieczeęstwa w obu poãoİeniach koęcowych ryglowane sĈ obie iglice – zarówno odlegajĈca, jak i dolegajĈca. Ryglowanie to jest w peãni
mechaniczne. Ukãad ryglujĈcy podobnie jak napčd zintegrowany jest
z pojedynczĈ podrozjazdnicĈ o wymiarach zbliİonych do wymiarów
innych podrozjazdnic.
Stosowany w systemie kontroler peãni identyczne funkcje jak kontrolery w rozwiĈzaniach konwencjonalnych. Kontroler ten sãuİy do
wykrywania niedolegania iglicy lub ruchomego dzioba.
Hydrauliczny ukãad sprzčgajĈcy punkty przestawiania odpowiedzialny jest za transmisjč energii wytworzonej w jednostce napčdowej
do wszystkich punktów nastawczych zainstalowanych w pojedynczej
zwrotnicy lub ruchomym dziobie. Stosowane technologie hydrauliczne
wykorzystywane sĈ tylko i wyãĈcznie do przestawiania zwrotnic oraz
ruchomych dziobów. Ryglowanie zamkničþ nastawczych zawsze realizowane jest w peãni mechaniczne. Naleİy podkreĤliþ, İe obecny stan
wiedzy i rozwój technologii z zakresu hydrauliki pozbawia nowoczesne
konstrukcje wad swoich poprzedników z poczĈtków lat dziewičþdziesiĈtych i czyni je referencjĈ w dziedzinie niezawodnoĤci.
Standardowo, w celu podãĈczenia systemu HYDROSTAR do systemu sterowania ruchem kolejowym wykorzystuje sič cztero przewodowe zãĈcze, przez które dostarczane zostajĈ wszystkie konieczne sygnaãy elektryczne, niezbčdne do nastawiania i kontroli zwrotnicy.
Dzički nowatorskiemu podejĤciu do konstrukcji systemu zintegrowanego, HYDROSTAR posiada wãaĤciwoĤci, które sĈ praktycznie
nieosiĈgalne dla rozwiĈzaę konwencjonalnych. JednĈ z takich cech
jest moİliwoĤþ instalacji rozjazdu wyposaİonego w kompletny system
do przestawiania i kontroli HYDROSTAR systemem „plug and play”.
W peãni wyposaİony przez jednego producenta rozjazd, który jest gotowy do wbudowania natychmiast po jego dostarczeniu do klienta.
2.3.Podsystem monitoringu i diagnostyki ROADMASTER
Tendencje w kierunku coraz wyİszych prčdkoĤci, wičkszych obciĈİeę osiowych i rosnĈcego zagčszczenia ruchu pociĈgów powodujĈ
trudnoĤci w konserwacji systemów i urzĈdzeę infrastruktury kolejowej. RozwiĈzaniem tego problemu jest przeprowadzanie konserwacji
w oparciu o aktualny stan urzĈdzeę, nie zaĤ tylko i wyãĈcznie w oparciu o narzucone przez przepisy kolejowe terminy. Kluczowymi zagad-
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nieniami dla nowo proponowanego podejĤcia stajĈ sič ciĈgãa, zdalna
diagnostyka i mechanizmy, które natychmiast wykrywajĈ usterki przy
ich jednoczesnej lokalizacji.
Jednym z najbardziej zawansowanych technologicznie systemów
monitorujĈcych i diagnozujĈcych aktualny stan rozjazdów kolejowych
jest system Roadmaster ﬁrmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH. System
ten przetwarza zebrane dane dotyczĈce stanu rozjazdu, a nastčpnie
porównuje je z İĈdanymi (referencyjnymi). Uzyskane w ten sposób
trendy zmian wartoĤci rzeczywistych od oczekiwanych umoİliwiajĈ przewidywanie awarii z duİym wyprzedzeniem, zanim osiĈgničte
zostanĈ wartoĤci graniczne – nieakceptowane. Dzički temu wszelkie
zmiany w pracy rozjazdu, które mogĈ spowodowaþ awarič lub uszkodzenie sĈ wykrywane na etapie wczeĤniejszym.

Rys. 5. System diagnostyki Roadmaster

âĈczĈc zintegrowany system przestawiania i kontroli zwrotnic HYDROSTAR z systemem monitoringu i diagnostyki Roadmaster uzyskujemy optymalne rozwiĈzanie dla linii wysokich prčdkoĤci zarówno
pod wzglčdem niezawodnoĤci dziaãania jak i minimalizacji kosztów
utrzymania.
Od kilku lat system Roadmaster jest standardem na austriackiej
sieci kolejowej OBB (Austrian Federal Railways). Obecnie juİ ponad
1000 rozjazdów wyposaİonych jest w system Roadmaster Light, a pozostaãe 4000 sĈ w trakcie zabudowy. Ze wzglčdu na swoje cechy systemem Roadmaster interesuje sič wiele zarzĈdów kolejowych krajów
europejskich i pozaeuropejskich. System zostaã zabudowany mičdzy
innymi w Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Wãoszech, Wielkiej Brytanii i na Tajwanie.
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3. Podsumowanie
RosnĈce wymagania niezawodnoĤciowe oraz oczekiwana podatnoĤþ
utrzymaniowa wymagajĈ poszukiwania nowych rozwiĈzaę w obszarze
techniki rozjazdowej. Optymalizacja rozwiĈzaę wymaga nowego podejĤcia do integracji urzĈdzeę skãadajĈcych sič na rozjazd kolejowy.
Dla osiĈgničcia oczekiwanych rezultatów konieczna jest dobra wspóãpraca specjalistów rozumiejĈcych wszystkie aspekty funkcjonowania
rozjazdu, zarówno drogowe jak i automatyki.
RozwiĈzania zastosowane w tunelu Gottharda sĈ dobrym przykãadem poszukiwania rozwiĈzaę, które majĈ zapewniþ nie tylko funkcjonalnoĤþ i bezpieczeęstwo, ale równieİ wysoki poziom dostčpnoĤci
i niskie koszty utrzymania. Rozjazd z systemem HYDROSTAR® znakomicie wpisuje sič w te tendencje. Dzički zwartej, moduãowej konstrukcji system ten moİe byþ zainstalowany w rozjazdach o róİnych
geometriach, zwičkszajĈc odpowiednio liczbč punktów przestawczych.
Ograniczenie liczby ukãadów napčdowych nie tylko poprawia niezawodnoĤþ, ale pozwala na ãatwe podãĈczenie do systemu sterowania.
Sposób montaİu rozjazdu systemem „plug and play”, pozwala na zabudowč u klienta gotowego rozjazdu wraz z systemem przestawiania
i kontroli w bardzo krótkim czasie. RozwiĈzanie to jest bardzo korzystne dla klienta, poniewaİ redukowane sĈ wysokie koszty zwiĈzane ze
wstrzymaniem ruchu pociĈgów podczas montaİu u klienta rozjazdu
z podzespoãów. Zastosowanie systemu monitorowania i diagnostyki
ROADMASTER pozwala na optymalizacjč utrzymania poprzez moİliwoĤþ dziaãaę prewencyjnych oraz otwiera drogč do utrzymania uwarunkowanego stanem technicznym urzĈdzeę (ang. condition based
maintenance)

Bibliograﬁa
[1] Materiaãy informacyjne ﬁrmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH,
www.voestalpine.com
[2] Materiaãy informacyjne ﬁrmy Tens Sp. z o.o., www.tens.pl.
[3] Quantschnigg R.: HYDROSTAR® Switch operating system for
main track application, SIGNAL + DRAHT (96) 5/2004, pp.
37–39.

TUNEL GOTTHARDA JAKO PRZYKAD ZASTOSOWANIA NOWOCZESNEJ...

673

[4] Schnedl K.: HYDROSTAR® HB – Point Operating System for
Movable Crossings, SIGNAL + DRAHT (97) 7+8/2005, pp. 44–
48.
[5] Materiaãy ﬁrmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH: Operating Manual - HYDROSTAR® ZV-4D, Wydziaã: EHF, Lipiec 2005.
[6] Materiaãy ﬁrmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH: Operating Manual - VAE ROADMASTER 2000 LIGHT, Turnout Diagnostics
System, Marzec 2007.
[7] Ulatowski W., Michowski P.: Nowoczesny system rozjazdowy
na przykãadzie tunelu Gottharda, Konferencja Naukowa Drogi
Kolejowe 2011, Gdynia 2011
[8] Rosięski P., Michowski P.: Linia CMK a tunel Gottharda na
przykãadzie techniki rozjazdowej, Konferencja Naukowo-Techniczna Modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej – Wdroİenie prčdkoĤci pociĈgów 200/250 km/h, Naãčczów 2011
[9] Strona internetowa www.siteselection.com
[10] Strona internetowa www.alptransit.ch

THE GOTTHARD BASE TUNNEL AS AN EXAMPLE
OF MODERN TURNOUT SYSTEMS IMPLEMENTATION
Summary
The article presents the Gotthard Base Tunnel (the longest
railway tunnel in the world) as an example of modern turnout systems implementation. It explains the reasons as to why
certain technical solutions have been chosen and describes the
most important features of the implemented systems: Hydrostar
– a combined point operating, locking and detection system and
Roadmaster – diagnosis system. Due to the properties of the said
systems the highest requirements with regards to availability and
maintainability without affecting the required safety level could
have been met.
Key words: Turnout, Points and crossings (P&C), Switches
and crossings (S&C), Turnout system, Hydrostar, Roadmaster,
The Gotthard Tunnel
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WYBRANE METODY WZMACNIANIA PODâOįA
GRUNTOWEGO POD NASYPAMI KOLEJOWYMI.
PRZYKâAD REALIZACJI
Streszczenie
Artykuã jest relacjĈ z przeprowadzonych robót wzmocnienia
podãoİa w technologii kolumn İwirowo – betonowych w trakcie realizacji zadania: Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek
Warszawa – Gdynia, etap I, obszar LCS Gdaęsk i LCS Gdynia”.
Przedstawione kompleksowe podejĤcie do zagadnienia, jakim
byão zaprojektowanie i realizacja wzmocnienia podãoİa pokazuje caãoĤciowy zakres wykonanych prac. Dodatkowo w artykule
znajduje sič opis wykorzystanej technologii wzmocnienia oraz
krótka charakterystyka rozwiĈzaę wykorzystywanych przy posadowieniu nasypów na gruntach nienoĤnych.
Sãowa kluczowe: wzmacnianie podãoİa, kolumny betonowe,
kolumny İwirowe, nasypy kolejowe, modernizacja linii kolejowej

1. Wprowadzenie
Problem posadowienia nasypów kolejowych na gruntach nienoĤnych oraz niestatecznoĤci nasypów istniejĈcych modernizowanych, do
wyİszych kategorii obciĈİeę cyklicznie powraca na biurka projektantów, inspektorów i osób zarzĈdzajĈcych szlakami kolejowymi. W sytuacji wznoszenia nowych budowli najczčstszymi problemami okazujĈ
sič wãaĤciwe rozpoznanie podãoİa gruntowego, umoİliwiajĈce dobranie prawidãowej metody wzmocnienia podãoİa oraz brak wiedzy na
temat nowoczesnych technologii wzmacniania podãoİa. Przy moderni1 mgr. inĔ., MENARD POLSKA Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa
2 mgr. inĔ., MENARD POLSKA Sp. z o. o., ul. Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa
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zacji istniejĈcych szlaków, czyli najczčĤciej zwičkszeniu obciĈİeę, czčsto brak dokumentacji dla istniejĈcych nasypów, równieİ jakoĤþ wykonania i materiaãy uİyte do ich wznoszenia sprawiajĈ wraİenie jakby
nasyp ten powstaã w skutek zbiegu okolicznoĤci, a nie byã celowym
dziaãaniem budowlanym. Niestety od czasu do czasu sãyszymy, İe tak
wznoszone nasypy pod wpãywem opadów ulegajĈ awariom tracĈc statecznoĤþ. Geotechnika od lat próbuje rozwiĈzywaþ w/w problemy.

2. Wybrane technologie wzmacniania podãoİa gruntowego przy
posadowieniu nasypów na gruntach nienoĤnych/technologie wzmacniania istniejĈcych nasypów
Z punktu widzenia geotechniki budownictwo kolejowe jest bardzo
wymagajĈcym obszarem dziaãania. Zatem dobór technologii wzmocnienia, oprócz speãnienia warunków noĤnoĤci i dopuszczalnego osiadania (statecznoĤci) w zakãadanym czasie eksploatacji, podyktowany
jest moİliwoĤciami technicznymi wykonania prac przy utrzymaniu
ruchu na szlaku oraz ominičcia wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych i nadziemnych. Z uwagi na fakt ciĈgãego rozwoju technologii
wzmacniania podãoİa powstaão wiele podziaãów i klasyﬁkacji Przedstawiony na rys.1 schemat dzieli technologie wzmocnienia ze wzglčdu
na podatnoĤþ rozwiĈzaę (wielkoĤþ osiadaę przy porównywalnych warunkach obciĈİeę).

Rys. 1. Klasyﬁkacja metod wzmacniania podãoİa gruntowego wg wielkoĤci osiadaę resztkowych
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Kolumny sztywne, betonowe inkluzje w postaci np. kolumn/pali
betonowych CMC (Controlled Modulus Columns), SCREWSOL, FDP
(Full Displacement Piles), VCC (vibro concrete columns) wykazujĈ sič
wysokimi wspóãczynnikami sztywnosci, stĈd pokazane mniejsze osiadania. Z kolei zastosowanie kolumn İwirowych SC (Stone Columns)
bčdzie wiĈzaão sič z niİszymi wartoĤciami wspóãczynnika sztywnoĤci,
co moİe prowadziþ do wičkszych osiadaę. PoĤrednie miejsce w rozpatrywanej skali zajmowaþ bčdĈ metody oparte na tzw. „mieszaniu
gruntu”, np. kolumny DSM (Deep Soil Mixing) oraz Kolumny Podatne
Menarda MSC (Menard Susceptible Column). W celu wzmacniania
podãoİa gruntowego wykonuje sič z powodzeniem zarówno kolumny betonowe jak i İwirowe oraz kolumny DSM. Jednak naleİy mieþ
ĤwiadomoĤþ, İe kaİda metoda poprawiania parametrów gruntu ma
swoje wady i zalety. WynikajĈ one zarówno z inİynierskich aspektów
wykonywanych robót, jak i z uwarunkowaę ekonomicznych. W zwiĈzku z tym wiedza o stosowanych technologiach wzmacniania podãoİa,
o moİliwoĤciach technicznych ich wykonania wydaje sič szczególnie
uİyteczna. Poniİej krótka charakterystyka wybranych metod.
2.1. Kolumny İwirowe /betonowe jako metody wzmocnienia
podãoİa pod nasypami kolejowymi
W geoinİynierii nasypów kolejowych, czčsto projektowane sĈ kolumny wykonywane w technologii wibrowymiany. W zaleİnoĤci od
tego jakie zostanie zastosowane medium noĤne, moİna wykonywaþ
kolumny İwirowe (SC) i betonowe (VCC). Te ostatnie czčsto wykonuje
sič z poszerzonĈ podstawĈ İwirowĈ. Zastosowanie oparcia betonowego
trzonu kolumny na poszerzonej stopie İwirowej w warstwie gruntów
noĤnych zapewnia zwičkszenie noĤnoĤci kolumny. Dzički takiemu
rozwiĈzaniu dãugoĤþ kolumn jest znacznie mniejsza niİ w przypadku
pali o takiej samej noĤnoĤci. Kolumny w technologii wibrowymiany
wykonuje sič przy pomocy wibroﬂota, czyli urzĈdzenia, które skãada
sič z cylindrycznego korpusu o Ĥrednicy 30-50 cm. Dolna czčĤþ korpusu wyposaİona jest w silnik elektryczny lub hydrauliczny. Umoİliwia on obrót waãu z umieszczonymi mimoĤrodowo obciĈİnikami. Proces ten wywoãuje obrotowe drgania poprzeczne wibratora. Amplitudč
tych drgaę okreĤla sič na wartoĤþ w przedziale od 5 do 20 mm. Zagãčbianie wibroﬂota w gruncie niespoistym powoduje powstanie wolnej
przestrzeni wypeãnianej sukcesywnie kruszywem tworzĈcym kolumnč
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İwirowĈ bĈdĮ betonowĈ. Podczas formowania w sãabym podãoİu kolumn, materiaã (kruszywo lub suchy beton) wciskane sĈ w otaczajĈcy grunt wzmacniajĈc go. Kolumny formowane sĈ trzema rodzajami
sprzčtu:
• koparkami (cičİar razem z osprzčtem okoão 36 t), osiĈgajĈc gãčbokoĤci do 7,0 m, dajĈc moİliwoĤþ pracy na koronie istniejĈcego
nasypu (utrzymanie ruchy na szlaku),
• palowicami (cičİar wraz z osprzčtem okoão 40-60 t), osiĈgajĈc
gãčbokoĤci do 20,0 m, dajĈc moİliwoĤþ pracy na koronie istniejĈcego nasypu, przy minimalnej szerokoĤþ nasypu 6,0 m,
• dĮwigami (cičİar wraz z osprzčtem okoão 80 i wičcej ton), osiĈgajĈc gãčbokoĤci do 40,0 m, brak moİliwoĤþ pracy na koronie
istniejĈcego nasypu.
Kolumny İwirowe wymagajĈ stosowania odpowiedniej warstwy
transmisyjnej, zbrojenia nadpalowego. Nad gãowicami kolumn wykonuje sič odpowiednie materace geosyntetyczne, które nadajĈ stabilnoĤci kolumnom. Naleİy równieİ pamičtaþ przy projektowaniu nasypów
o stworzeniu odpowiedniego systemu zabezpieczenia skarp, bowiem
kolumny İwirowe sĈ zdecydowanie bardziej podatne na wyboczenia
i rozmycie niİ inkluzje betonowe, w zwiĈzku z czym nie naleİy kolumn
İwirowych stosowaþ w przypadku wystčpowania gruntów organicznych (torfów, namuãów) o znacznych miĈİszoĤciach.
Kolumny İwirowe dodatkowo majĈ charakter drenaİowy, o czym
nie naleİy zapominaþ. Praktyka pokazuje bowiem nieprawidãowe wykonanie wzmocnienia podãoİa gruntowego przy pomocy kolumn İwirowych w gruntach organicznych. Przykãad taki szerzej zostaã opisany
w literaturze branİowej3.
Kolumny betonowe, oprócz kolumn wykonywanych technikĈ vibro
mogĈ byþ wykonywane innymi metodami. W szczególnoĤci w technologii betonowych kolumn przemieszczeniowych, takich jak: CMC,
SCRESOWL, FDP i inne. Do formowania kolumn przemieszczeniowych uİywa sič Ĥwidra, którego ksztaãt powoduje caãkowite lateralne
rozepchničcie gruntu, czego efektem jest znaczne zwičkszenie noĤnoĤci kolumny przez poprawienie parametrów gruntu wzdãuİ i w podstawie Ĥwidra. Technologia ta dodatkowo nie powoduje wydobywania
sič urobku.

3 Jarominiak artykuä z GeoinĔynieria…
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Kolumny betonowe posiadajĈ niewĈtpliwie kilka zalet, które sprawiajĈ, İe wielu projektantów zaleca ich stosowanie. Traktowane sĈ
jako wzmocnienie podãoİa odznaczajĈce sič stosunkowo maãĈ podatnoĤciĈ na oddziaãywania dynamiczne wywoãane ruchem pociĈgów.
Wykonuje sič je do poziomu warstwy gruntu noĤnego, zwykle kotwiĈc
w gruntach niespoistych na dãugoĤci od 0,5 do 2 m. Dla nowobudowanych nasypów wymagane jest na gãowicach kolumn betonowych
uformowanie warstwy transmisyjnej jak dla kolumn İwirowych.
SpoĤród technologii wzmacniania podãoİa wyróİniamy równieİ kolumny: MCC (Menard Combined Columns) i BMC (Bi-Modulus Columns), które skãadajĈ sič zarówno z odcinków betonowych, jak i İwirowych. Podstawowa róİnica pomičdzy tymi dwoma technologiami
jest taka, İe w przypadku kolumn BMC trzon kolumny zawsze jest
betonowy, a gãowica İwirowa. Z kolei kolumny MCC zbudowane sĈ
tak, İe dãugoĤþ odcinka İwirowego i betonowego, ĤciĤle zaleİna jest od
geologii. Tam gdzie wystčpujĈ grunty noĤne stosuje sič zagčszczenie
w postaci kolumn İwirowych, a tam gdzie znajdujĈ sič sãabe grunty wbudowuje sič kolumnč betonowĈ. Kolumny MCC dedykowane sĈ
w szczególnoĤci dla miejsc, gdzie pod warstwĈ podbudowy torowiska
wystčpujĈ wzglčdnie korzystne z punktu widzenia parametrów wytrzymaãoĤciowych warstwy, a pod nimi grunty sãabe i nienoĤne, wymagajĈce wzmocnienia.
WracajĈc zaĤ do metody BMC to naleİy zauwaİyþ, İe ãĈczy ona zalety
kolumn İwirowych oraz kolumn betonowych. Z jednej strony nie przesztywnia strefy górnej podãoİa gruntowego, a z drugiej nie stwarza ryzyka wyboczenia sič lub wybrzuszenia kolumny. Dzički kolumnom BMC
moİna dokonaþ optymalizacji gruboĤci warstwy przejĤciowej – przenoszĈcej obciĈİenia od ruchu pociĈgów na trzony kolumn, poniewaİ İwirowe gãowice kolumn mogĈ wchodziþ w skãad warstwy transmisyjnej.
2.2.Kolumny DSM, SPRINGSOL, MSC
Oprócz kolumn o medium noĤnym w postaci betonu lub kruszywa
istniejĈ metody wzmacniania podãoİa gruntowego pod nasypami kolejowymi, gdzie materiaãem wzmacniajĈcym jest kompozyt cemento-gruntu. Do takich technologii zaliczyþ moİna np. kolumny DSM (Deep Soil
Mixing). Formowanie kolumn DSM polega na wtãaczaniu dobranego do
warunków gruntowych zaczynu cementowego i jednoczesnym obracaniem oraz podciĈganiem, zamontowanego na wiertnicy mieszadãa.
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Pewnym ograniczeniem kolumn DSM jest uzyskiwanie niskich
noĤnoĤci w przypadku wykonywania ich w gruntach organicznych.
Z tego wzglčdu odradza sič ich stosowanie jak wzmocnienie nasypów
w przypadku podãoİa charakteryzujĈcego sič znacznymi pokãadami
sãabych gruntów takich jak torfy czy namuãy.
InnĈ technologiĈ stosowanĈ mičdzy innymi przy wzmacniania istniejĈcych juİ nasypów kolejowych jest SPRINGSOL. Wykonanie kolumn SPRINGSOL polega najpierw na przewierceniu sič w rurze obsadowej o Ĥrednicy ok. 17 cm przez warstwy stabilizacyjne podtorza.
Natomiast w dalszej kolejnoĤci, nastčpuje rozãoİenie ãopatek mieszadãa i formowane sĈ kolumny poprzez mieszanie gruntu z zaczynem cementowym, jak to ma miejsce w technologii DSM. Stosowanie rury
obsadowej w pierwszej fazie wykonywania wzmocnienia zabezpiecza
przypowierzchniowe warstwy przed naruszeniem struktury nasypu
kolejowego.
Kolumny Podatne Menarda MSC sĈ zaawansowanym technologicznie rozwiĈzaniem kolumn cementowo-gruntowych, które z uwagi
na stosunkowo niewielkie gabaryty sprzčtu (koparka) z powodzeniem
mogĈ byþ wykorzystywane przy wzmacnianiu skarp istniejĈcych nasypów.
Zalety i ograniczenia wybranych metod wzmacniania podãoİa gruntowego zestawione zostaãy w tablicy 1.
Tablica 1. Zestawienie niektórych zalet i ograniczeę wybranych metod
wzmacniania podãoİa gruntowego
Metoda
Zalety
Kolumny betonowe - MoĪliwoĞü stosowania prawie
w kaĪdych warunkach gruntowych
uwzglĊdniając grunty ĞciĞliwe,
organiczne (torf, namuá, gytia)
- WyĪsze noĞnoĞci (do 40%)
w porównaniu z palami tej samej
Ğrednicy
- Maksymalna gáĊbokoĞü wzmocnienia
do 25 m;
- Brak urobku przy wykonywaniu
kolumn
- Brak wibracji
- Krótki czas wykonania
Kolumny Īwirowe - MoĪliwoĞü stosowania przy
modernizacji szlaków kolejowych z
uwagi na niewielkie gabaryty maszyny
- MoĪliwoĞü stosowania w charakterze
kolumn drenaĪowych
- Brak urobku
- Krótki czas wykonania

Ograniczenia
- Przy zastosowaniu niewáaĞciwej
warstwy transmisyjnej wystĊpuje
ryzyko uszkodzenia konstrukcji nasypu
poprzez nierównomierne osiadanie
- Ograniczona moĪliwoĞü stosowania
przy modernizacji linii kolejowych:
gabaryty maszyny uniemoĪliwiające
prowadzenia prac w pobliĪu
istniejących trakcji
- KoniecznoĞü stosowania warstwy
transmisyjnej

- Ryzyko rozmycia kolumny,
wyboczenia w gruntach sáabych
- Mniejsze noĞnoĞci w stosunku do
kolumn betonowych
- KoniecznoĞü stosowania warstwy
transmisyjnej
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Kolumny Īwirowo- - Gáowice Īwirowe stosowane w
betonowe
kolumnach BMC ograniczają zjawisko
koncentracji naprĊĪeĔ na betonowych
trzonach kolumn
- Stosowanie Īwirowych podstaw
kolumn redukuje dáugoĞü trzonu
betonowego (VCC)
- Ograniczenie zuĪycia betonu, ze
wzglĊdu na stosowanie odcinków
kolumn Īwirowych w warstwach
gruntów niespoistych (MCC)
- Dla kolumn BMC redukcja gruboĞci
platformy transmisyjnej przenoszącej
obciąĪenie z konstrukcji na
wzmocniony grunt, optymalizacja
miąĪszoĞci materaca geosyntetycznego
Kolumny DSM,
- Technologia SPRINGSOL i MSC
SPRINGSOL, MSC
są technologiami przystosowanymi
do prac przy budowie, naprawie i
modernizacji dróg kolejowych
- Brak ograniczeĔ co do minimalnego
rozstawu (moĪliwoĞü wykonywania
palisad)
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- Nie powinno siĊ stosowaü odcinków
Īwirowych w gruntach organicznych,
ze wzglĊdu na ryzyko rozmycia i
wyboczenia kolumny
- KoniecznoĞü stosowania warstwy
transmisyjnej
- TrudnoĞci wykonawcze wynikające z
uĪycia dwóch rodzajów materiaáu
- Mniejsze wydajnoĞci w porównaniu z
kolumnami Īwirowymi

- Nie zaleca siĊ projektowania kolumn
w gruntach organicznych, ze wzglĊdu
na osiągane przez kolumny niskie
noĞnoĞci
- Znaczna iloĞü urobku przy wykonaniu
(DSM)
- KoniecznoĞü stosowania warstwy
transmisyjnej

3. Przykãad realizacji wzmocnienia podãoİa pod modernizowany nasyp kolejowy
23 marca br. na stronach internetowych PKP Polskie linie kolejowe
mogliĤmy przeczytaþ: ”… Na obszarach LCS Gdaęsk i LCS Gdynia zmodernizowana zostanie infrastruktura kolejowa na odcinku ok. 40 kilometrów pomičdzy Pruszczem Gdaęskim i GdyniĈ ChyloniĈ. W ramach
projektu, w Gdaęsku, powstanie równieİ lokalne centrum sterowania
ruchem kolejowym. W ramach robót wykonane zostanĈ nastčpujĈce
prace: modernizacja ukãadów torowych wraz z wzmocnieniem podtorza oraz budowč systemu odwodnienia …”. DziĤ pod koniec roku
znaczna czčĤþ robót wzmocnienia podtorza zostaãa wykonana.
Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe na odcinku stacji
Gdaęsk Poãudniowy w km 326,150 do km 326,250 linii kolejowej E65, konieczne byão wzmocnienie podãoİa, pozwalajĈce na speãnienie
warunków noĤnoĤci i osiadaę przy obciĈİeniu podãoİa nasypem kolejowym oraz zaãoİonym obciĈİeniu uİytkowym od ruchu kolejowego.
Wymaganie projektowe mówião o redukcji osiadaę w okresie uİytkowania do sd  0,05m.
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W podãoİu na omawianym obszarze przebudowy linii E-65 pod
warstwĈ nasypów budowlanych od okoão 1,2 m p.p.t. do okoão 5,0 m
p.p.t. zalegajĈ grunty sãabe w postaci namuãów i torfów.
Po analizie warunków gruntowych, obciĈİeę i wymagaę koęcowych oraz uwzglčdniajĈc moİliwoĤci technologiczne prowadzenia prac
w danej lokalizacji zdecydowano, İe najefektywniejszĈ technologiĈ
wzmocnienia podãoİa bčdzie wykonanie kolumn betonowych VCC (vibro concrete columns) z poszerzonĈ stopĈ İwirowĈ. Zaproponowana
technologia przy odpowiednim rygorze technologicznym oraz prawidãowo wykonanym projekcie technologicznym, gwarantuje uzyskanie
maãych osiadaę resztkowych i wysokich wspóãczynników statecznoĤci
globalnej.
3.1.Projektowanie wzmocnienia podãoİa
Przyjčto zaãoİenia projektowe jak poniİej:
- Szacowana powierzchnia obszaru wzmocnienia wg opracowania
geologicznego;
- Przewidywany okres uİytkowania: min. 50 lat;
- Maksymalne osiadania w przeciĈgu 30 lat: do 0,05 m;
- ģrednia gãčbokoĤþ wzmocnienia: okoão 5,5 m;
- ģrednia miĈİszoĤþ warstwy sãabej: okoão 5,0 m;
- DãugoĤci kolumn, uwzglčdnione zostaãy wraz z technologicznym
zakotwieniem w warstwie noĤnej najczčĤciej ok. 1,0 m. Szczegóãowa dãugoĤþ zakotwienia zaleİy od oporu (zagčszczenia) gruntu
noĤnego w danej lokalizacji i jest weryﬁkowana na bieİĈco;
- Rozstaw kolumn w siatce trójkĈtnej 1,5 x 1,4 m (z przesuničciem o póã fazy, jak na rys. 2).

Rys. 2. Rozstaw kolumn pod nasypem kolejowym
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Na etapie wyliczeę przyjčte zaãoİenia pozwoliãy w dokãadny sposób
okreĤliþ zakres wzmocnienia oraz wielkoĤþ osiadaę i efektywnoĤþ wykonanego wzmocnienia. Obliczenia wykonano wykorzystujĈc metodč
elementów skoęczonych (MES) w programie geotechnicznym Plaxis
V9. Jako reprezentatywny dla oĤrodka gruntowego przyjčto model Coulomba-Mohra. Uİycie tego modelu w oszacowaniu osiadaę prowadzi zazwyczaj do otrzymania zawyİonych wyników odksztaãceę, gdyİ
podczas symulacji numerycznej wartoĤþ moduãu edometrycznego pozostaje staãa, niezaleİna od poziomu odksztaãceę. Przy wzmocnieniu
metodĈ betonowych kolumn, gdzie osiadania mamy wzglčdnie na niskim poziomie, opis oĤrodka gruntowego modelem Coulomba-Mohra
jest poprawny i dajĈcy rzeczywiste wyniki. Do okreĤlenia redukcji
osiadaę wykorzystano schemat osiowo-symetryczny. Promieę modelu
R odpowiada rozstawowi L x L kolumn VCC wedãug poniİszego schematu (rys. 3).

Rys. 3. Rozstaw kolumn VCC przyjčty do obliczeę

Kolumnč wraz z otaczajĈcym ja gruntem zamodelowano wraz z odpowiednimi warunkami brzegowymi w ukãadzie osiowo-symetrycznym
(rys. 1). Dla poszczególnych stref ekwiwalentny promieę pola wpãywu
kolumny przyjčto, zgodnie:
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- R zast = ( A kol / Ǒ) 1/2 = (2.1 / Ǒ) 1/2 = 0,82 m,
- Promieę trzonu betonowego przyjčto – 0,3 m.

Rys. 4. Geometria przekroju oraz otrzymane osiadania caãkowite

Na powyİszym rysunku przedstawiono geometrič oraz osiadania
caãkowite. Caãkowite osiadanie obliczono na 2,3 cm.
Obliczenia zweryﬁkowaãy poprawnoĤci zaãoİeę wzmocnienia podãoİa gruntowego kolumnami VCC ze stopĈ İwirowĈ.
3.2.Realizacja wzmocnienia podãoİa
Technologia robót zwiĈzanych z wykonaniem wzmocnienia podãoİa
w technologii betonowych kolumn z poszerzonĈ stopĈ İwirowĈ zostaãa
zrealizowana w kolejnych etapach:
- Przygotowanie terenu;
- Usuničcie humusu na odpowiedniĈ gãčbokoĤþ zgodnie z lokalnymi warunkami;
- Wykonanie warstwy platformy roboczej o niezbčdnej gruboĤci;
- Zapewnienie odwodnienia powierzchniowego platformy roboczej,
poprzez odprowadzenie wód do systemu melioracyjnego;
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- Wykonanie kolumny VCC kolejno na poszczególnych strefach
zgodnie z harmonogramem robót;
- Wykonanie nasypu kolejowego do odpowiedniej rzčdnej zgodnie
z projektem wykonawczym.
Kolumny wykonano z tzw. suchego betonu na kruszywie naturalnym, o wytrzymaãoĤci na Ĥciskanie jak dla betonu C10/15, natomiast
stopč İwirowĈ wykonano z kruszywa frakcji 0-32 mm.
âĈcznie wykonano 1 104 szt. kolumn betonowo İwirowych o ãĈcznej
dãugoĤci 6 624 m i Ĥrednicy kaİdej kolumny nie mniejszej niİ 0,60 m.
Roboty zostaãy zrealizowane na przeãomie lipca i sierpnia br. Przekrój
przez torowisko z naniesionymi kolumnami przedstawia rys. 5.

Rys. 5. Przekrój przez torowisko z naniesionymi kolumnami

JakoĤþ wykonania wzmocnienia oceniano na bieİĈco na podstawie
parametrów rejestrowanych przez komputer palownicy. Operator miaã
moİliwoĤþ ciĈgãej kontroli poprawnoĤci wykonania kolumny. Metoda
wykonywania kolumn pozwala na bieİĈcĈ rejestracjč parametrów wykonania, a w szczególnoĤci :
- dãugoĤþ kolumny;
- iloĤþ zuİytego materiaãu;
- dogčszczenia materiaãu kolumn przez uzyskanie odpowiedniego
natčİenie prĈdu w wibroﬂocie.
Mimo natraﬁenia w trakcie robót na szereg kolizji, wzmocnienie
podãoİa realizowane przez ﬁrmč Menard Polska wykonane zostaão
w terminie i z najwyİszĈ jakoĤciĈ. Dowodem tego sĈ otrzymane referencjč (rys. 6).
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Rys. 6. Referencje
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RAILWAY EMBANKMENT SOIL IMPROVEMENT
METHODS. EXAMPLE OF EXECUTION
Summary
This article is a report about soil improvement constructions
carried out with the BMC columns technology in the time of a task
accomplishment: Modernization of the rail road E65, Warsaw –
Gdynia section, 1st stage, LCS Gdansk and LCS Gdynia zones.
The comprehensive task approach presented in the article, which
contains designing and realization the soil improvement, shows
a total scope of executed works. Additionally, in the text, you can
ﬁnd a description of the soil improvement technology and a short
characteristic of the solutions used while the embankment foundation in the soft soils.
Keywords: soil improvement, concrete columns, gravel columns, railway embankment, modernization of the railway line
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BADANIA EKSPLOATACYJNE
NIEWYMAGAJćCYCH KONSERWACJI
KOMPONENTÓW DLA ROZJAZDÓW
PRODUKCJI SCHWIHAG
W dniach: 22.10.2010. oraz 28.10.2010 r. na stacji Kraków Gãówny Osobowy zostaãy zabudowane w torach gãównych zasadniczych
w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych rozjazdy nr 128 i 130.
Zwrotnica zostaãa wyposaİona w nastčpujĈce elementy szwajcarskiej
ﬁrmy Schwihag: podrozjezdnicč stalowĈ z rozdzielnym umocowaniem
napčdu, zintegrowanĈ z zamkničciem nastawczym typu SKV pionowego dziaãania i prčtami: nastawczym i kontrolnymi oraz w podkãadki
Ĥlizgowe z rolkami i bez rolek z mocowaniem sprčİystym IBAV wraz
z kompletem przekãadek podszynowych i podpodkãadkowych.

Rys. 1. Lokalizacja rozjazdu 130
1 mgr, przedstawiciel SCHWIHAG AG w Polsce, tel. +48 601 39 88 00, e-mail: schmiede@o2.pl
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Wielu pracowników Zakãadu Linii Kolejowych w Krakowie z zainteresowaniem przyglĈdaão sič montaİowi najnowszej generacji komponentów o niewielkich wymaganiach odnoĤnie konserwacji.
Rozjazdy zostaãy wyprodukowane przez Kolejowe Zakãady Nawierzchniowe „Bieİanów“, dostawcĈ podkãadów byãa Wytwórnia Podkãadów Strunobetonowych „Strunbet“ a napčd EEA5 dostarczyãa ﬁrma Bombardier.
Zabudowa ta pomyĤlnie zakoęczyãa fazč przygotowaę opartĈ na
wnikliwych rozmowach i uzgodnieniach podczas spotkaniach zarówno z uİytkownikiem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jak i producentem rozjazdów, podkãadów oraz napčdu..
Zasada dziaãania zamkničcia nastawczego typu SKV nie róİni sič
od tradycyjnych zamkničþ suwakowych, powszechnie stosowanych
w torach PKP PLK S.A. Zamkničcie typu SKV moİe byþ stosowane zarówno w rozjazdach nowych, jak i równieİ w miejsce dotychczasowych
zamkničþ suwakowych w rozjazdach eksploatowanych – bez koniecznoĤci wprowadzania İadnych zmian w rozjeĮdzie.
Ocenč wbudowanych konstrukcji w oparciu o wyniki przeprowadzonych prób eksploatacyjnych pod kĈtem dalszego ich stosowania
na liniach PKP PLK S.A. zlecono Instytutowi Kolejnictwa w Warszawie. Badania sĈ prowadzone wedãug karty programowej i odbywajĈ
sič zarówno w okresie jesiennym, zimowym jak i letnim. Prowadzone
badania dotyczĈ m.in.:
- pomiaru siã oporów,
- próby zapadkowe,
- pomiary dolegania iglic do opornic i siodeãek podiglicowych przy
zamkničciu nastawczym,
- pomiary skoku suwaka,
- badanie wspóãpracy zamkničþ nastawczych z napčdami zwrotnicowymi i kontrolerami poãoİenia iglic, w tym sprawdzenie odpornoĤci na oblodzenia i zamarzanie,
- sprawdzenie niezawodnoĤci przymocowania szyn do podrozjezdnic,
- sprawdzenie ãatwoĤci montaİu i demontaİu elementów systemu
przytwierdzenia.
Dotychczasowe badania pomiarów zakoęczyãy sič wynikiem pozytywnym. Wkrótce zostanie wydana szczegóãowa opinia wbudowanych
konstrukcji rozjazdowych produkcji Schwihag.
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Rys. 2. Wykres szerokoĤci toru

Innowacyjne i zorientowane na rozwiĈzywanie problemów komponenty Schwihag dla torów i rozjazdów cieszĈ sič uznaniem zarówno
kolei duİych prčdkoĤci, kolei z ruchem pociĈgów cičİkich jak i kolei
podziemnych, systemów metra i tramwajów na caãym Ĥwiecie. Produkty te wyróİniajĈ sič niezawodnoĤciĈ, dãugotrwaãoĤciĈ i wybitnĈ jakoĤciĈ a przy tym pozwalajĈ klientom speãniaþ w sposób optymalny
ciĈgle rosnĈce wymagania nowoczesnej infrastruktury.
Komponenty kluczowe Schwihag wpãywajĈ nie tylko na staãĈ redukcjč kosztów utrzymania dróg przejazdowych, ale jednoczeĤnie
zwičkszajĈ ich dyspozycyjnoĤþ. âatwe w montaİu i przeprowadzaniu
inspekcji, nie wymagajĈ konserwacji i sĈ wreszcie przyjazne Ĥrodowisku, ze wzglčdu na przywiĈzywanie duİej wagi do trwaãoĤci.
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Ukáad jednonapędowy
Zamknięcie SKV pionowego dziaáania
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Rys. 3. Wyniki pomiaru siã oporu
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Wszelkie informacje dotyczĈce naszych produktów i proponowanych przez nas rozwiĈzaę uzyskajĈ Paęstwo pod adresem:
SCHWIHAG AG
Technika dla torów i rozjazdów
Lebernstrasse 3, CH-8274 Tägerwilen
Telefon +41(0)71 666 88 00 Telefax +41(0)71 666 88 01
info@schwihag.com www.schwihag.com

