ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
seria: MATERIAŁY KONFERENCYJNE
Nr 2(101)/2013

RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS
OF POLISH ASSOCIATION FOR TRANSPORTATION ENGINEERS
IN CRACOW
series: PROCEEDINGS
No 2(101)/2013

DROGI KOLEJOWE 2013
RAILWAYS 2013

Kraków 2013

Zeszyty Naukowo-Techniczne
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Krakowie.
Seria: Materiały Konferencyjne
Czasopismo wydawane od 2002 roku jako
kontynuacja tytułu Zeszyty NaukowoTechniczne Oddziału Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Komunikacji
w Krakowie wydawanego od 1994 roku
Redaktor naczelny
dr inż. Jolanta Żurowska
(SITK RP Oddział w Krakowie)
jmzur@pk.edu.pl
Sekretarz redakcji
mgr inż. Danuta Schwertner
(Politechnika Krakowska)
dschwer@pk.edu.pl
Rada programowa
dr inż. Andrzej Gołaszewski
(niezależny konsultant)
mgr inż. Andrzej Kollbek
(GDDKiA Oddział w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Stanisław Krawiec
(Politechnika Śląska)
mgr inż. Mariusz Szałkowski
(MPK S.A. w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
(Politechnika Wrocławska)
dr inż. Andrzej Żurkowski
(Instytut Kolejnictwa)
Redaktorzy tematyczni
prof. PK dr hab. inż. Wiesław Starowicz
(Politechnika Krakowska - transport miejski)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
(Politechnika Krakowska - transport kolejowy)
prof. PK dr hab. inż. Janusz Chodur
(Politechnika Krakowska - transport drogowy)
Redaktor statystyczny
dr inż. Zofia Bryniarska
(Politechnika Krakowska)

Redaktor językowy
mgr Agata Mierzyńska
(Urząd Miasta Krakowa)
Streszczenia w języku angielskim
dr inż. Zofia Bryniarska
(Politechnika Krakowska)
Adres Redakcji
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
tel./fax 12 658 93 74
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma
Główną wersją czasopisma jest wersja
papierowa.
Tytuły i streszczenia artykułów w języku
polskim i angielskim są dostępne w wersji
elektronicznej na stronie: http://krakow.sitk.
org.pl/Wydawnictwa/wydawnictwa.html
Bazy indeksujące artykuły
Baza BAZTECH – http://baztech.icm.edu.pl/
Baza Indem Copernicus – http//
indexcopernicus.com/
Informacje dodatkowe
Za wydrukowane artykuły autorzy nie
otrzymują honorarium.
Za treść i formę ogłoszeń i reklam redakcja
nie odpowiada.

Nakład: 500 egz.
Skład: Piotr Drapa
Druk: Wydawnictwo PiT Kraków,
ul. Ułanów 54/51, 31-455 Kraków
tel. 12 290 32 10

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I – ARTYKUŁY RECENZOWANE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Henryk Bałuch, Maria Bałuch
Metody określania niejednorodności nawierzchni kolejowej i ich zastosowanie  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski, Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik
Ocena narastania nierówności toru na eksperymentalnym odcinku nawierzchni
kolejowej z kompozytem tłuczniowym  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Włodzimierz Bednarek
Analiza wpływu współczynników sprężystego podłoża dwuparametrowego na ugięcia
podkładu kolejowego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Dorota Karolina Błaszkiewicz, Włodzimierz Czyczuła
Ocena wpływu konstrukcji nawierzchni na parametry jej drgań przy różnych
prędkościach pociągu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
Roman Bogacz, Włodzimierz Czyczuła
Wybrane zagadnienia dynamiki kolei dużych prędkości, przegląd badań dotyczących toru .  .  . 59
Włodzimierz Czyczuła, Małgorzata Urbanek
Niekonwencjonalna konstrukcja nawierzchni drogi szynowej – LONGASF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
Igor Gisterek
Szynowy transport aglomeracyjny, jako czynnik przemian urbanizacyjnych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
Krzysztof Gradkowski
Możliwości wzmacniania podtorza w warunkach interoperacyjności kolei .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny
Koncepcja systemu oceny stanu technicznego przejazdów tramwajowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Lucjan Janas, Jerzy Jurczuk, Paweł Poneta
Badania laboratoryjne prototypowych wibroizolacji przeznaczonych do stosowania
w nawierzchniach szynowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
Zbigniew Kędra
Koncepcja wskaźnika syntetycznej oceny rozjazdów kolejowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
Władysław Koc, Piotr Chrostowski
Wykorzystywanie pomierzonych strzałek poziomych do określania istniejącej osi toru .  .  .  .  . 143
Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska
Program komputerowy do odtwarzania kształtu osi toru kolejowego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Władysław Koc, Cezary Specht, Piotr Chrostowski, Jacek Szmagliński
Możliwości satelitarnej oceny położenia geometrycznego tramwajowych węzłów
rozjazdowych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
Janusz Kogut
Propagacja w podłożu drgań generowanych przez koleje dużych prędkości .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
Ewelina Kwiatkowska
Wpływ materiałów geosyntetycznych na stateczność podtorza kolejowego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
Katarzyna Palikowska
Połączenie G3 dwóch kierunków prostych z użyciem krzywej NURBS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
Elżbieta Pilecka, Mirosława Bazarnik, Aleksandra Pawlak-Burakowska
Wyniki monitorowania skuteczności zabezpieczenia osuwiska na przykładzie osuwiska
w Sadowiu na linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 237

Elżbieta Pilecka, Marta Zdanowicz-Dejnak
Analiza wpływu warunków geotechnicznych podtorza na stateczność nasypów
kolejowych w aspekcie kolei dużych prędkości na podstawie modelowania
numerycznego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski
Układy płyt do próbnych obciążeń podtorza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Juliusz Sołkowski, Dariusz Kudła
Wykonawstwo stref przejściowych do obiektów mostowych i aspekty modelowania
numerycznego oddziaływania pojazd-nawierzchnia-podtorze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Grzegorz Stencel
Weryfikacja podsystemu infrastruktura na etapie budowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kamila Szwaczkiewicz, Zbigniew Kędra
Obliczanie przesunięć osi toru przy modernizacji układów geometrycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Andrzej Uznański
Kolejowa osnowa geodezyjna - przepisy oraz praktyka pomiarowa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Bogumił Wrana
Analiza dynamiczna gruntu modelowanego MES, obciążonego pociągiem
szybkobieżnym .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

251
261
275
291
301
313
325

STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 339
CZĘŚĆ II – REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 351
Edward Len
Emulacja softwerowa dynamicznego standardu oceny stanu jakości torów kolejowych
z pomiarów parametrów geometrii toru wykonanych wózkiem pomiarowym TQM  .  .  . 353
Adam Wielądek
Uwagi na temat wybranych problemów infrastruktury kolejowej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361
STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUŁÓW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 367
INFORMACJE DLA AUTORÓW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 369
SPONSORZY KONFERENCJI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 371
INFORMACJE FIRM, PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 373

CZĘŚĆ I
ARTYKUŁY RECENZOWANE

Nr 2(101)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIAŁ W KRAKOWIE

2013

METODY OKREŚLANIA NIEJEDNORODNOŚCI
NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ I ICH ZASTOSOWANIE1
Henryk Bałuch

Maria Bałuch

Prof. dr hab. inż., Instytut Kolejnictwa

Dr hab. inż. prof., Instytut Kolejnictwa

Streszczenie. Niejednorodność nawierzchni kolejowej oznacza różnice jej stanu na sąsiednich odcinkach. Niejednorodność jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ wymaga napraw toru
dostosowanych do najgorszych odcinków. Rozróżnia się niejednorodność geometryczną i konstrukcyjną. Określanie niejednorodności geometrycznej jest możliwe za pomocą dwóch metod – parametrycznej i syntetycznej. Artykuł przedstawia opis tych metod i ich przykłady. We wnioskach podkreślono
znaczenie oceniania niejednorodności dla doskonalenia działalności modernizacyjnej.
Słowa kluczowe: tor kolejowy, niejednorodność

1. Wprowadzenie
Niejednorodność nawierzchni kolejowej jest zjawiskiem szkodliwym, wymagającym dostosowania cykli napraw o charakterze ciągłym, głównie zaś podbijania torów, do krótkiego odcinka o największych nierównościach. Niejednorodność
nawierzchni dotyczy jej cech geometrycznych i konstrukcyjnych. W pierwszym
przypadku odnosi się do zróżnicowania nierówności toru. Zmiany układu geometrycznego nie są natomiast traktowane jako niejednorodność. Zróżnicowany
stopień degradacji nawierzchni oznacza niejednorodność konstrukcyjną. Pojęcie
to nie obejmuje jednak poprawnie wykonanych przejść od jednego typu szyn do
drugiego, przejść z podkładów drewnianych na betonowe lub z konstrukcji podsypkowej na bezpodsypkową. Pojęcia niejednorodności można używać również do
pewnych elementów nawierzchni, np. do zróżnicowania struktury stali w strefie
spawania szyn.
Według słownika [7] wyraz niejednorodny oznacza składający się z elementów o różnych cechach lub pochodzeniu. Definicja ta odpowiada ściśle niejednorodności konstrukcyjnej, natomiast w przypadku niejednorodności geometrycznej, gdzie trudno byłoby wskazać oddzielne elementy lub pochodzenie, wymaga pewnego uzasadnienia. Uzasadnieniem tym może być synonim wyrazu zróżnicowanie, którym
jest różnorodność. Nie chcąc więc tworzyć dwóch pojęć niejednorodność konstrukcyjna
oraz zróżnicowanie geometryczne można – nie naruszając poprawności języka polskie1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Bałuch H. 50%, Bałuch M. 50%
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go – używać wyrazu niejednorodność również w odniesieniu do stanu geometrycznego, ściślej zaś do nierówności toru. Niejednorodnością geometryczną nawierzchni
kolejowej jest więc zróżnicowanie jej nierówności na określonym odcinku toru.
W zdecydowanej większości prac poświęconych dynamice nawierzchni konstrukcja ta jest rozpatrywana jako jednorodna, np. [2] lub wspomina się o niejednorodności, nie podając jej bliższych charakterystyk [9]. Niejednorodność odnosi
się natomiast częściej do podłoża [10]. Na niejednorodność nawierzchni, jako na
zjawisko szkodliwe, zwrócono uwagę w pracy [1].
Pierwsze prace nad niejednorodnością nawierzchni kolejowej podjęto w latach
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia [3,4,5]. Założono przy tym, że niejednorodność powinna być wyrażana kryteriami liczbowymi, opartymi na znanych i sprawdzonych metodach statystycznych. Do wyznaczania niejednorodności geometrycznej przyjęto wówczas szerokość toru i różnice wysokości toków szynowych (przechyłkę). Ich różnice określano przy zastosowaniu rozkładów c2. Niejednorodność
konstrukcyjną oparto na podstawie ugięć szyn. Metoda ta wymagała więc badań
dynamicznych.
Możliwymi zakresami zastosowań badań niejednorodności nawierzchni według
ówczesnych poglądów mogły być:
1) porównywanie jakości robót wykonywanych w tych samych warunkach
przez różne zespoły,
2) wyznaczanie określonych odcinków torów do badań pojazdów szynowych,
3) przypadki szczególne, np. badanie przyczyn wykolejeń.
Podkreślano przy tym, że analiza niejednorodności nawierzchni nie powinna
zastępować oceny jej wadliwości, powinna natomiast stanowić uzupełnienie tej
oceny.
2. Określanie niejednorodności przy zastosowaniu współczesnych
technik
2.1. Założenia ogólne
Przy określaniu stanu nawierzchni używa się często skalowania psychologicznego nazywając ten stan dobrym, przeciętnym, złym, itp. Tego rodzaju ocena jest
oceną rozmytą, w dodatku bez określenia funkcji przynależności, która może się
wahać w przedziale [0,1]. Stosowanie oceny opisowej jest właściwe w odniesieniu
do niejednorodności konstrukcyjnej, chociaż i tym przypadku można rozróżniać
klasy uszkodzeń [6], natomiast ocena niejednorodności geometrycznej, stanowiącej przedmiot artykułu, powinna być oceną liczbową.
Powszechne stosowanie toromierzy elektronicznych i obrazowanie wyników
pomiarów tymi toromierzami w systemie SOHRON uzasadnia odejście od poprzedniej metody określania niejednorodności, wymagającej więcej czasu i trudniejszej w interpretacji.
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Geometryczna niejednorodność nawierzchni może być określana w postaci:
a) parametrycznej, obliczanej na podstawie wybranych oddzielnych wielkości,
b) syntetycznej, tj. opartej na wielkości charakteryzującej łącznie najważniejsze
nierówności toru.
W obu przypadkach przyjęto następujące założenia:
1) niezależność od maksymalnej prędkości pociągów,
2) wykonywanie obliczeń na odcinkach toru o długości 100 ÷ 300 m.
Uniezależnienie od prędkości maksymalnej, a zatem od odchyłek dopuszczalnych, tzn. zaliczenie tej metody do metod bezwzględnych, oznacza jednakową
miarę dla torów znajdujących się w różnym stanie.
Postać parametryczna opiera się nierównościach pionowych oraz różnicy strzałek sąsiednich. Nierówności pionowe są najlepszym odzwierciedleniem zróżnicowania stanu podłoża kolejowego, przyjęcie zaś różnic strzałek sąsiednich zamiast
nierówności poziomych, wynika z częstych błędów popełnianych w pomiarach
tych nierówności. Błędy w odwzorowaniu nierówności poziomych, mierzonych toromierzami elektronicznymi są powodowane następującymi przyczynami:
- nieodpowiednim skalibrowaniem toromierza na prostym odcinku toru i niedostrzeżeniem przez operatora, że na takim torze wartość strzałek waha się
w granicach kilkunastu mm,
- odbiciem rolki pomiarowej na zanieczyszczeniu przylegającym do bocznej
powierzchni główki szyny,
- pominięciem wprowadzenia do charakterystyki mierzonego odcinka nominalnego układu geometrycznego.
Przykładem błędu pomiaru nierówności poziomych jest rysunek 1 przedstawiający odcinek toru o długości 300 m na Centralnej Magistrali Kolejowej.

Rys. 1. Wykresy nierówności toru na CMK
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Różnice wysokości toków szynowych (przechyłka) na tym odcinku wahają się
w granicach 5 mm (3,4 do -1,3), co oznacza, że jest to odcinek prosty. Na długości
ok. 30 m na wykresie nierówności poziomych różnica strzałek wyniosła 12 mm, co
oznaczałoby istnienie krótkiej krzywej przejściowej do łuku o promieniu 1040 m.
Takich układów geometrycznych na CMK nie ma. Odchylenie standardowe nierówności poziomych równe 3,58 mm nie odzwierciedla w tym przypadku stanu
rzeczywistego. Błąd ten przenosi się również na wykres strzałek sąsiednich, lecz
w stopniu znacznie mniejszym (odchylenie standardowe 1,21 mm).
Miarą nierówności w metodzie parametrycznej są odchylenia standardowe. Ich
przyjmowanie jako miar poszczególnych parametrów toru jest praktykowane na
wielu kolejach. W przypadku, gdy rozkład pomiarów jest zbliżony do rozkładu
normalnego (co nie zawsze się zdarza), zastosowanie znanej metody trzech sigm daje
wyobrażenie o granicznych wartościach rozpatrywanego parametru. W przypadku trzech parametrów widocznych na rysunku 1 zastosowanie metody trzech sigm
daje następujące wartości maksymalne: 3,15, 10,74 i 3,63 mm. W pierwszym
i trzecim przypadku są one zbliżone do wartości obliczonych w systemie SOHRON, w drugim zaś znacząco się różnią.
Miarą niejednorodności określanej w postaci syntetycznej jest syntetyczny
wskaźnik stanu toru J, określany wzorem:

J=

σ z + σ y + σ w + 0,5σ e
3,5

(1)

gdzie:
sz, sy, sw,se - odchylenia standardowe odpowiednio: nierówności pionowych,
nierówności poziomych, wichrowatości toru i szerokości toru.
Przykładem przedstawiającym niejednorodność syntetyczną, po zakończeniu
robót modernizacyjnych, jest rysunek 2.

Rys. 2. Niejednorodność nawierzchni kolejowej wyrażona syntetycznym wskaźnikiem stanu toru na 28
odcinkach 100-metrowych [8]
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2.2. Algorytmy obliczeń
Obliczenia niejednorodności parametrycznej wykonywano w celach próbnych
dwiema metodami. W obu rozpoczynano je od podziału odcinka toru na n = 10
mikrosegmentów o długości 25 lub 30 m. Na każdym z nich, przy użyciu systemu
SOHRON, oblicza się odchylenia standardowe nierówności pionowych szi oraz
różnic strzałek sąsiednich sDfi, gdzie i = 1, 2, 3,…, 10. Kolejne obliczenia prowadzono wg jednej z dwóch metod.
2.3. Metoda oparta na wskaźnikach zmienności
Metoda ta polega na wyznaczeniu wskaźników zmienności obliczonych odchyleń standardowych, co wymaga obliczeń ich wartości średnich σ z i σ ∆fi oraz odchyleń standardowych σ σz i σ σ∆f .

					
						

(2)
(3)
(4)
(5)

Miarą niejednorodności analizowanego odcinka toru jest średnia wartość
wskaźników zmienności Wz oraz WDf, gdzie:
				
					
					

(6)
(7)
(8)

Zastosowanie tej metody przedstawiają dwa przykłady. Pierwszy dotyczy odcinka toru, którego wyniki pomiarów znajdują się na rysunku 3.
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Rys. 3. Wykresy przedstawiające odcinek toru o dużej niejednorodności

W lewej części tego rysunku jest uwidoczniony końcowy fragment łuku kołowego, dalej zaś rampa przechyłkowa i odcinek prosty. Największe nierówności pionowe i różnice strzałek sąsiednich występują na odcinku toru prostego przyległego
do końca krzywej przejściowej. Z rysunku tego wynika duża niejednorodność analizowanego odcinka toru. Podstawiając do wzoru (8) estymatory obu rozkładów,
widoczne na rysunku 4, otrzymuje się

Rys. 4. Odchylenia standardowe na poszczególnych mikrosegmentach odcinka toru przedstawionego
na rysunku 3 oraz ich estymatory
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Drugi przykład odnosi się do toru, którego wyniki pomiaru przedstawia rysunek 5. Odchylenia standardowe poszczególnych mikrosegmentów tego odcinka są
uwidocznione na rysunku 6 w kolumnach Lista wartości.

Rys. 5. Wykresy odcinka toru o małej niejednorodności

Rys. 6. Obliczenia odchyleń standardowych w jednym z modułów SOHRONA odcinka toru przedstawionego na rysunku 5; prawa strona dotyczy różnic strzałek sąsiednich

Po wstawieniu otrzymanych estymatorów do wzoru (8) otrzymuje się
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2.4. Metoda oparta na kwantylach
Niejednorodność nierówności pionowych i różnic strzałek sąsiednich w tej metodzie wyraża stosunek wartości średniej odchyleń standardowych dwóch górnych
kwantyli do wartości średniej odchyleń standardowych z ośmiu pozostałych kwantyli. Średnia wartość obu niejednorodności parametrycznych jest przyjmowana
jako niejednorodność analizowanego odcinka toru.
Założeniu temu odpowiada wzór:
(9)
gdzie:
szg1 - największy kwantyl odchylenia standardowego nierówności pionowych,
szg2 - drugi pod względem wartości kwantyl odchylenia standardowego nierówności pionowych.
Analogicznie oblicza się niejednorodność strzałek sąsiednich NDf. Niejednorodność nawierzchni jest zatem równa:
(10)
Zastosowanie metody przedstawimy na tych samych przykładach, co poprzednio. Na pierwszym analizowanym odcinku (rys. 3) górne kwantyle odchyleń
standardowych przedstawione na rysunku 4 wynoszą: szg1 = 7,01, szg2 = 5,20,
sDfg1 = 2,24, sDfg2 = 1,75 mm. Sumy wszystkich odchyleń standardowych na 10
mikrosegmentach są równe odpowiednio:

Z wzoru (10) wynika:

15

METODY OKREŚLANIA NIEJEDNORODNOŚCI NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ...

Podstawiając parametry drugiego odcinka toru (rys. 5 i 6) do wzoru (10) otrzymano:

Porównując obydwie metody parametryczne można zauważyć, że metoda oparta
na wskaźnikach zmienności bardziej zróżnicowała oba odcinki (0,58/0,31 = 1,82)
niż metoda oparta na kwantylach (2,56/1,82 = 1,41). Porównując wykresy obu
odcinków toru można stwierdzić, że wizualnie różnice niejednorodności odpowiadają bardziej stosunkowi 1,82 niż 1,41.
2.5. Obliczenia w metodzie opartej na syntetycznych wskaźnikach stanu toru
Syntetyczne wskaźniki stanu toru na poszczególnych 100 m odcinkach toru
otrzymuje się korzystając z modułu Zestawienia w SOHRONIE (rys. 7).
Niejednorodność w postaci syntetycznej najprościej jest przedstawić za pomocą
podstawowych estymatorów, tj. wartości średniej J , odchylenia standardowego
sJ, jego wartości ekstremalnych Jmax i Jmin oraz wskaźnika zmienności:

VJ =

σJ

(11)
J
Niejednorodność geometryczna odcinka toru przedstawionego na rysunku 2
jest scharakteryzowana następującym zestawem liczb:
sJ = 0,195 mm,

Jmax = 1,8 mm,

Jmin = 1,1 mm,

VJ = 0,14.

Rys. 7. Moduł zestawień pomierzonych nierówności toru z pokazaniem wskaźnika J
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W celu porównawczym zamieszczono drugi odcinek toru (rys. 8).

Rys. 8. Niejednorodność nawierzchni kolejowej wyrażona syntetycznym wskaźnikiem stanu toru
na 27 odcinkach 100-metrowych [8]

Jego charakterystyki są następujące:
sJ = 0,419 mm,

Jmax = 2,1 mm,

Jmin = 0,7 mm,

VJ = 0,32.

Rys. 9. Histogramy i rozkłady wartości syntetycznych wskaźników stanu toru
na porównywalnych odcinkach

Z porównania histogramów i rozkładów syntetycznych wskaźników stanu toru
J na obu odcinkach (rys. 9) wynika, że przy prawie jednakowych wartościach średnich rozrzut wartości J na drugim odcinku jest znacznie większy. Ponad 2 razy
większy jest też wskaźnik zmienności na drugim odcinku. Na uwagę zasługuje
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duża dokładność robót w km 11,4 ÷ 12,7, gdzie nie przekroczono J = 1,0 mm.
Na pozostałych hektometrach dokładność ta była jednak mniejsza, przy czym takie wartości jak 1,9 ÷ 2,2 w nowym torze, na którym nie ma rozjazdów, świadczą
o złej jakości robót i powinny być przedmiotem dodatkowej analizy.
3. Wnioski
Obliczenia niejednorodności nawierzchni kolejowej, zwłaszcza oparte na syntetycznych wskaźnikach stanu toru na poszczególnych hektometrach linii, po zakończeniu robót modernizacyjnych, mogłyby stanowić cenne narzędzie podnoszenia
ich jakości. Analiza dużego zróżnicowania stanu geometrycznego toru, w którym
zastosowano jednakowe części składowe, powinna doprowadzić do odpowiedzi na
pytania, z czego te różnice wynikają. Mając wyniki pomiarów, które powinny stanowić nieodłączną część dokumentacji przy odbiorach robót, wykonanie takich
obliczeń nie jest trudne.
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że gdyby potencjalni wykonawcy ubiegający się o prowadzenie robót, musieli przedstawiać dokumenty
świadczące o uzyskiwanych przez siebie wynikach jakościowych na poprzednich
lokalizacjach i gdyby kryteria jakości znalazły należne im usankcjonowanie, przebieg procesów modernizacyjnych byłby znacznie sprawniejszy niż obecnie.
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Streszczenie. Potrzeba ograniczenia kosztów utrzymania nawierzchni kolejowej skłania do
poszukiwania rozwiązań umożliwiających wydłużenie okresów między naprawami. W artykule
podano wyniki badań nawierzchni z warstwą podsypki zbrojonej gosiatkami oraz stabilizowanej
żywicą. Przedstawiono technologię układania nowej nawierzchni na odcinku CMK oraz wyniki
oceny stanu toru na odcinkach doświadczalnych.
Słowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, kompozyt tłuczniowy, geosiatka, stabilizacja
chemiczna

1. Wprowadzenie
Program modernizacji linii kolejowych w Polsce zakłada podwyższenie prędkości pociągów do 160÷200 km/h. W zamierzeniach rozwojowych przewiduje się
również budowę nowej linii dla prędkości V= 250÷300 km/h. Powstaje pytanie,
czy stosowanie przy dużych prędkościach klasycznej nawierzchni kolejowej z podsypką tłuczniową jest rozwiązaniem racjonalnym. Również aspekty ekonomiczne
budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej mogą mieć istotne znaczenie dla wyboru konstrukcji nawierzchni kolejowej. Klasyczne nawierzchnie kolejowe mające
ruszt torowy składający się z szyn i podkładów zanurzonych w warstwie podsypki
leżącej na podtorzu, pracują pod obciążeniem eksploatacyjnym w stadium sprężysto – plastycznym. Najsłabszym elementem klasycznej nawierzchni kolejowej jest
mechanicznie zagęszczana warstwa podsypki, będąca głównym źródłem powstawania odkształceń trwałych.
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Basiewicz T. 25%, Gołaszewski A. 25%, Kukulski J. 25%,
Towpik K. 25%
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W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat wykonanych zostało dziesiątki prac badawczych dotyczących jakości i rodzaju oraz składu ziarnowego tłucznia [6, 8], jak
również sposobów mechanicznego zagęszczania podsypki [2, 3, 4]. Pomimo tych
badań nie udało się zmniejszyć w eksploatacji intensywności narastania trwałych
i nierównomiernych odkształceń podsypki, a w konsekwencji uniknąć częstych
napraw usuwających niedopuszczalne odkształcenia geometryczne toru.
Współczesna nawierzchnia kolejowa, zwłaszcza układana na liniach dużych
prędkości, powinna pracować pod obciążeniem eksploatacyjnym w zakresie odkształceń sprężystych. Można to częściowo uzyskać poprzez eliminację warstwy
podsypki z konstrukcji nawierzchni kolejowej, wprowadzając w to miejsce płytę
z betonu zbrojonego lub wielowarstwowy ustrój z materiałów stabilizowanych.
Innym rozwiązaniem może być zastosowanie komponentów zwiększających odporność warstwy podsypki na dekonsolidację.
2. Kompozyt tłuczniowy
Rozwiązaniem zwiększającym odporność na dekonsolidację warstwy podsypki jest kompozyt tłuczniowy w postaci warstwy tłucznia uzbrojonej geosiatkami
i miejscowo stabilizowanej chemicznie.
Nawierzchnia kolejowa z kompozytem tłuczniowym charakteryzuje się tym, że
zapewnia jednocześnie mechaniczne i chemiczne uodpornienie warstwy podsypki
na zjawisko dekonsolidacji. Mechaniczne uodpornienie polega na uzbrojeniu podsypki dwoma geosiatkami (rys. 1). Pierwsze dolne zbrojenie stanowi geosiatka lub
geowłóknina (4) ułożona na styku podsypki z górną warstwą podtorza.
Po ułożeniu i zagęszczeniu pierwszej warstwy tłucznia (1) układane jest na niej
druga geosiatka (4).

(1)- warstwa dolna zagęszczonego tłucznia, (2)-warstwa górna zagęszczonego tłucznia, (3)- zagęszczona warstwa tłucznia,
w której zatopiona jest rama toru, (3’) - warstwa tłucznia stabilizowanego chemicznie, (4)- geosiatki (geowłókniny)

Rys. 1. Kompozyt tłuczniowy
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Po uzupełnieniu warstwy tłucznia do standardowego kształtu pryzmy (3) wykonuje się stabilizację toru stabilizatorem dynamicznym DGS. W końcowej fazie
wykonuje się w obszarach narażonych na intensywne drgania stabilizację chemiczną tłucznia poprzez natrysk specjalnym spoiwem wykonanym na bazie żywic poliuretanowych (rys. 2).

Rys. 2. Obszar natrysku tłucznia żywicą

Penetracja spoiwa powinna sięgać do głębokości nie przekraczającej połowy
wysokości podkładu (80 mm), aby umożliwić jej rozkruszenia łapami wibracyjnymi podbijarki, w przypadku konieczności wykonania regulacji położenia toru.
W ten sposób powstaje porowata powłoka ograniczająca możliwość powiększania
się objętości tłucznia w strefach narażonych na dekonsolidację. Ziarna tłucznia,
po jego zagęszczeniu, wnikają w oczka geosiatki zapewniając mechaniczne zakotwienie kruszywa. Siatki czynią strukturę pryzmy tłucznia bardziej jednorodną
i zwiększają kąt tarcia wewnętrznego podsypki.
3. Odcinek doświadczalny z kompozytem tłuczniowym
Odcinek doświadczalny nawierzchni kolejowej z kompozytem tłuczniowym
typu BGT zlokalizowano na Centralnej Magistrali Kolejowej. Ze względu na
miejscowe uwarunkowania, na odcinku doświadczalnym zastosowano technologię
zabudowy z wykorzystaniem maszyny AHM. Maszyna ta umożliwia w jednym
przejściu ułożenie i zagęszczenie warstwy istniejącego podtorza, a w drugim przejściu zabudowę warstwy nowego tłucznia z jego zagęszczeniem oraz ułożenie geosiatek stanowiących zbrojenie kompozytu. Odcinek doświadczalny podzielono na
cztery sektory oraz działki oznaczone na rys. 3.
Bardzo dobrą jakość robót ułożenia nawierzchni kompozytowej na odcinkach
doświadczalnych potwierdzono staranną i udokumentowaną kontrolą: pochylenia poprzecznego, równości podłużnej i poprzecznej powierzchni torowiska i poszczególnych warstw tłucznia oraz grubości warstw kompozytu. Szczególną uwagę
w procesie zabudowy kompozytu tłuczniowego zwrócono na uzyskanie pożądanego statycznego modułu odkształcenia podłoża. Pomiary modułu zgodnie z normą
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[7, 9] wykonywano w 6 punktach każdego z przekrojów nawierzchni kompozytowej, położonych w odstępach co 50 m. Stabilizacja chemiczna wierzchniej warstwy
wykonanej z tłucznia płukanego (bez zapylenia) stanowiła ostatnią czynność procesu technologicznego budowy nawierzchni z kompozytem tłuczniowym. Stabilizację chemiczną dokonano poprzez natrysk żywicy przez dysze za pomocą aparatu
ciśnieniowego [5].

Rys. 3. Odcinek doświadczalny nawierzchni z kompozytem tłuczniowym zbudowany
na CMK w 2008 roku

4. Badania parametrów kompozytu tłuczniowego w procesie eksploatacji
Badania położenia geometrycznego toru podczas eksploatacji, poprzedzono
analizą wyników pomiarów uzyskanych podczas kontroli jakości wykonywania
poszczególnych czynności budowy toru na odcinku doświadczalnym, opisanych
w pracy [1].
Zasadniczym celem pomiarów geometrycznego położenia toru na odcinkach
z nawierzchnią z kompozytem tłuczniowym była ocena jej odkształcalności w czasie eksploatacji w porównaniu z nawierzchnią klasyczną ułożoną na sąsiednim odcinku toru.
Ogólna ocena położenia geometrycznego toru na odcinkach doświadczalnych
dokonana na podstawie pomiarów bezpośrednich toromierzem samorejestrującym, pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów drezyną EM 120 wykazała, że tor
po zakończeniu robót odpowiadał warunkom określonym dla prędkości jazdy
200 km/h.
Do oceny odkształcalności nawierzchni wykorzystano wyniki pomiarów drezyną EM-120 z 16 objazdów wykonanych w okresie od 2008 do 2013 roku. W tym
okresie przeniesione obciążenie eksploatacyjne wyniosło ok. 18 Tg.
Zmiany wskaźnika syntetycznej oceny stanu toru oraz wartości odchyleń
standardowych nierówności pionowych i poziomych pośrednio charakteryzują
odkształcenia warstwy podsypki. Zwiększenie wartości odchyleń standardowych
nierówności pionowych wskazuje na wzrost nadwyżek dynamicznych oddziaływań
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pojazdów, a zmiany odkształceń poziomych toru świadczą o zmianach położenia
toru w płaszczyźnie poziomej i pośrednio o jego odporności na przemieszczenia
poprzeczne.
Wartości syntetycznych wskaźników stanu toru „J” obliczono ze wzoru:

J=

S z + S y + S w + 0,5Se
3,5

gdzie:
Sz – odchylenie standardowe nierówności pionowych,
Sy – odchylenie standardowe nierówności poziomych,
Sw – odchylenie standardowe wichrowatości toru,
Se – odchylenie standardowe szerokości toru.
Na rys. 4 i 5 przedstawiono wartości wskaźników syntetycznych J.

Rys. 4. Wartości wskaźników syntetycznych J dla działek z podtorzem istniejącym: I1, I2 i I3
oraz sektora porównawczego IV

(1)
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Rys. 5. Wartości wskaźników syntetycznych J dla działek II1, II2 i II3
z podtorzem wzmocnionym oraz sektora porównawczego IV

Na rys. 6 pokazano wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych
dla działek I1, I2 i I3, a na rys. 7 dla działek II1, II2 i II3 w zestawieniu z wartościami obliczonymi dla sektora porównawczego IV.

Rys. 6. Wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych dla działek I1,I2 i I3 w zestawieniu
z sektorem porównawczym IV
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Rys. 7. Wartości odchyleń standardowych nierówności pionowych dla działek II1, II2 i II3 w zestawieniu z sektorem porównawczym I

Rys. 8 i 9 przedstawiają wartości odchyleń standardowych nierówności poziomych toru odpowiednio dla działek I1,I2, I3 oraz II1, II2 i II 3 w zestawieniu
z sektorem porównawczym IV.

Rys. 8. Wartości odchyleń standardowych poziomych nierówności toru dla działek I1, I2 i I3
oraz sektora porównawczego IV
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Rys. 9. Wartości odchyleń standardowych nierówności poziomych toru dla działek II1, II2 i II3
oraz sektora porównawczego IV

Podkreślenia wymaga fakt, iż odporność toru z podsypką stabilizowaną na odkształcenia poziome jest zauważalnie większa, aniżeli toru z podsypką niestabilizowaną.
Omówione badania winny być kontynuowane w miarę narastania obciążenia,
aż do momentu kiedy zaistnieje konieczność poprawy położenia toru na odcinku
badawczym, zapewniającego utrzymanie obowiązującej prędkości najszybszych
pociągów kursujących na tym odcinku.
5. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań obejmujących okres, w którym tor
przeniósł obciążenie 18 Tg, można uznać, że odporności nawierzchni kolejowej
z kompozytem tłuczniowym zwiększa się ok. 30% w stosunku do stosowanej nawierzchni bez kompozytu.
Badania wykazały, że nawierzchnię z kompozytem tłuczniowym charakteryzują mniejsze syntetyczne wskaźniki stanu toru w porównaniu z torem konwencjonalnym. Wniosek ten potwierdzają również wyniki oceny odkształceń pionowych
i poziomych.
Narastanie nierówności w funkcji obciążeń pokazuje, ze stabilizacja chemiczna
wierzchniej warstwy tłucznia zwiększa odporność nawierzchni na odkształcenia
poziome toru. Stwarza to, wymagającą potwierdzenia w dalszych badaniach – na-
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dzieję na wydłużenie cyklu poprawy położenia toru w planie i profilu, w zależności
od obciążenia toru z 3 do 4 lat.
Wskazanym jest kontynuowanie badań stanu toru na istniejącym odcinku
w miarę narastania obciążenia toru ruchem, aż do momentu, kiedy zaistnieje konieczność poprawienia na poszczególnych działkach położenia toru w celu utrzymania dotychczasowej prędkości stosowanej na CMK.
W przyszłości celowe byłoby zabudowanie na kolejnych odcinkach doświadczalnych nawierzchni z kompozytem tłuczniowym z zastosowaniem innych
technologii zagęszczania warstw tłucznia, np. za pomocą walców samobieżnych,
stwarzających warunki lepszego zagęszczenia podsypki w procesie zabudowy nawierzchni i potwierdzenia możliwości dalszego wydłużania cyklu poprawy położenia toru w planie i profilu.
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Streszczenie. Głównym zadaniem podkładów kolejowych jest przejęcie nacisków przekazywanych z szyn od kół taboru kolejowego i przekazanie ich na podsypkę. W analizie pracy podkładów kolejowych uwzględnia się przede wszystkim następujące podstawowe parametry: zmienna
na długości sztywność podkładu, kontakt pomiędzy podsypką a podkładem (np. tarcie), sprężyste
podłoże jedno- lub dwu-parametrowe podłoża podkładów, zmienną wartość współczynników podłoża, nacisk przekazywany z szyny na podkład, zmienny podczas eksploatacji toru kolejowego oraz
charakter przekazywanego nacisku z szyny na podkład (np. skupiony lub ciągły). W artykule
podjęto zagadnienie pracy podkładu kolejowego o zmiennej sztywności po jego długości. Podkład
traktowany jest jako belka BE (Bernoulli-Euler’s beam) spoczywająca na podłożu dwuparametrowym. Obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych, korzystając z macierzy sztywności analizowanego elementu. Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów podłoża i toru na
pracę podkładu kolejowego (ugięcia i momenty zginające). Wyniki obliczeń porównano z podkładem
kolejowym o zastępczej, stałej sztywności. Określono również wartości parametrów podłoża dwuparametrowego na podstawie ugięcia podkładu ze szczególnym uwzględnieniem współczynników
podłoża Es i us (moduł i współczynnika Poissona gruntu).
Słowa kluczowe: podłoże dwuparametrowe; ugięcie podkładu betonowego; współczynniki
sprężystego podłoża dwuparametrowego

1. Wprowadzenie
Zasadniczym zadaniem podkładów kolejowych jest przejmowanie nacisków
przekazywanych przez szyny i przenoszenie ich na podłoże podsypkowe [5, 6, 20].
Umożliwiają one przytwierdzenie szyn z odpowiednim rozstawem oraz zapewniają
dokładne utrzymanie szyn w ustalonej odległości odpowiadającej przepisowej szerokości toru kolejowego. Przesunięciom podkładów pod działaniem sił podłużnych
i poprzecznych stawia opór podsypka oraz tarcie powstające między podsypką,
a podkładami. Pionowe obciążenia przekazywane na podkłady powodują oddziaływanie podsypki.
W Polsce do najpopularniejszych podkładów należą podkłady betonowe lub
drewniane, których typy i rozstaw określają standardy konstrukcyjne nawierzchni
dla odpowiedniej klasy torów [16]. Stosowane są również podkłady stalowe, na-
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wierzchnie bezpodsypkowe, podkłady blokowe, itp. Ze względu na ilość potrzebną do ułożenia 1 km toru najkorzystniejsze są podkłady stalowe typu Y.
Ich dodatkową zaletą jest zmniejszone zapotrzebowanie na podsypkę, zarówno
bezpośrednio pod podkładem, jak i do jego obsypania. Podkłady drewniane
były stosowane jako pierwsze do budowy nowych linii kolejowych. Ze względu
na wielkie zapotrzebowanie na nowe podkłady podczas budowy/modernizacji
(np. 1666 szt./km przy rozstawie wynoszącym 0,60 m), jak i wymiany spowodowanej dość krótkim okresem żywotności (dzięki zabiegowi impregnacji,
np. olejem kreozotowym do 25 lat) i wytrzymałością podkładów drewnianych,
odchodzi się od ich masowego stosowania na liniach kolejowych. Podkłady
betonowe (strunobetonowe) są tanie w wykonaniu, cechują się jednorodnością wymiarów, dodatkowo są wytrzymałe na ściskanie i o większej sztywności
niż podkłady drewniane. Ich okres trwałości dochodzi do 40 lat. Korzystnie
wpływają na współczynnik podparcia szyny. Ich głównymi wadami jest znaczny ciężar, kruchość oraz wielokrotnie mniejsze własności tłumiące drgania.
Przewodzą również elektryczność, przez co wymagane jest ich izolowanie.
Również sztywność wiąże się ze zwiększeniem ilości podsypki (przy jej złym
stanie utrzymania lub zanieczyszczenia może dochodzić do pękania podkładu, zwłaszcza w części środkowej i podszynowej [8, 9]. Najbardziej popularne
strunobetonowe podkłady stosowane w Polsce, wraz z najważniejszymi wymiarami są przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka wybranych typów podkładów betonowych
Typ
INBK-3
INBK-4
INBK-7
INBK-8
PBS-1
PS-83
PS-93
PS-94

Zasadnicze wymiary
[mm]
a
b
d
h
226
0,5335
285
1803
2500
202
210
0,4466
285
1803
2300
192
250
0,6310
315
1828
2500
190
240
0,5818
285
1795
2500
195
250
0,5400
285
1795
2500
193
250
0,6843
173
1687
2500
210
286
0,6805
173
1687
2600
227
294
0,6805
173
1687
2600
229
a – prześwit kotew, b – szerokość między zewnętrznymi kotwami, d – długość, h – wysokość,
p – szerokość dolnej powierzchni podkładu

Masa
[kg]

Powierzchnia podparcia
[m2]

p
265
286
300
286
300
300
300
300

Na rysunku 1 przedstawiono schemat podkładu INBK-7, którego charakterystykę wykorzystano m. in. do analizy w pracy. W szczególności wykonano obliczenia wpływu podłoża podsypkowego i stanu bezstykowego toru kolejowego na jego
pracę w różnych warunkach obciążenia i jego podparcia.
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Rys. 1. Podkład strunobetonowy INBK-7 [17, 19]

Jak widać na rysunku, podkład ten w części środkowej ma mniejszy przekrój
poprzeczny (jego szerokość podparcia o podłoże podsypkowe jest mniejsza). Spowodowane jest to tendencją pierwszych modeli podkładów strunobetonowych do
pękania na środku swojej długości. Dodatkową zaletą takiego kształtu jest zmniejszenie masy podkładu [5, 6].
W Polsce najczęściej tor kolejowy spoczywa na podłożu podsypkowym. Dzięki
oporowi podsypki następuje zmniejszenie przemieszczeń po długości toru kolejowego. Do podstawowych czynników, które wpływają na opór zaliczyć można: rodzaj zastosowanego kruszywa, uziarnienie, grubość warstwy, stopień zagęszczenia,
zanieczyszczenie, itp. [8, 9]. Podsypka pomaga zapewnić poziomą oraz pionową
stateczność toru kolejowego. To ona najszybciej ulega degradacji i głównie od stanu podsypki zależy okres zużywania się innych elementów nawierzchni podczas
eksploatacji toru. Zasadniczymi zadaniami podsypki są [5, 6, 8, 9]:
- przekazanie nacisków z podkładów na torowisko,
- zapewnienie stateczności poprzecznej i podłużnej podkładów,
- zapewnienie sprężystości toru – zmniejszenie odkształceń pionowych,
- odprowadzanie wody.
Grubość podsypki mierzona od spodu podkładu do końca warstwy powinna
wynosić według standardów kolejowych od 0,16 m do 0,35 m. Dopuszczalna
obecnie frakcja na kruszywo podsypkowe to 31,5 – 50,0 mm.
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2. Wpływ czynników dynamicznych ze względu na prędkość i stan toru
(współczynnik k vJ )
Dynamiczny charakter oddziaływań pochodzących od przejeżdżającego pociągu na nawierzchnię kolejową uwzględniamy przez współczynnik dynamiczny k v ,
który jest zależny od prędkości poruszania się pojazdu. Najczęściej wykorzystywany jest wzór w następującej postaci [4]:
(1)
gdzie: V – prędkość pociągu [km/h].
Wraz z pogarszającymi się parametrami toru zachodzi konieczność uwzględnienia wpływu stanu nawierzchni na działanie dynamiczne poruszającego się pojazdu
[23]. Ruch staje się coraz mniej spokojny i dochodzi do częstszych kontaktowych
uderzeń koła o szynę. Zatem wartość współczynnika dynamicznego nie zależy tylko od prędkości. W znacznym stopniu zależy od konstrukcji i stanu nawierzchni
oraz rodzaju i stanu pojazdów szynowych [4, 18]. Zaleca się zatem, aby współczynnik dynamiczny uzależnić od syntetycznego wskaźnika jakości toru J , według wzoru:
(2)
gdzie:
k vJ – współczynnik dynamiczny uwzględniający stan toru oraz prędkość ruchu,
k v – współczynnik dynamiczny uwzględniający tylko prędkość ruchu,
J – syntetyczny wskaźnik jakości toru [3, 16],
t – wartość określająca poziom ufności.
Parametr t zależy od kategorii linii, dla której wyznaczany jest współczynnik
dynamiczny. Im wyższa kategoria, tym większa niezawodność eksploatacyjna jest
wymagana. Wartości jakie przyjmuje t przedstawia się następująco:
t = 3,00 dla klasy toru 0,
t = 2,50 dla klasy toru 1,
t = 2,00 dla klasy toru 2,
t = 1,50 dla klasy toru 3,
t = 1,00 dla klasy toru 4,
t = 0,75 dla klasy toru 5.
(3)
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3. Analiza pracy podkładu na podłożu podsypkowym jako belki na dwuparametrowym podłożu
3.1. Podłoże dwuparametrowe
Podstawowe zadanie nośne konstrukcji nawierzchni i podtorza kolejowego stosowane w drogach kolejowych polega na bezpiecznym przenoszeniu obciążeń działających na szyny i przekazaniu ich na fundament, którym jest podtorze (podłoże
gruntowe).
Podłoże gruntowe w drogach kolejowych odgrywa zasadnicze znaczenie głównie z następujących powodów:
- grunt jest materiałem budowlanym np. w nasypie,
- model podłoża sprężystego zastępujący rzeczywisty ośrodek gruntowy jest
potrzebny np. na etapie projektowania, czy analizy pracy obciążonych elementów nawierzchni kolejowej podczas eksploatacji.
Analiza belki na podłożu sprężystym czy sprężysto-plastycznym jest przedmiotem wielu prac [1, 7, 11, 12, 13, 19, 22]. Niektóre prace analizują belkę jako
belkę BE (Bernoulli-Euler’s beam) lub belkę Timoshenki na podłożu gruntowym. Do
analizy pracy belki należy przyjąć model podłoża gruntowego. Uproszczone modele polegają na reakcji podłoża na zadane obciążenie. Podstawową zasadą jest założenie, że wielkość reakcji jest proporcjonalna do ugięcia w każdym punkcie. Charakterystyka pionowego osiadania podłoża jest wyrażona przy pomocy ciągłych,
ściśle do siebie przylegających i równomiernie rozłożonych podpór sprężystych.
Stała sprężystości tych podpór jest znana jako moduł reakcji podłoża ( k1 ). Na tym
parametrze opiera się model jednoparametrowego podłoża Winklera [1, 2, 12,
20]. Jego główną wadą jest nieciągłość w osiadaniach pomiędzy częścią obciążoną, a nieobciążoną. W rzeczywistości osiadanie rozchodzi się poza zarys elementu.
Kolejne modele próbowały rozwijać model Winklera poprzez dodawanie różnych
rodzajów powiązań: ścinania warstw i belek wzdłuż winklerowskich podpór sprężystych. Wszystkie rozwiązania powinny być zarówno łatwe w zastosowaniu jak
i dążyć do odzwierciedlania rzeczywistej pracy podłoża. Model dwuparametrowy
podłoża uwzgledniający dwa parametry ( k12 , k 22 ) jest znacznie dokładniejszy niż
model Winklera. W przypadku pominięcia drugiego parametru, automatycznie
uzyskujemy model podłoża jednoparametrowego (Winklera).
Założenia dla modelu dwuparametrowego są następujące (rys. 2):
- rozważana będzie belka o stałym przekroju,
- obciążona będzie ona równomiernie w sposób ciągły, prostopadle do płaszczyzny głównej bezwładności,
- podparcie stanowią podpory sprężyste na całej długości kontaktu belki
z podłożem,
- belka wykonana jest z liniowo sprężystego materiału jednorodnego, izotropowego i ciągłego na swej długości,
- podłoże sprowadzone jest do środowiska liniowego, jednorodnego oraz izotropowego.
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Rys. 2. Belka na sprężystym podłożu dwuparametrowym [21]

Równanie różniczkowe dla odkształconej postaci belki spoczywającej na dwuparametrowym podłożu ma postać [21]:
(4)
gdzie:

k12 ( x ) = k 0 ( x ) ⋅ b [MPa],
k 22 ( x ) = k 2 ( x ) ⋅ b [MN];
b – szerokość belki,
w – ugięcie belki,
k12 – pierwszy parametr podłoża,

k 22 – drugi parametr podłoża,
q( x ) – rozłożone obciążenie na belce.

Rys. 3. Schemat pojedynczego elementu belki [21]
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Równanie (4) może być także przedstawione przy pomocy macierzy [21] (dodatkowo z uwzględnieniem siły podłużnej):
(5)

(6)

(7)

(8)
gdzie:
ES·I – sztywność elementu [MNm2],
l – długość elementu [m],
k12 p i k12 k – współczynnik podłoża na początku i końcu elementu dla pierwszego parametru podłoża [MPa],
k 22 p i k 22 k – współczynnik podłoża na początku i końcu elementu dla drugiego
parametru podłoża [MN],
N – siła osiowa [MN].
Powyższe macierze mogą być wykorzystane np. do analizy powstających w rzeczywistym torze kolejowym różnych postaci zmian warunków jego pracy dla różnych jego elementów. Zaliczamy do nich m.in.:
- tor jako belka przedziałami spoczywająca na podłożu,
- zmienna wartość ściskającej siły osiowej w torze kolejowym,
- zmienna sztywność elementu toru kolejowego na jego długości (np. podkładu) [8, 9],
- zmienne wartości parametrów podłoża.
3.2. Przykłady obliczeniowe
Na rys. 4 pokazano przykładowe ugięcie długiego, bezstykowego toru kolejowego z szynami 49E1 spoczywającego na sprężystym podłożu jedno- i dwupara-
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metrowym, obliczone metodą elementów skończonych. Założono brak kontaktu
toru z podłożem w jego środkowej strefie na długości 4 a, gdzie a jest rozstawem
podkładów (przyjęto a = 0,65 m).

Rys. 4. Ugięcie szyny dla wycinka nieskończenie długiego toru bezstykowego z szynami 49E1
pod ciężarem własnym (model ciągły), spoczywającego na sprężystym podłożu jednoi dwuparametrowym w przypadku braku jego kontaktu z podłożem w środkowej strefie
na długości 2,6 m (analiza numeryczna)

Na rysunku brak kontaktu toru z podłożem występuje na odcinku pomiędzy
odciętymi 2,6 m a 5,2 m na długości toru kolejowego. Uwzględniono również
wpływ ściskającej siły osiowej w torze. Przyjęto cztery warianty zmiany siły ściskającej:
1) brak siły podłużnej w torze,
2) siła na początku rozpatrywanego odcinka toru ma wartość 0,5 MN maleje
liniowo na środku toru do wartości 0,25 MN, po czym ponownie wzrasta
liniowo osiągając na końcu toru wartość 0,5 MN,
3) stała siła podłużna w torze o wartości 00,5 MN,
4) siła na początku rozpatrywanego odcinka toru ma wartość 0,5 MN, wzrasta
liniowo na środku toru do wartości 0,75 MN, po czym ponownie maleje
liniowo na końcu toru do wartości 0,5 MN,
Jak widać na rys. 4 ugięcie toru jest większe w przypadku podłoża jednoparametrowego i wzrasta wraz ze zwiększaniem siły osiowej panującej w torze kolejowym. Największą wartość ugięcia uzyskano dla 4 wariantu zmiany siły podłużnej
(przerywany kolor czarny). Podobnie dla toru na podłożu dwuparametrowym:
największą wartość ugięcia uzyskano dla 4 wariantu zmiany siły podłużnej (ciągły
kolor czarny), co można tłumaczyć największą wartością siły ściskającej dla tego
przypadku.
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W przypadku analizy zachowania belki o zmieniającym się przekroju poprzecznym (np. podkład betonowy), należy uwzględnić zmianę sztywności na jej długości. Sztywność elementu takiej belki należy liczyć jako średnią harmoniczną z równania w postaci [10]:
(9)
gdzie:
E1 I1 - sztywność elementu na jego początku;
E 2 I 2 - sztywność elementu na jego końcu.
Obliczenia siły sprężającej podkład dokonano na podstawie [5, 6, 17, 20] wykorzystując równanie:
(10)

gdzie:
S – siła sprężająca,
n – liczba cięgien,
n1 – liczba strun w cięgnie,
FST – powierzchnia przekroju struny,
sZS – naprężenia rzeczywiste w strunach,
Ds1 – straty reologiczne wg wzoru: Ds1 = eSK . EST,
eSK – skurcz betonu w czasie dojrzewania,
EST – moduł sprężystości stali.

Obliczona wartość siły sprężającej podkład betonowy INBK-7 wynosi:
S = 0,31 MN [8, 9, 20]. Na rys. 5 pokazano pracę podkładu betonowego na równym (płaskim) dwuparametrowym podłożu sprężystym oraz ugięcia i momenty
zginające dla różnych typów podkładów na podłożu dwuparametrowym.

a)

b)
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c)

d)
Rys. 5. Ugięcia i momenty zginające dla różnych typów podkładów na podłożu dwuparametrowym
(podzielonych na 80 elementów)
a) widok podkładu, b) typowe ugięcie podkładu, c) wpływ sztywności oraz zmienności przekroju
na ugięcie, d) wpływ sztywności oraz zmienności przekroju na moment zginający

Jak widać przy takich samych wartościach sił przekazywanych na analizowane
podkłady, teoretyczne dwukrotne „przesztywnienie” podkładu, nie daje „ewentualnych oczekiwanych efektów”. Zmniejsza się w takim przypadku wprawdzie jego
ugięcie, ale ze względu na zwiększającą się sztywność podkładu, wzrasta moment
zginający (szczególnie w jego środkowej części). Stała wartość sztywności podkładu również powoduje niekorzystną pracę jego środkowej części. Natomiast podkład o najmniejszej przyjętej sztywności (wykazujący zatem cechy „teoretycznego” podkładu drewnianego), uzyskuje najmniejsze wartości momentu zginającego
w środku podkładu.
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W przypadku różnych wartości parametrów sprężystego podłoża obserwujemy
zmianę warunków pracy obciążonych elementów toru kolejowego (np. podkładu).
Jak pokazano na rys. 6, przy takich samych wartościach sił przekazywanych na
analizowany podkład, wzrost wartości parametru k 22 podłoża powoduje zmniejszenie wartości ugięć podkładu, zarówno na jego początku jak i na jego środku.
Ponadto w tym przypadku, uzyskuje się najmniejsze wartości momentu zginającego w środku podkładu. Zmniejszająca się wartość k 22 podłoża podkładu powoduje
natomiast niekorzystną pracę w jego środkowej części (wzrasta moment zginający
w tym przekroju).

a)

b)
Rys. 6. Wpływ parametru podłoża k22 na ugięcia i momenty zginające podkładu INBK-7 (przy stałej
wartości k12 = 24[MPa], prędkości V, stanie toru J i sile dynamicznej Q)
a) ugięcie podkładu, b) momenty zginające w podkładzie
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4. Analiza współczynników sprężystego podłoża dwuparametrowego na
podstawie ugięcia betonowego podkładu kolejowego
Do analizy parametrów podłoża dwuparametrowego dla podkładu jako belki
spoczywającej na podłożu dwuparametrowym zastosowano zmodyfikowany model Własowa [14, 21]. Na rys. 7 pokazano przebieg funkcji j(z) w zależności od
parametrów g i z/H. Odpowiednie wzory mają następującą postać [14, 21]:

Rys. 7. Postacie funkcji j(z) względem parametrów g i z/H [21]

(11)

(12)
(13)

(14)
gdzie:
g – współczynnik do analizy parametrów k12 i k22 podłoża Własowa,
H – pionowy zasięg oddziaływania płyty statycznej,
b – szerokość analizowanego elementu (belki),
v(x) – funkcja ugięcia elementu po jego długości,
Es, us – moduł odkształcenia i współczynnika Poissona podłoża.
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Ponieważ parametr g musi być znany jeszcze przed wzorem na f(z) (11), dlatego może być rozwiązany metodą iteracji. Przyjęcie początkowej wartości g pozwala wstępnie obliczyć parametry podłoża k12 i k22 z wykorzystaniem równań (12)
i (13). Następnie otrzymujemy dzięki tym parametrom linie ugięcia w podłożu,
którą opisujemy funkcją z(x). Podstawiając nowe wartości do wzoru (14) otrzymujemy nowe g i powtarzamy całą operację, aż uzyskamy parametry podłoża k12 oraz
k22 , które nie zmieniają się przy przeprowadzaniu kolejnych kroków.
Obliczeniowo istotna zmiana naprężeń pionowych w podtorzu (wpływ na wartości odkształceń) wywołana obciążeniem podtorza równomiernie obciążoną płytą
VSS, ma zasięg pionowy oddziaływania od 3,87 do 4,91 średnic D płyty [15].
Przyjęto zatem do dalszych obliczeń wartość głębokości: H=1,0 m. Jako główne
parametry wpływające na współczynniki podłoża k12 oraz k22 rozpatruje się w dalszej części pracy przede wszystkim dwa parametry Es i us.
4.1. Wpływ modułu odkształcenia Es na parametry podłoża dwuparametrowego
Jako główny parametr w tym punkcie przyjęto moduł odkształcenia podtorza
Es. Przyjęto do obliczeń wartości od 50 MPa do 100 MPa, co pozwoliło na opisanie zmian ugięcia podkładu oraz wpływ wartości modułu odkształcenia podtorza
na parametry podłoża k12 oraz k22 . Dodatkowo wartości te przeliczono dla dwóch
różnych wariantów sił pionowych Q = 30 kN oraz Q = 50 kN w celu poszerzenia
analizy i sprawdzenia wpływu siły Q na otrzymywane wartości. Wyniki zaprezentowano w formie tabeli oraz wykresu. Przyjęto następujące dane do obliczeń:
- długość podkładu PS-94: L = 2,6 m,
- ilość elementów (podział podkładu metodą MES): le = 52,
- moduł Young’a betonu: E = 35000 MN/m2,
- siła pionowa działająca na podkład: Q = 30 i Q = 50 kN,
- siła ściskająca podkład w poziomie: N = 0,3 MN,
- ciężar własny podkładu: q = 0,00102 MN/m,
- szerokość podparcia podkładu o podłoże: b= 0,3 m,
- moduł odkształcenia podtorza: Es = 50 do 100 MPa,
- głębokość pod płytą VSS: H = 1,0 m,
- współczynnik Poissona: vs = 0,2.
Otrzymano następujące wykresy:
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Parametr k12 dla sily Q = 30 [kN] i Q = 50 [kN]

Parametr k 22 dla sily Q = 30 [kN] i Q = 50 [kN]

Rys. 8. Zależność parametrów k12 i k22 od wartości modułu gruntu ES przy us = 0,2

Jak widać z rys. 8, parametr podłoża Es ma znaczący wpływ na wartości parametrów k12 i k22 (zależność k12 (Es ) oraz k 22 (Es ) przy us = 0,2 opisano wzorami).
Jak się należało spodziewać, wpływ siły przekazywanej z szyny na podkład na
parametry k12 i k22 jest znikomy.
4.2. Wpływ współczynnika Poissona us na parametry podłoża dwuparametrowego
Drugim ważnym parametrem wpływającym na współczynniki k12 i k22 jest
współczynnik Poissona us. W obliczeniach przyjmowano wartości w zakresie od
0,2 do 0,33. Analizowano zmiany ugięcia podkładu oraz zmiany parametrów k12
i k22 . Przyjęto również różne wartości modułu odkształcenia podtorza Es przy tej
samej wartości siły przekazywanej z szyny na podkład. Przyjęto następujące dane
do obliczeń:
- długość podkładu PS-94: L =2,6 [m],
- ilość elementów (podział podkładu metodą MES): le = 52,
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moduł Young’a betonu: E = 35 000 MN/m2,
siła pionowa: P = 30 kN,
siła ściskająca podkład w poziomie: N = 0,3 MN,
ciężar własny podkładu: q = 0,00102 MN/m,
szerokość podparcia podkładu o podłoże: b = 0,3 m,
moduł odkształcenia podtorza: Es = 50 i 70 MPa,
głębokość pod płytą VSS: H = 1,0 m,
współczynnik Poissona: vs = 0,2 do 0,33.
Parametr k12 dla różnych wartości modułów odkształcenia Es

Parametr k 22 dla różnych wartości modułów odkształcenia Es

2
2
Rys. 9. Zależność parametrów k1 i k2 od wartości współczynnika Poissona uS przy Q = 30 kN

Jak widać z rys. 9, parametry podłoża Es oraz us mają znaczący wpływ na warto-

ści parametrów k12 i k22 (zależność k12 (υ s ) oraz k 22 (υ s ) opisano z wykorzystaniem

funkcji w postaci f ( x ) = a ⋅ x b + c ).
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5. Podsumowanie i wnioski końcowe
Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące wnioski:
1. Przedstawiono macierze sztywności dla elementu belkowego spoczywającego na dwuparametrowym podłożu gruntowym, z uwzględnieniem ciężaru
własnego oraz działającej siły ściskającej. Do analizy zmiennej sztywności
podkładu po jego długości zastosowano wzór na sztywność harmoniczną.
2. Przeanalizowano ściskany siłą N podkład INBK-7, podzielony na 80 elementów, na który przekazywana jest siła Q, zmienna podczas eksploatacji
toru. Uzależniono ją głównie od kategorii linii, prędkości i aktualnego stanu
toru, określonego syntetycznym wskaźnikiem J.
3. Analiza wpływów parametrów k12 oraz k22 pokazuje, jak ważne znaczenie
ma zagęszczenie podłoża podsypkowego zarówno po jego długości ( k22 ), jak
i pod podkładem ( k12 ) (rys. 6). Decydujące znaczenie ma przede wszystkim
parametr k12 , znacznie mniejsze parametr k22 .
4. Analiza zmiennej sztywności (rys. 5), pozwala stwierdzić, że ewentualne
„przesztywnianie” podkładu nie przynosi „ewentualnych oczekiwanych
efektów”. Ponadto analiza sztywności pokazuje, że podkład o mniejszej
sztywności (kolor czarny) znacznie łatwiej przejmuje obciążenia przekazywane z szyny. Za taki podkład można uznać „teoretycznie podkład drewniany”, który znacznie lepiej pracuje w warunkach, gdy podłoże ma tendencję
do odkształceń.
5. Zamieszczone w pracy macierze pozwalają na analizę zmiennego (na długości podkładu), zagęszczenia podłoża ( k12 i k22 ), nacisków na toki szynowe czy
rozkładu siły osiowej w podkładzie.
6. Na podstawie linii ugięcia podkładu, przedstawiono metodę określania
współczynników podłoża dwuparametrowego: k12 i k22 w zależności od
dwóch głównych parametrów: Es i us. Wyniki przykładowych obliczeń
przedstawiono na rys. 8 i 9.
7. W analizie pominięto zmienną - wytrzymałość podkładu podczas jego eksploatacji. Aspekt ten można uwzględnić np. poprzez uwzględnienie zmieniających się charakterystyk geometrycznych podkładu, czy w zależności od
wieku podkładów – poprzez zastosowanie współczynnika gp (syntetyczny
wyraz narastania uszkodzeń podkładu) [4].
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Streszczenie. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań teoretycznych, dotyczących
odpowiedzi różnych typów nawierzchni przy obciążeniu dynamicznym. Badania te przeprowadzone zostały w ramach projektu rozwojowego „Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie
i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko”, finansowanym przez NCBiR. Rozważano nowe
i innowacyjne konstrukcje nawierzchni oraz konstrukcje istniejące. Przeprowadzono analizę porównawczą parametrów drgań podkładów badanych typów konstrukcji. W podsumowaniu przedstawiono kierunki dalszych prac w tym zakresie.
Słowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, odpowiedzi na obciążenia dynamiczne nawierzchni kolejowej, LONGASF

1. Wprowadzenie
Badaniu oddziaływań w elementach nawierzchni kolejowej przy przejeździe
pociągu z różnymi prędkościami poświęcono wiele opracowań. W pracy [1] przedstawiono wyniki badań francuskich i japońskich w zakresie do 250-330 km/h, wykazując, że drgania szyny, podkładu i podsypki rosną wraz z prędkością. Podobne
rezultaty otrzymano w pracy [2], gdzie wykazano, że przyspieszenia drgań szyny w zakresie do 190 km/h rosną silniej niż liniowo, podkładu prawie liniowo,
a podsypki wolniej niż liniowo. Wiele innych prac z zakresu dynamiki nawierzchni
i pojazdów pokazuje, że – generalnie – oddziaływania dynamiczne zarówno w nawierzchni, jak i w pojeździe rosną wraz z prędkością pociągu (por. np. [3, 4]).
W pracy przedstawiono wybrane elementy analiz teoretycznych, jakie przeprowadzono w ramach projektu rozwojowego „Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym
standardzie i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko” [5], finansowanego
przez NCBiR. Analizy te dotyczą wpływu konstrukcji nawierzchni na drgania jej
elementów nawierzchni przy różnych prędkościach pociągów.
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2. Badane typy konstrukcji i obciążenia
Oceny wpływu konstrukcji nawierzchni na parametry jej drgań dokonano na
podstawie analiz dynamicznych modeli teoretycznych nawierzchni kolejowych.
Wartości parametrów modeli matematycznych przyjęto głównie na podstawie
badań laboratoryjnych [5], lecz także i innych danych, uzyskanych we wcześniejszych analizach przez innych badaczy, cytowanych w [5]. Analizy te zostały przeprowadzone przy obciążeniu nieinercyjnym (analizy w trzech kierunkach, tzn.
wzdłużnym, pionowym i poprzecznym do osi toru, przy zastosowaniu modeli liniowych, z elementami modeli nieliniowych), dla różnych prędkości pociągu (max.
250 km/h). Analizie poddano sześć typów konstrukcji nawierzchni kolejowej,
z których trzy konstrukcje stanowią koncepcję nowych i innowacyjnych rozwiązań
dla nawierzchni kolejowej.
Część z podstawowych parametrów do obliczeń przyjęto niezależnie od typu
badanej nawierzchni:
• szyna typu 60E1;
• prędkości przejazdu pociągu: 0; 50; 100; 200; i 250 km/h;
• obciążenie podstawowe: lokomotywa EP-09; współczynnik dynamiczny
przy obciążeniach pionowych (nierówności długie): y=1+(18,9*10-6)*v2,
przy obciążeniach poziomych (niezrównoważone przyśpieszenie 1,2 m/s2
przy każdej prędkości pociągu): Y=Q*0,122, gdzie Q – nacisk statyczny
osi; a przy wyznaczeniu odpowiedzi wzdłużnej także pociągi (por. [5]):
a) ciężki - kolei DB: o długości 640 m i ciężarze jednostkowym 86,25 kN/m;
b) ciężki - PKP: o długości 580 m i ciężarze jednostkowym 55,34 kN/m;
c) lekki - PKP: o długości 305 m i ciężarze jednostkowym 23,7 kN/m.
Analizie poddano następujące typy nawierzchni:
a) nawierzchnia z podkładami typu Y i przytwierdzeniem S-15,;
b) nawierzchnia z podkładami typu Y i przytwierdzeniem CS-01,
c) nawierzchnia podsypkowa z podkładami wzdłużnymi, przytwierdzenia
ICOSTRUN-03 (rozstaw przytwierdzeń co 0,75 m);
d) Nawierzchnia bezpodsypkowa z podkładami wzdłużnymi, przytwierdzenia
ICOSTRUN-03 (rozstaw przytwierdzeń co 0,75 m);
e) nawierzchnia z podkładami PS-94, przytwierdzenia CS -03 (rozstaw przytwierdzeń co 0,6 m),
f) nawierzchnia z podkładami PS-94, przytwierdzenia CS -03 (rozstaw przytwierdzeń co 0,6 m).
Każdą z nawierzchni scharakteryzowano odpowiednimi parametrami (głównie
na podstawie badań laboratoryjnych [5] oraz innych prac tam cytowanych). Dla
każdej z nawierzchni określono zastępczą sztywność podsypki i podtorza przyjętą
na podstawie danych eksperymentalnych. Sztywność przytwierdzenia oraz współczynnik tłumienia wiskotycznego (w kierunku pionowym, poprzecznym i wzdłużnym) wyznaczone zostały w warunkach laboratoryjnych (por. [5]). Każdy rodzaj
nawierzchni charakteryzował się inną masą (podkłady wypełnione podsypką i dodatkowo wraz ze stowarzyszoną masą podsypki) oraz powierzchnią pod podsypką.
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3.	Modele teoretyczne – analizy dynamiczne przy obciążeniu nieinercyjnym
3.1. Linia ugięcia szyny
Do obliczeń przyjęto model toru, jako belki na sprężystym podłożu bez tłumienia, obciążonej symetrycznie względem osi toru. Przy takich założeniach rozważano jedną szynę, której właściwości zostały określone przez moduł Younga E
i moment bezwładności I.
Ekwiwalentną sztywność podłoża podkładów obliczono przy założeniach, że
zginanie podkładu ma znikomy wpływ na sztywność układu, korzystając ze wzoru:
(1)

gdzie:
A – powierzchnia połowy spodu podkładu,
Ce – moduł podłoża podkładów [MN/m3].
Sztywność jednostkową podłoża szyny wyznaczymy ze wzoru:

(2)

gdzie:
ke – ekwiwalentna sztywność podłoża szyny, wyznaczana ze znanych wartości kr
oraz kf - jako sprężyn równoległych,
ls – oznacza rozstaw podkładów.

Jeżeli założymy, że obciążeniem toru (szyny) jest jedna siła P=1, poruszająca się
ze stałą prędkością v, a właściwości toru są stałe na długości, to uzyskamy znane
równanie ugięcia:
gdzie:
EI – sztywność zginania szyny [Nm2],
m– masa jednostkowa toru [kg/m],
d – dystrybucja Diraca (x – położenie siły w chwili t).
W układzie związanym z poruszającą się siłą
oznaczenia:

x

(3)

= x – vt oraz wprowadzając
(4)
(5)

50

Błaszkiewicz D. K., Włodzimierz Czyczuła W.

otrzymamy rozwiązanie stacjonarne w postaci:
(6)
i rozwiązanie jest symetryczne względem punktu x = 0.
W równaniu (6) symbol y1 oznacza czynnik dynamiczny toru bez nierówności
i bez tłumienia i ma postać:
(7)
3.2. Rozkład linii ugięcia szyny w szeregu Fouriera
Następnym krokiem analizy był rozkład linii ugięcia szyny w szereg Fouriera; w ogólności jest to pełny szereg, z wartością stałą oraz składnikami
sinusowymi i cosinusowymi. Analizy numeryczne pokazały, że zgodność linii
ugięcia z rozwinięciem (na poziomie dziesiątych promila wartości maksymalnych), przy obciążeniu lokomotywą EP-09, zapewnia uwzględnienie około 150
wyrazów szeregu. Jeśli całkowitą długość linii ugięcia, którą przyjmujemy do
analizy (rozstaw skrajnych osi taboru powiększony o około 5 m przed i około
5 m za pociągiem) oznaczymy przez LC, to poszczególne częstości rozwinięcia
w szereg mają postać:
(8)
gdzie:
i = 1,.., n – kolejny składnik rozwinięcia w szereg (oprócz stałego składnika),
n – liczba wyrazów, uwzględnionych w analizie.
3.3. Drgania podkładu
W obliczeniach jako stałe przyjęto właściwości nawierzchni wzdłuż toru, natomiast każdorazowo, w zależności od typu nawierzchni, przyjmowano parametry
opisujące właściwości podkładu.
Przyjęto, że dynamiczna linia ugięcia szyny, jest wymuszeniem kinematycznym
drgań podkładu jako ciało o jednym stopniu swobody.
Na rysunku 3.1 przedstawiono schemat podkładu jako ciała o jednym stopniu
swobody.
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Rys. 1. Schemat podkładu jako ciała o jednym stopniu swobody

Mając daną stacjonarną linię ugięcia i jej rozwinięcie w szereg Fouriera, przy
podstawieniu:
(9)
gdzie:
v [m/s] – prędkość pociągu,
Ωi – jak we wzorze (8),
uzyskano poszczególne składowe rozwinięcia w szereg linii ugięcia szyny yr(t) jako
wymuszenia kinematycznego drgań podkładu yp(t). Więz (kr, cr) określa sprężyste
i tłumiące właściwości przytwierdzenia, a więz (kp, cp) opisuje sprężyste i tłumiące
właściwości podłoża podkładów. Masa mp przedstawia odpowiednią masę podkładu
oraz masę stowarzyszoną podsypki (przypadającą na jedną szynę), która aktywnie
uczestniczy w drganiach podkładu. Jest to masa skupiona, w przeciwieństwie do
jednostkowej masy m, występującej w równaniu ugięcia szyny. Równanie ruchu
ma postać:
(10)
Równanie to można napisać także w innej formie:
(11)
Jeśli wymuszenie drgań podkładu ma postać:
(12)
to odpowiedź podkładu można przedstawić w formie:
(13)
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gdzie:
(14a)
(14b)
a stała w rozwinięciu drgań szyny przenosi się następująco:
(15)

4. Wyznaczenie drgań podkładów
Dla każdego z typów nawierzchni, w zależności od przyjętej sztywności podsypki i prędkości pociągu, wyznaczono przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia
podkładów. Na wykresach 1-6 pokazano maksymalne wartości wymienionych parametrów drgań podkładów, uzyskane dla pociągu poruszającego się z prędkością
V = 150 km/h w kierunku pionowym i poprzecznym. Na wykresach 7-9 pokazano maksymalną różnicę przemieszczeń szyny i podkładu przy obciążeniu pociągiem ciężkim kolei DB, ciężkim PKP oraz lekkim PKP w kierunku wzdłużnym.
4.1. Kierunek pionowy

Wykres 1. Prędkość przemieszczeń podkładów w kierunku pionowym różnych typów nawierzchni
dla prędkości 150 km/h
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Wykres 2. Prędkość drgań podkładów w kierunku pionowym różnych typów nawierzchni
dla prędkości 150 km/h

Wykres 3. Wartości przyspieszenia podkładów w kierunku pionowym różnych typów nawierzchni
dla prędkości 150 km/h

4.2. Kierunek poprzeczny

Wykres 4. Prędkość przemieszczeń podkładów w kierunku poprzecznym różnych typów nawierzchni
dla prędkości 150 km/h
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Wykres 5. Prędkość drgań podkładów w kierunku poprzecznym różnych typów nawierzchni
dla prędkości 150 km/h

Wykres 6. Wartości przyspieszenia podkładów w kierunku poprzecznym różnych typów nawierzchni
dla prędkości 150 km/h

4.3. Kierunek wzdłużny

Wykres 7. Maksymalna różnica przemieszczeń szyny i podkładu przy obciążeniu
pociągiem ciężkim kolei DB

Ocena wpływu konstrukcji nawierzchni na parametry jej drgań...

55

Wykres 8. Maksymalna różnica przemieszczeń szyny i podkładu przy obciążeniu
pociągiem ciężkim kolei PKP

Wykres 9. Maksymalna różnica przemieszczeń szyny i podkładu przy obciążeniu
pociągiem lekkim kolei PKP

5. Analiza wyników i podsumowanie
Jeśli przyjąć następujące kryteria oceny możliwości zastosowania nawierzchni
dla danego typu pociągu i jego prędkości (por.[5]):
1) przemieszczenie pionowe i poziome podkładów nie powinny przekraczać
wartości około 1 mm;
2) prędkość drgań podkładów nie powinna przekraczać wartości około
50 mm/s;
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3) przyspieszenie podkładów nie powinny przekraczać wartości około 10 m/s2;
4) różnica przemieszczeń szyny i podkładu przy obciążeniach wzdłużnych nie
powinna przekraczać granicznej wartości, mogącej spowodować trwałe
przemieszczenie szyny względem podkładu,
to – w odniesieniu do lokomotywy EP-09 i prędkości 150 km/h oraz możliwości
ruchu ciężkich pociągów– można sformułować następujące spostrzeżenia:
1. Z uwagi na przemieszczenia pionowe pokładów, przy możliwym osłabieniu
sztywności pionowej podłoża, nawierzchnia z podkładami typu Y i przytwierdzeniami S-15 (a więc typowa nawierzchnia na podkładach stalowych
typu Y) oraz nawierzchnia z podkładami wzdłużnymi WZA w podsypce
nie spełniają postawionego kryterium. Należy tu jednak zwrócić uwagę,
iż sposób oceny nawierzchni wykonany został w sposób ogólny i wymaga
dalszego doskonalenia.
2. Z uwagi na przemieszczenia poziome i możliwe osłabienie sztywności podłoża nawierzchnia na podkładach typu PS-94 z przytwierdzeniami CS-03
(modyfikacja przytwierdzenia SB) nie powinna być zastosowana przy prędkości 150 km/h, chyba, że oddziaływania poziome będą istotnie niższe od
obliczeniowych.
3. Z uwagi na pozostałe parametry drgań, tzn. prędkości drgań podkładów
oraz ich przyspieszenia, wszystkie badane typy konstrukcji nawierzchni
mogą być zastosowane przy ruchu pociągów z prędkościami do 150 km/h
i naciskami osi, porównywalnymi z naciskami lokomotywy EP-09. Dotyczy
to również możliwości wystąpienia trwałych przemieszczeń szyn względem
podkładów przy hamowaniu ciężkich pociągów.
Z pełnego zakresu obliczeń wynika, że nawierzchnia niekonwencjonalna LONGASF z podkładami wzdłużnymi typu WZA i przytwierdzeniami typu ICOSTRUN-02 (a nie jak przyjęto w obliczeniach podstawowych ICOSTRUN-03) jest
szczególnie przydatna na liniach kolejowych przy ruchu pociągów 250-300 km/h,
a także w przypadku hamowania ciężkich pociągów. Te same spostrzeżenia można odnieść do nawierzchni z podkładami typu PS-08 i przytwierdzeniem ICOSTRUN-02. Natomiast typowa nawierzchnia na podkładach PS-94 lub PS-93
z przytwierdzeniem typu SB, w odniesieniu do dużych prędkości pociągów, wymaga doskonalenia. Rozważane nawierzchnie na podkładach stalowych typu Y
i V mają zastosowanie na liniach o prędkościach poniżej 150 km/h, gdzie mogą
być z powodzeniem zastosowane, także w łukach o małych promieniach i dużych pochyleniach niwelety (por. Czyczuła W., Tor bezstykowy, 2002). Podkłady te charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami w kierunku poprzecznym
(przemieszczenie, prędkość drgań oraz przyspieszenie podkładu) oraz wzdłużnym
– najmniejsza różnica przemieszczeń szyny i podkładu przy obciążeniu poszczególnymi pociągami.
Dalsze prace w zakresie modelowania nawierzchni powinny być ukierunkowane na:
- wdrożenie nowych i innowacyjnych konstrukcji nawierzchni,
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- badania eksploatacyjne przy ruchu pociągów dużej prędkości, doskonalenie
modeli obliczeniowych, w tym zastosowania modeli inercyjnych,
- doskonalenie konstrukcji nawierzchni, zwłaszcza w odniesieniu do systemów przytwierdzeń i konstrukcji podkładów,
- doskonalenie kryterium oceny przydatności danego typu nawierzchni do
danej prędkości pociągów, co rozważano także w pracy [5].
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Streszczenie. Artykuł poświęcony jest przeglądowi zjawisk, które powinny zainteresować
ekspertów oraz inżynierów i kadrę menadżerską kolei dużych prędkości. Zjawiska dynamiczne
występujące w oddziaływaniu pojazdów szynowych dużych prędkości z torem są złożone i z tego
względu znane jedynie niewielu z ww. W pracy zasygnalizowane zostały wybrane wyniki badań
eksperymentalnych przeprowadzone na rzeczywistym układzie pojazd-tor oraz wyniki badań teoretycznych i numerycznych. Wyniki analizy wskazują na duże znaczenie znajomości tych zjawisk,
gdyż mają one wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróży oraz koszty utrzymania linii kolejowych
a w szczególności linii dużych prędkości.
Słowa kluczowe: dynamika, koleje dużych prędkości, oddziaływanie pojazdu szynowego
z torem

1. Wstęp
Eksploatacja budowanych torów i pojazdów w warunkach zwiększonych wymagań użytkowych, związanych ze wzrostem prędkości, obciążenia, zmusza do
uwzględnienia efektów dynamicznych oddziaływania pojazd szynowy – tor w zakresie wyższych częstotliwości. Wzrost prędkości jazdy pojazdów oraz wykorzystywanie nowych technologii wymaga uwzględniania różnorodnych zjawisk dynamicznych.
Jednym z ważnych elementów są obowiązujące jeszcze przepisy bezpieczeństwa oparte na kryterium relacji sił Y/Q, które wynikają z zależności statycznych
w układzie koło-szyna [1]. Rozpowszechnienie faktów związanych z wynikami
badań dynamicznych dotyczących procesów wykolejenia jest zarówno ważne jak
i niezbędne [2-4]. Kryteria Y/Q szeroko stosowane w kolejnictwie są dotychczas
jednym z najważniejszych kryteriów systemu bezpieczeństwa pojazdów szynowych.
1

Wkład procentowy poszczególnych autorów: Bogacz R. 50%, Czyczuła W. 50%.
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Innym zagadnieniem, na które do niedawna był brak jednolitego poglądu, jest
problem poprawnego doboru twardości układu koło/szyna, ze względu na minimalizację zużycia kół i szyn kolejowych, a także wpływu twardości kół na degradacje
toru. Fakt ten był przedmiotem dyskusji, która odbyła się podczas Konferencji zorganizowanej w Zakopanem w 2011 roku „Nowoczasne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie”. Wykazano wówczas, że koła produkowane przez Amsted Rail, tzw. „koła Griffin’a” pomimo wyższej twardości nie zniszczą bardziej szyn
(torów) PLK aniżeli europejskie koła niższej twardości używane w kraju, a nawet
zmniejszają zużycie kół i szyn i to ponad trzykrotnie. Wyniki badań eksperymentalnych podane zostały w pracy [5].
Następnym błędnym poglądem, który można znaleźć w podręcznikach dotyczących kolejnictwa, jest nadal powszechne mniemanie, że zagadnienia dynamiczne
są trudne do analizy, więc można zagadnienie uprościć przyjmując, że nadwyżka
dynamiczna wynosi 15-25% obciążenia statycznego. Zatem wystarczy ograniczyć
analizę do statyki. Niekiedy przyjmowano nadwyżkę dynamiczną w wysokości
30% obciążenia statycznego. Dopiero umożliwienie pomiarów szybkozmiennych
pozwoliło na potwierdzenie doświadczalnej analizy teoretycznej, z której wynikało,
że nadwyżka dynamiczna w przypadku okresowego rozkładu podkładów podpierających szyny klasycznym węzłem przytwierdzenia - nadwyżka może być nawet
ośmiokrotnie większa od statycznej [6].
Wymienimy jeszcze kilka zjawisk, których inżynierowie kolejnictwa nie znają
dotychczas dostatecznie dobrze. Należą do nich faliste zużycie szyn, określane jako
korugacje i fale poślizgowe. Tego typu nierównomierne zużycie szyn nie było praktycznie rozpoznane w kraju jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. Niektórzy
badacze znali zjawisko falistości szyn z literatury i sądzili, że występuje ono tylko
w Europie Zachodniej. Zjawisko zostało już częściowo poznane, ale przyczyny powstawania i rozwoju są nadal w pełni nieznane [7]. Warto zauważyć, że usuwanie
korugacji przez specjalistyczne szlifowanie jest zabiegiem kosztownym. Podobne
zjawisko występuje na kołach. Jest ono w naturalny sposób usuwane przez hamulce
klockowe lub przetaczanie. Tu możemy dodać, że po szlifowaniu pozostaje okresowy rozkład naprężeń własnych w szynach, co powoduje znacznie szybszy rozwój
falistości, aniżeli w szynach nowych. Podobne, a nawet większe problemy stwarzają
fale o większej długości na powierzchniach tocznych kół, nazywane poligonalizacją
[8, 9].
Do zrozumienia zjawisk powstawania wyżej opisanych nierówności potrzebna jest m.in. podstawowa wiedza dotycząca propagacji fal w ośrodkach ciągłych.
Znajomość propagacji fal bieżących w ośrodkach dyspersyjnych generowanych
przez ruchome źródła [10] oraz przez ruchome i oscylujące źródła generujące fale
z uwzględnieniem prędkości grupowej tych fal [11], pozwala na wyjaśnienie zachodzących zjawisk w strukturach ciągłych nieograniczonych. Jeżeli jednak uwzględnimy ponad to przestrzenną okresowość struktury, w której propagują się fale, są
to: okresowe podparcie szyn lub torów, (estakady), okresowość kół i cykliczność,
taka wiedza umożliwia określenie parametrów zapewniających istnienie pasm za-
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nikania lub eliminację pasm przenoszenia badanej struktury periodycznej [12, 13].
Wybrane aspekty wyżej omawianych zagadnień przedstawimy w niniejszej pracy.
2. Modelowanie w badaniach teoretycznych
Aby opisać globalne oddziaływanie układu pojazd-tor możemy założyć, że rozważany układ jest nieskończony. Zaniedbujemy wówczas oddziaływanie początku
i końca pociągu, co możemy częściowo oszacować badając obciążenie rozłożone na
zadanym odcinku wykorzystując superpozycję funkcji Heviside’a w rozwiązaniu
uzyskanym w sposób, który podany został w pracy [10]. Problem stateczności
ruchu układów nieskończonej długości podano m.in. w [14].
Proponowany sposób modelowania jest wprawdzie uproszczony, gdyż nie
uwzględnia sprzężeń – poprzeczno-wzdłużnych, ale umożliwia uwzględnienie zagadnienia nieliniowości oddziaływania oraz jej wpływ na parametry krytyczne rozważanych układów [14].
Odmienny, dyskretny sposób modelowania układu pojazd szynowy – tor został
przedstawiony na rysunku 2. Pomimo uproszczenia związanego z przyjęciem belki
o nieskończonej długości uwzględnia się zaburzenia (fale) wywołane przez inne
oscylatory lub inne punkty oddziaływania oscylatora dwupunktowego modelującego np. wózek.

Rys. 1. Nieskończony układ belki i gęsto rozłożonych oscylatorów oddziałujący z belką
na sprężystym podłożu (przypadek pionowy)

Ten sposób modelowania wymaga poprawnego rozwiązania uogólnionego zagadnienia Mathews’a, dotyczącego oddziaływania ruchomego oscylującego obciążenia skupionego na układ ciągły z uwzględnieniem lub bez uwzględnienia okresowej struktury toru. Tak sformułowane zagadnienie z wykorzystaniem techniki
podanej w [11-13] zostało przedstawione w pracy [15]. Szczegółową analizę stateczności w przypadku układu nieliniowego przedstawionego na rysunku 2 podano m.in. w pracy [16].
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Rys. 2. Nieskończone układy modelujące dyskretne oddziaływanie układu toru z pojazdem
(oddziaływanie pionowe)

Przypadek modelowania toru dwoma belkami oddziałującymi z okresowo
ułożonymi podkładami wymuszonymi ruchomymi, oscylującymi siłami z przesunięciem fazowym został przedstawiony na rysunku 3. Modelowanie układu
z uwzględnieniem okresowego rozkładu w przestrzeni wymaga analitycznego
uzyskania rozwiązania z zastosowaniem teorii Floquet’a, a następnie rozwiązanie
zagadnienia poszukując rozwiązania w postaci całkowej o postaci:
(1)
gdzie:
W - przemieszczenie,
X - zmienna przestrzenna,
l – zespolona liczba falowa,
W - bezwymiarowa częstość,
t - bezwymiarowy czas,
i – urojona jednostka.
Dodatkowe utrudnienie powoduje uwzględnienie podatności podkładów.
Upraszczając zagadnienie i rozważając problem pojedynczej, okresowo podpartej belki możemy analizować propagację zaburzeń w szynie przed poruszającą się
i oscylującą siłą oraz za źródłem zaburzeń.
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Rys. 3. Modelowanie toru, jako układy dwóch okresowo podpartych belek z uwzględnieniem ruchomego
oscylującego obciążenia z przesunięciem fazowym.

3. Wybrane wyniki badań

Na rysunku 4 możemy zobaczyć przemieszczenia belki na sprężystym podłożu modelującym szynę lub tor w zależności od odległości od źródła zaburzeń
i częstości W(x,W).

Rys 4. Przemieszczenia belki na sprężystym podłożu w funkcji odległości od źródła i częstości

Na rysunku tym widzimy, że w przypadku braku tłumienia, przemieszczenia
również zanikają w miarę wzrostu odległości od źródła harmonicznego wymuszenia tworząc zanikającą falę stojącą.
Jednak w przypadku wymuszenia o częstości większej od częstości drgań własnych wzbudzane są fale biegnące od źródła, które nie zanikają. Wraz z dalszym
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wzrostem częstości maleje amplituda tych fal i ich długość. Ilustracje pasm przenoszenia i pasm zanikania w torze wymuszonym siłą oscylującą pomiędzy podkładami podajemy na rys. 5. Przypadek zanikania fal w układzie idealnie sprężystym
otrzymujemy również w przypadku układu okresowego w przestrzeni. Efekt podobny do silnego tłumienia z dyssypacją energii powodujemy przy zadanej przestrzennej okresowości w zakresie częstotliwości, którą nazywamy pasmem zanikania. Przykład propagacji zaburzeń w pasmach zanikania i pasmach przenoszenia
przedstawiamy na rysunku 5. Nadmienimy, że w przypadku struktury okresowej
idealnie sprężystej, struktura okresowa nie stanowi przeszkody propagującym się
falom. Fale nie zanikają. W analizowanym przypadku różnica częstotliwości wynosi 10 Hz, ale podobna jakościowa różnica propagacji zaburzeń może wystąpić
przy znacznie mniejszej różnicy częstotliwości. Istotne jest tylko to, aby pomiędzy
obu częstotliwościami wymuszenia znajdowała się granica między pasmem przenoszenia i pasmem zanikania. W realnym torze przypadek pasma przenoszenia
jest niekorzystny. Zaburzenia generowane przez każdy zestaw kołowy oddziałują
wówczas znacznie intensywniej na sąsiadujące zestawy pojazdu szynowego, a także
na wiele więcej węzłów przytwierdzenia aniżeli w paśmie zanikania. Aby przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom występującym w układach o strukturze okresowej stosuje się efekt odstrojenia „mistuning”.

Rys. 5. Pasmo przenoszenia i pasmo zanikania w okresowej strukturze toru wymuszonego oscylującą
siłą. Przemieszczenia szyn w kolejnych chwilach czasu: t=0, T/8, T/4 i 3T/8
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Przemieszczenia szyny w przypadku ruchomego oscylującego obciążenia w poszczególnych chwilach oscylacji o okresie T podano na rysunku 6. Są to chwile
t=0, T/8, T/4 i 3T/8. Możemy zauważyć znacznie mniejsze przemieszczenia przed
źródłem zaburzeń aniżeli za nim. Jest to związane z faktem, że z uwagi na efekt
Dopplera struktura przed źródłem ma inną długość komórki aniżeli za poruszającym się źródłem. Można lepiej zrozumieć rozważane zjawisko badając przemieszczenia w paśmie przenoszenia i paśmie zanikania.
Efekt Dopplera powoduje, że poruszając się w kierunku źródła fali odbieramy
falę jako krótszą od rzeczywistej, a oddalając się od źródła jako dłuższą od niej. Podobne zjawisko występuje w przepadku ruchu wzdłuż struktury okresowej. Okres
struktury przed źródłem wydaje się krótszy anieli w rzeczywistości, a za źródłem
dłuższy.

Rys 6. Przemieszczenia szyny w przypadku ruchomego oscylującego obciążenia
w chwilach t=0, T/8, T/4 i 3T/8

Poza tym istotną kwestią wpływającą na zmniejszenie amplitudy przed źródłem zaburzeń jest prędkość transportu energii określona przez prędkość grupową
fali w danej strukturze, określoną zależnością:
(2)
gdzie:
w- częstość,
k - liczba falowa.
Wyjaśnimy ten fakt na przykładzie belki na sprężystym podłożu.
Rozważmy równanie ruchu najbardziej uproszczonego modelu belki – belkę
Bernoulli’ego-Eulera na sprężystym podłożu:
(3)
EI w,xxxx + r w,tt + c w = P d (x -V t)
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gdzie:
EJ- sztywność,
r - gęstość masy,
c- stała sprężystości podłoża,
P- wartość siły poprzecznej,
d -funkcja Diraca,
x- współrzędna przestrzenna,
V- prędkość ruchu siły
t- czas.
Spełniając równanie (3) rozwiązaniem o postaci fali bieżącej, otrzymamy następującą zależność V= f(k):
(4)
EI k4- rk2V2+c =0
Ilustracja zależności (2) oraz (4) może być przedstawiona wykreślnie. Wykres
taki podano m.in. w pracy [17].
Jak wynika z relacji pomiędzy prędkością fazową i prędkością grupową przy
zadanej liczbie falowej danej zależnościami (2) i (4) w przypadku prędkości ruchu
V1 siły P, otrzymujemy dwie lub cztery rzeczywiste liczby falowe np.: długości fal
określonych liczbami falowymi k1 i k2.. Długość fali związana jest z liczbą falową
zależnością: l = 2p/k. Ze względu na fakt, że w przypadku fali o liczbie falowej k1
prędkość grupowa jest mniejsza od prędkości fazowej fali. Wynika z tego, że ta fala
dłuższa rozprzestrzenia się za siłą, a krótsza, której prędkość grupowa jest większa
od prędkości fazowej rozprzestrzenia się przed siłą. Moment zginający przed obciążeniem jest taki sam jak za obciążeniem, zatem amplituda fali krótszej (przed
źródłem) musi być mniejsza. Tłumaczy to też przebiegi ilustrowane na rys. 6.
4. Zagadnienie dynamiki toru prostego z podkładami klasycznymi innego typu i podkładami stalowymi typu „Y”
Badając cechy dynamiczne tego typu układów można zauważyć brak danych
dotyczących pomiaru parametru charakteryzującego sztywność węzła przytwierdzenia na obrót w płaszczyźnie XZ. Symulacje przeprowadzane z wykorzystaniem
parametrów węzła innego typu nie są w tym przypadku miarodajne, gdyż zaniżają
one częstości drgań własnych szyny.
a)
b)

Rys. 7. Schematy modelu toru z szyną przytwierdzoną klasycznie (a) i z węzłem sprężystego przytwierdzenia o dużym momencie gnącym szynę (b)

WYBRANE ZAGADNIENIA DYNAMIKI KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI, PRZEGLĄD...

67

Uwzględnienie momentu zginającego szynę w węźle sprężystego przytwierdzenia jest wskazane w przypadku odpowiedniej jego konstrukcji oraz dużego momentu bezwładności podkładu Iyy lub dużej powierzchni oddziaływania podkładu
z podsypką, co zwiększa moment oporu na obrót względem osi Y, podobnie jak
w przypadku podkładów typu „Y”.

Rys. 8. Porównanie podkładów z pojedynczym i podwójnym węzłem przytwierdzenia.

W przypadku toru z podkładami typu „Y” wykorzystujemy przesunięcie fazowe w oddziaływaniu z drugą szyna, co działa w dużym stopniu przeciw synchronizacji przemieszczeń w obu szynach pomimo takiej samej częstości podstawowego
okresu drgań. Wykażemy, że dzięki przerwom w naprzemiennym oddziaływaniu
podkładów typu „Y” osiągamy zaburzenie dwuokresowego charakteru wymuszenia kinematycznego zależnego od prędkości jazdy i momentu bezwładności zestawu kołowego, co jest pozytywne z dynamicznego punktu widzenia. Wyniki badań
podane zostały w kilku publikacjach m. in. w pracy [18].

Rys 9. Schemat stalowego podkładu typu „Y”

Rys. 10. Porównanie ugięć szyny mocowanej do podkładu klasycznego i podkładu typu „Y” w odległości
120 cm przed zestawem kołowym, [18]
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Z wyżej podanych wyników badań można wywnioskować, że pozytywne cechy
podkładów typu „Y” można uzyskać stosując je na szlakach o średnich prędkościach, co uwarunkowane jest decyzjami administracyjnymi. Z porównania przemieszczeń szyn podanego na rysunku 10, przy prędkości 40 m/sek (120 cm przed
źródłem obciążenia), jak i z dokonanych pomiarów wynikają istotne zalety tego
typu podkładów. Inne metody odstrojenia osiągamy stosując prawie proste podkłady ułożone pod określonymi kątami do szyn (rys. 11) lub proste podkłady prostopadłe do szyn ułożone dwuokresowo, trójokresowo lub stochastycznie.
Na rysunku 11 przedstawiono przypadek toru, w którym co drugi podkład jest
prostopadły do szyn, a pomiędzy nimi układamy podkłady skręcone naprzemiennie w kierunku dodatnim i ujemnym. Poza skręceniem możemy zaburzyć odległości pomiędzy poszczególnymi podkładami przyjmując dodatkowo różne odległości
pomiędzy prostopadłymi podkładami. W przypadku przyjęcia tylko obrotu co
drugiego podkładu np. odległość „1” przyjmiemy równą 57,5 cm a odległość „2”
równą 65 cm, otrzymamy zaburzenie częstotliwości wzbudzonych drgań podanej
na rysunku 13.

Rys. 11. Ułożenie podkładów z zaburzeniem prostopadłości do szyny i odległości

Rys. 12. Rozkład częstotliwości FFT podczas przejazdu po torze z podkładami klasycznymi
z prędkością 30, 100, 150, 200 i 250 km/godz.
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Rys. 13. Rozkład częstotliwości FFT podczas przejazdu po torze z podkładami ilustrowanymi
na rys. 11 z prędkością 30, 100, 150, 200 i 250 km/godz.

Z rozkładów przedstawionych na rysunku 13 widać, że w przypadku niskich
prędkości przejazdu zaburzenie ułożenia podkładów ma nieistotny wpływ na zaburzenie częstotliwości wzbudzanych drgań, podczas gdy przy wysokich prędkościach jazdy (200 i 250 km/godz.) zaburzenie jest istotne.
5. Faliste użycie szyn w łukach. Fale poślizgowe
Mając na uwadze dynamiczne oddziaływanie koła z szyną o zużyciu falistym
zwanym falami poślizgowymi występującym w torach zakrzywionych na odciążonej szynie wykorzystano wyznaczone uprzednio parametry kół do oceny zależności przeciążeń dynamicznych (mających wpływ na degradację toru), analizując
wymienione uprzednio rodzaje kół. Podane w [19, 20] wyniki symulacji wskazują,
że nawet przy małej amplitudzie korugacji (0,030 mm) i małej prędkości (50 km/
godz.) następuje istotny, wynoszący ponad 100% wzrost dynamicznych sił kontaktowych. Maksymalny wzrost sił występuje w przypadku miękkich kół monoblokowych, kuto-walcowanych UIC.
W celu wykazania istotnych przyczyn generowania i rozwoju korugacji dokonano badań symulacyjnych układu koło – szyna, wykazując, że nawet w przypadku niewielkiej amplitudy fali sięgającej 0,010 mm oraz niewielkiej prędkości
jazdy wynoszącej 50 km/godz. następuje odrywanie się koła od szyny, czego następstwem jest uderzenie – a więc dynamiczny proces, który został zilustrowany
w pracy [20].
Metoda ograniczenia drgań samowzbudnych wywołanych tarciem zostało wykazane zarówno teoretycznie, m. in. w [21] jak i symulacyjnie i doświadczalnie np.
[22, 23].
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W pracy tej wykazano, że z pomocą dodatkowego wymuszenia można w istotny sposób obniżyć amplitudę drgań samowzbudnych generowanych tarciem. Nad
zastosowaniem tej metody do ograniczenia rozwoju fal poślizgowych (korugacji
powstających na odciążonej szynie w łukach) trwają nadal intensywne prace badawcze.
6. Podsumowanie
W pracy przedstawiony został przegląd i krótki opis z podaniem literatury
dotyczącej istotnych zjawisk, które powinny być znane ekspertom i kadrze inżynierskiej zajmującej się tematyką transportu szynowego, a w szczególności pojazdów dużej prędkości. Zjawiska dynamiczne związane z oddziaływaniem pojazdów
szynowych dużej prędkości z torem są złożone i prawdopodobnie z tego względu
powszechnie nieznane. W pracy zasygnalizowane zostały wybrane wyniki badań
teoretycznych, numerycznych i eksperymentalnych, przeprowadzone na obiekcie
rzeczywistym lub symulującym układ pojazd-tor [24]. Uwzględniając fakt, że
temat poprawnego doboru twardości układu koło/szyna pod kątem minimalizacji zużycia kół i szyn kolejowych, wpływu twardości kół na degradacje toru [25]
i zagadnień pokrewnych budził zainteresowanie podczas dyskusji na konferencjach
oraz spotkaniach naukowych i branżowych pracę zaopatrzono w poszerzony przegląd literatury.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono koncepcję i wyniki podstawowych obliczeń niekonwencjonalnej konstrukcji nawierzchni LONGASF, która może być zastosowana zarówno na liniach kolejowych, jak i w sieciach tramwajowych. W odniesieniu do nawierzchni kolejowych, jako
podłoże prefabrykowanych podkładów wzdłużnych można zastosować typowe konstrukcje drogowe
- asfaltobeton. Omówiono konstrukcję nawierzchni. Przedstawiono metodykę badań.
Słowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, podłoże asfaltowe, podkłady wzdłużne, modelowanie statyczne i dynamiczne

1. Niekonwencjonalne nawierzchnie kolejowe
Rozwój i upowszechnienie konstrukcji niekonwencjonalnych nawierzchni kolejowych związany jest głównie z potrzebą zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury kolejowej. Rodzi się pytanie, czy stosowana do tej pory nawierzchnia
podsypkowa jest rozwiązaniem racjonalnym, a istniejące do tej pory nawierzchnie
niekonwencjonalne spełniają warunek obniżenia kosztów ich wykonania i utrzymania.
Niekonwencjonalnymi nawierzchniami kolejowymi przyjęto nazywać konstrukcje, które w odróżnieniu od rozwiązań klasycznych pozbawione są warstwy
podsypki, a podłoże składa się zazwyczaj z kilku warstw wykonanych z gruntu
stabilizowanego hydraulicznie, mieszanki bitumicznej lub kompozytu gruntowo-cementowego. Podłożem może by również konstrukcja w postaci płyty betonowej
prefabrykowanej lub wykonywanej bezpośrednio w miejscu układania nawierzchni oraz konstrukcja obiektu inżynieryjnego [2].
Nawierzchnie bezpodsypkowe stosowane są w ograniczonym zakresie, przeważnie w obiektach inżynieryjnych na długości strefy przejściowej, jak również na
odcinkach toru w obrębie stacji i przystanków, w strefach przyśpieszonej degradacji
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Czyczuła W. 50%, Urbanek M. 50%. Obliczenia numeryczne
przy użyciu programów i procedur obliczeniowych wykonał mgr inż. Dariusz Kudła
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podsypki.W tego typu konstrukcjach stosowane są materiały o ściśle określonej
sprężystości mieszczącej się w wąskim przedziale tolerancji i zachowujące swe własności w warunkach dużych obciążeń dynamicznych w celu uzyskania wymaganej
sprężystości i tłumienia.
Projektowanie nawierzchni niekonwencjonalnej o wielowarstwowej konstrukcji wymaga takiego doboru materiału i grubości poszczególnych warstw, aby konstrukcja pracowała w zakresie odkształceń sprężystych. Do projektowania wykorzystać można doświadczenia i metody stosowane przy ocenie nośności dróg samochodowych, gdzie posługiwano się takimi wskaźnikami, jak CBR, moduł sprężystości gruntu podłoża, współczynniki podatności i moduły odkształcenia podłoża.

1 – szyna, 2 – przytwierdzenie typu Vossloh 300, 3 – podkład betonowy
A – warstwa nośna z betonu, B – nośna warstwa z materiałów bitumicznych, C – warstwa nośna z materiału stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym, D – warstwa przeciwmrozowa, E – podtorze gruntowe

Rys. 1. Zasada wymiarowania wielowarstwowej nawierzchni bezpodsypkowej przyjęta przez
koleje niemieckie [2]

Niekonwencjonalna konstrukcja drogi szynowej składa się przeważnie z:
• właściwej nawierzchni (szyna, przytwierdzenie, podkład, punktowe podparcie szyny lub podparcie ciągłe płytą betonową, betonową warstwą),
• podłoża obejmującego podtorze w postaci warstw ochronnych, w tym górnej warstwy przeciwmrozowej oraz niezwiązanej warstwy nośnej z gruntu
zagęszczonego lub niesortu, spoczywającej na gruncie rodzimym [1].
Przykład schematycznego podziału stosowanych obecnie konstrukcji niekonwencjonalnych pokazano na poniższym rys. 2.
Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza badania kolei niemieckich, doprowadziły do ustalenia pewnych wymogów odnoszących się do konstrukcji nawierzchni
niekonwencjonalnych i zasad ich stosowania.[2]. Układanie nawierzchni niekonwencjonalnych bezpodsypkowych uzasadniane jest przede wszystkim, co najmniej
dziesięciokrotnym zmniejszeniem kosztów utrzymania, większą statecznością
położenia toru oraz możliwościami zmniejszenia wymiarów konstrukcji w tunelach i obiektach inżynieryjnych, co umożliwia zwiększenie skrajni i przekrojów
poprzecznych w tunelach i na mostach.
Układanie nawierzchni niekonwencjonalnych, zwłaszcza na liniach dużych
prędkości, związane jest z koniecznością przestrzegania bardzo ostrych wymagań
technicznych i technologicznych. Zwłaszcza bardzo ważne jest spełnienie warun-
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ków dotyczących jakości podtorza i podłoża gruntowego. Również niezwykle
utrudnione jest usuwanie skutków ewentualnych awarii.
2. Prefabrykowane podkłady wzdłużne na podłożu asfaltobetonowym
Zastosowanie prefabrykowanych podkładów wzdłużnych na podłożu asfaltowym mogłoby stanowić atrakcyjną ofertę w stosunku do wielu typów nawierzchni niekonwencjonalnych, takich jak Rheda-2000, płyty MaxBögla, czy typu ERS
i innych odmian tzw. nawierzchni płytowych, np. LVT.
Podkład wzdłużny typu WZA stanowi prefabrykowana belka żelbetowa lub
strunobetonowa. W kolejnictwie stosowane są podkłady ramowe, natomiast podkłady wzdłużne znane są z zastosowań w tzw. lekkich systemach transportu szynowego, np. w torowiskach tramwajowych, gdzie posadowione są na warstwie
tzw. chudego betonu. Idea zastosowania podkładów wzdłużnych w transporcie
szynowym nie jest nowa, natomiast w podkładzie WZA zaproponowano dwa rozwiązania oryginalne:
• podkłady te przeznaczone są do posadowienia na warstwie asfaltu lub podsypki, a zatem będą inaczej projektowane,
• łączenie podkładów będzie wykonywane za pomocą materiałów elastycznych wysokiej jakości, przy czym końce podkładów są ukosowane.

Rys. 3. Schemat ogólny podkładu wzdłużnego WZA

Rys. 4. Schemat ogólny przytwierdzenia ICOSTRUN-03, przeznaczonego do zastosowania
w podkładach wzdłużnych WZA
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Przyjęte przytwierdzenie ICOSTRUN-03 jest modyfikacją przytwierdzenia
ICOSTRUN-02, gdzie przyjęto podwójne pary łapek i podatną warstwę podszynową. Takie rozwiązanie powinno zapewnić wysoką wartość oporów wzdłużnych
(np. przy hamowaniu awaryjnym), a także odpowiednią elastyczność podłoża szynowego, zwłaszcza przy posadowieniu podkładów na podłożu asfaltowym.
W odniesieniu do nawierzchni kolejowych, jako podłoże podkładów wzdłużnych można zastosować typowe konstrukcje drogowe typu ciężkiego (KR5, KR6),
a w odniesieniu do linii metra i tramwajów – lżejsze typy nawierzchni, np. właściwe kategoriom ruchu KR3 i KR2.
3. Niekonwencjonalna nawierzchnia LONGASF
W typowych konstrukcjach niekonwencjonalnych eliminuje się warstwę podsypki (często także podkłady) zastępując te elementy nawierzchni płytą betonową (prefabrykowaną, np. konstrukcja Maxa Bögla) lub wylewaną na mokro (np.
Rheda-2000). Płyty nawierzchniowe posadowione są na warstwie tzw. chudego
betonu, a podłoże stanowi warstwa kruszywa i warstwa gruntu o odpowiedniej
nośności. Zastosowanie betonu wymaga długiego okresu dojrzewania (zarówno
w trakcie budowy jak i ewentualnych napraw).
Zastąpienie betonu cementowego przez asfaltobeton znacznie skraca czas budowy nawierzchni. Dlatego podbudowę nawierzchni LONGASF stanowi typowa
konstrukcja drogi samochodowej, na podłożu o odpowiedniej nośności układana
jest warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie, na której układana jest warstwa asfaltobetonu (bez warstwy ścieralnej).
Asfaltobeton, o ile nie jest poddany znacznym działaniom termicznym, stanowi
podłoże, które można bardzo szybko ułożyć oraz naprawić. Zazwyczaj – w odniesieniu
do transportu kolejowego lub szerzej - szynowego - stosowane jest podłoże betonowe.
Przy wylewaniu betonu na budowie wymagany jest długi okres dojrzewania. Nieliczne zastosowanie asfaltobetonu w kolejnictwie sprowadzają się do warstw ochronnych
podłoża bądź to konstrukcji takich jak firmy Railtec, gdzie na podłożu asfaltobetonowym układa się ciężkie podkłady betonowe lub podkłady stalowe typu Y.
W odróżnieniu od prób wykorzystania podbudowy asfaltowej do układania
podkładów poprzecznych, w konstrukcji LONGASF proponuje się zastosowanie
podpory podłużnej, których szerokość jest tak dobrana, aby obciążenia przekazywane na powierzchnię asfaltobetonu nie były większe od obciążeń jednostkowych
najcięższych samochodów.
Z uwagi na to, że nie ma możliwości uzyskania wyższej dokładności ułożenia asfaltu niż ± 1 cm, przewidziano zastosowanie warstwy wyrównawczej pod
podporami wzdłużnymi. Podpory wzdłużne są połączone poprzecznie łącznikami
stalowymi, a wzdłużnie warstwami elastycznymi.
W prefabrykowanych podporach wzdłużnych osadzone są gniazda przytwierdzeń (kotwy i nadlewy z materiału elastycznego). Przestrzeń pomiędzy podporami
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wzdłużnymi obu toków szynowych oraz na zewnątrz podpór jest pokryta warstwą
zasypki (np. tłucznia kolejowego po recyklingu). Zadaniem zasypki jest przede
wszystkim izolacja termiczna warstwy asfaltobetonu, a ponadto zasypka może pełnić funkcję stabilizacji położenia toru w kierunku poprzecznym. Istotę koncepcji
pokazano na rys. 5.

Rys. 5. Schemat ogólny nawierzchni LONGASF

4. Modele nawierzchni i ich analiza
W odniesieniu do nawierzchni typu LONGASF analizowano dwa modele fizyczne:
1) Model 3D, w którym - szyna, podkład wzdłużny, elementy przytwierdzenia
oraz wszystkie warstwy podłoża są modelowane jako ciała sprężyste, scharakteryzowane parametrami: moduł Younga- E oraz współczynnik Poissona
– u.
2) Model uproszczony [4], wykorzystywany w analizach dynamicznych:
• szyna jako belka o rzeczywistych charakterystykach: sztywność zginania
– EIz (kierunek pionowy) oraz EIy (kierunek poprzeczny), sztywność
wzdłużna – EA, gdzie: E – moduł Younga stali szynowej, Iż, Iy – momenty bezwładności w kierunku pionowym i poprzecznym do osi szyny,
A – pole powierzchni szyny,
• przytwierdzenie: więź sprężysto-lepka lub nieliniowa charakterystyka,
• podkład wzdłużny: belka, o charakterystykach jak szyna,
• podłoże podkładu wzdłużnego: więź sprężysto-lepka, wyznaczona na
podstawie danych doświadczalnych (dane uzyskane w badaniach laboratoryjnych i poligonowych, także w ramach niniejszego projektu rozwojowego),
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• masa jednostkowa podłoża szynowego: masa podkładu wzdłużnego +
masa stowarzyszona asfaltu i zasypki.
Wartości liczbowe parametrów modelu uproszczonego (parametry określone
na podstawie badań laboratoryjnych[7]):
• nawierzchnia bezpodsypkowa z podkładami wzdłużnymi, przytwierdzenia
ICOSTRUN-03 (rozstaw przytwierdzeń co 0,75 m),
• sztywność przytwierdzenia i współczynnik tłumienia wiskotycznego:
• kierunek poprzeczny: kr = 37 MN/m, cr = 3600 Ns/m;
• kierunek wzdłużny: kr = 46,8 MN/m, cr = 2600 Ns/m.
• kierunek pionowy: kr = 43,6 MN/m, cr = 1600 Ns/m
• inne parametry:
- masa podkładu (pod jedną szyną, na 1 m) mp = 866 kg
i 866+225 = 1091 kg (masa podkładu wraz ze stowarzyszoną masą
asfaltu oraz dodatkowo z podsypką),
- sztywność pionowa podbudowy, przy rozkładzie w asfalcie pod kątem
45 stopni: Ub = 67,5, 90, 135 i 180 MN/m2 (MN/m na metr bieżący podkładu wzdłużnego), tłumienie zasypki z tłucznia i podłoża
w kierunku pionowym, przypadające na 1 metr podkładu wzdłużnego:
cbj = 49 000 Ns/m (inaczej: Ns/m2),
- sztywność w kierunku poprzecznym (na metr bieżący), czyli: Up = 10 i
15 MN/m2 (pierwsza wartość odpowiada sztywności pionowej 67,5 i 90,
druga – 135 i 180), tłumienie podsypki i asfaltu (bardzo małe przemieszczenia), cbj = 5000 Ns/m2,
- parametry mechaniczne podkładu betonowego: Eb = 35000 MPa,
u = 0,17,
- parametry geometryczne podkładu: pole przekroju poprzecznego: Ab = 0,1125 m2, momenty bezwładności: Iż = 84375 cm4,
Iy = 126633 cm4.
Natomiast w odniesieniu do modelu 3D przyjęto standardowe stałe materiałowe (stal, beton, warstwa wyrównawcza, podłoże asfaltu), a w przypadku warstwy
asfaltu przyjęto moduł Younga o wartości Ea = 10 000 MPa; jest to najniższa
wartość modułu w przypadku, gdy temperatura asfaltu nie przekracza około 25 30 stopni, a utrzymanie tego zakresu temperatury gwarantuje zasypka o grubości
około 30 cm.
5. Uproszczony model teoretyczny analizy dynamicznej przy obciążeniu
nieinercyjnym - analiza pracy nawierzchni w płaszczyźnie pionowej
Wyniki przeprowadzonych obliczeń pokazano na rys. 6–9. Przedstawiono na
nich maksymalne ugięcia szyny i podkładów (skierowane w dół) oraz maksymalne wartości przemieszczeń, skierowane w górę (unoszenie) w przedziale modułu
sztywności podłoża asfaltu 75 – 250 MN/m3. W przypadku nawierzchni bezpod-
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sypkowej unoszenie podkładów poniżej wartości 0,3 mm, można uznać za dopuszczalne i nie mające wpływu na stabilność ich położenia w trakcie eksploatacji,
natomiast maksymalne ugięcia szyny poniżej 3 mm wskazują na konieczność doskonalenia konstrukcji, zwłaszcza przytwierdzenia.

Rys. 6. Wartość przemieszczeń dla nawierzchni LONGASF z podkładami wzdłużnymi, przytwierdzeniem ICOSTRUN-03 w zależności od prędkości pociągu dla C = 75 MN/m3

Rys. 7. Wartość przemieszczeń dla nawierzchni LONGASF z podkładami wzdłużnymi, przytwierdzeniem ICOSTRUN-03 w zależności od prędkości pociągu dla C = 100 MN/m3
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Rys. 8. Wartość przemieszczeń dla nawierzchni LONGASF z podkładami wzdłużnymi, przytwierdzeniem ICOSTRUN-03 w zależności od prędkości pociągu dla C = 150 MN/m3

Rys. 9. Wartość przemieszczeń dla nawierzchni LONGASF z podkładami wzdłużnymi, przytwierdzeniem ICOSTRUN-03 w zależności od prędkości pociągu dla C = 200 MN/m3
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6. Quasi statyczna analiza pracy nawierzchni i jej elementów przy użyciu
modeli numerycznych (systemu Autodesk Simulation Multiphysics)
- model 2D
Obliczenia przeprowadzono dla dwóch wariantów sztywności pionowej podłoża (131,5 i 196,9 kN/mm), przy stałej sztywności przytwierdzenia kr = 46,6 kN/
mm.

Rys. 10. Przemieszczenia pionowe dla kp = 131,25 kN/mm

Rys. 11. Przemieszczenia pionowe dla kp = 196,9 kN/mm

Porównując oba warianty dla różnego rodzaju posypki na rysunku 10 można zauważyć, że przemieszczenia pionowe osiągają maksymalną wartość dla
kp = 131,25 kN/mm równą 1,3234 mm, natomiast dla kp = 196,9 kN/mm
wynoszą 1,2460 mm.

82

Czyczuła W., Urbanek M.

Rys. 12. Porównanie przemieszczeń pionowych dla obu wariantów podsypki

7. Model 3d nawierzchni
Model stworzony programem autodesk simulation multiphysics na podstawie modelu laboratoryjnego, składa się z elementów zastępczych typu 3d (brick),
oraz siłownika (actuator), którego zadaniem jest dociśniecie łapki przytwierdzenia. Podłoże gruntowe (pod warstwą asfaltu) modelowane jest przez element typu
spring. Do obliczeń przyjęto bardzo słabe podłoże o współczynniku C = 75 MN/
m3. W modelu pominięto zasypkę.
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Rys. 13. Model nawierzchni stworzony w programie Autodesk Simulation Multiphysics

W celu uzyskania wpływu przytwierdzeń sąsiednich model został wydłużony,
co przedstawiono na rysunku 14.

Rys. 14. Model wydłużony nawierzchni stworzony w programie Autodesk Simulation Multiphysics
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Rys. 15. Przemieszczenia poziome modelu nawierzchni LONGASF

Maksymalne obliczone przemieszczenia poziome wynoszą 2,4392 mm.

Rys. 16. Przemieszczenia pionowe modelu nawierzchni LONGASF

Maksymalne obliczone przemieszczenia pionowe wynoszą 2,4335 mm.
Uzyskane wyniki pokazują, że przy bardzo słabym podłożu przemieszczenia
pionowe i poziome nawierzchni typu LONGASF nie przekroczą wartości około
2,5 mm.
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8. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych analiz teoretycznych i symulacji komputerowych należy stwierdzić, że badany typ nawierzchni wykazuje cechy wysokiego
standardu eksploatacyjnego.
Nawierzchnia LONGASF jest szczególnie przydatna na liniach dużej prędkości, choć przemieszczenia pionowe przy prędkości powyżej 200 km/h są zbyt duże
- wymaga to doskonalenia konstrukcji, zwłaszcza przytwierdzenia.
Z pełnego zakresu badań opisanych w sprawozdaniu merytorycznym z realizacji projektu rozwojowego „Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie
i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko“ [7], wynika ponadto, że nawierzchnia LONGASF jest również przydatna do zastosowania na liniach, gdzie występuje
wiele łuków poziomych oraz jest bardzo odporna na hamowanie ciężkich pociągów
towarowych i może być zastosowana na liniach o dużych naciskach osi.
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Streszczenie. Ciągi transportu szynowego stanowią jeden z najważniejszych czynników
prowadzących do właściwego rozwoju obszarów zurbanizowanych oraz ich prawidłowej ekspansji na tereny przyległe. Stanowi to racjonalną i pożądaną alternatywę dla powszechnego obecnie
w Polsce, niekorzystnego zjawiska niekontrolowanego „urban sprawlu”. W artykule przedstawiono
historyczne przykłady takich rozwiązań, w których droga żelazna stała się zalążkiem kierunku rozwoju miasta. Zestawiono podstawowe warunki, jakie transport szynowy musi spełniać, by
stać się osią przyrostu zabudowy. Wskazano również warunki funkcjonowania wydajnego ciągu
transportowego w słabo zagospodarowanym terenie. Rozważania podsumowano, podając przykład
proponowanego odtworzenia ciągu transportu szynowego dla obsługi komunikacji aglomeracyjnej
w wybranym miejscu aglomeracji wrocławskiej.
Słowa kluczowe: transport aglomeracyjny, transport szynowy, urbanizacja

1. Wprowadzenie
Po transformacji ustrojowej w Polsce zakończył się okres scentralizowanego planowania przestrzennego. Upadek wielkich przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego oraz dostosowanie producentów materiałów budowlanych do warunków
gospodarki rynkowej spowodowało znaczne ułatwienie w dostępie do indywidualnego budownictwa jednorodzinnego. Odtąd posiadanie własnego domu stało się
uzależnione wyłącznie od dwóch czynników: możliwości finansowych inwestora
oraz – stosunkowo łatwego - uzyskania pozwolenia na budowę. Do eksurbanizacji
przyczyniła się również wzajemna relacja cenowa mieszkań i domów, ponieważ za
cenę mieszkania położonego w centrum miasta można było nabyć podmiejski dom
o niemal dwukrotnie większej powierzchni. Zabudowa indywidualna oraz osiedla
podmiejskie lokalizowane były i są w miejscach dogodnych z punktu widzenia
dewelopera lub inwestora w danym momencie, nie uwzględniając planowanych
inwestycji na gruntach sąsiednich. Taki stan rzeczy wynika ze słabości przepisów
prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [1] oraz
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[2] nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jednak proces ten postępuje
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zbyt wolno w stosunku do tempa rozwoju nowej zabudowy na terenach przedmieść i gmin podmiejskich. Jednocześnie powierzchnia objęta miejscowymi planami stanowi zaledwie około 27% w skali kraju [3]. Autor powyższego opracowania
zauważa jednocześnie szereg niepokojących tendencji, jak tworzenie miejscowych
planów wyłącznie w celu przeznaczania kolejnych terenów pod funkcje mieszkalno-usługowe, bez oglądania się na funkcje publiczne, bez analizy powiązań komunikacyjnych danego rejonu. Zmiana przeznaczenia danych gruntów dokonuje się
najczęściej poprzez odrolnienia i odlesienia, bez analizy odnośnie wartości traconych (na przykład klasy gruntów rolnych). Bazując na pozytywnych przykładach
zagranicznych, każda istotna zmiana przeznaczenia terenu powinna obejmować
plan mobilności dla nowych funkcji. W szczególności precyzyjna analiza powinna obejmować powiązanie przyszłych inwestycji z istniejącymi ciągami transportu
zbiorowego, albo uwzględniać rolę linii projektowanych w ich obsłudze. Niestety, w obecnych miejscowych planach wystarczającą „obsługą komunikacyjną” jest
wytyczenie dojazdu kołowego do istniejącej lub planowanej drogi dowolnej klasy.
Tymczasem liczne pozytywne przykłady krajowe i zagraniczne dowodzą korzyści
uważnego planowania nowej zabudowy, jako skoncentrowanej wokół przystanków i stacji kolei miejskiej, podmiejskiej, aglomeracyjnej, czy nawet dalekobieżnej.
Właściwie skonstruowane plany miejscowe powinny pozostawiać rezerwę terenową pod ciągi transportowe, zaś linie komunikacyjne powinny wydłużać się stopniowo wraz z rozwojem zabudowy.
2. Racjonalna rozbudowa miasta na przykładzie Berlina
Opisany poniżej przykład dotyczy rozbudowy linii U3 berlińskiego metra,
przeprowadzonej w końcu lat 20. XX wieku. Z uwagi na powstające na południowym zachodzie Berlina nowe osiedla mieszkaniowe, analogiczne skalą i zabudową do wrocławskiego Biskupina czy Sępolna, zdecydowano o przejęciu na
własność miasta linii Dahlemer Schnellbahn w celu zintegrowania jej z resztą sieci
kolei miejskiej. Jednocześnie zapadła decyzja o rozbudowie linii od stacji Thielplatz do stacji Krumme Lanke z przystankami pośrednimi Oskar-Helene-Heim
i Onkel Toms Hütte. Zaplanowano również możliwość późniejszego przedłużenia
linii w kierunku stacji kolejowej Zehlendorf-West (dziś Mexikoplatz), jednak ze
względu na utworzenie linii S-Bahn na kierunku północ – południe, sięgającej aż
do Poczdamu (S1), ostatecznie ten etap okazał się zbędny. Całkowita długość nowego odcinka, prowadzonego w głębokim przekopie, wyniosła 3,3 km. Pomiędzy
zainteresowanymi stronami została zawarta umowa następującej treści: Państwo
nieodpłatnie przekazało potrzebne grunty i istniejącą linię na rzecz miasta oraz dołożyło do budowy 850 000 marek, spółka kolejowa uzyskała za przejęcie kosztów
organizacji przewozów od roku 1928 pakiet kompensacyjny w wysokości miliona
marek, zaś konsorcjum deweloperów, których grunty leżały wzdłuż przyszłej linii,
przekazało nieodpłatnie potrzebne na rozbudowę działki oraz poniosło koszty zbu-
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dowania w stanie surowym całego odcinka wraz z wiaduktami drogowymi oraz
budynkiem dworca Krumme Lanke.

Rys. 1. Plan przedłużenia linii U3 w Berlinie do stacji Krumme Lanke wraz ze strukturą
własnościową gruntów

Analizując opłacalność ekonomiczną przedłużenia linii, oparto się na istniejącej
i planowanej liczbie ludności ciążącej do poszczególnych stacji. Należy podkreślić,
że dzięki konsekwentnej realizacji planu udało się doprowadzić do wytworzenia
właściwych potoków pasażerskich, pomimo stosunkowo niedużej intensywności
zabudowy, utrzymanej w konwencji miasta – ogrodu. Tabela 1 przedstawia ówczesną i docelową liczbę ludności w zasięgu inwestycji.
Tabela 1. Liczba ludności w zasięgu inwestycji
Lp.

Ludność w zasięgu stacji

Stan 1928

Docelowo

1

Oskar-Helene-Heim

2 000

5 500

2

Onkel Toms Hütte

7 800

17 800

3

Krumme Lanke

2 200

12 200

12 000

35 500

Razem:

Jak łatwo wyliczyć, docelowo na kilometr linii przypada nieco ponad 10 500
osób, jednak w momencie budowy przedłużenia było to zaledwie około 3 600
osób. Z przytoczonego przykładu można przenieść na rodzimy grunt trzy istotne
wnioski:
- inwestycje transportowe mają sens wtedy, gdy obsługiwana zabudowa powstaje zgodnie z założeniami początkowymi,
- możliwe i celowe jest w wybranych sytuacjach przejmowanie infrastruktury
państwowej na własność lokalnego samorządu,
- należy dążyć do zapewnienia wkładu finansowego lokalnych deweloperów
i inwestorów w rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej pod
rygorem nieudzielenia pozwolenia na realizację inwestycji.
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Rys. 2. Aktualny plan omawianego obszaru z linią i stacjami metra

3. Rodzime uwarunkowania rozwoju miast
Dzięki temu, że przedstawione na przykładzie Berlina obszary zagospodarowywane przez poszczególnych deweloperów obejmowały znaczne powierzchnie
i stanowiły raczej samodzielne dzielnice, możliwe było ich racjonalne rozplanowanie wraz z wytworzeniem lokalnych centrów handlowo – usługowych w pobliżu
stacji. W strukturę osiedli zostały ponadto wplecione wszystkie funkcje oświatowe, kulturalne czy religijne, jakie cechują miasto. Stoi to w jaskrawym kontraście do dzisiejszej działalności krajowych deweloperów, którzy w najlepszym
przypadku udostępniają część parterów najemcom powierzchni handlowych, ale
najchętniej wznoszą zamknięte, ogrodzone osiedla o funkcji czysto mieszkalnej.
Zagospodarowanie oraz położenie takich zespołów mieszkaniowych właściwie
zmusza mieszkańców do korzystania z samochodu, ponieważ praktycznie każda
funkcja leży zdecydowanie poza rozsądnym zasięgiem dojścia pieszego. Jedynym
celem deweloperów wydaje się być maksymalizacja zysków poprzez wybudowanie
możliwie największej kubatury budynków mieszkalnych na określonej parceli, bez
jakiegokolwiek poszanowania zasad planistycznych czy urbanistycznych, czy zapewnienia mieszkańcom dostępu do jakichkolwiek usług. Przykład patologicznego planowania zabudowy w oderwaniu od transportu zbiorowego i innych funkcji
pokazuje rys. 3. Zilustrowane tu osiedla położone są w odległości niemal kilometra
od najbliższego przystanku autobusowego i posiadają układ uliczny składający się
z głębokich sięgaczy, skrajnie nieprzyjazny dla ruchu pieszego. Jednocześnie okolice najbliższej stacji kolejowej, Warszawa Jeziorki, stanowią pola orne i nieużytki.
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Rys. 3. Patologiczny rozwój zabudowy deweloperskiej, Józefosław k/Warszawy, 2013

Istnieją w Polsce również zjawiska pozytywne, mające na celu wykorzystywanie
racjonalnego planowania przestrzennego oraz gospodarowanie posiadanymi zasobami. Do zjawisk tych należy między innymi przejmowanie nieużytkowanych linii
kolejowych przez samorządy i wznawianie na nich przewozów za pomocą taboru dostosowanego do spodziewanych potoków pasażerskich. Przykładem takiego
pozytywnego przejęcia może być trwająca eksploatacja linii kolejowej nr 326, łączącej stacje Wrocław Psie Pole i Trzebnica. Połączenie to powstało w roku 1886;
zostało otwarte dla ruchu pasażerskiego do 1991, a dla towarowego – do 2000
roku. W roku 2009, po uprzednim remoncie, przywrócono kursy z Wrocławia
Głównego w liczbie 11 par pociągów, obsługiwanych obecnie przez szynobusy.
Przykładem właściwego zespolenia kolei i zabudowy może być przystanek
kolejowy Kraków Business Park, zlokalizowany na linii nr 133 w pobliżu Zabierzowa. W bezpośredniej bliskości peronów znajduje się kompleks budynków
biurowych, połączony z nimi bardzo dogodnym dojściem, co pokazano na rys. 4.
Przystanek ten otwarto w 2007 roku, obsługiwany jest przez 28 par pociągów
dziennie. Niestety, obydwa powyższe przykłady należą do zdecydowanej mniejszości. Na porządku dziennym jest sytuacja, gdy szerokie otoczenie stacji kolejowej
jest terenem zdewastowanym, półdzikim i niebezpiecznym. Miejsce, w którym
w sposób naturalny powinny koncentrować się funkcje, i które powinno być żywym centrum lokalnej społeczności, stanowi najczęściej odpychający i mroczny
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obszar, gdzie chętnie gromadzi się jedynie lokalny półświatek. Sytuacja ta szkodzi
zarówno potencjalnym pasażerom, którzy chętnie skorzystaliby z rozsądnej oferty
przewozowej, jak i samej kolei, która nie mając perspektywy zysków z przewozów
nie chce uruchamiać dodatkowych połączeń czy reaktywować tych zawieszonych.

Rys. 4. Przystanek kolejowy Kraków Business Park

4. Rodzaje transportu szynowego w aglomeracji
Podstawowym problemem dotyczącym rozważań nad transportem aglomeracyjnym jest określenie granic samej aglomeracji. Można w tym celu stosować
pojęcie odległości wyrażonej w czasie dojazdu (tzw. zasięg), albo w kilometrach.
W warunkach polskich przyjęło się najczęściej wyznaczać granice tzw. małej aglomeracji, do której zalicza się ośrodki leżące w odległości około 15 – 20 minut
szybkim transportem od centrum oraz dużej aglomeracji, w obrębie której podróż
do ośrodka centralnego trwa 30 – 45 minut. Tak ustalone granice określa się dla
najkorzystniej położonych miejscowości satelitarnych, na przykład leżących przy
liniach kolejowych wysokich kategorii i następnie tak wymierzonym promieniem
zatacza okrąg. Ze względu na nierównomierny dostęp poszczególnych ośrodków
peryferyjnych do wysokiej klasy infrastruktury transportowej, realny dostęp do
miasta centralnego w korzystnym czasie jest możliwy tylko w wybranych przypadkach. Pozostałe miejscowości, zaliczone do aglomeracji, mogą oczekiwać na
wytworzenie dogodniejszego połączenia transportem zbiorowym lub indywidu-

Szynowy transport AGLOMERACYJNY JAKO czynnik przemian...

93

alnym; w wyjątkowych przypadkach czas dojazdu nie może zostać znacznie zredukowany ze względu na istotne przeszkody terenowe czy inne uwarunkowania.
Do obsługi tak zdefiniowanej aglomeracji można zastosować kilka rodzajów
transportu szynowego. Szeregując je według najczęściej spotykanego zasięgu rosnąco są to:
- tramwaj,
- kolej miejska typu metro, na-, nad- lub podziemna,
- tramwaj podmiejski,
- szybka kolej miejska,
- tramwaj dwusystemowy,
- kolej regionalna,
- kolej dalekobieżna.
W obsłudze aglomeracji wykorzystuje się różne rodzaje z wymienionych powyżej, często łącząc rozmaite rodzaje środków transportu na jednych torach. Do
najbardziej rozpowszechnionych możliwości współpracy należą m.in.: wykorzystywanie linii wybiegowych wspólnie przez szybką kolej miejską, kolej regionalną
i dalekobieżną czy przechodzenie tramwajów podmiejskich przez centrum miasta.
Szczególnie delikatnym zagadnieniem jest konstruowanie właściwej oferty przewozowej. Trudno w tym zakresie posiłkować się zarówno wzorami czy zależnościami przedwojennymi, jak i pochodzącymi z okresu sprzed transformacji ustrojowej,
ponieważ opierają się one na wskaźnikach charakterystycznych dla zupełnie nieporównywalnego stopnia zmotoryzowania społeczeństwa. Liczne przykłady dowodzą, że możliwe jest prowadzenie racjonalnej polityki transportowej i świadome
modyfikowanie podziału zadań przewozowych pomiędzy środki transportu zbiorowego i indywidualnego. Osiąga się to między innymi poprzez odpowiednią politykę parkingową, kształtowanie cen biletów okresowych, czy wysoką atrakcyjność
komunikacji zbiorowej. Dobrym przykładem może być miasto Zurych, którego
aglomeracja licząca około miliona ludności składa się ze stosunkowo niewielkiego
ośrodka centralnego (około 390 tys. mieszkańców) i gęsto zaludnionej prowincji.
Dzięki zastosowaniu rozbudowanej sieci tramwajowej oraz uzupełnieniu sieci kolei
miejskiej przez przebudowę dawnych kolei dojazdowych, od lat utrzymuje się tam
szczególnie korzystny podział zadań przewozowych o proporcjach około 65% dla
transportu zbiorowego i 17% dla samochodu [5].
Prawidłowo ukształtowany transport szynowy ma interesującą zdolność stymulowania urbanizacji. Zjawisko to wynika z faktu trwałości i stałości położenia jego infrastruktury, zarówno liniowej, jak i punktowej. Przystanki oraz stacje
transportu szynowego są o wiele bardziej atrakcyjne od autobusowych dla inwestorów ze względu na przewidywalność dopływu potencjalnych klientów w najbliższych latach i dziesięcioleciach. Studia prowadzone nad urbanizacją dowiodły
dwóch zjawisk: stosunkowo skromnej urbanizacji wzdłuż linii kolei państwowych,
która miała charakter odległych i oderwanych od miasta letnisk, oraz znacznego
nasilenia wzrostu zabudowy wzdłuż linii tramwajowych, tramwaju podmiejskiego
i kolei miejskich. Prawdopodobnie istotnym czynnikiem kształtującym zachowania osadnicze była tu możliwość łatwego i dogodnego skorzystania z transportu
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szynowego w razie potrzeby [6]. W prawidłowo funkcjonującym systemie możliwe jest więc tworzenie lokalnych centrów sieci osadniczej w pobliżu stacji i przystanków, a także współpraca zarządcy transportu z deweloperami, polegająca na
ich partycypacji w planowaniu transportu i kosztach jego funkcjonowania. Najważniejszym argumentem w ręku władz przy przerzucaniu części nakładów na
podmioty zewnętrzne jest wielokrotny wzrost wartości nieruchomości po doprowadzeniu do niej sprawnie funkcjonującego ciągu transportowego.
Potrzeba dostępu do komunikacji zbiorowej podnoszona jest również poprzez
różne stowarzyszenia, które zarówno na obszarze miast, jak i osiedli podmiejskich
cyklicznie nagłaśniają konieczność poprawy warunków dojazdu do nich, widząc
postępującą niewydolność transportu samochodowego oraz autobusowego, którego gwałtownie rosnąca wielkość coraz częściej przekracza przepustowość dróg
dojazdowych do centrów. Tyczenie i budowa nowych torów w obrębie zabudowy
jest możliwa niemal tylko w przypadku pozostawienia odpowiednich rezerw terenowych, dlatego też o wiele skuteczniejszym i bardziej ekonomicznym sposobem prawidłowej obsługi komunikacyjnej nowych osiedli jest ich lokalizowanie
w pobliżu istniejących korytarzy transportu szynowego oraz poprawa warunków
obsługi poprzez uruchamianie kolejnych par pociągów w miarę wzrastającego zapotrzebowania. Na tej zasadzie funkcjonuje kolej aglomeracyjna w Warszawie, zaś
na różnych etapach zaawansowania są analogiczne projekty w Łodzi, Poznaniu,
Bydgoszczy z Toruniem i Trójmieście.
Podstawowym czynnikiem, decydującym o sukcesie ekonomicznym danego połączenia, jest dostępna liczba potencjalnych pasażerów. Wielkość ta zależy
od wielu zmiennych, spośród których część jest trudna do zidentyfikowania czy
skwantyfikowania, jak na przykład przyzwyczajenia. Do wstępnej oceny liczby
pasażerów można posłużyć się zależnością (1):
gdzie:
Np – dostępna liczba pasażerów,
w – współczynnik zmniejszający,
Nl – populacja rejonu ciążenia do danego przystanku.

(1)

Przykładowy współczynnik zmniejszający, dający się zastosować w zależności
(1), może przyjąć następującą postać:
gdzie:
wo – czas dojścia do przystanku liczony „od drzwi” do peronu; przyjmuje zakres wartości od 0,1 dla czasu powyżej 10 minut do 1 dla czasu poniżej
2 minut,
wk – częstotliwość kursowania pojazdów; przyjmuje wartości od 0,1 dla powyżej 20 minut do 1 dla kursów tak częstych, że pasażerowie nie sprawdzają
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rozkładu jazdy, wiedząc, że za krótką chwilę pojazd przyjedzie, w praktyce
do ok. 5 minut,
wd – dostępność przystanku; przyjmuje wartości od 0,1 do 1 i zawiera warunki wsiadania do pojazdu (wysokość peronu, wysokość podłogi w pojeździe)
oraz warunki dostępu do samego przystanku (konieczność pokonywania
szerokich ulic, przejść podziemnych itp.),
wt – czas jazdy; stanowi iloraz czasu jazdy samochodem i dojazdu transportem
zbiorowym w to samo miejsce. Powinien być przeliczany dla kilku najbardziej popularnych lokalizacji w modelu prostym lub może stanowić wynik
złożonego algorytmu w zaawansowanym matematycznie modelu,
wp – koszt jazdy; stanowi iloraz kosztu jazdy samochodem i dojazdu transportem zbiorowym w to samo miejsce. Również może być przeliczany dla kilku
najbardziej popularnych lokalizacji w modelu prostym lub może stanowić
wynik złożonego algorytmu w zaawansowanym matematycznie modelu,
wl – struktura populacji, gdzie grupę docelową stanowi 100% dojeżdżających
regularnie (do pracy, szkoły itd.), 50% dojeżdżających rekreacyjnie oraz
30% odbywających pozostałe podróże.
Proponowana zależność (1) powinna zostać skalibrowana na kilku rzeczywistych przykładach, aby można było ocenić trafność doboru poszczególnych wartości liczbowych. Dopiero w ten lub analogiczny sposób uzyskana przewidywana
liczba pasażerów powinna stanowić podstawę do właściwego organizowania przewozów. Często popełnianym błędem jest usiłowanie zmierzenia tego wskaźnika
poprzez badanie napełnień w pojazdach, co może najwyżej stanowić miarę efektywności istniejących linii czy połączeń, nie może natomiast ukazać potencjału
ruchotwórczego danego rejonu.
Kolej dedykowana przewozom aglomeracyjnym wyróżnia się szeregiem cech,
które definiują jej specyficzny charakter i dotyczą zarówno infrastruktury, jaki taboru. Torowiska powinny być prowadzone w bezpośredniej bliskości zabudowy,
w poziomie terenu lub w przekopie. Stosowanie nowoczesnych technologii zmniejszających oddziaływanie hałasem i drganiami na otoczenie umożliwia ograniczenie
negatywnych konsekwencji wynikających z sąsiadowania z torowiskiem. Mimo
to, zasady planistyczne każą lokalizować tuż przy torach funkcje mniej wrażliwe, jak handel, składy czy zakłady wytwórcze. Zabudowa mieszkalna powinna
być oddzielona od torowisk pasem budynków lub zieleni stanowiących dodatkowe
bariery. Błędem natomiast jest nadmierne oddalanie zabudowy od stacji i przystanków, ponieważ skutecznie ogranicza to możliwość szybkiego i dogodnego dojścia. Ze względu na cykliczny charakter przejazdów oraz niezbyt długi czas jazdy,
zasadniczo nie są potrzebne rozbudowane funkcje usługowe na dworcu, takie jak
poczekalnia czy przechowalnia bagażu. Przystanki kolei aglomeracyjnej należy raczej wyposażać jak duże przystanki tramwajowe czy autobusowe, dając przede
wszystkim dogodne dojście do peronów, łatwe przesiadki z innych form transportu zbiorowego, szczególnie linii dowozowych oraz zapewniając miejsca postojowe
dla dużej liczby rowerów i określonej liczby samochodów. Szczególnie dogodnym
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przykładem ułatwienia przesiadek jest takie zorganizowanie peronów dwukrawędziowych, żeby jedna krawędź była obsługiwana przez kolej, a druga – przez autobusy lub tramwaje. W stosunku do kolei dalekobieżnych, konieczne jest również
dość znaczne skrócenie odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami, rozwiązane
poprzez dobudowę nowych przystanków pomiędzy istniejącymi.
Tabor kolei aglomeracyjnej powinien być dostosowany do częstego zatrzymywania się i ruszania z przystanków. Najczęściej oznacza to stosowanie trakcji elektrycznej, jako charakteryzującej się wysokim momentem obrotowym, znacznym
przyspieszeniem oraz możliwością zwrotu energii do sieci podczas hamowania.
Styk peronu i pojazdu powinien być rozwiązany jako bezstopniowy, z minimalną
szczeliną poziomą i pionową. Przykładowo, przepisy francuskie [7] dopuszczają
maksymalne wymiary odstępu między krawędzią peronu, a progiem pojazdu dla
taboru nowego do 50 mm w pionie i poziomie. Konfiguracja pojazdów powinna
uwzględniać szybką wymianę pasażerów, stąd wynika potrzeba znacznego udziału
procentowego drzwi w długości wagonu. Rozplanowanie wnętrza pojazdu powinno uwzględniać odpowiednią liczbę miejsc siedzących (tym więcej, im dłużej trwa
statystyczna podróż) oraz strefy przeznaczone dla podróżnych stojących, wykorzystywane głównie w okresie szczytu przewozowego, ewentualnie wyposażone
w siedziska składane.
Alternatywą dla kolei aglomeracyjnej posiadającej znaczną zdolność przewozową jest tramwaj regionalny, dedykowany do obsługi mniejszych potoków pasażerskich. Trasy takiego tramwaju powinny również przebiegać w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy. Różnicą przesądzającą o jeszcze większej dostępności w porównaniu z koleją aglomeracyjną jest możliwość stosowania odcinków torowisk
zabudowanych w jezdni. Przy przewidywaniu niezbyt intensywnego ruchu pojazdów uzasadnione ekonomicznie może okazać się stosowanie odcinków jednotorowych wyposażonych w mijanki, z przewidywaną ewentualną dobudową drugiego
toru w późniejszym okresie. Dostępność pojazdów powinna być nie gorsza niż
w przypadku kolei aglomeracyjnej i umożliwiać bezstopniowe wejście z peronów.
Tabor tramwaju regionalnego, w porównaniu z tramwajem miejskim, może mieć
nieco zmniejszoną łączną liczbę i szerokość drzwi, za to więcej miejsc siedzących ze
względu na dłuższe przejazdy.
5. Koncepcja uzupełnienia aglomeracyjnego transportu szynowego
w powiecie trzebnickim
Bazując na wymienionych dotychczas spostrzeżeniach i uwagach, poniżej
nakreślono fragmentaryczne uzupełnienie aglomeracyjnego transportu szynowego aglomeracji wrocławskiej na przykładzie powiatu trzebnickiego. Jak
już zauważono, w roku 2009 przywrócono połączenie kolejowe Wrocławia
z Trzebnicą trasą przez stację Psie Pole, zainicjowane w roku 1886. Linia ta nie
spełnia swojej funkcji we właściwy sposób ze względu na przebieg. Tylko kilka
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miejscowości leży bezpośrednio przy linii, pozostałe natomiast w liczbie około
30 oddalone są od niej średnio o 5 km. Jeszcze bardziej odległa jest od nich linia kolejowa nr 271. Problem ten rozwiązano już w końcu XIX wieku budując
wąskotorową Kolejkę Wrocławsko – Trzebnicko – Prusicką [8]. Połączenie to
zapewniało bezpośredni dojazd z północnych dzielnic Wrocławia do Trzebnicy
wzdłuż szosy poznańskiej, dziś DK 5. Korzystanie z transportu kolejowego
dla mieszkańców miejscowości leżących pomiędzy Wrocławiem i Trzebnicą
nie jest atrakcyjne również z powodu dość długiego czasu przejazdu aktualnie
obsługiwaną linią, wynoszącego obecnie około 40 minut od stacji Nadodrze.
Nie jest to czas szczególnie odróżniający się od osiąganego już w roku 1907
przez mieszane pociągi towarowo – osobowe prowadzone trakcją parową, co
oznacza, że istnieje jeszcze spore pole do poprawy warunków funkcjonowania
tej linii. O ile połączenie linią nr 326 nastawione jest głównie na transport
pasażerów pomiędzy Wrocławiem i Trzebnicą ze względu na relatywnie słabe
zaludnienie terenów w zasięgu jej atrakcyjności, o tyle reaktywowane połączenie wzdłuż DK 5 miałoby obsługiwać przede wszystkim ruch z miejscowości
leżących wzdłuż trasy do Wrocławia i Trzebnicy, nie stanowiąc bezpośredniej
konkurencji dla relacji istniejącej przede wszystkim ze względu na inny punkt
docelowy w mieście.
Analiza rozkładu zabudowy w omawianym rejonie prowadzi do wniosku,
że niemal połowa trasy pomiędzy granicami Wrocławia i Trzebnicy przebiega
przez teren zabudowany, charakteryzujący się znacznym tempem przyrostu.
Dodatkowym elementem zwiększającym dopływ potencjalnych pasażerów jest
położenie kilku miejscowości na krótkich drogach poprzecznych, na których
z łatwością można zorganizować autobusowe linie dowozowe do głównego
ciągu. Poza tym, analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazuje na wysoki potencjał rozwojowy okolicy poprzez dopuszczenie
na znacznych obszarach zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej.
Pomimo istniejącego połączenia kolejowego, ciągiem DK5 kursują codziennie liczne autokary i busy. Zestawienie przykładowego rozkładu jazdy dwóch
głównych przewoźników zawiera tabela 2.
Ponieważ znakomita większość tych pojazdów to pełnogabarytowe autokary na około 50 miejsc siedzących, wyraźnie widać, że istnieją uzasadnione
podstawy do proponowania w ich miejsce transportu szynowego jako dysponującego większą pojemnością, przy tym szybszego, bezpieczniejszego, tańszego w eksploatacji i bardziej ekologicznego. Ekologiczność rozwiązania objawiałaby się przede wszystkim możliwością rekuperacji energii do sieci podczas
jazdy w dół pochyłości, co przy spodziewanym profilu trasy ma niebagatelne
znaczenie.
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Tabela 2. Rozkład jazdy autobusów na trasie Wrocław – Trzebnica
Godz.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Min.
25
25, 55
00, 10, 25, 30, 35, 40, 48,56
00, 05, 10, 20, 28, 30, 39, 50
10, 25, 28, 30, 40
05, 10, 22, 40, 43, 55
00, 05, 16, 25, 40, 50
00, 10, 20, 30, 38
00, 15, 20, 30, 40, 50
00, 25, 28,
05, 30, 40
05, 15, 15, 20, 30, 40
00, 05, 18, 20, 28, 40, 50
05, 16, 20, 25, 50, 55
00, 10, 25, 40, 43
10, 20, 25, 55
00, 25, 40
05, 20, 40, 40
08
-

Ponieważ kolej aglomeracyjna byłaby dla opisywanego połączenia środkiem
o zbyt dużej przepustowości, i co za tym idzie, nadmiernych nakładach inwestycyjnych, optymalnym rozwiązaniem wydaje się utworzenie linii szybkiego
tramwaju regionalnego. Linia ta zaczynałaby się na Placu Powstańców Wielkopolskich przed Dworcem Nadodrze we Wrocławiu, następnie korzystała z torów
tramwajowych do pętli Marino. Dalej rozpoczynałby się odcinek jednotorowy
z wydłużonymi mijankami w obrębie miejscowości, prowadzony w korytarzu
DK 5 do Wiszni Małej. Tam następowałoby odgięcie trasy na zachód, podyktowane potrzebą zbliżenia się do miejscowości Piotrkowiczki i Węgrzynów oraz
wykorzystaniem gruntów i części budowli ziemnych po kolei wąskotorowej.
Wjazd do Trzebnicy następowałby od południowego zachodu, następnie po
przecięciu ścisłego centrum trasa miałaby krańcówkę w północno – wschodniej
części miasta, gdzie można by przenieść docelowo dworzec autobusowy dla relacji nadjeżdżających z północy i wschodu, tj. od Prusic i Milicza. Odcinki szlakowe powinny być prowadzone gdzie to tylko możliwe jako torowiska wydzielone,
natomiast w obrębie miejscowości, jako dwutorowe zabudowane w jezdni. Takie
usytuowanie niewątpliwie posłużyłoby jako jeden ze środków uspokajających
ruch samochodowy, które należy wprowadzić w obrębie miejscowości na ciąg
DK 5 po spodziewanym oddaniu do użytku trasy S5. W tabeli 3 zestawiono
orientacyjne rozmieszczenie przystanków na odcinku od granic Wrocławia do
pierwszego przystanku w Trzebnicy. Na obszarach miejskich rozmieszczenie postojów powinno podlegać bardziej szczegółowej analizie.
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Tabela 3. Orientacyjne zestawienie rozmieszczenia przystanków na odcinku od granic Wrocławia
do pierwszego przystanku w Trzebnicy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa przystanku
Psary
Szymanów
Kryniczno
Ligota Piękna
Wisznia Mała
Wysoki Kościół
Piotrkowiczki
Węgrzynów
Trzebnica Zdrój

km
0,7
1,2
3,5
6,1
7,9
8,9
9,7
12,8
17,1

6. Podsumowanie
W rankingach miast o najwyższym poziomie życia [9] czołowe miejsca zajmowane są od lat przez te ośrodki, które między innymi wyróżniają się znakomicie
rozwiniętym transportem zbiorowym, jak Wiedeń, Zurych czy Monachium. Podnoszenie jakości życia mieszkańców dokonuje się również przez skrócenie czasu ich
podróży w mieście, znakomitą dostępność transportu, atrakcyjność i bezpieczeństwo. Polskie miasta powinny podążać wzorem czołowych metropolii i poprawiać
warunki funkcjonowania transportu zbiorowego, mając na uwadze ogrom zalet
wynikających z jego dużych udziałów w strukturze podziału zadań przewozowych,
w tym obniżenie kosztów funkcjonowania transportu, nakładów na koszty zewnętrzne, usuwanie skutków wypadków czy służbę zdrowia.
Jedną z podstawowych metod w dążeniu do tak nakreślonych celów jest zwiększanie częstotliwości kursowania pojazdów na szlakach istniejących, budowa nowych linii oraz integracja na obszarze aglomeracji rozumiana jako utworzenie
związku transportowego czy taryfowego.
Oprócz porządkowania priorytetów w transporcie, konieczne jest również
zdyscyplinowanie rozwoju obszarów zurbanizowanych poprzez zawarcie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego szczegółowych planów transportowych dotyczących obsługi komunikacyjnej każdej inwestycji z położeniem
nacisku na dostępność istniejących i planowanych tras transportu zbiorowego. Zamieszczony w pracy przykład koncepcji fragmentarycznego rozwoju komunikacji
w aglomeracji wrocławskiej stanowi ilustrację racjonalnego ograniczania dzikiej
suburbanizacji, opartej niemal w całości na transporcie samochodowym.
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Streszczenie. Unifikacja techniczna interoperacyjności dróg szynowych oraz przystosowania
podstawowych linii kolejowych do standardowo większych prędkości pociągów zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach wymaga analiz możliwych rozwiązań technicznych w zakresie
konstrukcji podtorza. Szczegółowe ustalenia zawarte w aktualnie obowiązujących warunkach
technicznych budowy podtorza, w tym górnych warstw podtorza dla przedziałów prędkości pociągów 80 < vmax ≤ 250 odpowiadającym poszczególnym typom linii i natężenia przewozów mogą
być uzupełnione w celu uzyskania odpowiednich zastosowań praktycznych. Możliwości zastosowania różnych rodzajów materiałów geosyntetycznych kreują warianty układów wielowarstwowych
w podłożach rusztu torowego i re-profilowanych budowlach ziemnych. W artykule zawarte są
wyniki dotychczasowych analiz odnośnie rodzajów materiałów geosyntetycznych, ilości oraz ich
sposobów lokowania w przekrojach gruntowych warstw nośnych. Wnioski artykułu obejmują wskazania budowy struktur wielowarstwowych układów górnych warstw podtorza, które mogą być
przydatne projektantom budowy oraz modernizacji poszczególnych linii kolejowych.
Słowa kluczowe: grunt zbrojony, geosyntetyki, podtorze

1. Wprowadzenie
Przygotowanie do międzynarodowej operacyjności kolei krajowych wymaga
unifikacji technicznej kilku elementów sytemu z pozostałymi sieciami europejskiego transportu kolejowego. Sprostanie wymaganiom przystosowania podstawowych linii kolejowych do większych prędkości pociągów jest jednym z elementów
ujętych w standardach interoperacyjności tak pojętej unifikacji. W pewnej części
odnosi się to także do podstawowych wymagań wytrzymałości i trwałości podtorza
rozumianego jako budowla ziemna. Aktualnie obowiązujące zasady konstrukcji
i budowy podtorza dróg szynowych w kraju zawarte są w instrukcji PKP PLK SA
jako warunki techniczne utrzymania Id-3 [6]. Ze względu na zakres obowiązywania jest to akt normy powszechnej, którą należy stosować przy projektowaniu
budowy nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych.
Instrukcja [6] obejmuje szczegółowe ustalenia odnośnie warunków technicznych budowy podtorza, w tym górnych warstw podtorza dla przedziałów prędkości pociągów 80 < vmax ≤ 250 km/godz. odpowiadającym poszczególnym typom
linii i natężenia przewozów. Opracowano również w Instytucie Kolejnictwa aktu-
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alne wymagania dla podtorza zawarte w standardach technicznych interoperacyjności [5]. W niniejszym opracowaniu przyjęto pierwszą ich wersję jako podstawę
do dalszej analizy.
Opracowane standardy interoperacyjności jako szczegółowe warunki techniczne modernizacji lub budowy nowych linii kolejowych, odpowiadające TSI wskazanym przez dyrektywy Unii Europejskiej [5], uwzględniają również wymagania
co do konstrukcji podtorza. W krajowej sieci linii kolejowych, aktualnie istnieje
zaledwie kilka odcinków linii dróg szynowych spełniających wszystkie warunki
techniczne technicznych standardów interoperacyjności.
W ogólnych zasadach budowy i konstrukcji linii kolejowej należy zwrócić uwagę na pewne znane już od wielu lat różnice w terminologii i określeniach poszczególnych części przekroju drogi szynowej stosowane na kolejach Unii Europejskiej.
Najbardziej zbliżoną do krajowej terminologię w ostatnim czasie stosują koleje
austriackie [2]. Fakt ten, powoduje również określone podejście w formułowaniu
wymagań konstrukcyjnych poszczególnych części drogi szynowej ujętych w opracowanych standardach [5] i w relacji obowiązujących przepisów Id-3 [6], gdzie zagadnienia gruntowe podtorza są całkowicie oddzielone od zagadnień nawierzchni
i innych elementów infrastrukturalnych dróg szynowych. Dla pełniejszego określenia możliwości wypełnienia wymagań opracowanych standardów w zakresie
interoperacyjności podtorza można przytoczyć ich podstawowe punkty jako cytat:
10.4. Wytrzymałość, trwałość i jednorodność podłoża
1. Podtorze należy projektować przy założeniu trwałości równej 100 lat, przy czym jeśli
podtorze ma spełniać funkcje wymagające trwałości większej, np. funkcje hydrotechniczne, to należy to uwzględnić.
2. Współczynniki pewności F dotyczący stateczności podtorza i jego elementów określone
na podstawie właściwości gruntów powinny wynosić co najmniej:
a) 2,0 - dla podtorza nowobudowanego i dobudowywanego,
b) 1,5 - w eksploatacji.
3. Prognoza osiadań budowanego lub dobudowywanego podtorza powinna obejmować
wartości osiadań w eksploatacji oraz ocenę możliwości usuwania skutków tych osiadań poprzez regulację położenia toru (ocena wg PN-03020:1981 [x]).
Jeśli nie określono innych wymagań, dopuszczalne różnice osiadań torowiska należy
przyjmować równe 4 mm/rok na długości 30 m lub 10 mm/rok na długości 200 m.
Jeśli przyjęte wymagania nie mogą być spełnione, należy zastosować odpowiednie
wzmocnienie podtorza lub podłoża.
4. Moduły odkształceń podtorza nie powinny być mniejsze niż:
a) 45 MPa - w przypadku gruntów spoistych,
b) 60 MPa - w przypadku gruntów piaszczystych i żwirowych.
5. Zagęszczenie gruntów podtorza powinno spełniać wymagania podane w warunkach
technicznych [x].
6. W celu zmniejszenia różnic osiadań torowiska i zapewnienia stopniowej zmiany
sztywności podtorza, przy obiektach inżynieryjnych należy stosować odcinki przejściowe; wymaganie to dotyczy:
a) podtorza nowobudowanego dla prędkości większych od 120 km/h,
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b) podtorza modernizowanego, dostosowywanego do prędkości większych
od 160 km/h.
10.5. Górna część podtorza
1. Górną część podtorza, na której jest ułożona nawierzchnia, należy projektować przy
założeniu jej trwałości równej 20 - 50 lat, zależnie od parametrów eksploatacyjnych
linii.
2. Górna część podtorza powinna spełniać następujące wymagania:
a) minimalne moduły odkształceń podtorza Eo mierzone na torowisku nie powinny być mniejsze od podanych ….. (przypis wł.) od 80(40) do 120 (80) MPa
w zależności od typu linii P250, P200, M200, P160, M160, P120, M120,
T120, P80, M80, T80, T40, prędkości i natężenia przewozów [Tg/rok].
Dostosowując podtorza do prędkości nie przekraczających 160 km/h przyjmuje
się wartości modułów jak dla podtorza nowo budowanego i traktuje się je jako
projektowe (obliczeniowe). Wartości modułów w nawiasach są wartościami wymaganymi dla podtorza linii eksploatowanych; wartości te należy stosować przy
ocenie potrzeby wzmacniania torowisk oraz projektowaniu ich napraw.
b) w górnych warstwach podtorza nie mogą wystąpić naprężenia większe od dopuszczalnych dla znajdujących się tam gruntów i innych materiałów - wymaganie to
należy sprawdzać, gdy:
1) występują złe lub skomplikowane warunki wodno-gruntowe,
2) ponad 5% przewozów dokonywanych jest z naciskami osi taboru większymi
od 221 kN (22,5 t).
Jeśli dopuszczalne naprężenia dla gruntów są przekroczone, to przyjmuje się
pośrednie grubości pokryć ochronnych torowisk; nie większe od określonych na
podstawie naprężeń i nie mniejsze od wynikających z modułów odkształceń.
c) grunty górnych warstw podtorza powinny być:
1) łatwo zagęszczalne i odporne na rozgęszczanie w eksploatacji …(przypis
wł.) wskaźnik różnoziarnistości U od 1 do 5, a wskaźnik wygięcia krzywej
uziarnienia gruntu C powinien zawierać się od 1 do ≥ 7.
Zatem w pewnym ogólnym przybliżeniu można przyjąć, że podstawowym
wymaganiem jakości podtorza jest stan jego górnych warstw, a podstawowym
kryterium jakości jest odpowiednia wartość modułu odkształcenia mierzonego na
powierzchni tej warstwy. Występuje niemal całkowita zbieżność z ustaleniami zawartymi zarówno w standardach [5] jak i w instrukcji [6] w obu normatywach
z niewielkimi różnicami dotyczącymi stopnia szczegółowości regulacji technicznych i np. zakładanej trwałości podtorza 50 lat i 100 lat oraz trwałości górnych
części podłoża.
Warunki techniczne wymienione w omówionych standardach warunków technicznych interoperacyjności dla podtorza nie mogą być wykonane bez pełnego
uwzględnienia postanowień Id-3. Szybka weryfikacja praktyczna ustaleń zawartych w instrukcji jak i w standardach jest bardzo trudna lub wręcz nieosiągalna,
zwłaszcza dla parametrów zmiennych i rozłożonych w czasie, np. żywotność. Nie
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istnieją też sposoby analitycznego określania tych parametrów. Dlatego też, dla
zapewnienia stabilizacji w czasie ustanowionych współczynników pewności i trwałości konstrukcji podtorza należy stosować i wykorzystywać możliwości współczesnych wyników badań i doświadczeń w zakresie mechaniki gruntów i pokrewnych
dziedzinach techniki.
3. Wzmocnienia podtorza geosyntetykami
Ważne sposoby zastosowania geosyntetyków w znaczeniu geotekstylii i geosiatek były wielokrotnie referowane w wielu opracowaniach. Geotekstylia są
rekomendowane między innymi w pracach [1, 3, 4], a ich pełne zastosowanie
techniczne w różnych konstrukcjach budowli gruntowych jest praktykowane od
kilkudziesięciu lat. Specyfikacje opracowanych przykładów w [4] umożliwiają projektowanie bardzo wielu budowli z zastosowaniem geosyntetyków za wyjątkiem
podłoży dróg lądowych. Separacyjne i filtracyjne właściwości materiałów geosyntetycznych o dobieranych parametrach jakości, zastosowanych w budowlach ziemnych nie ulegają wątpliwości. Ogólny stan wiedzy w zakresie aplikacji materiałów
geosyntetycznych pozwala zwrócić uwagę na niezwykle istotną funkcję geosyntetyków w strukturze ośrodka gruntowego jako zbrojenia i wzmacniania gruntów
w poziomych płaszczyznach (planarnych) układów warstwowych. Mniejsze osiadania uwarstwionej geosyntetykiem warstwy gruntu i mniejsza podatność przy
tym samym nacisku jest podstawowym argumentem stosowania geotekstylii jako
warstwy zbrojącej.
Podstawowymi uwagami odnoszącymi się do zasad wzmacniania i zbrojenia
warstw gruntowych są następujące zasady;
1. Wzmocnienie i zbrojenie warstwą geotekstylii obejmuje warstwę gruntów
tylko o pewnej grubości, której wymiar wynosi nie więcej niż 15 cm i zależy
od gramatury [masa jednostkowa w g/m2].
2. Efekt zbrojenia i wzmocnienia warstwy gruntowej jest bardziej znaczący
przy zbrojeniu płaskim (planarnym) oraz przy dwóch lub trzech warstwach
geotekstylii.
3. Istotnym czynnikiem wpływającym na wzmocnienie zbrojonej warstwy
gruntu mają siły „szczepności” w warstwie gruntu, na które składają się
między innymi kontaktowe siły tarcia. Podwyższona nośność warstw gruntowych wyposażonych we wkładki geosyntetyków jest wynikiem oporu tarcia gruntu i geotekstyliów według zależności:

Th =2 f sv l=2 tgm∙ sv∙ l

gdzie:
Th – pozioma siła oporu tarcia geotekstyliów [kN/m],
f = tgm.- współczynnik tarcia,
m – kąt tarcia pomiędzy gruntem a geotekstyliami,

(1)
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sv – naprężenie pionowe na poziomie wkładki geotekstylnej [kN/m2],
l – długość obciążenia wkładki geotekstyliów [m].
4. Kontaktowe siły tarcia geotekstyliów i ośrodka gruntowego, w miejscach
zwiększonych nacisków pionowych mogą stanowić również strefę zakotwienia warstwy geotekstylnej w gruncie. W pewnym granicznym przypadku
nacisku siłą skupioną lub przybliżoną do skupionej uzyskujemy dwustronną
mobilizację sił tarcia przy czynnych siłach Fw, (rys. 1).

Rys. 1. Zarys zmobilizowanych sił tarcia przy „wyciąganiu” warstwy geotekstylnej

5. W przypadku geotekstylii stanowiących siatki, siły tarcia powiększone są
o opór ścinania gruntu oraz międzyoczkowego „klinowania się” ziaren gruntu (rys. 1). Opór ścinania jest tym większy, im różnoziarnistość gruntu U
jest wyższa. Największe siły oporu na przemieszczenie występują w tłuczniu
podsypkowym przy odpowiednio dobranych geosiatkach.

Rys. 2. Opór zakotwienia geosiatek w gruncie i mechanizm klinowania się ziaren tłucznia
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Należy oczekiwać, że przy zastosowaniu geosyntetyków do wzmocnienia
i zbrojenia gruntów uzyskać można jednocześnie wypełnienia wszystkich wymagań standardów jakości i trwałości nie tylko górnych warstw podtorza, ale również całego systemu budowy, szerzej rozumianego podłoża podkładów. Miarodajne
sprawdzenie tej tezy można określić głównie doświadczalnie w skali technicznej.
Postulat modyfikacji ułożenia geotekstylii wewnątrz warstwy ochronnej można
uzupełnić o propozycję zastosowania recyklingowych geofibrów. Zakres stosowania i określenie właściwości fibrogruntów tego rodzaju geofibrów jako formy „doziarnienia” gruntu zawarte są w pracy [3]. Zastosowanie geofibrów do ulepszenia
gruntów warstwy ochronnej może w zdecydowany sposób wpłynąć na uzyskanie
wymaganych standardami interoperacyjności poziomów uziarnienia U i C oraz
pewnej redukcji kosztu budowy warstwy ochronnej.
Podany w instrukcji Id-3 przykład wzmocnienia torowiska, cytowany na rysunku 3 prezentuje nieco ograniczony sposób wzmocnienia warstwy gruntów torowiska. Układanie geosyntetyków na „granicy” warstw stwarza jedynie warunki
oddzielenia materiału gruntowego o różnych własnościach i odpowiedniego przepływu infiltrującej wody. Pełne wykorzystanie właściwości materiałów geosyntetycznych uzyskamy poprzez zmiany lokalizacji ułożenia tych samych warstw geotekstyliów w przekroju drogi szynowej według przykładu podanego na rysunku 4.

Rys. 3.Wzmocnienie torowiska z użyciem materiałów geotekstylnych – przykład według [6]

Rys. 4. Propozycja przykładowa wzmocnienia układu podłoża podkładów z użyciem materiałów
geotekstylnych
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Proponowany układ lokalizacji poszczególnych warstw geotekstylnych według
rysunku 4 w znacznym stopniu przybliża do sprawdzonych i eksploatowanych
systemów konstrukcji podłoża podkładów stosowanych na kolejach szwajcarskich
i niemieckich (rys. 5), które podawane są także w pracy [1]. Wielowarstwowy
układ podłoża podkładów jest sprawdzonym systemem konstrukcyjnym dla typów linii kolejowych wyższych prędkości i może korespondować z wymaganiami
zawartymi w technicznych standardach interoperacyjności [5].

Rys. 5. Układ podłoża podkładów dróg szynowych kolei europejskich dużych prędkości

Opracowane standardy interoperacyjności technicznej [5] w dziale dotyczącym
pryzmy podsypki, nie przewidują warstwy geosiatki ani nie przewidują podsypek
wielowarstwowych tak, jak to ma miejsce na rysunku 5 i określają jedynie stałą grubość warstw podsypki od 25 do 35 cm. Nie ulega wątpliwości, że sposób
uwarstwienia podsypki w istotny sposób zawiera korzystniejszą redystrybucję sił
wewnętrznych w podłożu podkładów, a co za tym idzie także w gruntowej warstwie ochronnej podtorza. Zastosowanie warstwy geosiatki w pryzmie podsypki
w pewnym stopniu „odciąża” gruntową warstwę ochronną podtorza. Korzystniej
mogą też wyglądać zakresy osiadań toru i równomierności (różnice) tych osiadań.
Ponadto takie przewarstwienie tłucznia wpływa na znacznie lepszą wibroizolacyjność pryzmy podsypki.
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4. Wnioski
Ustalenie kompatybilnych warunków technicznych budowy podtorza kolejowego dla wyższych prędkości pociągów wymaga także wskazania możliwości
uzyskania odpowiedniej wytrzymałości i trwałości, również w odniesieniu górnych
warstw podtorza. Przedłożone propozycje ułożenia warstw geotekstylnych nie
zmieniają literalnie wymagań zawartych w instrukcji Id-3 i sprowadzają się do
ogólnych zaleceń, które mogą i powinny być stosowane przez projektantów budowy lub modernizacji poszczególnych odcinków linii kolejowych. Ogólnie zalecenia
te sprowadzają się do następujących stwierdzeń;
- Przewidywane obecnie przepisami Id-3 systemy konstrukcji warstwy
ochronnej powinny być wzbogacone o wskazania możliwości zastosowania
geosyntetyków do wzmacniania i zbrojenia tej warstwy gruntów.
- Dopuszczane i zalecane aktualnie sposoby zastosowania geosyntetyków różnych rodzajów nie stanowią sposobów wzmacniania warstw gruntów podtorza, a w znacznej mierze sprawują jedynie funkcje separacyjne (ochronne)
i filtracyjne powierzchni torowiska.
- Należy rozważyć, w jaki sposób projektować i budować nowe podtorza,
których odkształcalność mierzona odpowiednim modułem Eo nie jest znana
przed realizacją i może być jedynie zakładana (projektowana).
Obecnie stosowna instrukcja Id-3 przewiduje skuteczne projektowanie odpowiedniej grubości warstwy ochronnej na podstawie pomierzonych modułów odkształceń dla torowisk istniejących i jest szczególnie przydatna w warunkach tzw.
re-profilacji budowli ziemnej stanowiącej podtorze. Powyższe wskazania stosowalności materiałów geosyntetycznych nie zmieniają obowiązujących przepisów Id-3.
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Streszczenie. Przejazdy tramwajowe stanowią kluczowy element infrastruktury transportu
miejskiego. Ich stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowników linii tramwajowych jak i dróg kołowych. W artykule przedstawiono koncepcję oceny stanu technicznego przejazdów bazującą na doświadczeniach z gdańskiej sieci tramwajowej. Podano jej kryteria, zestawiono
występujące wady i uszkodzenia oraz dokonano takiej oceny wraz z analizą przyczynowo – skutkową.
Słowa kluczowe: nawierzchnia tramwajowa, diagnostyka toru tramwajowego, przejazdy
tramwajowe

1. Wstęp
W 2012 roku zinwentaryzowano wszystkie przejazdy na gdańskiej sieci tramwajowej. W celu oceny ich stanu technicznego przyjęto jednolite kryteria kwalifikacji dla poszczególnych typów przejazdów. Umożliwiło to sklasyfikowanie wykrytych wad i uszkodzeń. Z uwagi na dużą liczbę analizowanych przypadków podjęto próbę ustalenia przyczyn ich powstawania oraz zaproponowano rozwiązania
mające na celu zapobieganie im. W oparciu o te elementy opracowano koncepcję
systemu oceny stanu technicznego przejazdów tramwajowych.
Gdańska sieć tramwajowa ma długość 52,2 km, przy czym sumaryczna długość
toru pojedynczego wynosi 100,2 km. Jest ona podzielona na 28 węzłów torowych
oraz 34 odcinki międzywęzłowe. Tory tramwajowe w ponad 85% są wydzielone
z jezdni. Wyjątek stanowią linie w dzielnicach Nowy Port, Przeróbka i Stogi oraz
na ulicy Mickiewicza, fragmencie Alei Hallera między węzłami torowymi Opera
Bałtycka i Hallera Kliniczna oraz w ciągu ulicy Pomorskiej pod wiaduktem kolejowym. Wszystkie trasy tramwajowe poza pętlami ulicznymi w dzielnicach Brzeźno
i Nowy Port są dwutorowe.
1 Wkład autorów w publikację: Grulkowski S. 50%, Zariczny J. 50%
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Wyłączając odcinki specjalne (np. obiekty inżynierskie) konstrukcję toru stanowi nawierzchnia podsypkowa, składająca się z szyn rowkowych typu 60R1 (Ri60)
lub 180S albo szyn kolejowych typu 49E1 (S49) przytwierdzonych przytwierdzeniami typu K, Skl – 12 lub SB do podkładów drewnianych, betonowych lub strunobetonowych.
Stosunkowo duży odsetek linii wydzielonych z jezdni przekłada się na dużą
liczbę przejazdów tramwajowych. Pomijając przejścia dla pieszych i rowerzystów
na gdańskiej sieci tramwajowej zlokalizowane są 223 przejazdy o całkowitej długości 2942,97 m. Są one wykonane w czterech podstawowych technologiach nawierzchni (tab. 1.):
- z wulkanizowanych mieszanek gumowych (STRAIL),
- bitumicznej z asfaltu lanego (ASF),
- z prefabrykowanych płyt żelbetowych (EPT),
- z kostki wibroprasowanej (BRUK).
Tabela 1. Zestawienie ilościowe i procentowe przejazdów tramwajowych
Lp.
1
2
3
4

Technologia
nawierzchni
STRAIL
ASF
EPT
BRUK
Razem

Ilość
[szt].
114
79
13
17
223

Sumaryczna długość
[m]
1403,05
1223,14
141,41
175,37
2942,97

Udział procentowy w całkowitej
długości [%]
47,67
41,56
4,81
5,96
100,00

2. Kryteria oceny stanu technicznego
Dla każdego z czterech podstawowych typów przejazdów tramwajowych przyjęto skalę ocen od 1 do 5 (tab. 2). Ocena 1 oznacza bardzo zły stan techniczny, który z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników powinien skutkować
natychmiastową naprawą główną lub zabudową nowego przejazdu. Natomiast
ocenę 5 przyznano przejazdom o bardzo dobrym stanie technicznym. Należy przy
tym pamiętać, że każdy typ przejazdu ma indywidulane kryteria kwalifikacji, które wpływają w odmienny sposób na ocenę jego stanu technicznego.
Tabela 2. Kryteria oceny stanu technicznego przejazdów tramwajowych
Ocena
5
4
3
2
1

Kryteria kwalifikacji
Przejazd z wulkanizowanych mieszanek gumowych (STRAIL)
Brak uszkodzeń. Dopuszczalne płytkie rysy na powierzchni płyt. Drobne zanieczyszczenia.
Zapadnięcia płyt w nowowybudowanym przejeździe. Rozsunięcia płyt do 15 mm. Zapiaszczenie
i duże zanieczyszczenie.
Niewielkie wykruszenia na powierzchni płyt. Rozsunięcia płyt ponad 15 mm.
Pojedyncze wypiętrzenia i zapadnięcia płyt. Klawiszowanie płyt. Rozsunięcia płyt znacznie ponad
15 mm.
Liczne wypiętrzenia i zapadnięcia płyt. Deformacje płyt. Duże wykruszenia i głębokie rysy na
powierzchni płyt.
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1
5
4
3
2
1
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Przejazd bitumiczny z asfaltu lanego (ASF)
Brak uszkodzeń. Dopuszczalne niewielkie, punktowe wypływy mas uszczelniających. Drobne
zanieczyszczenia.
Wypiętrzenia nawierzchni i mas uszczelniających do 2 cm powyżej główki szyny. Płytkie
zapadnięcia nawierzchni. Zapiaszczenie i duże zanieczyszczenie.
Pojedyncze zapadnięcia nawierzchni wraz z ubytkami. Rozproszona siatka spękań nawierzchni.
Liczne ubytki i spękania nawierzchni. Głębokie zapadnięcia nawierzchni. Wypiętrzenia
nawierzchni i mas uszczelniających ponad 2 cm powyżej główki szyny.
Duże ubytki nawierzchni. Gęsta siatka spękań nawierzchni. Bardzo głębokie zapadnięcia
nawierzchni. Wypiętrzenia nawierzchni znacznie ponad 2 cm powyżej główki szyny. Brak mas
uszczelniających. Pęknięte szyny wraz z wychlapami.
Przejazd z prefabrykowanych płyt żelbetowych (EPT)
Brak uszkodzeń. Drobne zanieczyszczenia.
Niewielkie wykruszenia na powierzchni płyt. Zapiaszczenie i duże zanieczyszczenie.
Liczne wykruszenia na powierzchni pojedynczych płyt. Odsłonięte zbrojenie płyt na długości do
15 cm.
Duże wykruszenia na powierzchni większości płyt. Odsłonięte zbrojenie płyt na długości do
15 cm.
Bardzo duże wykruszenia na powierzchni płyt. Odsłonięte zbrojenie płyt na długości ponad 15 cm.
Przejazd z kostki wibroprasowanej (BRUK)
Brak uszkodzeń. Drobne zanieczyszczenia.
Niewielkie zarysowania kostki kołami taboru tramwajowego. Zapiaszczenie i duże
zanieczyszczenie.
Duże zarysowania kostki kołami taboru tramwajowego. Pojedyncze zapadnięcia kostki.
Pojedyncze ubytki kostki.
Bardzo duże zarysowania kostki kołami taboru tramwajowego. Liczne zapadnięcia kostki do
10 cm poniżej główki szyny.
Liczne ubytki kostki. Liczne zapadnięcia kostki ponad 10 cm poniżej główki szyny.

3. Klasyfikacja wad i uszkodzeń
Poza kryteriami kwalifikacji do oceny stanu technicznego przejazdów tramwajowych jako dodatkowe przyjęto jednakowe dla wszystkich typów przejazdów
kryterium strefy występowania wady lub uszkodzenia. W tym celu nawierzchnię
przejazdu podzielono na cztery strefy [2]:
a) międzytorze – z wyłączeniem strefy przyszynowej,
b) przyszynowa – fragment nawierzchni przejazdu w bezpośrednim sąsiedztwie główki szyny,
c) międzytokowa – z wyłączeniem strefy przyszynowej,
d) zewnętrzna – zewnętrzne płyty przejazdowe z wyłączeniem strefy przyszynowej, dotyczy przejazdów z wulkanizowanych mieszanek gumowych (STRAIL) i prefabrykowanych płyt żelbetowych (EPT).
Część wykrytych wad i uszkodzeń okazała się wspólna dla wszystkich typów
przejazdów. Należą do nich:
a) zachwaszczenie,
b) zapiaszczenie,
c) brak prawidłowego odwodnienia (fot. 1.).
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Fot. 1. Zastoisko wody opadowej na przejeździe nr 93 al. Grunwaldzka – Opata Jacka Rybińskiego

Natomiast większość zaobserwowanych defektów jest charakterystyczna dla
poszczególnych typów przejazdów (tab. 3.).
Tabela 3. Typowe wady i uszkodzenia przejazdów tramwajowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STRAIL
Wypiętrzenia płyt,
Zapadnięcia płyt,
Deformacje płyt (fot. 2.),
Klawiszowanie płyt,
Rozsunięcia płyt (fot. 3.),
Wykruszenia na powierzchni płyt,
Zarysowania na powierzchni płyt.
EPT
Odsłonięte zbrojenie płyt,
Wykruszenia na powierzchni płyt.

•
•
•
•
•

•
•
•

ASF
Ubytki nawierzchni (fot. 4.),
Spękania nawierzchni,
Zapadnięcia nawierzchni,
Wypiętrzenia nawierzchni (fot. 5.),
Wypływ mas uszczelniających.
BRUK
Ubytki kostki,
Zapadnięcia kostki (fot. 6.),
Zarysowania
kostki
kołami
tramwajowego.

Fot. 2. Deformacje płyt na przejazdach nr 2 i 3 Okopowa – al. Armii Krajowej

taboru
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Fot. 3. Rozsunięcia płyt na przejeździe nr 117 Chłopska – Piastowska

Fot. 4. Ubytki nawierzchni na przejeździe nr 167 Gdańska – Emilii Plater

Fot. 5. Wypiętrzenia nawierzchni na przejeździe nr 19 Hucisko – 3 Maja
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Fot. 6. Zapadnięcia kostki na przejeździe nr 54 Nowotna – Wyjazd z lasu nr 5

4. Ocena stanu technicznego
Z przeprowadzonej oceny wynika, że przejazdy na gdańskiej sieci tramwajowej są w stanie technicznym ogólnym dobrym (tab. 4). Decydujący wpływ na
nią miały nowowybudowane przejazdy z wulkanizowanych mieszanek gumowych
(STRAIL). Przy ocenie stanu technicznego pominięto cztery przebudowywane
przejazdy bitumiczne z asfaltu lanego (ASF) i dwa tymczasowe przejazdy z prefabrykowanych płyt żelbetowych (EPT) zlokalizowane w dzielnicy Brzeźno.
Tabela 4. Stan techniczny przejazdów w skali gdańskiej sieci tramwajowej
Ocena
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
Średnia ocena

Typ przejazdu [szt.]
STRAIL
ASF
EPT
52
11
0
35
13
2
16
8
2
4
12
4
2
6
2
2
7
1
1
3
0
2
11
0
0
4
0
4,49
3,33
3,59
Średnia ocena dla wszystkich typów przejazdów: 3,996

BRUK
4
6
1
1
2
0
2
1
0
3,88

Należy przy tym zauważyć, że stan techniczny przejazdów jest zróżnicowany.
Pomimo intensywnych prac modernizacyjnych, dzięki którym 30,9% przejazdów
jest w stanie technicznym bardzo dobrym, nadal 15,7% przejazdów pozostaje
w stanie technicznym złym lub bardzo złym. W związku z tym dokonano również
oceny stanu technicznego przejazdów na poszczególnych odcinkach międzywęzłowych (tab. 5). Pominięto w niej trzy odcinki międzywęzłowe, na których nie są
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zlokalizowane żadne przejazdy. Na tej podstawie opracowano mapę stanu technicznego przejazdów tramwajowych w Gdańsku (rys. 1).
Tab.5. Stan techniczny przejazdów tramwajowych w skali odcinków międzywęzłowych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Odcinek międzywęzłowy
01 – 02 Węzeł Unii Europejskiej – Hucisko
01 – 05 Węzeł Unii Europejskiej – Pętla Przeróbka
02 – 03 Hucisko – 3 Maja Nowe Ogrody
02 – 08 Hucisko – Węzeł Piastowski
03 – 04 3 Maja Nowe Ogrody – Pętla Siedlce
03 – 09 3 Maja Nowe Ogrody – Brama Oliwska
05 – 06 Pętla Przeróbka – Pętla Pasanil
06 – 07 Pętla Pasanil – Pętla Stogi
08 – 09 Węzeł Piastowski – Brama Oliwska
08 – 19 Węzeł Piastowski – Pętla Kliniczna
09 – 10 Brama Oliwska – Opera
10 – 11 Opera – Grunwaldzka Bocznica Kolejowa
11 – 12 Grunwaldzka Bocznica Kolejowa – Pętla Ogrodowa
12 – 13 Pętla Ogrodowa – Pętla Oliwa
13 – 14 Pętla Oliwa – Pomorska Chłopska
14 – 15 Pomorska Chłopska – Pętla Jelitkowo
14 – 16 Pomorska Chłopska – Pętla Zaspa
16 – 17 Pętla Zaspa – Hallera Mickiewicza
17 – 18 Hallera Mickiewicza – Hallera Kliniczna
17 – 20 Hallera Mickiewicza – Hallera Gdańska
18 – 19 Hallera Kliniczna – Pętla Kliniczna
19 – 26 Pętla Kliniczna – Marynarki Polskiej Wyzwolenia
20 – 21 Hallera Gdańska – Pętla Brzeźno Plaża
20 – 22 Hallera Gdańska – Pętla Brzeźno
21 – 22 Pętla Brzeźno Plaża – Pętla Brzeźno
22 – 23 Pętla Brzeźno – Oliwska Rybołowców
23 – 25 Oliwska Rybołowców – Plac Wolności
24 – 25 Zajezdnia Nowy Port – Plac Wolności
25 – 26 Plac Wolności – Marynarki Polskiej Wyzwolenia
26 – 27 Węzeł Carla Groddecka – Pętla Witosa
27 – 28 Pętla Witosa – Pętla Świętokrzyska

Dzielnica
Gdańska
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Siedlce
Śródmieście
Przeróbka
Stogi
Śródmieście
Młyniska
Aniołki
Wrzeszcz
Strzyża
Oliwa
Żabianka
Jelitkowo
Przymorze
Zaspa
Wrzeszcz
Wrzeszcz
Wrzeszcz
Letnica
Brzeźno
Brzeźno
Brzeźno
Nowy Port
Nowy Port
Nowy Port
Nowy Port
Chełm
Ujeścisko

Średnia
ocena
3,42
2,35
2,83
3,90
4,60
4,50
3,44
2,50
4,00
4,56
4,25
4,44
3,88
4,45
3,75
5,00
4,13
4,00
4,63
4,44
5,00
4,13
5,00
3,21
4,50
3,50
5,00
2,60
3,33
3,82
4,75

Wynika z niej, że w najgorszym stanie technicznym są przejazdy zlokalizowane
w dzielnicach Śródmieście, Przeróbka, Stogi, Brzeźno i Nowy Port. Szczególną
uwagę należy zwrócić na fragment sieci tramwajowej między węzłami torowymi
Węzeł Unii Europejskiej i Pętla Stogi, gdzie większość przejazdów została wykonana w technologii nawierzchni bitumicznej z asfaltu lanego (ASF) i nie była remontowana od dziesięcioleci. Obecnie na wskutek wieloletniej, intensywnej eksploatacji w ich obrębie pękają szyny i występują wychlapy (fot. 7.).
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Rys. 1. Mapa stanu technicznego przejazdów tramwajowych w Gdańsku

Fot. 7. Pęknięta szyna wraz z wychlapami na przejeździe nr 13 Siennicka – Stary Dwór
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5. Przyczyny powstawania wad i uszkodzeń

Wśród przyczyn powstawania wad i uszkodzeń zidentyfikowano takie, które są wspólne dla wszystkich typów przejazdów tramwajowych oraz te, które
są charakterystyczne dla poszczególnych z nich. Do pierwszej grupy zakwalifikowano:
a) nieprawidłowe odwonienie przejazdu – źle zaprojektowane lub wykonane spadki poprzeczne nawierzchni przejazdu albo jej zapadanie się lub
ubytki powstałe w wyniku wieloletniej, intensywnej eksploatacji, powodują tworzenie się zastoisk wody opadowej; gromadząca się woda opadowa prowadzi do korozji elementów stalowych nawierzchni tramwajowej,
a penetrując w jej głąb obniża nośność podtorza; w połączeniu z zapiaszczeniem skutkuje zachwaszczeniem;
b) nierównomierne zagęszczenie podtorza – brak równomiernego podparcia powoduje klawiszowanie płyt przejazdowych, zapadanie się kostki
wibroprasowanej, a w przypadku przejazdu bitumicznego z asfaltu lanego (ASF) uginanie się rusztu torowego pod ciężarem przejeżdżającego taboru tramwajowego; klawiszowanie płyt przejazdowych prowadzi
do ich wypiętrzania, zapadania, deformowania lub kruszenia się betonu
skutkującego odsłonięciem zbrojenia płyt; uginanie się rusztu torowego
prowadzi do wypiętrzania się nawierzchni przejazdu i wypływu mas
uszczelniających;
c) zbytnie zużycie elementów konstrukcyjnych przejazdu – wyeksploatowany element konstrukcyjny przejazdu będzie powodował stopniową
degradację pozostałych, dotychczas sprawnych części; zalecana jest jego
natychmiastowa naprawa lub wymiana;
d) niska jakość prac projektowych i robót torowych – skutek przyjmowania wyłącznie kryterium najniższej ceny w przetargach; przejawia się
np. nieprawidłowym odwodnieniem przejazdu lub nierównomiernym
zagęszczeniem podtorza; zalecane jest przyjmowanie dodatkowych kryteriów gwarantujących wybór wykonawcy świadczącego wysoką jakość
usług.
W przypadku przejazdu z wulkanizowanych mieszanek gumowych (STRAIL)
przyczyną powstawania wad i uszkodzeń jest również błędny dobór podtypu przejazdu STRAIL w stosunku do wielkości natężenia ruchu drogowego i nacisków
osiowych pochodzących od pojazdów drogowych. Wątpliwości budzi także deklarowana przez producenta wytrzymałość na nie. Powoduje to wypiętrzanie się, zapadanie się i deformowanie się płyt skutkujące ich klawiszowaniem. Małą wytrzymałość na duże natężenie ruchu drogowego i naciski osiowe pochodzące od pojazdów
drogowych ma również przejazd z kostki wibroprasowanej (BRUK). Kolejnym
istotnym czynnikiem jest kąt skrzyżowania osi jezdni z osią toru tramwajowego.
Im ten kąt jest bardziej ostry lub jezdnia jest położona w łuku poziomym, tym
większe jest prawdopodobieństwo rozsuwania się płyt. Wynika to z działania siły
odśrodkowej w łukach poziomych i siły tarcia podczas hamowania pochodzących
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od pojazdów drogowych. Jeżeli następnie szczelina między dwoma rozsuniętymi
płytami ulegnie zanieczyszczeniu, to nie mogą one wrócić do pierwotnego położenia. Wątpliwości budzi deklarowana przez producenta wytrzymałość na rozsuwanie się płyt. W tego typu lokalizacjach należy wykonywać przejazdy bitumiczne
z asfaltu lanego (ASF) lub przejazdy z prefabrykowanych płyt żelbetowych (EPT).
Przejazdy z wulkanizowanych mieszanek gumowych (STRAIL) są także podatne
na uszkodzenia mechaniczne np. zarysowanie powierzchni płyty elementem zwisającym z taboru tramwajowego.
Przyczyną powstawania wad i uszkodzeń charakterystyczną dla przejazdu bitumicznego z asfaltu lanego (ASF) i przejazdu z kostki wibroprasowanej (BRUK)
jest nieszczelność strefy przyszynowej. Wypływ mas uszczelniających umożliwia
wodzie opadowej penetrowanie w jej głąb powodując obniżenie nośności podtorza. Prowadzi to do pękania, zapadania się i powstawania ubytków w nawierzchni
przejazdu. Zalecane jest bieżące uzupełnianie mas uszczelniających [3].
6. Wnioski
1. Dobór typu przejazdu tramwajowego nie może być przypadkowy.
Przede wszystkim należy uwzględnić wielkość natężenia ruchu drogowego i nacisków osiowych pochodzących od pojazdów drogowych. Nie
bez znaczenia pozostaje również kąt skrzyżowania osi jezdni z osią toru
tramwajowego.
2. Zasadniczy wpływ na trwałość przejazdu tramwajowego ma jego prawidłowe odwodnienie i równomierne zagęszczenie podtorza.
3. Należy odejść od kryterium najniższej ceny w przetargach. Przy wyborze
wykonawcy priorytetem powinna być wysoka jakość prac projektowych
i robót torowych. Wykonawca składający ofertę poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego, przeważnie nie jest w stanie zapewnić należytej
jakości świadczonych usług.
4. Zaproponowana koncepcja systemu oceny stanu technicznego przejazdów tramwajowych po uszczegółowieniu może stanowić element kompleksowego systemu diagnostyki toru tramwajowego, który wymaga
pilnego opracowania [1].
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wibroizolacji wykonanych ze zużytych opon samochodowych. określono sztywności statyczne i dynamiczne w różnych
temperaturach. Sztywności dynamiczne podano w zależności od częstotliwości. Przedstawiono również wpływ obciążeń zmęczeniowych i próby mrozoodporności na parametry statyczne i dynamiczne
badanego materiału.
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1. Wprowadzenie
Wibroizolacje w nawierzchniach szynowych stosuje się w celu ochrony wrażliwych na drgania budowli, obniżenia hałasu od linii kolejowych i tramwajowych,
ograniczenie wtórnego dźwięku powietrznego mogącego powstać w czasie przejazdów po obiektach mostowych [1, 2]. Właściwe wibroizolacje zwiększają stabilność torów i redukują naciski w podsypce tłuczniowej.
Na sieci dróg szynowych coraz częściej zachodzi konieczność stosowania materiałów wibroizolacyjnych. W wielu przypadkach wibroizolacje są produkowane za
granicą, a ich parametry nie zawsze są powszechnie znane. Rzadko są publikowane
wyniki badań, a w szczególności badań w niskich temperaturach, czy badań zmęczeniowych. Krytyce poddaje się procedury badań laboratoryjnych [3].
W niniejszym artykule przedstawiono rezultaty wybranych badań prototypowych mat wibroizolacyjnych wyprodukowanych przez firmę Mostostal-Warszawa.
Maty będą spełniały nie tylko funkcję wibroizolacji, ale również przyczynią się
do utylizacji odpadów - zostały zaprojektowane z przetworzonych, zużytych opon
samochodowych.

1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Janas L. 50%, Jurczak J. 25%, Poneta P. 25%
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2. Opis badanego materiału
Próbki prototypowych mat przeznaczone do badań laboratoryjnych zostały
wykonane w formach kompozytowych o wymiarach: szerokość 250 mm, grubość
25 mm, długość 250 mm. Głównym składnikiem do ich produkcji był granulat
gumowy uzyskany z recyklingu zużytych opon samochodów osobowych. Widok
granulatu i próbki gotowej do badań przedstawia fot. 1.

Fot. 1. Granulat gumowy w pojemniku transportowym typu big bag i próbka przeznaczona do badań

Wielkość ziaren zastosowanego granulatu zawierała się w przedziale 1÷4 mm.
Oznaczanie składu ziarnowego granulatu gumowego wykonano wg PN-EN 9331 (tabela 1).
Tabela 1. Skład granulometryczny próbki granulatu gumowego
Frakcja
5,6÷5 [mm]
5÷4 [mm]
4÷2 [mm]
2÷1 [mm]
1÷0,3 [mm]
0,3÷0,125 [mm]
0,125÷0,063 [mm]
<0,063 [mm]
Suma:

Masa
[g]
0
3,9
197,2
8,8
0,1
0,1
0,1
0
210,2

Udział
[%]
0
1,86
93,82
4,19
0,05
0,05
0,05
0
100,00

Odsiew
[%]
0
1,86
95,67
99,86
99,90
99,95
100
100
-

Jako spoiwo granulatu gumowego zastosowano żywicę polimerową. Ilość zastosowanej żywicy dobrano w taki sposób, aby pokryła powierzchnie zewnętrzne
ziaren i po związaniu utworzyła spójną strukturę odporną na działanie obciążeń
zewnętrznych.
Jednorodną mieszaninę granulatu i żywicy układano w formach i zagęszczano
pod naciskiem prasy. W celu przyśpieszenia sieciowania żywicy, formy wypełnione
plastyczną masą i pod odpowiednim obciążeniem wygrzewano w temperaturze
110°C. Podstawowe parametry próbek przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2. Zestawienie badanych próbek
Lp.

Oznaczenie próbki
– maty

Grubość
h
[mm]

Długość
a
[mm]

Szerokość
b
[mm]

Powierzchnia
S
[mm2]

Masa
m
[g]

Gęstość

1

MP3-1

32.4

250.6

250.8

62838.0

1000.0

490.8

2

MP3-2

31.4

250.9

250.1

62737.6

1033.5

524.6

3

MP3-3

31.0

250.0

250.3

62562.5

1006.0

519.5

4

MP3-4

31.4

250.8

250.3

62750.2

999.5

507.3

g

[kg/m3]

3. Badania sztywności statycznej
Badania przeprowadzono w Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji
na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Badania wykonano na odpowiednio do tego przygotowanym stanowisku. Obciążenie
przykładano siłownikiem Instron-Schenck klasy 1. W celu uzyskania równomiernego pola naprężeń zastosowano przegub kulisty. Stanowisko badawcze przedstawiono na fot. 2.

Fot. 2. Widok stanowiska badawczego

Odkształcenia próbek mierzono czterema indukcyjnymi czujnikami przemieszczeń firmy HBM o bazie pomiarowej 20 mm i dokładności odczytu 0.01 mm.
Sztywność badano w temperaturach: (23±5)°C, (0±3)°C, (−10±3)°C,
(−20±3)°C [4]. Próbki i płyty dociskowe schładzano w zamrażarce, która znajdowała się bezpośrednio obok stanowiska badawczego. Przed każdym badaniem
próbki przechowywano w niskiej temperaturze przez min. 16 godz. Każdą próbkę
trzykrotnie obciążano i odciążano siłą od 0,1 kN do 8 kN z prędkością 10,8 kN/
min. Podczas trzeciego cyklu obciążenia rejestrowano przemieszczenie pionowe
próbki i obliczano średnią z czterech czujników przemieszczeń. Sztywność statyczną (sieczną) określono w zakresie obciążeń 0,3 i 1,25 kN, co odpowiada naprężeniom 0.,0048 i 0,02 MN/m2, korzystając ze wzoru:
(1)
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gdzie: „d” oznacza średnią zmianę grubości maty odpowiadająca ww. zmianie
naprężeń.
Na rys. 1 przedstawiono wyniki badań sztywności statycznej w zależności od
temperatury.

Rys. 1. Zależność sztywności statycznej próbek od temperatury

Procentową zmianę sztywności, wynikającą ze zmiany temperatury, przedstawiono na rys. 2. Jako wartość odniesienia przyjęto temperaturę 23 °C.

Rys. 2. Procentowe zmiany sztywności statycznej wynikające ze zmiany temperatury próbek

Jak można zauważyć, niskie temperatury w niewielkim stopniu wpływają
na sztywność statyczną badanych wibroizolacji. Wraz ze spadkiem temperatury
sztywność rośnie. W temperaturze -20°C sztywność statyczna jest o max. 10,7%
większa od sztywności w temperaturze 23°C.
4. Sztywność dynamiczna
Próbki wibroizolacji poddano obciążeniom sinusoidalnie zmiennym o wartości
minimalnej 0,1 kN i maksymalnej 2,6 kN przez 1000 cykli z częstotliwością 5,
10, 15 i 20 Hz. W czasie badań rejestrowano siłę i zmianę grubości próbek 4 czujnikami – końcową zmianę grubości obliczono jako średnią arytmetyczną z tych
czterech czujników. Na podstawie ostatnich 10 cykli obciążeń wyznaczono:
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• sztywność dynamiczną Kd(1.25) odpowiadającą zakresowi obciążeń od 0,3 do
1,25 kN (zmiana naprężeń od 0,0048 i 0,02 MN/m2),
• sztywność dynamiczną Kd(1.8) odpowiadającą zakresowi obciążeń od 0,3 do
1,80 kN (naprężenia 0,0048 i 0,0288 MN/ m2).
Wartość sztywności obliczono korzystając ze wzorów:
(2)
(3)
gdzie: d oznacza średnią zmianę grubości maty odpowiadająca określonej zmianie naprężeń.
Badania przeprowadzono na tym samym stanowisku, na którym wykonano
badania sztywności statycznej. Określono zależność sztywności dynamicznej od
temperatury próbki i częstotliwości. Wartości sztywności dynamicznej Kd(1.25)
i Kd(1.80) w temperaturze 23°C przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Średnie sztywności dynamiczne Kd(1.25) i Kd(1.80)

Wraz ze wzrostem częstotliwości obciążenia, wartość sztywności dynamicznej
wyraźnie maleje - nawet o ok. 50%.
Sztywności dynamiczne mat w różnych temperaturach przedstawiono na
rys. 4, a procentową zmianę sztywności dynamicznej na rys. 5. Podane wartości są
wartościami średnimi uzyskanymi z trzech badanych próbek.

Rys. 4. Sztywność dynamiczna Kd(1.25) w zależności od temperatury
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Rys. 5. Procentowa zmiana sztywności dynamicznej wynikająca ze zmiany temperatury próbki

Sztywność dynamiczna mat rośnie wraz ze spadkiem temperatury. W przedziale od +23°C do –20°C sztywność dynamiczna wzrasta od 12 do niemal 30%.
Zmiana sztywności jest tym większa, im większa jest częstotliwość - przy częstotliwości 5 Hz sztywność wzrasta o ok. 18%, przy częstotliwości 20 Hz nawet o ok.
29%.
5. Badania zmęczeniowe
Badania zmęczeniowe wykonano poddając próbki obciążeniom sinusoidalnie
zmiennym, o wartości minimalnej 0,5 kN i maksymalnej 3,25 kN i o częstotliwości 5 Hz. Liczba cykli obciążenia wyniosła 2,5 mln. Po przeprowadzeniu badań nie
stwierdzono pęknięć i innych uszkodzeń próbek. Względne „zgniecenia” próbek
zmierzone podczas 1000 pierwszych i 1000 ostatnich cykli (przed i po badaniu
zmęczeniowym) przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Porównanie zależności przemieszczenie – naprężenie przed i po obciążeniu zmęczeniowym
próbki MP3-1

Zmiany wymiarów (spłaszczenie) spowodowane obciążeniem zmęczeniowym
przyjmują przy obciążeniu 0,5 kN wartość 0,44 mm, a przy obciążeniu 3,25 kN
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wartość 0,192 mm. Po obciążeniach zmęczeniowych ponownie określono sztywność statyczną i dynamiczną próbek w temperaturze 23°C. Wartości sztywności
statycznej dla trzech przebadanych próbek przedstawiono na rys. 7. Sztywność
statyczna wzrasta o 19 – 25%. Zmiany sztywności dynamicznej materiału, spowodowane obciążeniami zmęczeniowymi dla wybranej próbki przedstawiono na
rys. 8. Wartości sztywności dynamicznej wzrastają o 18 do 25%.

Rys. 7. Zmiany sztywności statycznej próbek spowodowane obciążeniem zmęczeniowym

Rys. 8. Procentowe zmiany sztywności dynamicznej spowodowane obciążeniami zmęczeniowymi

6. Ocena mrozoodporności
Badanie mrozoodporności polegało na określeniu sztywności statycznej i dynamicznej próbek w temp. +2°C, następnie poddaniu ich 25 cyklom zamrażania/odmrażania oraz ponownemu określeniu sztywności statycznej i dynamicznej
w temp. +23°C. Cykle zamrażania/odmrażania polegały na zamrażaniu próbki
w powietrzu i odmrażaniu jej w wodzie. Okres trwania jednego pełnego cyklu
wynosił 6 godzin. Próbki zamrażano w temperaturze -18±2°C i odmrażano w wodzie w temperaturze 18±2°C. Na rys. 9 zestawiono wartości sztywności, a na
rys. 10 procentowe zmiany sztywności.
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Rys. 9. Zestawienie wartości sztywności Kd(1.25) przed i po badaniu mrozoodporności

Rys. 10. Procentowe zmiany sztywności próbek serii „MP3” powstałe, jako skutek przeprowadzenia
próby mrozoodporności

Jak można zauważyć, próba mrozoodporności powoduje zwiększenie sztywności materiału jednak nie więcej niż o 23,5%.
7. Podsumowanie i wnioski
Przedstawione wyniki badań dotyczą jednej partii materiału o założonym przez
producenta składzie i procedurze produkcji. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że parametry materiału są na tyle właściwe, że warto prowadzić dalsze,
szersze badania na większej liczbie próbek. Z doświadczeń producenta (częściowo popartych badaniami) wynika, że stosunkowo łatwo jest modyfikować cechy
proponowanego materiału. Jest to korzystna cecha przyjętej technologii, ponieważ
pozwala dobrać parametry odpowiednio do oczekiwań projektanta czy zamawiającego. Trzeba mieć jednak świadomość, że niedotrzymanie reżimu technologicznego i brak kontroli produkcji (badań poszczególnych partii) może spowodować
duże rozbieżności między parametrami oczekiwanymi i otrzymanymi.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę quasi-ciągłego pomiaru szerokości toru
i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych za pomocą toromierzy ręcznych. Na
podstawie otrzymanych pomiarów wyznaczono wskaźniki charakteryzujące stan utrzymania rozjazdu oraz przedstawiono koncepcję budowy wskaźnika syntetycznego. Do konstrukcji wskaźnika
syntetycznej oceny geometrii rozjazdów kolejowych wykorzystano statystyczną metodę wielowymiarowej analizy porównawczej.
Słowa kluczowe: rozjazdy kolejowe, diagnostyka rozjazdów, pomiary rozjazdów

1. Wprowadzenie
Jednym z bardziej złożonych problemów związanych z diagnostyką dróg kolejowych jest ocena stanu rozjazdów i skrzyżowań torów, szczególnie w warunkach
niedoboru środków finansowych na ich prawidłowe utrzymanie. W wyniku ograniczenia napraw rozjazdów kolejowych, w znacznym stopniu są przekraczane obowiązujące odchyłki dopuszczalne. Taki stan prowadzi do przyspieszonej degradacji
elementów rozjazdu, a w konsekwencji również do zmniejszenia bezpieczeństwa,
a nawet wykolejenia pojazdów szynowych.
Obowiązująca obecnie instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych
i utrzymaniu rozjazdów [7] wskazuje na konieczność wykonania pomiarów szerokości toru i żłobków oraz przechyłki w sposób dyskretny, w miejscach wskazanych w arkuszu badania technicznego. W praktyce w rozjazdach zwyczajnych
o promieniu R ≤ 300 m, pomiar szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych wykonywany jest w ośmiu przekrojach (a, b, c, c1, d, d1, e i e1). Dodatkowo
wykonywany są pomiary: szerokości żłobków (i, i1, h, h1); szerokość prowadzenia
w krzyżownicy (f, f1); minimalnej odległości pomiędzy odlegującą iglicą a opornicą
(z, z1) oraz przylegania iglicy do opornicy, opórek iglicowych i siodełek podiglicowych.
Plan utrzymania rozjazdów i skrzyżowań torów musi również uwzględniać dopuszczalne wartości eksploatacyjne parametrów zapisanych w Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności. Wartości graniczne, których nie należy przekraczać
w eksploatacji, ustalone zostały jako granica działań bezpośrednich [3].
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Do oceny geometrii rozjazdów kolejowych wykorzystuje są również pomiary
ciągłe wykonane drezyną pomiarową lub toromierzem samorejestrującym [8, 9].
Dane uzyskane w ten sposób pozwalają dodatkowo na ocenę nierówności pionowych i poziomych oraz wichrowatości i gradientu szerokości toru.
Duża liczba zmiennych diagnostycznych oraz różne metody pozyskiwania danych pomiarowych mogą być z powodzeniem wykorzystywane w procesie utrzymania, na najniższym poziomie, tj. w Sekcji Eksploatacji. Jednocześnie stan ten
bardzo często uniemożliwia syntetyczną ocenę stanu infrastruktury, przydatną na
wyższym poziomie zarządzania, np. Zakładu Linii Kolejowych.
W artykule przedstawiono koncepcję konstrukcji wskaźnika syntetycznej oceny stanu geometrii rozjazdów kolejowych z wykorzystaniem statystycznych metod
wielowymiarowej analizy porównawczej.
2. Quasi-ciągły pomiar geometrii rozjazdów
Pomiar szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych wykonany został
toromierzem ręcznym zgodnie z normą [4], w zakresie odbioru robót prowadzonych w torach i rozjazdach na podsypce. Na długości rozjazdu pomiary wykonane zostały na początku rozjazdu (s1-przekrój a), w styku przediglicowym (s2-b),
następnie co trzecią podrozjazdnicę, aż do dzioba krzyżownicy (s15-e) i na końcu
rozjazdu (s17-k). Dodatkowo pomierzone zostały odcinki toru przyległe, przed
i za rozjazdem kolejowym, co trzeci podkład (3, 6, 9, 12, 15), tj. na długości około
9 metrów z każdej strony [6, 10, 11].
Na rysunku 1 przedstawiono wykres odchyłek szerokości toru od wartości
1435 mm, w torze zasadniczym i zwrotnym w rozjeździe kolejowym Rz 60E1190-1:9-lssd.

Rys. 1. Wykres odchyłek szerokości toru
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W tych samych miejscach wykonano pomiary różnicy wysokości toków szynowych (przechyłki), a wyniki przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Wykres różnicy wysokości toków szynowych

Na podstawie pomierzonej szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych (przechyłki) obliczony został gradient szerokości toru (rys. 3) na długości
trzech podrozjazdnic (tj. 1,8 m) oraz wichrowatość toru (rys. 4) na długości sześciu
podrozjazdnic (tj. 3,6 m).

Rys. 3. Wykres gradientu szerokości toru
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Rys. 4. Wykres wichrowatości toru

3. Wskaźniki oceny geometrii rozjazdów kolejowych
Podstawą oceny geometrii rozjazdów kolejowych są dyskretne pomiary szerokości toru i żłobków oraz różnicy wysokości toków szynowych (przechyłki), wykonane zawsze w tych samych przekrojach [7].
Do oceny stanu rozjazdu kolejowego na podstawie pomiarów wykonanych
w sposób dyskretny można stosować wskaźniki względne opisane w pracach [1,2]:
• wskaźnik syntetycznej dokładności utrzymania rozjazdów Jr, wyrażony
w postaci:
(1)
gdzie:
n – liczba miejsc, gdzie wykonywany jest pomiar szerokości toru i żłobków,
δi- odchyłka od wymiaru nominalnego w przekroju i.
• wskaźnik maksymalnego przekroczenia odchyłki dopuszczalnej Spm, opisa-

ny wyrażeniem:

(2)
gdzie:
xextr – ekstremalna wartość pomierzona,
a - górna lub dolna odchyłka dopuszczalna.
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• wskaźnik rozległości przekroczeń E, który przedstawia informację o ogól-

nym stanie rozjazdu:

(3)
gdzie:
w – liczba pomiarów szerokości torów i żłobków przekraczających odchyłki
dopuszczalne.
• wskaźnik powtarzalności przekroczeń P, mówiący o częstotliwości wystąpie-

nia przekroczeń odchyłek dopuszczalnych w tych samych przekrojach:

(4)
gdzie:
r – liczba pomiarów, w których powtarzają się przekroczenia odchyłek dopuszczalnych.
Wskaźniki względne opisujące stan rozjazdu kolejowego mogą być również
stosowane przy pomiarach quasi-ciągłych, a dodatkowo oblicza się wskaźniki bezwzględne, takie jak:
− wartość maksymalna - xmax,
− wartość minimalna – xmin,
− wartość średnia:
(5)
gdzie:
xi – pomierzone wartości określonego parametru,
n – liczba pomierzonych wartości.
−

odchylenie standardowe:
(6)

−
−

wskaźnik zmienności:
rozstęp:

(7)
(8)

Wskaźniki bezwzględne obliczane są dla następujących parametrów: szerokość
toru, różnica wysokości toków szynowych, gradient szerokości i wichrowatość
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toru. W przyszłości należy również uwzględnić w analizie nierówności pionowe
i poziome oraz stopień degradacji elementów rozjazdu kolejowego.
4. Istota wielowymiarowej analizy porównawczej
Jednym z istotnych problemów badawczych w diagnostyce dróg kolejowych
jest ocena stanu nawierzchni kolejowej w funkcji czasu i obciążenia oraz możliwość
porównania obiektów znajdujących się w różnych lokalizacjach pomiędzy sobą.
Do oceny stanu geometrii rozjazdów kolejowych można wykorzystać statystyczne
metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Istotą tej metody jest możliwość
porządkowania i porównywania obiektów wielowymiarowych, tj. takich, które
opisywane są przez wiele zmiennych [5, 12].
Duża liczba zmiennych opisujących obiekt, będących przy tym nośnikami
różnych informacji, powoduje konieczność wyboru do analizy wskaźników najważniejszych z punktu prowadzonych badań. Dobór zmiennych diagnostycznych
można przeprowadzić metodami statystycznymi lub heurystycznymi, a po dokonaniu redukcji zbioru wyjściowego cech W pozostają zmienne zaliczane do zbioru
cech diagnostycznych X [14].
Niech O oznacza zbiór obiektów:
gdzie:
n – liczba badanych obiektów (rozjazdów).
Każdy obiekt (rozjazd kolejowy) opisany jest przez zbiór zmiennych diagnostycznych:
gdzie:
m – liczba zmiennych diagnostycznych, wykorzystana do opisy stanu rozjazdu
kolejowego.
W badaniach statycznych (bez uwzględnienia zmiany w czasie) analizuje się
stan obiektów w jednym z wybranych okresów, a dane tworzą wówczas macierz
dwuwymiarową:

gdzie:
Xij - oznacza realizację zmiennej Xj w obiekcie Oi.
W pierwszej kolejności po doborze zmiennych diagnostycznych należy określić
charakter ich oddziaływania na badane zjawisko. W praktyce możemy wyróżnić
trzy typy zmiennych: stymulanty (XS), destymulanty (XD) i nominanty (XN).
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Stymulantami nazywamy zmienne, których wysokie wartości są pożądane (np.
trwałość). Do destymulant zaliczamy zmienne, których duże wartości są niepożądane (np. koszt utrzymania rozjazdu). Nominantami natomiast są zmienne, których odchylenie od przedziału wartości najkorzystniejszych (np. dopuszczalnych)
jest niepożądane z punku widzenia rozpatrywanego zjawiska.
Ujednolicenie zmiennych diagnostycznych polega najczęściej na zamianie destymulant i nominant na stymulanty. Taka transformacja zmiennych nazywana
jest stymulacją i wykonywana jest według przekształcenia ilorazowego lub różnicowego [14].
W przypadku destymulant wykorzystano przekształcenie różnicowe, które
można wyrazić w postaci [14]:
(9)
gdzie:
a - maksymalna wartość j-tej zmiennej we wszystkich i-tych obiektach:
b – wartość stała, przyjmowana najczęściej jako równa 1.
a stymulacja nominant przyjmie postać:
gdzie:
xjN – nominalna (pożądana) wartość j-tej zmiennej,
xijN – wartość j-tej zmiennej nominanty w i-tym obiekcie.

(10)

Jednym z głównych wymagań metody WAP jest porównywalność zmiennych
diagnostycznych. Oznacza to konieczność ujednolicenia jednostek pomiarowych
i zastąpienia różnych zakresów zmienności. Proces ten nazywa się standaryzacją
zmiennych i pozwala na unormowanie zmiennych diagnostycznych w przedziale
zmienności [0;1].
Ogólną formułę normalizacji zmiennych diagnostycznych można przedstawić
w następującej postaci [14]:
gdzie:
zij – znormalizowana wartość j-tej zmiennej w i-tym obiekcie,
a, b, p – parametry normalizacyjne.

(11)

Do normalizacji można zastosować zarówno miary klasyczne, jak i pozycyjne,
a w konsekwencji możemy wyróżnić trzy podstawowe przekształcenia: standaryzację, unitaryzację i przekształcenie ilorazowe.
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W pracy zastosowano unitaryzację, której celem jest ujednolicenie zakresu
zmiennych decyzyjnych w przedziale [0; 1], a parametry normalizacyjne przyjmują wartości [14]:

zatem ogólna formuła normalizacyjna j-tej zmiennej po wszystkich i-tych obiektach przyjmie postać:
(12)
Do uporządkowania obiektów zastosowano metodę bezwzorcową opartą
o zmienne syntetyczne, jako średnią ważoną według formuły:
(13)
gdzie:
wj - waga przypisana j-tej zmiennej.
Wartości wag zmiennych decyzyjnych mogą zostać obliczone z wykorzystaniem metod statystycznych lub heurystycznych [14].
5. Przykład konstrukcji wskaźnika oceny rozjazdów
Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej przedstawiono na przykładzie budowy syntetycznego wskaźnika oceny stanu rozjazdów. Do obliczeń
przyjęto zmienne diagnostyczne z przeprowadzonych pomiarów szerokości toru
i różnicy wysokości toków szynowych oraz obliczonej wichrowatości i gradientu
szerokości w rozjazdach kolejowych ułożonych w torach bocznych o promieniu
R = 190 m, tj:
x1 – średnia szerokość toru (odchyłka od wartości 1435 mm) [mm],
x2 – odchylenie standardowe odchyłki szerokości toru [mm],
x3 – średnia wartość przechyłki [mm],
x4 – odchylenie standardowe przechyłki [mm],
x5 – odchylenie standardowe wichrowatości na bazie 3,6 m [mm],
x6 – odchylenie standardowe gradientu szerokości na długości 1,8 m [mm].
Wartości zmiennych diagnostycznych w poszczególnych rozjazdach (obiektach) przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Macierz wartości zmiennych diagnostycznych w rozjazdach
Nr rozjazdu
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10

x1
11,0
9,7
7,7
4,7
7,2
6,5
7,6
13,8
12,5
3,2

x2
8,4
5,7
7,1
7,0
8,2
8,3
6,7
11,9
9,8
4,1

Zmienne diagnostyczne
x3
x4
5,9
5,9
2,2
9,4
4,8
5,9
2,5
10,5
1,4
6,6
8,0
5,6
4,1
8,5
1,0
12,1
2,9
14,4
2,8
1,9

x5
5,8
6,4
5,6
6,6
5,0
6,2
6,8
5,7
7,1
2,4

x6
5,4
9,6
5,5
12,6
6,6
6,0
6,2
9,0
8,4
2,1

Stymulacja zmiennych diagnostycznych, tj. przekształcenie zmiennych z destymulant na stymulanty, wykonano z wykorzystaniem przekształcenia różnicowego,
a wyniki przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Macierz zmiennych decyzyjnych po stymulacji
Nr rozjazdu
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10

x1
2,8
4,1
6,1
9,1
6,6
7,3
6,2
0,0
1,3
10,6

x2
3,5
6,2
4,8
4,9
3,7
3,6
5,2
0,0
2,1
7,8

x3
2,1
5,8
3,2
5,5
6,6
0,0
3,9
7,0
5,1
5,2

x4
8,5
5,1
8,5
3,9
7,8
8,8
5,9
2,3
0,0
12,5

x5
1,2
0,6
1,4
0,4
2,0
0,8
0,2
1,3
0,0
4,6

x6
7,2
3,1
7,1
0,0
6,0
6,6
6,4
3,6
4,2
10,5

Do normalizacji zmiennych diagnostycznych wykorzystano unitaryzację, a wyniki ujednolicenia zakresu zmiennych w przedziale [0;1] przedstawia tabela 3
Tabela 3. Macierz zmiennych decyzyjnych po normalizacji
Nr rozjazdu
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10

x1
0,26
0,39
0,58
0,86
0,62
0,69
0,58
0,00
0,12
1,00

x2
0,45
0,79
0,62
0,63
0,47
0,46
0,67
0,00
0,27
1,00

x3
0,30
0,83
0,46
0,79
0,94
0,00
0,56
1,00
0,73
0,74

x4
0,68
0,40
0,68
0,31
0,62
0,70
0,47
0,18
0,00
1,00

x5
0,26
0,13
0,30
0,09
0,43
0,17
0,04
0,28
0,00
1,00

x6
0,69
0,29
0,68
0,00
0,57
0,63
0,61
0,34
0,40
1,00
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Stosując metodę bezwzorcową, opartą na miarach klasycznych, zmienna syntetyczna opisująca dowolny rozjazd (przyjmując wartości wag równe 1) jest średnią
arytmetyczną unormowanych zmiennych decyzyjnych. W tabeli 4 przedstawiono
wyniki obliczeń zmiennych syntetycznych z uwzględnieniem wszystkich zmiennych diagnostycznych (kolumna 1). W kolumnie 2 w obliczeniach pominięta została zmienna x1 (odchyłka średniej szerokości toru), a w kolumnie 3 dodatkowo
zmienna x3 (średnia wartość przechyłki).
Analizując zmienne syntetyczne należy zwrócić uwagę, że im wyższa jest wartość wskaźnika, tym lepszy stan geometrii rozjazdu. Pomiary w rozjeździe numer 10 (O10) wykonano po jego wymianie i podbiciu, zatem charakteryzuje się on
maksymalną wartością zmiennej syntetycznej. W pozostałych rozjazdach zarejestrowano liczne przekroczenia odchyłek dopuszczalnych, a ich stan oceniono jako
dostateczny, zły i niedopuszczalny.
Tabela 4. Zmienne syntetyczne
Zmienne decyzyjne uwzględnione w obliczeniach
Nr rozjazdu

1
x1, x2, x3, x4, x5, x6

2
x1, x2, x4, x5, x6

3
x2, x4, x5, x6

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10

0,44
0,44
0,55
0,45
0,61
0,44
0,49
0,30
0,25
0,96

0,52
0,40
0,57
0,26
0,53
0,49
0,45
0,20
0,17
1,00

0,52
0,40
0,57
0,26
0,53
0,49
0,45
0,20
0,17
1,00

Takie podejście do obliczenia zmiennych syntetycznych może być z powodzeniem wykorzystane do opracowania wskaźnika oceny stanu rozjazdów kolejowych,
jak również do porządkowania i grupowania obiektów oraz analizy statystycznej
zmiennych diagnostycznych w funkcji obciążenia i prędkości.
6. Wnioski
Prawidłowe ustalenie zbioru zmiennych diagnostycznych wymaga wykonania
pomiarów kilkuset rozjazdów w okresie ich kilkuletniej eksploatacji. Wybierając
zmienne należy posługiwać się metodami statystycznymi, oceniając współczynnik,
ich zmienność i korelację z pozostałymi zmiennymi oraz metodami heurystycznymi, oceniając ich wpływ na stan rozjazdu kolejowego i bezpieczeństwo.
Wielowymiarowa analiza porównawcza z powodzeniem może być stosowana
zarówno do oceny stanu rozjazdów kolejowych, jak również torów szlakowych.
Analiza statystyczna z wykorzystaniem metody WAP pozwoliłaby na grupowa-
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nie infrastruktury o jednorodnej charakterystyce, a w konsekwencji poszukiwanie
przyczyny i miejsca występowania zjawisk jeszcze do końca niezbadanych.
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Streszczenie. W artykule podjęto kwestię skuteczności wykorzystania wykresu strzałek poziomych do określania rzeczywistego kształtu toru kolejowego. Temat ten jest o tyle istotny, że przez
dziesiątki lat wykres ten był wykorzystywany w metodach regulacji osi toru i dopiero od stosunkowo
niedawna stracił swoje kluczowe znaczenie. Najnowsze publikacje o charakterze naukowym wskazują jednak, że poruszany temat nie został jeszcze wyczerpany i nadal poszukuje się skutecznych
metod transformacji owych wykresów w celu odtworzenia kształtu osi toru. W niniejszej pracy
zaprezentowano główne założenia tych poszukiwań, a także przeprowadzono dyskusję dotyczącą
wykresów strzałek otrzymanych w wyniku analizy rzeczywistej osi toru, określonej metodą ciągłych pomiarów satelitarnych. W tym celu został opracowany program komputerowy do symulacji
pomiarów strzałki poziomej za pomocą uniwersalnego strzałkomierza, różniącego się od dostępnych
przyrządów pomiarowych możliwością stosowania bazy pomiarowej o dowolnej długości. Analiza
ta umożliwiła określenie rejonów układu geometrycznego, w których długość cięciwy w istotny sposób
wpływa na kształt wykresu strzałek.
Słowa kluczowe: tor kolejowy, pomiary satelitarne, określanie kształtu geometrycznego,
wykres strzałek

1. Wprowadzenie
Projektowanie i kształtowanie toru kolejowego w terenie wymaga operowania
w lokalnych układach odniesienia. W celu poprawnego wytyczenia nowych, a także modernizowanych układów geometrycznych niezbędne są skuteczne metody
dedykowane obsłudze geodezyjnej, od której w dużej mierze zależy ostateczny
efekt prac. Konieczność operowania w lokalnych układach odniesienia wynika
z występujących na kolei długościami elementów geometrycznych – odcinków
prostych i łukowych, które są często tak duże, że wizualna ocena ich kształtu jest
bardzo utrudniona. W tej sytuacji rozwiązaniem jest podział trasy na krótsze odcinki, które są rozpatrywane oddzielnie. Staje się to jednak źródłem dodatkowych
błędów, a całościowa ocena danego układu staje się bardzo trudna.
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Koc W. 50%, Chrostowski P. 50%.
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Szczególne trudności sprawia kształtowania geometryczne toru kolejowego
w płaszczyźnie poziomej. Przez całe dziesięciolecia jedyną stosowaną metodą oceny kształtu toru był pomiar strzałek poziomych. Również w metodach regulacji
osi toru podstawy do analizy nie stanowiła rzeczywista oś istniejącego toru, lecz jej
transformacja w postaci wykresu strzałek.
Sytuacja taka uległa radykalnej zmianie po stworzeniu możliwości efektywnego wykorzystanie systemu GPS [6] w pomiarach ukształtowania geometrycznego
linii kolejowych. W Polsce przełomowym momentem był rok 2008, w którym
nastąpiło uruchomienie Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS [1]. Pomimo
tego, że pomiary wykorzystujące techniki pozycjonowania satelitarnego miały
miejsce już wcześniej, to możliwości, jakie przyniosła sieć naziemnych stacji referencyjnych, wprowadziły nową jakość, zmieniając istotnie rząd wielkości związany z dokładnością określania pozycji. Do wzrostu tej dokładności przyczyniają się
również inne elementy rozwoju technik satelitarnych, jak np. możliwość pomiarów dwusystemowych GPS/Glonass.
Już pierwsze pomiary wykorzystujące poprawki określane przez stacje systemu ASG-EUPOS wykazały, że zastosowana technika pomiarowa otwiera zupełnie
nowe perspektywy w zakresie określania rzeczywistego położenia toru. Jej wykorzystanie umożliwia również bardzo precyzyjne określenie podstawowych danych
do projektowania modernizacji linii kolejowej [3, 4, 5].
Pomimo nowych możliwości technicznych odtwarzania osi toru, kwestia wykorzystywania do tego celu wykresu strzałek jest nadal aktualna, co wskazuje na
wagę problemu oraz na niewyczerpany stan zagadnienia. Wykorzystywane w diagnostyce nierówności toków szynowych pomierzone strzałki w dalszym ciągu stanowią dane do rozważań teoretycznych, prowadzących do określenia krzywizny
toru, która z kolei jest pochodną rzeczywistego kształtu geometrycznego, tj. położenia osi toru w układzie współrzędnych prostokątnych. Przykładem takiej analizy jest referat prezentowany w bieżącym roku na międzynarodowej konferencji
Railway Engineering w Londynie [8]. W pracy zostaną przedstawione główne
założenia owego referatu, a następnie przeprowadzona zostanie krótka analiza wykresów strzałek sporządzonych na podstawie bezpośrednich pomiarów kształtu
toru kolejowego wykonanych techniką pozycjonowania satelitarnego. Zaprezentowany zostanie również wykorzystany algorytm obliczeniowy oraz funkcjonowanie
programu.
2. Określanie kształtu toru kolejowego w płaszczyźnie poziomej
Tor kolejowy usytuowany jest w terenie jako konstrukcja przestrzenna, a położenie jego osi poddawane jest regulacji jednocześnie w płaszczyźnie pionowej
i poziomej. W artykule podjęty został temat ukształtowania osi toru jedynie
w płaszczyźnie poziomej, choć omawiane zależności geometryczne są analogiczne
również w przypadku ukształtowania osi toru w profilu podłużnym. Operując pa-
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rametrami opisującymi kształt toru istniejącego, należy mieć na uwadze to, w jaki
sposób zostały one pozyskane: czy są wynikiem bezpośredniego pomiaru, czy też
w sposób pośredni, na drodze transformacji innych parametrów. Dyskutowany
w niniejszym artykule problem dotyczy rekonstrukcji kształtu toru, tj. określenia
jednoznacznej pozycji osi toru w przyjętym układzie współrzędnych. Jest to o tyle
ważne, że wszelkie zmiany związane z regulacją osi toru lub modernizacją układu geometrycznego wynikają z projektu. Dlatego tak ważne jest, aby projektant
pracował na dokładnych danych wejściowych, a wykonawcy owego projektu mieli
łatwość w jego realizacji. Idealną sytuacją byłaby praca w jednym i tym samym
układzie odniesienia oraz aby metody tyczenia zmian położenia osi toru bazowały
na współrzędnych punktów jednoznacznie określających jej położenie w terenie.
Z tego właśnie względu poszukiwane są metody określające położenie toru za pomocą współrzędnych prostokątnych.
Autorzy pracy [8] postawili sobie za zadanie opracowanie skutecznej metody
określenia zbioru współrzędnych prostokątnych opisujących położenie osi toru na
podstawie pomiarów wykonywanych przez drezynę pomiarową, diagnozującą stan
nierówności toków szynowych. Założenie to wydaje się być słuszne z dwóch powodów: po pierwsze wykres strzałek, jaki dostarcza tego rodzaju pomiar, od wielu
lat miał kluczowe zastosowanie w projektowaniu regulacji osi toru, a po drugie
pomiar nierówności jest rutyną diagnostyczną, a w związku z tym wszystkie linie
są regularnie w ten sposób mierzone oraz istnieje ciągła aktualizacja danych dotyczących konkretnych linii.
Do osiągnięcia zamierzonego celu autorzy pracy [8] opracowali metodykę
wykorzystującą tzw. filtry cząsteczkowe oparte na metodach Bayesowskich i symulacjach metodą Monte Carlo. Są to obecnie najbardziej zaawansowane metody
optymalizacyjne, które dostarczają optymalnych rozwiązań problemu na podstawie danych pomiarowych. Zdefiniowano następujący problem:
Na podstawie danych dostarczonych z pomiaru drezyną, tj. sygnału strzałek
poziomych d(s), 0 < s < S, gdzie:
(1)
(2)
w(s) – sygnał błędu pomiarowego,
obliczony zostanie przebieg krzywizny, który posłuży następnie do wyznaczenia
przebiegu punktów reprezentujących kształt osi toru:
(3)
Na rysunku 1 przedstawiono interpretację geometryczną strzałki w układzie
współrzędnych prostokątnych. Oczywiste jest, że relacja pomiędzy parametrycznym opisem krzywej o długości S (o stopniu swobody s) a wartością strzałki v(s) nie
jest zależnością ścisłą. Jednak autorzy argumentują zastosowanie tej relacji stosunkowo małymi wartościami przyrostu rzędnej y(s) dla bazy (cięciwy) 10 m.
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Rys. 1. Parametry geometryczne przyjęte do zdefiniowania krzywizny oraz strzałki poziomej przyjęte
do algorytmu obliczeniowego [8]

Budując model analityczny zdefiniowano parametryczny opis łuku poziomego,
za pomocą układu następujących równań różniczkowych:
(4)
Do rozwiązania tego nieliniowego problemu (który został opisany jako dyskretny z krokiem h = Ds) zastosowano metodę rozwiązania układów równań różniczkowych 6-tego rzędu, tak zwaną Backward Differentiation Formula, otrzymując
w ten sposób układ równań algebraicznych o określonych współczynnikach α i b0:

(5)

Kluczowym problemem jest wyznaczenie kąta θ, określającego krzywiznę na
długości osi ds. Problem polega na obliczeniu wektora K1:N = {k1,…,kN} na podstawie wektora D1:N = {d1,…,dN}. Do tego celu posłużono się metodami estymacji Bayesowskiej, a implementację oparto na algorytmie filtrów cząsteczkowych
i symulacjach Monte Carlo.
Definiując odpowiedni wektor zawierający wektory parametrów szukanych:
(6)
oraz funkcje gęstości prawdopodobieństwa według reguł Bayesowskich:
(7)
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(8)
możliwe jest wyznaczenie stanu wektora zn, pod warunkiem posiadania obserwacji
sygnału strzałek D z wzoru Bayesa:
(9)
Rozkład ten jest wyznaczany przy użyciu filtrów cząsteczkowych, a podstawy
algorytm podano w pracy [8]. Finalną konkluzją autorów jest wniosek o możliwości odtworzenia przebiegu krzywizny na podstawie strzałek pomierzonych
10-metrową cięciwą. Jako dowód zaprezentowano przykład ilustrujący porównanie strzałek pomierzonych i otrzymanych w wyniku działania algorytmu, który
w sposób ogólny przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Schemat procesu odtwarzania kształtu osi toru na podstawie wykresu strzałek poziomych

Na rysunku 3 pokazano wynikowe wykresy odtworzonego kształtu toru oraz
porównania strzałek pomierzonych i strzałek symulowanych na bazie odtworzonego kształtu.

Rys. 3. Wynik procesu odtwarzania kształtu osi toru na podstawie wykresu strzałek poziomych:
u góry wykres kąta q, u dołu odtworzony kształt osi toru [8]

W dalszym ciągu pozostaje jednak otwarte pytanie, z jaką dokładnością – w relacji do rzeczywistego kształtu analizowanego fragmentu linii kolejowej – odtworzony został układ geometryczny w postaci obliczonych współrzędnych x(s), y(s)?
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Autorzy pracy [8] nie omawiają niestety tej fazy działania algorytmu, dowodząc jedynie podobieństwa wykresów strzałek. W procesie estymacji kształtu geometrycznego występują operacje całkowania, a także przybliżenia w samych definicjach parametru wejściowego, tj. strzałki poziomej. W dalszej części niniejszego opracowania
zostanie przedstawiona krótka analiza problemu występujących niejednoznaczności
dotyczących zależności pomiędzy wykresem strzałek i parametrami geometrycznymi
układu złożonego z odcinków prostych, krzywych przejściowych oraz łuku kołowego. Kwestia ta była już wcześniej podejmowana w pracy [2].
3. Algorytm obliczeniowy do wyznaczenia wartości strzałek z pomiarów
satelitarnych
Aby sprawdzić możliwości wykorzystywania wykresu strzałek, przeprowadzono na początek dyskusję dotyczącą wpływu długości cięciwy na uzyskany przebieg
wykresu strzałek. W praktyce inżynierskiej stosuje się różnej długości cięciwy, przy
czym najpopularniejszą jest cięciwa 10-metrowa, stosowana powszechnie w pojazdach diagnostycznych. Równie często stosowane są krótkie cięciwy (od 1 m do
4 m), szczególnie do regularnych inspekcji nierówności toków szynowych; natomiast do regulacji osi toru podczas napraw głównych i modernizacji stosuje się
cięciwy kilkudziesięciometrowe (do 90 m). Taka sytuacja doprowadziła do opracowania sposobów przeliczania sygnału strzałek pomierzonych względem konkretnej
długości cięciwy na strzałki sprzężone z dowolną inną długością bazy pomiarowej.
Metody te pozwalają na porównywanie wyników pomiarów pochodzących z różnych systemów pomiarowych, co z pewnością ma wiele praktycznych zalet. Jednakże występujące w tych metodach przybliżenia sprawiają, że wykorzystywanie
sygnałów strzałek do określania położenia osi toru wymaga monitorowania spowodowanych tymi przybliżeniami niejednoznaczności.
W celu sprawdzenia wpływu długości cięciwy na wykres strzałek zostaną wygenerowane odpowiednie wykresy dla dwóch przypadków – rejonów zmiany kierunków głównych trasy. Do tego celu zastosowano opracowany algorytm obliczeniowy, wykorzystujący pomiary satelitarne wykonane na tych łukach poziomych.
Następnie algorytm zaimplementowano w środowisku Scilab 4.0 [7].
Pomiary satelitarne przeprowadzone na wybranych odcinkach linii dostarczają
zbiór współrzędnych Yi, Xi punktów trasy (podczas analizy operowano Państwowym Układem Odniesień Współrzędnych Geodezyjnych 2000). Dla wybranego
przypadku otrzymano określony zbiór punktów, który będzie indeksowany zmienną i e < 0, n > (rys. 4). Jako że mamy do czynienia z opisem dyskretnym, cała trasa w omawianym algorytmie jest opisana w sposób analityczny, jako ciąg prostych
przechodzących przez dwa sąsiednie punkty.
(10)
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Rys. 4. Układ punktów mierzonej trasy z naniesionymi prostymi poligonu

Kolejnym krokiem jest przyjęcie położenia punktu początkowego obliczeń
Yp  Y0, Yn – c- gdzie c- jest rzutem długości cięciwy na oś odciętych. YP określa
równocześnie startowe położenie początku cięciwy pomiarowej. Określamy przedział odpowiadający YP, taki że Yp  Yi–1, Yi ; wprowadza się oznaczenie ip = i.
Wartość rzędnej XP wyznaczana jest:
(11)
gdzie:

Można teraz przyjąć długość cięciwy pomiarowej c i przystąpić do poszukiwania jej punktu końcowego o współrzędnych YK, XK. W pierwszym kroku (iteracji) znajdowany jest punkt przecięcia okręgu o promieniu c i środku w punkcie
P z prostą
. Jako rozwiązanie zadania traktuje się
sprawdzając
warunek
. Jeśli warunek ten nie jest spełniony (a tak z reguły będzie),
poszukiwania są kontynuowane, wyznaczając punkt przecięcia okręgu z prostą
,
itd., aż do znalezienia właściwej prostej
.
Równanie cięciwy jest następujące:
(12)
a współrzędne jej środka
(13)
Następnie określa się przedział odpowiadający YS, taki że
,
po czym wyznaczane jest równanie prostej prostopadłej do prostej (10), poprowadzonej z punktu S; jest to równanie strzałki poziomej.
(14)
W tym momencie przystępuje się do poszukiwania współrzędnych YW, XW
punktu przecięcia prostej (14) z odpowiednią prostą osnowy
. Po ich wyznaczeniu możliwe jest określenie wartości szukanej strzałki za pomocą wzoru
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(15)
W ten sposób wyznaczana jest pierwsza wartość f(YS) i jednocześnie pierwszy
punkt na wykresie strzałek. Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze kwestia umowy znaków. Zakłada się, że baza pomiarowa zawsze przesuwa się wzdłuż toru w prawą
stronę (patrząc z punktu widzenia obserwatora) i jako dodatnie (+) przyjmujemy
odchylenia na lewo od cięciwy, a jako ujemne (–) odchylenia na prawo.
Przyjmuje się teraz krok obliczeń k, tj. skok przy przesuwaniu bazy pomiarowej
nowego położenia początku
wzdłuż osi toru. Wyznaczane są współrzędne
cięciwy pomiarowej. Dalszy tok postępowania jest analogiczny, jak w opisanym
wcześniej przypadku startowego położenia cięciwy.
Dodając kolejno krok k otrzymuje się zbiór punktów YS, fS, które przedstawione
w postaci graficznej tworzą wykres strzałek poziomych. Obliczenia są zakończone,
gdy szukając końca kolejnej cięciwy otrzymamy wartość jego odciętej YK > Yn.
4. Program komputerowy
W prezentowanej analizie proces tworzenia wykresu strzałek ma charakter iteracyjny. Strzałki obliczane są dla pomierzonego odcinka toru, tak więc algorytm wykorzystuje bazę danych zawierającą współrzędne prostokątne punktów rzeczywistej osi
toru kolejowego. Chociaż charakter tej reprezentacji jest dyskretny, to autorzy nie szukają sposobu nieliniowej interpolacji punktów osi z uwagi na możliwość wprowadzania niepotrzebnego zaburzenia w postaci falowania modelu interpolacyjnego. Ponadto
pomiar dostarczał współrzędnych punktów oddalonych od siebie co 30 ÷ 40 cm, co
zapewniało w kontekście omawianego problemu quasi ciągły charakter informacji.
Przedstawiony w punkcie 3 algorytm został zaimplementowany do środowiska
Scilab 4.0 [7]. Działanie programu można podzielić na następujące etapy:
− wprowadzenie tablicy z danymi (punkty pomiarowe),
− liniowa interpolacja danych (zagęszczenie punktów pomiarowych, jeśli zachodzi potrzeba),
− obliczenie współrzędnych punktu końca cięciwy, której początek porusza się
po punktach danych wejściowych (lub po punktach z interpolacji liniowej),
− obliczenie wartości strzałek w połowie cięciwy oraz określenie jej znaku,
− archiwizacja wartości strzałek względem przebytej drogi i wygenerowanie
wykresu.
Dane do programu dostarczone powinny być w pliku tekstowym jako ciąg
współrzędnych poziomych Y oraz pionowych X, reprezentujących trasę w państwowym systemie odniesień przestrzennych 2000. Metodyka prowadzenia pomiarów musi uwzględnić specyfikę prezentowanej analizy, a zatem dane powinny
pochodzić z pomiarów ciągłych. Do analizy wykorzystano wyniki pomiarów przeprowadzonych w eksploatowanym torze kolejowym, których metodyka przedstawiona została w pracy [4].
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Dane są wprowadzane do programu za pomocą funkcji, która odczytuje współrzędne Yi, Xi zapisane w pliku tekstowym i tworzy na ich podstawie macierz próbek, w lokalnym układzie współrzędnych, tj. po przesunięciu początku układu do
miejsca pierwszego punktu w układzie 2000. Taki tok postępowania eliminuje
operacje na dużych liczbach, które wynikają z przyjętego układu 2000.
Kolejnym krokiem jest interpolacja, która ma na celu zagęszczenie danych pomiarowych. W przypadku prezentowanej analizy wykorzystano algorytm do interpolacji liniowej z uwzględnioną przez użytkownika gęstością podziału odstępu pomiędzy kolejnymi próbkami. Tak przygotowana nowa tablica współrzędnych tworzy
zbiór danych wejściowych do algorytmu obliczania strzałek. Na tym etapie użytkownik wprowadza do programu długość cięciwy „wirtualnego strzałkomierza”.
Algorytm wyznaczania wartości strzałki bazuje na obliczeniach geometrycznych, które wykonywane są wielokrotnie podczas przemieszczania się cięciwy.
W celu określenia punktu przecięcia się cięciwy z modelem geometrycznym analizowanego odcinka (ciąg współrzędnych) zakłada się, że punkt początkowy może
przemieszczać się tylko po punktach zawartych w tablicy danych (po interpolacji),
natomiast współrzędne końca cięciwy obliczane są jako punkty przecięcia z odcinkami wyznaczonymi przez punkty pomiarowe sprzed interpolacji. Takie podejście
zapewnia niezmienną długość cięciwy. Zatem punkty sprzed interpolacji tworzą
ciąg segmentów, które stanowią odniesienie do identyfikacji położenia końca cięciwy. Jako że rozwiązanie problemu geometrycznego wyznaczenia punktu końca
cięciwy generuje dwa rozwiązania (przed początkiem cięciwy oraz za początkiem
według numeracji segmentów), program kontroluje wybór odpowiedniego punktu i zapisuje informację o numerze segmentu, w którym cięciwa przecina się z linią prostą opisującą dany segment. Informacja ta pozwala na dynamiczne przeszukiwanie segmentów w procesie iteracyjnym, przez co przeszukiwane jest tylko
najbliższe otoczenie wędrującego po punktach pomiarowych początku cięciwy, co
znacznie skraca czas obliczeń.
W ostatniej fazie algorytm oblicza współrzędne punktu przecięcia linii prostopadłej do cięciwy w połowie jej długości z prostą reprezentującą odpowiedni segment, prosta ta również jest odszukana z całego zbioru. Wartość strzałki przypisywana jest do lokalizacji początku cięciwy, co pozwala na porównywanie szeregów
strzałek obliczonych dla różnej długości bazy na jednym wykresie, generowanym
przez program po zakończeniu obliczeń.
5. Interpretacja wykresu strzałek uzyskanego dla różnych długości cięciwy
5.1. Wpływ długości cięciwy na lokalizację rejonów zmiany kierunku trasy
Aby przeanalizować wpływ długości cięciwy na przebieg wykresu strzałek, wygenerowano serie wykresów dla dwóch typowych układów geometrycznych, składających się z fragmentów kierunków głównych (odcinków prostych) oraz łuków
kołowych z krzywymi przejściowymi o różnej długości. Pierwszy przypadek to
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łuk kołowy o promieniu R = 985 m i krzywe przejściowe o długości L1 = 100 m
i L2 = 70 m, drugi zaś o parametrach R = 526 m, L1 = 97 m i L2 = 68 m. Oba
łuki poziome zostały zidentyfikowane w programie SATTRACK [3] z pomiarów
satelitarnych eksploatowanej linii kolejowej. Na rysunkach 5 i 6 pokazano oba
układy w postaci punktów pomiarowych, na tle których nałożono zaprojektowane
łuki o podanych parametrach.

Rys. 5. Układ geometryczny przyjęty do analizy wykresów strzałek - przypadek 1

Rys. 6. Układ geometryczny przyjęty do analizy wykresów strzałek - przypadek 2

Na rysunku 7 pokazano wynik działania algorytmu generującego strzałki dla
przypadku 1 na podstawie współrzędnych prostokątnych pomierzonej osi toru.
Wykres wygenerowano dla krótkiej cięciwy c = 1 m. Z przebiegu wartości strzałek, bez dodatkowej analizy, nie jest możliwa ocena lokalizacji łuku kołowego
z krzywymi przejściowymi. Na rysunku 8 zilustrowano ten sam odcinek trasy,
a strzałki obliczono dla wartości cięciw c = 1 m, c = 2 m, c = 4 m. Wszystkie
te cięciwy są cięciwami krótkimi, stosowanymi w diagnostyce nierówności toków
szynowych. Jednak i tym razem lokalizacja układu jest utrudniona z racji tego,
że informacja o linii trendu nadal mieści się w granicach oscylacji wynikających
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z nierówności eksploatowanego toru oraz z niepewności związanej z przyjętą metodyką pomiarową. Widać jednak, że dla cięciwy najdłuższej (4 m) trend przebiegu
w środkowej sekcji wykresu obniżył się w stosunku do wartości pozostałych serii
(dla krótszych cięciw).

Rys. 7. Wykres strzałek obliczonych na bazie cięciwy c = 1 m - przypadek 1

Rys. 8. Wykresy strzałek wyznaczonych dla wartości cięciw c = 1 m (romb), c = 2 m (trójkąt),
c = 4 m (okrąg) - przypadek 1

Na rysunku 9 do przebiegów pokazanych na rysunku 8 dołożono przebieg
strzałki obliczony dla cięciwy 10 m. Jest to długość bazy stosowanej w drezynach
pomiarowych. Z jej przebiegu można już zlokalizować położenie łuku poziomego, przebieg ten wyraźnie różni sie od strzałek generowanych dla krótkich cięciw
(1 ÷ 4 m). Rysunek 10 zawiera porównanie przebiegu strzałek wyznaczonych
dla krótkich i długich, tj. kilkudziesięciometrowych cięciw c = 20 m, c = 30 m,
c = 50 m. W przypadku strzałek wyznaczonych dla długich cięciw lokalizacja
łuku poziomego jest już jednoznaczna.
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Rys. 9. Wykresy strzałek wyznaczonych dla wartości cięciw c = 1 m (romb), c = 2 m (trójkąt),
c = 4 m (okrąg) oraz dla cięciwy c = 10 m (kwadrat) - przypadek 1

Rys. 10. Wykresy strzałek wyznaczonych dla wartości cięciw krótkich (wykresy oscylujące wokół zera):
c = 1 m, c = 2 m, c = 4 m, dla cięciwy c = 10 m oraz dla cięciw długich: c = 20 m, c = 30 m,
c = 50 m - przypadek 1

Rysunki 11 i 12 prezentują wyniki obliczeń dla łuku poziomego z przypadku
2. Na rysunku 11 pokazano przebiegi strzałek obliczonych dla krótkich cięciw
i cięciwy c = 10 m, natomiast na rysunku 12 – porównanie strzałek obliczonych dla cięciw krótkich oraz kilkudziesięciometrowych. Przypadek 2 obejmuje
łuk kołowy o znacznie mniejszej wartości promienia, w związku z tym różnice
trendu wykresów strzałek są wyraźniejsze. Jednak i tym razem dopiero cięciwa
c = 10 m daje stosunkowo wyraźną lokalizację rejonu zmiany kierunków głównych trasy.
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Rys. 11. Wykresy strzałek wyznaczonych dla wartości cięciw c = 1 m (romb), c = 2 m (trójkąt),
c = 4 m (okrąg) oraz dla cięciwy c = 10 m (kwadrat) - przypadek 2

Rys. 12. Wykresy strzałek wyznaczonych dla wartości cięciw krótkich (wykresy oscylujące wokół zera):
c = 1 m, c = 2 m, c = 4 m, dla cięciwy c = 10 m oraz dla cięciw długich: c = 20 m, c = 30 m,
c = 50 m - przypadek 2

Z wykresów pokazanych na rysunkach 7 ÷ 12 wyraźnie wynika, że odtworzenie charakteru przebiegu trasy jest bezpośrednio uzależnione od przyjętej
długości cięciwy. Występujący w środkowej części układu łuk kołowy ujawnia
się właściwie dopiero przy długości cięciwy c = 10 m, natomiast przy cięciwach
krótszych interpretacja wykresu może prowadzić do fałszywego obrazu sytuacji
geometrycznej. Porównanie przebiegów strzałek dla przypadku 1 i 2 wskazuje
również na silny wpływ parametrów geometrycznych układów na informację
zawartą w wykresie strzałek. Dla promieni rzędu kilku tysięcy metrów należy
spodziewać się trudności w interpretacji tych przebiegów wygenerowanych dla
krótkich cięciw. Dlatego też należałoby się poważnie zastanowić, na ile miarodajne może być operowanie krótkimi cięciwami do celów rekonstrukcji układu
geometrycznego. Nasuwa się również wniosek, że z punktu widzenia właściwej
interpretacji wykresu najkorzystniejsze jest operowanie cięciwami o większej
długości.
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5.2. Analiza wykresów strzałek na odcinkach prostych oraz na odcinkach położonych w łuku
Kolejny etap analizy dotyczył skuteczności wykorzystania wykresów strzałek
na odcinkach prostych oraz łukowych. Na rysunkach 13 i 14 pokazano fragment
wykresów strzałek obejmujący odcinek prosty i przejście do odcinka łukowego
(połączenie prostej i krzywej przejściowej), odpowiednio dla przypadku 1 i 2.
W przypadku fragmentu prostej (po lewej stronie wykresu) trudno doszukiwać się
jakiejkolwiek prawidłowości; kształt wykresów dla poszczególnych długości cięciw
różni się między sobą bardzo wyraźnie.

Rys. 13. Wykres strzałek obliczonych na bazie krótkich cięciw: c = 1 m (romb), c = 2 m (trójkąt),
c = 4 m (okrąg) oraz dla cięciwy c = 10 m (kwadrat) oraz dla długich cięciw: c = 20 m, c = 30 m,
c = 50 m - przypadek 1, strefa przejścia z prostej w krzywą przejściową

Rys. 14. Wykres strzałek obliczonych na bazie krótkich cięciw: c = 1 m (romb), c = 2 m (trójkąt),
c = 4 m (okrąg) oraz dla cięciwy c = 10 m (kwadrat) oraz dla długich cięciw: c = 20 m, c = 30 m,
c = 50 m - przypadek 2, strefa przejścia z prostej w krzywą przejściową
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W momencie przejścia na krzywą przejściową widać już pojawienie się pewnych trendów na wykresach strzałek – szczególnie w przypadku długich cięciw.
Możliwe wydaje się zlokalizowanie początku krzywej przejściowej, jednak znów
zauważa się silny wpływ długości cięciwy. W zasadzie analiza taka zaczyna mieć
sens dopiero dla cięciw kilkudziesięciometrowych. W takiej sytuacji praktyczne
wykorzystanie wykresów strzałek (np. do regulacji osi toru) staje się co najmniej
dyskusyjne.
Jak już wcześniej stwierdzono, przy krótkich cięciwach (c < 10 m) trudno jest
interpretować wykres strzałek w kontekście lokalizacji i oceny łuków poziomych.
W rozpatrywanych przypadkach teoretyczny trend wyłania się dla wykresów
sporządzonych na bazie cięciw 10 m i większych. Wówczas już widać wyraźnie, że
wartości strzałki pomiarowej oscylują wokół pewnej linii, która odpowiada modelowej krzywiźnie toru w płaszczyźnie poziomej.
Na wszystkich przedstawionych wykresach charakter przebiegu strzałek na
długości układu geometrycznego jest silnie nieliniowy i zależny nie tylko od rzeczywistego kształtu toru, ale przede wszystkim od długości przyjętej cięciwy. Natomiast warto jest zauważyć, że w rejonie domniemanej lokalizacji łuku kołowego
pewne trendy w kształtowaniu się wykresu strzałek przy różnych cięciwach dają
się wychwycić nawet w ocenie wizualnej (przy czym oczywiście nie dotyczy to
krótkich cięciw). Widać to wyraźnie na rysunku 12, jednak w rozpatrywanym
przypadku występujące prawidłowości obejmują pewien zakres długości cięciw;
pojawiają się dla cięciw o długości 10, 20 i 30 m, natomiast dla cięciwy c = 50 m
znów zaczynają słabnąć. Te obserwacje również świadczą o silnym wpływie
długości cięciwy na odzwierciedlenie kształtu rzeczywistego w wykresie strzałek.
Niepewność modelowania rzeczywistego kształtu toru na podstawie przebiegu
wykresu strzałek może pociągać za sobą błędną interpretację tegoż kształtu.
6. Podsumowanie
Przez całe dziesięciolecia jedyną stosowaną metodą oceny kształtu toru był pomiar strzałek poziomych. Również w metodach regulacji osi toru podstawy wyjściowej nie stanowiła rzeczywista oś istniejącego toru, lecz jej transformacja w postaci wykresu strzałek. Omówiony referat [8] z tegorocznej konferencji RAILWAY
ENGINEERING w Londynie jednoznacznie wskazuje na wciąż aktualny charakter zagadnienia dotyczącego odtwarzania kształtu istniejącej osi toru z wykresów
strzałek wykorzystywanych w diagnostyce toru kolejowego.
Wyniki otrzymane z zaawansowanych algorytmów optymalizacyjnych prezentowanych w pracy [8] wskazują na możliwość wygenerowania kształtu osi toru,
który pozwoli odtworzyć wykres strzałek dopasowany do danych wejściowych
w procesie optymalizacji. Niestety, nie dokonano porównania rzeczywistego układu geometrycznego z otrzymanym na drodze obliczeń kształtem osi toru. Wyniki
zaprezentowane na rysunku 3 mają charakter dyskusyjny, zwłaszcza w rejonach
odcinków prostych, gdzie należałoby spodziewać się stałej krzywizny.
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Możliwość oceny skuteczności wykorzystywania pomierzonych strzałek poziomych do określania istniejącej osi toru została stworzona przez pojawienie się techniki ciągłych pomiarów satelitarnych, która otworzyła zupełnie nowe perspektywy
w zakresie określania rzeczywistego położenia toru. W celu wyjaśnienia omawianej
kwestii został opracowany odpowiedni program komputerowy do symulacji pomiarów strzałki poziomej za pomocą wirtualnego strzałkomierza, pozwalającego
operować dowolną długością bazy pomiarowej.
Z przeprowadzonej analizy wykresów strzałek, wykonanej za pomocą programu symulującego dla zróżnicowanej długości cięciwy, jednoznacznie wynika, że
przy niedużych wartościach cięciwy (1 ÷ 4 m) interpretacja wykresu może prowadzić do fałszywego obrazu sytuacji geometrycznej. Dlatego też, z punktu widzenia interpretacji wykresu, korzystniejsze jest operowanie cięciwami o większej
długości.
Na wykresach strzałek wyznaczonych na odcinkach prostych torów trudno
byłoby w wielu przypadkach znaleźć jakąkolwiek jednoznaczną prawidłowość.
Kształt wykresów dla poszczególnych długości cięciw może się różnić między sobą
bardzo wyraźnie. Ponadto w wielu przypadkach nie występuje zachowanie zależności pomiędzy długością cięciwy i wartością odpowiedniej strzałki. W takiej sytuacji praktyczne wykorzystanie wykresów strzałek na odcinkach prostych (np.
do regulacji osi toru) staje się co najmniej dyskusyjne. Ten sam wniosek dotyczy
rejonów krzywych przejściowych, gdzie nieliniowy charakter wykresu strzałek jest
mocno uzależniony od długości cięciwy.
Na długości analizowanego łuku kołowego występujące trendy w kształtowaniu się wykresu strzałek przy różnych cięciwach dają się wychwycić nawet w ocenie wizualnej. Świadczyć to może o stosunkowo niewielkim udziale deformacji
charakteryzujących się krótką długością fali. Stwierdzenie to wymagałoby jednak
potwierdzenia na drodze bardziej szczegółowej analizy.
Współczesne techniki pomiarowe, bazujące na pozycjonowaniu satelitarnym,
umożliwiają odtworzenie w sposób bezpośredni kształtu osi toru. Może to pomóc
w weryfikacji podejścia do zagadnienia przedstawionego w pracy [8]. Trzeba sobie
jednak uświadomić to, że w aktualnej sytuacji poszukiwania te nabierają głównie
charakteru poznawczego.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono metodę odtwarzania kształtu osi toru kolejowego
w płaszczyźnie poziomej na podstawie ciągłych pomiarów satelitarnych. W metodzie tej został
wykorzystany algorytm projektowania odcinków trasy kolejowej położonych w łuku, w którym
zastosowano analityczną formę opisu za pomocą odpowiednich formuł matematycznych. Procedura
projektowania ma charakter uniwersalny – stwarza możliwość zróżnicowania rodzaju i długości
stosowanych krzywych przejściowych. Algorytm obliczeniowy zaimplementowano w opracowanym
programie komputerowym. Identyfikacja istniejącego łuku poziomego odbywa się w zdefiniowanym
układzie kierunków głównych. Parametry geometryczne wynikowego układu ustalane są następnie
w procesie optymalizacji. Do rozwiązania problemu wykorzystano algorytm „roju cząstek” (ang.:
Particle Swarm Optimization). Jako kryterium optymalizacji założono minimalizację przesunięć
istniejącego układu torowego.
Słowa kluczowe: tor kolejowy, pomiary satelitarne, ocena kształtu geometrycznego

1. Wprowadzenie
Niedawno minęło pięć lat od uruchomienia w naszym kraju (w połowie 2008
roku) Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS [1]. Jak się okazało, otworzyło
to zupełnie nowe perspektywy w zakresie określania rzeczywistego położenia toru
kolejowego. Już pierwsze pomiary z wykorzystaniem techniki pomiarowej GPS
w wersji mobilnej, przeprowadzone w lutym 2009 roku przez zespół naukowy
Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, wykazały, że
wykorzystanie tej techniki umożliwia bardzo precyzyjne określenie podstawowych
danych do projektowania modernizacji linii kolejowej [3]. Pozwala ona na odtworzenie kierunków prostych trasy (i określenie występujących na nich deformacji
poziomych), a także rejonów zmiany kierunku trasy (kąty zwrotu trasy, łuki kołowe i krzywe przejściowe).
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Koc W. 34%, Chrostowski P. 33%, Palikowska K. 33%
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Stanowiło to inspirację do podjęcia działań nad opracowaniem nowych metod
projektowania, dostosowanych do techniki ciągłych pomiarów satelitarnych [4,
5, 6, 7]. W tym miejscu należy zauważyć, że dzięki technice satelitarnej stało się
możliwe odtworzenie, w sposób bezpośredni, rzeczywistego kształtu toru w płaszczyźnie poziomej. Zagęszczenie punktów pomiarowych jest tak duże, że traci rację
bytu potrzeba jakiejkolwiek interpolacji. Jednocześnie pojawia się kwestia odpowiedniego opisu matematycznego pomierzonych rzędnych. Tradycyjne podejście
(a także obowiązujące wytyczne projektowania) wymaga wyodrębnienia z układu
składowych elementów geometrycznych: odcinków prostych, łuków kołowych
i krzywych przejściowych. Pozwoli to na odtworzenie kształtu istniejącej osi toru.
W następnym etapie odbywać się będzie korygowanie rzędnych, mające na celu
eliminowanie występujących nieprawidłowości oraz dostosowywanie układu do
wymaganych parametrów eksploatacyjnych. Stosowane metody projektowania
muszą znaleźć zastosowanie zarówno do odtwarzania kształtu toru (stanowiącego
przecież podstawę dla określonych decyzji modernizacyjnych), jak też – co oczywiste – do wykonania właściwego projektu modernizacji.
Niniejsza praca dotyczy odtwarzania kształtu osi toru kolejowego. Jest to niewątpliwie zagadnienie bardziej złożone niż projektowanie wariantu docelowego.
Mogą się tutaj okazać przydatne algorytmy obliczeniowe obejmujące trudniejsze
przypadki geometryczne, np. łuki koszowe [7]. W opracowaniu ograniczono się
do rozpatrywania przypadku standardowego, tj. zamodelowania istniejącego układu za pomocą łuku kołowego i dwóch krzywych przejściowych, przy czym stworzono możliwość zróżnicowania rodzaju i długości krzywych przejściowych.
2. Algorytm obliczeniowy
Sposób określenia podstawowych danych wejściowych oraz procedura projektowania rzędnych trasy (dla rozpatrywanego przypadku) został przedstawiony
w pracy [6]. Pomierzone współrzędne Yi i Xi (w państwowym systemie odniesień
przestrzennych 2000) prostych stanowiących przecinające się kierunki główne trasy możemy wykorzystać do wyznaczenia – metodą najmniejszych kwadratów – ich
równań w postaci X = A + B Y. Znajomość równań obydwu prostych umożliwia
wyznaczenie współrzędnych punktu przecięcia kierunków głównych trasy w układzie 2000 oraz zdefiniowanie warunków określających współrzędne końcowej strefy kierunku głównego trasy na Prostej 1 oraz strefy początkowej drugiego kierunku
głównego na Prostej 2. Wyznaczenie kątów nachylenia ϕ1 i ϕ2 obu prostych względem osi Y pozwala na określenie kąta zwrotu trasy a.
Określenie nowych rzędnych osi toru odbywać się będzie dla następujących
danych wyjściowych:
• kąt zwrotu stycznych a,
• promień łuku kołowego R,
• przechyłka na łuku h0,
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• długości: l1 i l2 przyjętych postaci krzywych przejściowych.
Aby można było wykorzystywać uzyskane dane pomiarowe do zaprojektowania rejonu zmiany kierunku trasy, należy interesujący nas jej fragment wyodrębnić z całości układu geometrycznego oraz dokonać odpowiedniej transformacji
(przesunięcia i obrotu) układu współrzędnych. Wzory na nowe współrzędne trasy
w przesuniętym do punktu O(Y0, X0) i obróconym o kąt b lokalnym układzie
współrzędnych x, y opisują zależności [11]:

x = (Y – Y0) cos b + (X – X0) sin β

(1)

y = – (Y – Y0) sin b + (X – X0) cos β

(2)

Na rysunku 1 przedstawiono lokalny układ współrzędnych Oxy, w którym odbywać się będzie projektowanie układu geometrycznego, by następnie – na drodze
odpowiedniej transformacji – przenieść go do układu globalnego.

Rys. 1. Przyjęty lokalny układ współrzędnych (z wrysowanymi krzywymi przejściowymi)

Proces projektowania przebiega sekwencyjnie, obejmując następujące etapy:
• przyjęcie (w sposób przybliżony) początku lokalnego układu współrzędnych
(punktu O) na jednym z kierunków głównych trasy (na Prostej 1); będzie on
również początkiem drugiego, pomocniczego układu współrzędnych Ox1y1,
wykorzystywanego do wyznaczania punktów krzywej przejściowej KP1,
• określenia rzędnych krzywej przejściowej KP1, zlokalizowanej w układzie
współrzędnych Ox1y1 (rys. 1),
• transformacja krzywej przejściowej KP1 do przyjętego lokalnego układu
współrzędnych, poprzez dokonanie obrotu jej układu odniesienia w prawo
o kąt a/2; otrzymujemy równania parametryczne x(l) i y(l) krzywej KP1,
• określenia rzędnych krzywej przejściowej KP2, zlokalizowanej w układzie
współrzędnych Ox2y2 (rys. 1),
,
• transformacja krzywej przejściowej KP2 do układu współrzędnych
poprzez dokonanie obrotu jej układu odniesienia w lewo o kąt a/2; ponieważ
osie tego układu są równoległe do osi układu lokalnego Oxy, operacja ta poi
),
zwoli na określenie współrzędnych punktu K2 (tj. wartości
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• wyznaczenie równania łuku kołowego y(x), połączonego stycznie w punkcie
K1 z krzywą przejściową KP1,
• określenie współrzędnych punktu K2(xK2, yK2) z warunku styczności łuku
kołowego i krzywej przejściowej KP2,
w układzie
• zorientowanie pomocniczego układu współrzędnych
lokalnym Oxy, dzięki określeniu położenia punktu O2(xO2, yO2),
• wyznaczenie równań parametrycznych x(l) i y(l) krzywej przejściowej KP2
w lokalnym układzie współrzędnych,
• określenie położenia początku lokalnego układu współrzędnych, tj. punktu
O (na odpowiednim kierunku głównym trasy) w układzie 2000; położenie
to wyznaczają współrzędne wierzchołka W(xW, yW) w układzie Oxy, gdyż
z pomiarów satelitarnych jesteśmy w stanie łatwo określić jego współrzędne
YW i XW w układzie 2000,
• przeniesienie rozwiązania do układu globalnego następuje przy wykorzystaniu wzorów [11]:

Y = Y0 + x cos b – y sin β

(3)

X = X0 + x sin b + y cosβ

(4)

3. Komputerowe generowanie wariantów
3.1. Charakterystyka ogólna
Żeby nadać przedstawionej koncepcji charakter aplikacyjny, należało opracować odpowiedni program komputerowy. Program ten będzie generował kolejne warianty przebiegu trasy, wykorzystując algorytm obliczeniowy omówiony
w punkcie 2, następnie zaś – na drodze optymalizacji – dokona wyboru rozwiązania najlepiej opisującego kształt istniejącej osi toru.
W pracy [9] przedstawiono program komputerowy do projektowania zmiany kierunku trasy kolejowej, przy założeniu utrzymania symetrii całego układu
geometrycznego. Obecnie program ten zostanie w sposób istotny zmodyfikowany
w związku z wprowadzeniem możliwości zróżnicowania długości obydwu krzywych przejściowych. Umożliwia on:
• szybkie zaprojektowanie poprawnego układu geometrycznego łączącego
dwa kierunki główne,
• szybką ocenę wygenerowanego układu geometrycznego, szczególnie
w przypadku, gdy projekt dotyczy modernizacji istniejącej linii,
• tworzenie dowolnej liczby wariantów, stosując różne rodzaje i długości krzywych
przejściowych, a także poprzez zmianę wartości promienia łuku kołowego,
• wygenerowania tablicy zawierającej współrzędne geograficzne punktów
z określonym krokiem wzdłuż osi toru, niezbędnych do wytyczenia zaprojektowanego przebiegu trasy w terenie.
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Algorytm obliczeniowy, zaimplementowany w środowisku SciLab [13], pozwala użytkownikowi zaprojektować zarówno nowy, tj. nie związany z żadnym istniejącym układem geometrycznym wariant, jak również wariant modernizacji układu
istniejącego na podstawie danych pomiarowych odnoszących się do konkretnego
toru kolejowego. Tworząc kolejne warianty dążymy do minimalizacji przemieszczeń istniejącego toru kolejowego.
Cały tok postępowania można podzielić na fazę przygotowawczą oraz stricte
projektową. Pierwsza z nich polega na przygotowaniu niezbędnych danych do zaprojektowania nowego wariantu przebiegu trasy. Dane te stanowią tablicę punktów pomiarowych, obejmującą swoim zakresem interesujący nas rejon trasy. Wybór tego rejonu wykonuje się w module programu SATTRACK [10], który służy
do wizualizacji i oceny przebiegu trasy kolejowej na podstawie ciągłych pomiarów
satelitarnych.
Faza projektowa polega już na generowaniu kolejnych wariantów przebiegu
trasy i jest ona w dużym stopniu zautomatyzowana, przez co rola projektanta polega głównie na podejmowaniu krytycznych decyzji. Wspomaganie komputerowe
przenosi zatem wysiłek związany z czynnościami obliczeniowymi oraz prezentacyjnymi na proces decyzyjny. Tok prowadzonego postępowania zostanie zilustrowany
trzema przykładami.
3.2. Przypadek 1
Użytkownik wczytuje do programu tablicę zawierającą współrzędne punktów
w układzie 2000, utworzoną w fazie poprzedzającej projektowanie. Na rysunku 2
pokazano wykonaną na ich postawie wizualizację przebiegu trasy na siatce przesuniętego układu współrzędnych [8], którego początek powiązany jest z pierwszym punktem pomiarowym. Należy zaznaczyć, że punkty te w tablicy opisane są
ich rzeczywistymi współrzędnymi w układzie 2000, jednak do celów wizualizacji
praktyczniej jest operować w układach lokalnych.

Rys. 2. Przypadek 1: widok fragmentu trasy w przesuniętym układzie współrzędnych
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Następnym krokiem jest określenie kierunków głównych trasy (zakładamy,
że modernizacja dotyczy jedynie rejonów położonych w łuku, czyli poligon trasy zostaje zachowany). Program prowadzi użytkownika przez etapy, w których
wyodrębnia on z całego zakresu punktów obszary prostoliniowe po obu stronach
łuku. Na wyświetlających się wykresów użytkownik widzi (w skali skażonej) przebieg punktów trasy w układzie, którego oś pozioma pokrywa się z wyznaczoną ze
wskazanego zakresu punktów prostą najmniejszych kwadratów. W zależności od
rozpatrywanego kierunku głównego jest to Prosta 1 lub Prosta 2. Rzędne wykresu
stanowią miarę odchylenia punktów pomierzonej trasy od wyznaczanego analitycznie kierunku prostej. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia nowego zakresu
punktów, przez co odrzucone zostają te punkty, które wyraźnie odstają od liniowego trendu. W czasie tych operacji śledzi na ekranie współczynniki A i B prostej
w układzie 2000 oraz wskaźnik dopasowania prostej dla konfiguracji aktualnej
(R2) oraz po zaproponowaniu nowego zakresu punktów (next R2). Operacje te
mogą być wykonywane tak długo, aż użytkownik zadecyduje o ostatecznej postaci
prostej opisującej wybrany kierunek główny trasy.
Projektowanie odbywa się w lokalnym układzie współrzędnych. Na rysunku 3
pokazano wynik transformacji przeprowadzony dla układu pokazanego na rysunku 2. Użytkownik określa rodzaje krzywych przejściowych oraz wprowadza ich
długości l1 i l2, jak również promień łuku kołowego R, dla których to danych program komputerowy ma wygenerować wariant przebiegu trasy pomiędzy określonymi wcześniej kierunkami głównymi. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu danych
użytkownik widzi na ekranie układ punktów w lokalnym układzie współrzędnych
x, y. Na tle punktów pomiarowych wrysowany jest obliczony wariant projektowy
z wyróżnionymi zakresami krzywych przejściowych i łuku kołowego.

Rys. 3. Przypadek 1: wynik transformacji fragmentu trasy pokazanego na rysunku 2 do lokalnego
układu współrzędnych (w skali skażonej)

Na rysunku 4 pokazano rozwiązanie uzyskane po przyjęciu promienia
R = 914 m i dwóch krzywych w postaci klotoidy o długościach l1 = 41 m
i l2 = 181 m. Dla podniesienia czytelności układu początki i końce obydwu krzywych przejściowych połączono ze sobą liniami prostymi. Wartości różnic rzędnych
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nowo zaprojektowanych i istniejących w zakresie odciętych x (opisujących zaprojektowany łuk kołowy) użytkownik ocenia na wykresie towarzyszącym aktualnemu wariantowi. Wykres różnic odpowiadający wariantowi przedstawionemu na
rysunku 4 pokazano na rysunku 5. Prezentowane różnice Dy stanowią pomocny
wskaźnik przy podejmowaniu decyzji odnośnie danego wariantu podczas projektowania.

Rys. 4. Przypadek 1: wariant połączenia dwóch kierunków głównych łukiem kołowym
o promieniu R = 914 m oraz dwiema krzywymi przejściowymi o długościach l1 = 41 m i l2 = 181 m
(w skali skażonej)

Gdy użytkownik zakończy proces generowania wariantów przebiegu trasy,
program dostarcza tablicę współrzędnych punktów rozmieszczonych wzdłuż zaprojektowanego układu geometrycznego. Punkty te stanowią opis projektowanej
trasy w państwowym systemie odniesień przestrzennych 2000. Dodatkowo istnieje możliwość wydrukowania raportu zawierającego analityczny zapis przyjętego
rozwiązania w lokalnym układzie współrzędnych x, y. Zawarte w raporcie dane
pozwalają odtworzyć w dowolnym czasie wartości współrzędnych zaprojektowanej
trasy w układzie 2000.

Rys. 5. Przypadek 1: różnice pomiędzy rzędnymi projektowymi i istniejącymi (w skali skażonej)
odpowiadające wariantowi z rysunku 4
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Ponieważ rozwiązanie problemu pokazane na rysunku 4 zostało uzyskane
w procesie optymalizacji, na rysunku 5 zamieszczono również wartość funkcji oceny FF (fitness function), opisanej równaniem (8) i zdefiniowanej w punkcie 4 pracy.
3.3. Przypadek 2
Na rysunku 6 pokazano wizualizację przebiegu trasy wykonaną dla przypadku 2.

Rys. 6. Przypadek 2: widok fragmentu trasy w przesuniętym układzie współrzędnych

Na rysunku 7 pokazano rozwiązanie uzyskane po przyjęciu promienia
R = 526 m i dwóch krzywych w postaci klotoidy o długościach l1 = 97 m
i l2 = 68 m. Wykres różnic odpowiadający wariantowi przedstawionemu na rysunku 7 pokazano na rysunku 8.

Rys. 7. Przypadek 2: wariant połączenia dwóch kierunków głównych łukiem kołowym o promieniu
R = 526 m oraz dwiema krzywymi przejściowymi o długościach l1 = 97 m i l2 = 68 m
(w skali skażonej)

PROGRAM KOMPUTEROWY DO ODTWARZANIA KSZTAŁTU OSI TORU KOLEJOWEGO

169

Rys. 8. Przypadek 2: różnice pomiędzy rzędnymi projektowymi i istniejącymi (w skali skażonej)
odpowiadające wariantowi z rysunku 7

3.4. Przypadek 3
Rysunek 9 przedstawia wizualizację przebiegu trasy wykonaną dla przypadku 3.

Rys. 9. Przypadek 3: widok fragmentu trasy w przesuniętym układzie współrzędnych

Na rysunku 10 pokazano rozwiązanie uzyskane po przyjęciu promienia
R = 988 m i dwóch krzywych w postaci klotoidy o długościach l1 = 103 m
i l2 = 79 m. Wykres różnic odpowiadający wariantowi przedstawionemu na rysunku 10 pokazano na rysunku 11.
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Rys. 10. Przypadek 3: wariant połączenia dwóch kierunków głównych łukiem kołowym
o promieniu R = 988 m oraz dwiema krzywymi przejściowymi o długościach l1 = 103 m i l2 = 79 m
(w skali skażonej)

Rys. 11. Przypadek 3: różnice pomiędzy rzędnymi projektowymi i istniejącymi (w skali skażonej)
odpowiadające wariantowi z rysunku 10

4. Optymalizacja procesu wyboru wariantu
Generowanie i ocena kolejnych wariantów może być prowadzone bezpośrednio
przez użytkownika, jednak istnieje możliwość automatyzacji tego procesu. Wybór wariantu następuje w procesie optymalizacji prowadzonym algorytmem roju
cząstek PSO (Particle Swarm Optimization) [2]. Algorytm PSO działa w oparciu
o populację cząstek poruszających się w przestrzeni rozwiązań. Każda cząstka reprezentuje potencjalne rozwiązanie problemu, tj. szukany promień łuku R oraz
długości dwóch krzywych przejściowych l1 i l2. Cząstki zmieniają swoje położenie
w kierunku uzależnionym od najlepszego dotychczasowego położenia cząstki, najlepszego dotychczasowego położenia cząstek sąsiednich oraz własnej prędkości.
Modyfikacja prędkości cząstki następuje zgodnie z formułą:
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– współczynnik inercji, zmieniający się w czasie według wzoru:
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(5)

(6)
gdzie:
N – maksymalna liczba iteracji algorytmu,
n – numer bieżącej iteracji,
– współczynniki uczenia: indywidualny i grupowy,
Rand() – funkcja losowa generująca liczbę losową z przedziału (0,1),
– najlepsze dotychczasowe położenie cząstki,
– najlepsze dotychczasowe położenie cząstek sąsiednich.
Modyfikacja położenia cząstki następuje zgodnie z formułą:

(7)

Schemat działania algorytmu roju został przedstawiony na rysunku 12.

Rys. 12. Schemat działania algorytmu roju cząstek

Zastosowano PSO-Toolbox v. 0.7-1 dostępny w SciLab v. 5.4.0 [12]. Ocena
cząstki, reprezentującej rozwiązanie problemu, jest przeprowadzana w oparciu
o różnicę rzędnych odtwarzanego położenia łuku kołowego i rzędnych pomierzonych, zgodnie z formułą:
(8)
gdzie:
FF – wartość funkcji oceny (fitness function),
n – liczba uwzględnionych próbek reprezentujących rzędne łuku kołowego,
yi – rzędne odtwarzanego łuku o promieniu R, łączącego dwa kierunki proste
w układzie z dwoma krzywymi przejściowymi o długościach l1 i l2,
pyi – rzędne wynikające z pomiarów.
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W procesie optymalizacji dąży się do wyznaczenia promienia łuku R oraz długości krzywych przejściowych l1 i l2, zapewniających minimalne średnie przesunięcie rzędnych łuku. Uwzględnienie w formule (8) odwrotności kwadratu liczby
próbek posłużyło do powstrzymania tendencji procesu do nadmiernego wydłużania krzywych przejściowych i minimalizacji przesunięć poprzez skracanie długości
odtwarzanego łuku.
Warianty przedstawione na rysunkach 4, 7 i 10 stanowią właśnie rozwiązania
optymalne, osiągnięte w trzech procesach optymalizacyjnych o wspólnych parametrach przedstawionych w tabeli 1.
Tabela 1. Parametry procesu optymalizacji
Parametr
Współczynnik inercji
Współczynnik inercji
Indywidualny współczynnik uczenia
Grupowy współczynnik uczenia
Liczba iteracji

Przyjęta wartość
0,9
0,4
0,7
1,47
100

Przebieg procesów optymalizacji został przedstawiony na rysunku 13. Algorytm roju cząstek PSO z parametrami przedstawionymi w Tabeli 1 wykazał się
szybką zbieżnością we wszystkich przypadkach (najszybszą w przypadku 3). Założona liczba 100 iteracji okazała się wystarczająca.

Rys. 13. Przebieg procesów optymalizacji w rozpatrywanych przypadkach

5. Podsumowanie
Ciągłe (mobilne) pomiary satelitarne z antenami zainstalowanymi na poruszającym się pojeździe szynowym, umożliwiają odtworzenie położenia osi torów
w bezwzględnym układzie odniesienia. Powoduje to konieczność opracowania nowej, odpowiedniej metody projektowania układów geometrycznych toru, która
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pozwoli na odtworzenie kształtu istniejącej osi toru, a w następnym etapie – wprowadzenie niezbędnych zmian oraz dostosowywanie układu do wymaganych parametrów eksploatacyjnych.
Przedstawiona w pracy koncepcja sposobu projektowania rejonu zmiany kierunku trasy prowadzi do uzyskania rozwiązania analitycznego, z zastosowaniem
odpowiednich formuł matematycznych. Wykorzystanie odpowiedniego algorytmu obliczeniowego w opracowanym systemie wspomagania komputerowego daje
możliwość natychmiastowego generowania zestawu współrzędnych projektowanej
trasy, praktycznie w nieograniczonej liczbie wariantów. W takiej sytuacji problemem podstawowym staje się już tylko kwestia wyboru rozwiązania najkorzystniejszego.
W pracy do rozwiązania problemu wykorzystano algorytm „roju cząstek”
(ang.: Particle Swarm Optimization). Jako kryterium optymalizacji założono minimalizację przesunięć istniejącego układu torowego.
Zastosowana funkcja oceny FF (fitness function) została dostosowana do specyfiki
rozpatrywanego zagadnienia i była przeprowadzana na podstawie różnicy rzędnych odtwarzanego położenia łuku kołowego i rzędnych pomierzonych. Algorytm
roju cząstek PSO z przyjętymi parametrami wykazał się we wszystkich przypadkach szybką zbieżnością, a założona liczba iteracji okazała się wystarczająca.
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Streszczenie. W artykule skupiono się na kwestii oceny złożonych układów geometrycznych
linii tramwajowych w rejonach krańcówek, ze szczególnym uwzględnieniem węzłów rozjazdowych.
Przedstawiono wyniki ciągłych pomiarów satelitarnych przeprowadzonych w eksploatowanym
torze. Omówiono metodykę opracowywania wyników, uwzględniającą specyfikę projektowania
rozjazdów tramwajowych. Stwierdzono poprawność geometrycznego ukształtowania badanych
układów, co może świadczyć o dobrej jakości wykonawstwa. Zwrócono uwagę na wyraźną różnicę
w czasochłonności prac inwentaryzacyjnych przy wykorzystaniu pomiarów satelitarnych, względem
tradycyjnych metod geodezyjnych.
Słowa kluczowe: tor tramwajowy, pomiary satelitarne, ocena kształtu geometrycznego

1. Wprowadzenie
Inwestycje usprawniające transport w miastach stały się w Polsce szczególnie
potrzebne w latach 90. XX wieku, kiedy otwarcie rynku spowodowało lawinowy
napływ tanich, używanych samochodów osobowych oraz wzrost ich dostępności.
Miasta zaczęły borykać się z nadmiernym zatłoczeniem i wydłużaniem się czasu
podróży, zarówno transportem indywidualnym jak również publicznym. Należy
zauważyć, że transport staje się coraz bardziej terenochłonny i uciążliwy, a dalsza
rozbudowa układu drogowego nie jest środkiem pozwalającym na trwałe zmniejszenie zatłoczenia, gdyż stymuluje zwiększenie intensywności korzystania z samochodu osobowego [9]. Już w latach 80. postulowano budowę tramwaju szybkiego, bezkolizyjnego lub z priorytetem ruchowym, jako doskonałej alternatywy dla
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Koc W. 25%, Specht C. 25%, Chrostowski P. 25%, Szmagliński P. 25%
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transportu indywidualnego. Aby osiągnąć postawiony cel w postaci podniesienia
prędkości średniej (handlowej) z około 18 do 25-28 km/h (która to prędkość zbliża
się do średniej prędkości komunikacyjnej transportu indywidualnego w centrach
miast [8]), należy rozważyć również kwestię podniesienia jakości, zarówno projektowania jak też wykonawstwa tras tramwajowych.
Klasyczne techniki geodezyjne, oparte na pomiarze odległości i kątów, pozwalają na osiągnięcie lokalnie bardzo dużych dokładności. Niewątpliwy postęp, jaki
dokonał się w ostatnim okresie, pozwolił na znaczne zautomatyzowanie prac przy
użyciu tachimetrów elektronicznych. Jednak w dalszym ciągu pomiar odbywa się
w lokalnym układzie współrzędnych, a uzyskane dane są przeliczane następnie do
układu globalnego. Przy niewielkim obszarze działań pomiarowych jest to podejście w zupełności wystarczające, pozwalające osiągnąć bardzo dobre wyniki: od
±(1 mm + 1 mm/km) do ±(5 mm +5 mm/km), jednak wraz z powiększaniem
rozmiaru inwestycji pojawia się potrzeba podziału trasy na kolejne odcinki, gdyż
zasięg pomiaru wykonywanego przy pomocy lustra wynosi od 0,7 do 7 km [7].
Rozwijająca się dynamicznie alternatywna metoda pomiarów satelitarnych pozwala
na całościową ocenę trasy w globalnym układzie odniesienia. Teoretycznie mniej dokładne od klasycznych metod pomiary GNSS, wykonywane w czasie rzeczywistym
w układzie globalnym, umożliwiają pomiar z wielokrotnie większymi dokładnościami [1]. Poważnym mankamentem typowych metod RTK (Real Time Kinematic) jest
zbliżona do pomiarów klasycznych czasochłonność oraz niewystarczająca dokładność
z uwagi na konieczność interpolacji wyników w rejonach pomiędzy stosunkowo rzadko
(co kilkadziesiąt metrów) rozmieszczonymi punktami pomiarowymi.
Możliwość uzyskania odpowiedniej efektywności pomiaru daje natomiast opracowana przez zespół naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni metoda ciągłych pomiarów satelitarnych GNSS [5, 6]. Od samego
początku prowadzenia tych pomiarów stało się jasne, że z praktycznego punktu
widzenia zastosowana technika pomiarowa otwiera zupełnie nowe perspektywy.
Jak wykazano, jej wykorzystanie umożliwia bardzo precyzyjne określenie danych
do projektowania modernizacji linii kolejowej (kierunków głównych i kąta zwrotu
trasy, a także wartości promieni łuków kołowych i długości krzywych przejściowych). Znajomość współrzędnych istniejącej trasy pozwoliła opracować nowe metody projektowania, dostosowane do pomiarów satelitarnych.
2. Pomiary inwentaryzacyjne torów tramwajowych
Pomiary inwentaryzacyjne sieci tramwajowej w Gdańsku przeprowadzono
w nocy z 21 na 22 lutego 2012 r. Wykorzystywano dwa odbiorniki Leica – GS 15
oraz GS 12 z kontrolerami CS-15. Dokładność wyznaczeń w trybie RTK określono na 10 mm + 1 ppm (rms) w poziomie oraz 20 mm + 1 ppm (rms) w pionie.
Zwiększono dokładność, pobierając poprawki różnicowe ze stacji referencyjnej Politechniki Gdańskiej, jak również zapisując surowe dane do postprocessingu.
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Zestaw pomiarowy składał się z wagonu silnikowego oraz dwóch wagonów doczepnych. Wagon silnikowy, który wykorzystano do pomiarów, to najpopularniejszy w Gdańsku tramwaj Duewag N8C po modernizacji do wersji MF-01. Wagony
doczepne, na których zamontowano zestaw pomiarowy, to wózki przedwojennego
tramwaju serii 300, użytkowane po kasacji pudła wagonu do przewozu materiałów nawierzchniowych. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych pokazano
na rysunku 1.

Rys. 1. Zespół pomiarowy składający się z wagonu N8C MF-01 oraz dwóch wagonów doczepnych

Pomiar odbywał się ze stałą prędkością 15 km/h po ustalonej trasie. Został przeprowadzony w ciągu nocy, tak aby uniknąć blokowania trasy przez wolno jadący
zespół i nie zakłócać normalnego funkcjonowania linii tramwajowych. Pomiary zakończono zgodnie z planem, po przejechaniu około 55 km, co zajęło około 4,5 godziny. Średnia prędkość jazdy wyniosła 12 km/h. W wyniku pomiarów w odbiorniku
GNSS1 (Leica Viva GS 15) wyznaczono 15854 współrzędnych, natomiast w odbiorniku GNSS2 (Leica Viva GS 12) uzyskano 16015 wyznaczeń. Na rysunku 2 przedstawiono funkcję gęstości prawdopodobieństwa błędów wyznaczeń współrzędnych
obydwu odbiorników GNSS (GPS/Glonass) w 2D oraz 3D [11].

Rys. 2. Funkcje gęstości prawdopodobieństwa błędu wyznaczenia pozycji odbiorników GNSS
we współrzędnych 2D oraz 3D
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Odbiornik GNSS1 wyznaczał współrzędne z dokładnością poniżej 1 cm w pomiarach dwusystemowych 2D, pomimo umieszczenia go bliżej wagonu silnikowego, stanowiącego formę przesłony. Pokazuje to postęp w jakości pomiarów za pomocą najnowszego odbiornika, w stosunku do starszej wersji (Leica Viva GS 15 był
w czasie wykonywania pomiarów najnowocześniejszym dostępnym urządzeniem).
Istotna różnica w dostępności rozwiązań GPS/Glonass skutkuje koniecznością
wskazania obszarów miasta, w których nie było możliwe zrealizowane rozwiązania
RTK, a jedynie zarejestrowanie rozwiązania kodowego. Analiza przyczyn utraty sygnałów GNSS umożliwiających uzyskanie rozwiązania fazowego GNSS (GPS/Glonass) prowadzi do konkluzji, iż w zabudowie miejskiej można wskazać typy zabudowy stwarzające problemy dla uzyskania rozwiązania RTK (nawet dla GPS/Glonass).
3. Zasady projektowania łuków tramwajowych
Projektowanie układu geometrycznego torów tramwajowych odbywa się
w warunkach kompromisu pomiędzy możliwą do uzyskania prędkością jazdy,
a dostępnością przestrzeni w zatłoczonych centrach miast. Istniejące wytyczne
projektowania torów tramwajowych [13] zalecają stosowanie na szlaku promieni
większych niż 150 m, przy jednoczesnym braku konieczności stosowania w takim
przypadku krzywych przejściowych. Analiza przedstawiona w pracy [4] wykazała,
że jeśli chodzi o trasy wybiegowe, nie ma przeciwwskazań do stosowania na nich
takich samych krzywych przejściowych, jakie występują na liniach kolejowych.
Jednak przy projektowaniu złożonych układów geometrycznych, bądź operując
w istniejącym układzie ulicznym, można stosować inne rozwiązania, pozwalające
na zmniejszenie koniecznej do wykorzystania przestrzeni lub wpływu na okoliczną
zabudowę. W takich przypadkach również przepisy zagraniczne (np. [14]) dopuszczają użycie układów przejściowych, złożonych z kilku łuków o malejących
promieniach, połączonych stycznie ze sobą i tworzących krzywą koszową. Znormalizowane rozwiązania obowiązujące w Polsce pokazano w tabeli 1. Poprawiono
przy tym występujący w przepisach błąd dotyczący kąta, na którym oparty jest
łuk przejściowy dla promienia zasadniczego 75 m (wartość podkreślona); schemat
rozwiązania pokazano na rysunku 3.
Tabela 1. Tabela do projektowania łuków przejściowych za pomocą krzywej koszowej (Wytyczne [13])
Promień łuku
zasadniczego
RZ = 25 – 35 m
RZ = 50 m
RZ = 75 m

Promienie łuków przejściowych, wartości kątów i długości
łuków przejściowych (po osi toru)
R2 = 50 m
R1 = 100 m
α2 = 6º
α1 = 3º
L2 = 5,236 m
L1 = 5,236 m
R1 = 100 m
α1 = 3º
L1 = 5,236 m
R1 = 150 m
α1 = 2º
L1 = 5,236 m
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Rys. 3. Schemat projektowania tramwajowych krzywych przejściowych w postaci łuków koszowych

4. Algorytm obliczeniowy
Na podstawie pomiarów satelitarnych określa się równania kierunków głównych trasy w układzie 2000:
dla prostej 1 X = A1 + B1 Y
(1)
dla prostej 2 X = A2 + B2 Y

(2)

Proste te przecinają się w punkcie W, którego współrzędne są następujące:
(3)
(4)
Sposób wyznaczenia kąta zwrotu trasy a opisano w pracy [2]. Układ kierunków
głównych pozwala na wpisanie łuku kołowego lub – ogólniej – łuku koszowego.
Następuje to w lokalnym układzie współrzędnych x, y (LUW), powstałym przez
przyjęcie (na tym etapie w sposób przybliżony) położenia jego punktu początkona jednej z prostych oraz dokonaniu obrotu układu globalnego
wego
o taki kąt b, aby uzyskać symetryczne ustawienie obu kierunków głównych [2].
Transformacji układów dokonuje się za pomocą następujących wzorów:
(5)
(6)
Następnie tworzy się sekwencję n połączonych ze sobą łuków kołowych. Początek każdego łuku znajduje się w punkcie Pi (i = 0, 1, ... , n – 1), a koniec w punk-

180

Koc W., Specht C., Chrostowski P., Szmagliński J.

cie Ki (i = 1, 2, ... , n). Każdy łuk ma określony promień Ri (i = 1, 2, ... , n) oraz
długość li (i = 1, 2, ... , n); długość li jest mierzona po łuku. Ponieważ kąt zwrotu
dowolnego łuku jest równy:
(7)
a nachylenie stycznej w punkcie początkowym P0
(8)
dlatego nachylenie stycznej na końcu każdego łuku kołowego opisano następującym ogólnym wzorem:
(9)
Na końcu układu musi być spełniony warunek:
(10)
Ponieważ suma wszystkich kątów zwrotu musi wynosić:
, i = 1, 2, ... , n ,
długość ostatniego łuku kołowego wyznacza się ze wzoru:
					

, i = 1, 2, ... , n – 1 .

(11)

Wzór (11) może dotyczyć również każdego innego z i łuków, jeżeli długość ln
zostanie przyjęta a priori.
Sprawdzenie poprawności rozwiązania wykonuje się przed obliczeniem długości szukanego łuku kołowego. Jeżeli zachodzi zależność:
, i = 1, 2, ... , n – 1 ,
to wówczas trzeba odpowiednio zmniejszyć długości li, i = 1, 2, ... , n – 1 lub zmniejszyć liczbę łuków n i ponownie zastosować przedstawiony tok postępowania.
Początki i końce poszczególnych łuków kołowych określa się za pomocą zależności:
		

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

(12)
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(13)

Współrzędne środków łuków kołowych wyznacza się ze wzorów:
, i = 1, 2, ... , n

(14)

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

(15)

Równania łuków kołowych są następujące:
, i = 1, 2, ... , n

(16)

Następnie znajduje się współrzędne wierzchołka W(xW,yW) w lokalnym układzie
współrzędnych za pomocą równań:
(17)
(18)
Znajomość odległości:
umożliwia określenie właściwych współrzędnych punktu początkowego O(Y0, X0)
w układzie 2000, odpowiadających zaprojektowanemu układowi geometrycznemu.
To zaś z kolei pozwala na transformację punktów zaprojektowanego układu do
układu globalnego.
5. Metodyka analizy
W celu wykorzystania powyższego algorytmu do oceny i projektowania układów geometrycznych, opracowano jego modyfikację, dostosowaną do warunków występujących na trasach tramwajowych. Przyjęto, że krzywa koszowa będzie składała się z maksymalnie 5 łuków kołowych (dla promienia zasadniczego
Rz = 25 – 35 m). Zakłada się, że znane są długości łuków przejściowych i wynoszą
one 5,236 m, za to nieznana jest długość promienia zasadniczego (a co za tym
idzie, również kąt na którym on jest oparty). Dla takich warunków opracowano
nowy moduł w ramach programu SATTRACK (moduł SAT_ARC, funkcja PLAIN_END) [2], działający w środowisku Scilab [12]. Moduł ten pozwala ocenić
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stan istniejący układu i jakość jego wykonania, a także przeprowadzić prace koncepcyjne i projektowe.
Analizę układów geometrycznych rozpoczyna się poprzez wizualizację punktów pomiarowych modułem TRACK_VIS (funkcja VIS) i wydzielenie rozpatrywanej części trasy (funkcja EXTRACT) [13]. Następnie za pomocą funkcji MAIN
określa się kierunki główne, ich azymuty i współrzędne punktu przecięcia. Do
analizy stanu istniejącego stosuje się funkcję ANALISE, która automatycznie dopasowuje zasadniczy łuk kołowy o określonym zasięgu do pomierzonych punktów
trasy, a następnie wkleja łuki przejściowe, stycznie do łuku zasadniczego i odpowiedniej prostej. Pozwala to na określenie długości i promienia łuków przejściowych występujących w analizowanym układzie. Następnie projektuje się nowy
układ, geometrycznie poprawny, który analizuje się pod kątem różnic DELTA pomiędzy punktami obliczonymi a pomierzonymi. Jeżeli układ składa się z mniejszej
liczby łuków niż 5, możliwa jest jego analiza jako układu o (5–n) łukach z n łukami
o długości 0, bez potrzeby modyfikacji algorytmu.
Jako układy w szczególnym stopniu odpowiadające przedstawionej metodyce
postępowania, uznano węzły rozjazdowe. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
(zarówno polskimi, jak i zagranicznymi), niezależnie od promienia łuku rozjazd
powinien rozpoczynać się typową zwrotnicą o promieniu 50 m i długości 5,3 m.
Natomiast na szlaku, jak dowiodły przeprowadzone analizy [4], układy geometryczne torów tramwajowych mogą być projektowane w sposób analogiczny, jak
ma to miejsce na liniach kolejowych.
6. Prezentacja wyników
Aby przedstawić możliwości programu, wykonano analizę wyjazdowego węzła
rozjazdowego na pętli tramwajowej Chełm Witosa w Gdańsku, która została oddana do użytku w dniu 19.12.2007 r. jako krańcówka nowej inwestycji tramwajowej, budowanej w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – Etap
3A. Węzeł integracyjny składa się z dwóch torów postojowych, trzech przystanków tramwajowych (z których dwa są wspólne z autobusowymi i pozwalają na
przesiadkę drzwi w drzwi) oraz rozbudowanego układu drogowego, potrzebnego
do obsługi znacznej liczby autobusów (Fot. 1). Do dnia 12.05.2012 r. był to główny punkt przesiadkowy dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska, kiedy
to oddano do użytku dalszą cześć inwestycji – trasę Chełm Witosa – Łostowice
Świętokrzyska. Węzeł stracił znaczenie przesiadkowe i obecnie kończą na nim trasę
dwie linie tramwajowe i dwie autobusowe.
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Fot. 4. Fotografia lotnicza pętli Chełm Witosa (źródło: Google maps)

Pomiar satelitarny wykonano jeszcze przed otwarciem odcinka Chełm Witosa
– Łostowice Świętokrzyska. Analizie poddano dwa rozjazdy: rozjazd zwyczajny
2704 i rozjazd łukowany 2701 (rys. 4). Ułożona jest tam nawierzchnia konwencjonalna na podkładach strunobetonowych, podrozjazdnice drewniane, szyny 60Ri2,
przytwierdzenia SB. W części środkowej łuku zlokalizowano przejazdy drogowe
i przejścia dla pieszych. Całość pomiarów została szczegółowo opisana w pracy
[10], zaś cykl pomiarowy samej pętli Chełm trwał około 15 minut.

Rys. 4. Obszar ujęty w analizie przedstawiony w układzie 2000

Określono kierunki główne i dokonano transformacji układów do lokalnego
układu współrzędnych. Analizie poddano dwa łuki z rozjazdami: łuk z rozjazdu
2701 do rozjazdu 2704 (1), oraz łuk z rozjazdu 2701 w stronę wyjazdu z pętli
(2). W przypadku pierwszego łuku ustalono długości łuków przejściowych o pro-
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mieniu 50 m w rejonie zwrotnic równe 5,3 m (a więc zgodnie z wytycznymi) oraz
promień łuku zasadniczego Rz = 20 m (rys. 5). W przypadku drugiego rozpatrywanego łuku długości łuków przejściowych o promieniu 50 m wynoszą po 6 m
z obu stron (rozjazd występuje co prawda tylko po jednej ze stron, jednak układ
jest wyraźnie symetryczny), a promień łuku zasadniczego jest równy 27 m (rys. 6).

Rys. 5. Łuk pomiędzy rozjazdami 2701 a 2704 w lokalnym układzie współrzędnych

Rys. 6. Łuk wyjazdowy z pętli Chełm w lokalnym układzie współrzędnych

Na tej podstawie można stwierdzić, że oba łuki zostały wykonane w sposób
zadowalający. Różnice między kształtem modelowym a rzędnymi pomierzonymi nie przekraczają 3 cm. Odpowiednie różnice DELTA pokazano na rysunkach 7 i 8.
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Rys. 7. Wykres różnic DELTA na łuku pomiędzy rozjazdami 2701 a 2704

Rys. 8. Wykres różnic DELTA na łuku wyjazdowym z pętli Chełm

Wyznaczone wartości współrzędnych przetransformowano następnie z lokalnego układu współrzędnych do państwowego systemu odniesień przestrzennych
2000. Zmodyfikowany węzeł rozjazdowy jest teraz gotowy do tyczenia w terenie
(rys. 9).
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Rys. 9. Współrzędne zmodyfikowanego węzła rozjazdowego na tle pomierzonego toru w państwowym
systemie odniesień przestrzennych 2000

7. Podsumowanie
Prowadzone od 2009 roku przez zespól naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ciągłe (mobilne) pomiary satelitarne torów
kolejowych potwierdziły swoją przydatność również w pracach inwentaryzacyjnych linii tramwajowych. Sprawdziła się zarówno sama metodyka pomiarów, jak
również opracowane narzędzia wspomagania komputerowego. Uzyskane wyniki pozwalają na dokonanie oceny istniejącego kształtu geometrycznego torów
w płaszczyźnie poziomej oraz podjęcie stosownych działań projektowych.
Położony na otwartej przestrzeni węzeł integracyjny Chełm Witosa pozwolił
na osiągnięcie bardzo dużej powtarzalności wyników. Punkty mierzone podczas
kolejnych przejazdów tego samego toru były oddalone od prostej wyznaczonej
metodą najmniejszych kwadratów o pojedyncze milimetry ze stałą oscylacją, co
może świadczyć o zaburzeniu kształtu geometrycznego samego toru.
Na podstawie zrealizowanych na terenie Gdańska pomiarów stwierdzono,
że układy łuków tramwajowych w rejonie węzłów rozjazdowych są poprawnie
ukształtowane geometrycznie. Oznacza to, że dla niewielkich rozmiarowo budowli
tradycyjne metody geodezyjne stanowią prawidłową metodę wyznaczania położenia punktów i zapewniają dobrą jakość robót budowlanych, gdyż po 5 latach
intensywnego użytkowania łuki nie wykazują dużych deformacji. Zastosowana
metoda ciągłych pomiarów GPS jest jednak zdecydowanie szybsza, przy tej samej
dokładności, niż pomiary realizowane metodą RTK. Pozwala na wykonanie pełnej
inwentaryzacji węzła rozjazdowego w kilkanaście minut, przy bardzo dużym zagęszczeniu punktów pomiarowych.
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Stosowane do analizy wyników pomiarowych autorskie oprogramowanie ma
budowę modułową, co pozwala na jego szybką modyfikację i dostosowanie do
kolejnych zadań. W czasie kolejnych kampanii pomiarowych, celowe będzie wykorzystanie danych efemerydycznych dostępnych w almanacu położenia satelitów,
gdyż optymalizując czas dokonania pomiaru można osiągnąć znacząco lepsze wyniki.
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Streszczenie. Niniejsza praca prezentuje opis propagacji w gruncie drgań komunikacyjnych
wywołanych przez pojazdy szynowe kolei dużych prędkości (KDP). Zakłada się, że tor kolejowy
jest nieskończenie długą belką Eulera położoną na nieskończonej, poziomo uwarstwionej półprzestrzeni sprężystej odwzorowującej grunt. Model, który w pełni uwzględnia dynamiczną interakcję
pociągu, konstrukcji toru kolejowego oraz gruntu poprzez funkcję przejścia z układu Eulera, związanego z pojazdem do nieruchomego układu współrzędnych Langrange’a, jest weryfikowany pod
względem propagacji fal powstałych na skutek wymuszeń impulsowych w gruncie oraz przyłożonych
punktowo do główki szyny.
Słowa kluczowe: dynamiczna interakcja tor-grunt, propagacja fal w gruncie

1. Numeryczne modelowanie interakcji tor-podłoże
Model numeryczny opisujący przejazd pojazdu szynowego i propagację efektów jego oddziaływania poprzez grunt na otoczenie składa się z następujących
elementów (por. np. [1, 10]):
- pojazdu stanowiącego źródło wymuszenia (w tym przypadku jest to pojazd
szynowy),
- interakcji pojazdu z drogą poruszania się (na styku pojazd-tor kolejowy lub
koło-szyna),
- interakcji pomiędzy torowiskiem a gruntem,
- propagacji drgań wywołanych przejazdem pojazdu poprzez grunt,
- interakcji pola zaburzeń z konstrukcją posadowioną w gruncie,
- odpowiedzi dynamicznej konstrukcji.
W trakcie analiz możemy rozróżnić następujące typy obciążeń:
- poruszające się obciążenia stałe w czasie,
- stacjonarne, zmienne w czasie obciążenia dynamiczne,
- ruchome, zmienne w czasie obciążenia dynamiczne.
W niniejszym artykule opisano interakcję toru kolejowego z uwarstwionym
podłożem gruntowym. Szyny poprzez podkładki tłumiące drgania (pady) są przytwierdzone, za pomocą - dawniej śrub - obecnie również innych typów złączy,
do torowiska. Tego typu połączenie odwzorowuje się przy pomocy dyskretnych
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elementów sprężysto - tłumiących. Budowa współczesnych torowisk w niektórych
przypadkach znacznie odbiega od swoich klasycznych wzorców. Tym niemniej nadal dominują dwa jego typy:
- szyny położone na podkładach na warstwie podtorza,
- szyny kładzione bezpośrednio lub pośrednio na płytę betonową (bezbalastowe).
Oczywiście występują różne odmiany poszczególnych typów torowisk, różne
typy podkładów (np. monobloki, duobloki). Charakterystyczne w obliczeniach sił
interakcji są modele sztywnego podkładu o trzech stopniach swobody, bazujące
na przemieszczeniu pionowym środka ciężkości oraz uwzględniające jego obroty
pionowe wokół tego punktu (por np. [16]).
W dalszej kolejności analizowane są przemieszczenia uogólnione kolejnych
podkładów znajdujących się w interakcji z podsypką lub gruntem oraz wzajemnie między sobą [7]. Równanie ruchu można rozwiązać wiążąc konstrukcję toru
z gruntem oraz zakładając występowanie obciążenia impulsowego. Dodatkowo,
zakładając, że konstrukcja jest niezmienna w kierunku osi podłużnej toru, można
zastąpić dyskretne podparcie szyny ciągłym, rozmytym połączeniem. Dla przedziału prędkości oraz częstotliwości badanych, założenie to nie wpływa znacząco
na rozwiązanie. Ponadto może ono pozwolić na transformację w kierunku y do
dziedziny liczb falowych ky i sformułowaniu następującego równania:
(1)
w którym macierze
i
to kolejno sztywność dynamiczna (impedacja) toru
i
to odpowiednio wektory przemieszczenia i obciążenia
oraz gruntu, zaś
przyłożonego do toru.
W przypadku pojedynczego toru przemieszczenia można zapisać w formie
, oznaczając kolejno przemieszczenia pionowe poszczegól~
~
u
nych szyn u r1 i r 2 oraz podkładów , a także przemieszczenia punktów poło,
żonych na brzegu podsypki i gruntu . Wektor sił jest równy
gdyż obie szyny są obciążone równocześnie połową obciążenia impulsowego. Stąd
zapiszemy jako:
macierz sztywności dynamicznej toru
(2)
W przypadku klasycznego rozwiązania konstrukcji toru sztywność dynamiczna K~tr = E r I r k y4 - ρ r Ar ω 2 , gdzie ErIr to sztywność na zginanie, zaś rrAr to masa
szyn na jednostkę długości. Podkładki zamodelowano jako ciągłą warstwę połączeń sprężysto-tłumiących ze sztywnością dynamiczną równą K~ p = k p + iωc p . Parametry sztywności kp oraz tłumienia cp pojedynczej przekładki służą do obliczenia
c
k
rozmytej sztywności k p = p i rozmytego tłumienia c p = p odpowiedniego dla
ds

ds
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całego toru, gdzie ds to odległość między podkładami. Masa podkładów zostaje
również potraktowana jako rozmyta przy założeniu, że pojedynczy podkład nie
m
pracuje na zginanie, jedynie zaś jego masa ρA = ms = s jest istotna w procesie
ds
dynamicznym. Stąd K~ sl = -ms ω 2 . Warstwa podsypki, podobnie jak przekładka zostaje uwzględniona jako ciągła warstwa połączeń sprężysto-tłumiących ze sztywnością K~b = k b + iωcb . Z uwagi na symetrię, sztywność kb oraz tłumienie cb połowy
2c
podsypki k b = 2k b oraz cb = b posłużą do obliczenia rozmytej sztywności dla
ds
ds
całego toru.
Obciążenia dynamiczne są dalej przekazywane do otoczenia propagując się poprzez grunt. Zakłada się, że są one harmoniczne w czasie i przestrzeni. Ponieważ
mamy do czynienia z małymi przemieszczeniami i deformacjami - możemy bazować na sprężystym modelu podłoża, uwzględniającym występowanie uwarstwionej poziomo półprzestrzeni sprężystej. Z podstawowych analiz równań liniowej
teorii sprężystości: równań równowagi, związków przemieszczeniowych oraz konstytutywnych, przy założeniu występowania w gruncie tłumienia materiałowego
i geometrycznego, można - przyjmując istnienie skalarnych potencjałów - opisać
propagację fal podłużnych (P) i poprzecznych (SV i SH) w podłożu (np. w układzie współrzędnych walcowych). Dokonując dekompozycji Helmholtza można
odseparować potencjały w równaniach cząstkowych ruchu. Następnie dokonując
transformacji Fouriera z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości oraz z dziedziny przestrzeni do dziedziny falowej (w walcowym układzie współrzędnych transformata Hankela) można otrzymać rozwiązanie za pomocą funkcji Bessela
z uwzględnieniem dyspersji. Analiza poprzecznie uwarstwionego podłoża nakłada
na nas spełnienie dodatkowo warunków ciągłości i równowagi naprężeń na styku
pomiędzy poszczególnymi warstwami gruntu. Sprowadza się to do utworzenia, dla
każdego pojedynczego elementu w warstwie poziomej, macierzy sztywności dynamicznej zwanej macierzą Kausela-Roesseta (por. [5]) o rozmiarze [4 x 4] w kierunku stycznym oraz [2 x 2] w kierunku normalnym. Podobna macierz, ale o wymiarze [2 x 2] w kierunku stycznymi oraz [1 x 1] w kierunku normalnym występuje
dla półprzestrzeni sprężystej. Niekiedy zamiast powyższej macierzy stosuje się macierz sztywności dynamicznej Haskella-Thomsona do opisania w/w relacji (por. np.
[14, 15]). Gdy przyjmiemy, że wektory własne są zależne tylko od częstotliwości
i liczby falowej oraz użyjemy ich jako funkcji kształtu, nie ma potrzeby podziału
warstw na mniejsze elementy, zarówno z uwagi na uwzględnienie masy gruntu,
jak i propagacji fali, która opisana w ten sposób jest dokładna. Aby wymiar macierzy się zgadzał sztywność dynamiczną gruntu określamy jako (por. [11]):
(3)
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gdzie:
to sztywność na zginanie, pochodząca z równania równowagi na
powierzchni styku gruntu z podsypką S zapisana w postaci:
(4)
gdzie
jest reprezentacją w przestrzeni częstotliwości i liczb falowych
– pionowego składnika sił powierzchniowych dla pola zaburzeń propagujących się w gruncie ts = ssn, z normalną zewnętrzną n, a φ s i φ r są wektorami przemieszczeń dla każdej częstotliwości i liczby falowej odpowiednio dla gruntu i toru.
Rozwiązanie może być dokonane, gdy uwzględni się przetransformowane obciążenia powierzchniowe, działające w kierunku pionowym i poziomym. Z reguły
dokonuje się tego używając metod numerycznych (MES, MEB). W przypadku
tej drugiej można posłużyć się rozwiązaniami fundamentalnymi dla odpowiednio
zdyskretyzowanej powierzchni 3-D, lub wykorzystując periodyczność w kierunku
podłużnym, 2-D. Złożenie funkcji Greena pozwala na znaczne skrócenie czasu
obliczeń i wykorzystane bywa do obliczenia dynamicznej odpowiedzi gruntu (por.
[2, 5, 12]).
Rozwiązanie równania (1) dostarcza nam przemieszczenia gruntu na styku z konstrukcją torowiska, co z kolei pozwala na obliczenie pola naprężeń
na styku grunt-konstrukcja S. Z zasady wzajemności można otrzymać funkcję
pomiędzy torowiskiem a gruntem jako:
przejścia
(5)
gdzie
- zdefiniowano jako funkcje Greena poziomo uwarstwionego gruntu pod konstrukcją torowiska, reprezentującą przemieszczenia przy pionowym obciążeniu impulsowym.
2. Odpowiedź gruntu dla ruchomego źródła wymuszenia
Przy założeniu, że grunt i torowisko pozostają niezmienne wzdłuż osi y i stosując zasadę Bettiego można zapisać odpowiedź {ξ x , ξ y ,ξ z }T dla k-tej osi jako:
(6)
Odpowiedź dla poruszającego się obciążenia można zatem określić poprzez
obliczenie odpowiedzi dla nieruchomego obciążenia impulsowego przyłożonego
w pozycji {x S ,0, z S }T . Dokonując podwójnej transformaty Fouriera otrzymujemy
następujące wyrażenie:
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(7)
Zaletą powyższego równania jest to, że funkcja przejścia znajduje się w dziedzinie częstotliwości i liczb falowych. Gdy zwrócimy uwagę na częstość kołową w
- to następuje jej przesunięcie o kyv w wyrażeniu na siłę. Wywołuje to efekt znany
jako efekt Dopplera. Odpowiedź ostateczną w dziedzinie czasu i przestrzeni można
uzyskać poprzez podwójną odwrotną transformatę Fouriera równania (7).
3. Podatność dynamiczna konstrukcji toru
Aby otrzymać wyrażenie opisujące podatność toru, podwójną transformatę Fouriera zastosowano do wzoru (7) tak, aby obliczyć odpowiedź w ruchomym ukła:
dzie Eulera (ξ x , ξˆy ,ξ z , t ) , wraz z założeniem, że
(8)

Częstość kołową w zastępujemy ω~ = ω + k y v :
(9)
odWyrażenie w nawiasie reprezentuje transformatę Fouriera
powiedzi w ruchomym układzie odniesienia. Równanie to pozwala na obliczenie
jako:
elementów macierzy podatności konstrukcji toru
(10)
Wzór (10) wyraża odpowiedź toru w punkcie l na jednostkowe wymuszenie
impulsowe w pozycji osi k.
4. Weryfikacja modelu
Dynamiczne współczynniki toru kolejowego
Rozważany szlak kolejowy jest tradycyjnym torem bezstykowym złożonym
z szyn UIC60 o masie jednostkowej mr = 60 kg/m oraz momencie bezwładności
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I = 0,03055 × 10–4 m4. Szyny przytwierdzono do podkładów za pomocą podkładek gumowych Pandrol o grubości 11 mm. Podkłady strunobetonowe mają
długość l = 2,50 m, szerokość b = 0,285 m, oraz wysokość h = 0,205 m (pod
szyną). Podsypkę stanowi warstwa porfiru o grubości d = 0,35 m, o wymiarze
ziaren w przedziale 25/50 mm, leżąca na kolejnych dwóch warstwach podbudowy. Pojedynczy tor ma zatem szerokość 2,50 m. Przyjęto obciążenie toru w jego
środku ciężkości, a szyny zamodelowano jako belki Eulera. W trakcie testów dynamicznych poprzedzających homologację toru dokonano pomiarów podatności
dynamicznej szyn w stanie obciążenia statycznego oraz bez dodatkowego obciążenia [8], pomiarów współczynnika pochłaniania drgań przez szyny oraz propagacji
drgań i funkcji przejścia pomiędzy przekrojami wzdłuż osi y toru. Na podstawie
niniejszych badań określono częstotliwość rezonansową nieobciążonego toru na
ft = 63,5 Hz, zaś pojedynczej szyny na fr = 347 Hz. Pozostałe parametry dynamiczne określono korzystając z pomiarów i dostosowując w procesie optymalizacji rezultaty modelowe do wyników badań. Na takiej podstawie określono
sztywność podsypki w granicach kb = 33-43 kN/mm, zaś współczynniki tłumienia cb = 45-53 kNs/m. Parametry podsypki zostały zatem przyjęte jako rozmyte:
kb =

2c
2k b
= 111,61 × 106 N/m2 oraz cb = b = 175,23 × 103 Ns/m2.
ds
ds

Określono również sztywność podkładek w granicach kp = 102-123 kN/mm,
zaś współczynniki tłumienia cp = 2-5 kNs/m. Parametry podkładek zostały przyjęte jako rozmyte: k p =

kp
ds

= 171,37× 106 N/m2 oraz c p =

cp
ds

= 7,91×103 Ns/m2.

Parametry te mieszczą się w dopuszczalnych przedziałach podawanych w literaturze
m

s
[3, 6]. Masę podkładów również przyjęto jako rozmytą ρA = ms = d = 500 kg/
s
mb toru.

Dynamiczna charakterystyka gruntu
Badania przeprowadzone w pobliżu linii kolejowej obejmowały analizę spektralną fal powierzchniowych [13] - SASW oraz sondowania przy pomocy sondy
zagłębionej w gruncie [4] - SCPT. Rezultaty badań pozwoliły na przyjęcie tezy,
że grunt składa się z warstwy o grubości 3,0 m, o prędkości rozchodzenia się fal
poprzecznych 150 m/s, pod którą mieści się warstwa gruntu o prędkości rozchodzenia się fali poprzecznej równej 280 m/s (profil 1 z tab. 1).
Tabela 1. Parametry dynamiczne gruntu (profil 1)
Warstwa

Tłumienie

Cs

H

v

g

1
2

[-]
0,03
0,03

[m/s]
150
280

[m]
3
+∞

[-]
0,33
0,33

[kg/m3]
2000
3000
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Mobilność M̂ z (ω ) można zdefiniować jako

do średniej siły wymuszenia
. Zostosunek średniej prędkości drgań
stała ona obliczona dla odpowiedzi gruntu mierzonych w czasie testów SASW. Aby
zweryfikować poprawność rozwiązania porównano rozwiązanie dla profilu gruntowego modelowanego za pomocą metody elementów brzegowych z rezultatami
pomiarów. Rys. 1 przedstawia mobilność pomierzoną w punktach 8, 16 i 24 m od
źródła wymuszenia dla badanego profilu gruntowego. Rezultaty uzyskane z modelowania wyraźnie niedoszacowują odpowiedzi poniżej 40 Hz, zaś odpowiedź dla
wyższych częstotliwości jest przeszacowana.

Rys. 1. Mobilność pomierzona (szary) i obliczona (czarny) dla profilu gruntowego
(a) 8 m, (b) 16 m i (c) 24 m

5. Funkcje przejścia pomiędzy torem i gruntem
Funkcje przejścia zostały określone w trakcie eksperymentu polegającego na
pomiarze odpowiedzi dynamicznej gruntu na wymuszenie obciążeniem impulsowym działającym na główkę szyny [9]. Rys. 2 przedstawia rezultaty mobilności
pomierzonej w odległościach od 8 m do 64 m od krawędzi toru. Zamieszczono
również rezultaty numerycznych symulacji dla profilu gruntowego z tab. 1. Rezultaty pomiarów i symulacji wskazują podobny charakter aczkolwiek symulacje wykazują zawyżone odpowiedzi. W punkcie pomiarowym oddalonym o 8 m
od źródła wymuszenia występuje podobny skład częstotliwościowy z maksimum
około 30 Hz. W punkcie pomiarowym oddalonym o 64 m od źródła wymuszenia - maksymalna wartość pomierzonej odpowiedzi jest przesunięta w kierunku
niższych częstotliwości do ok. 20 Hz a odpowiedź powyżej 60 Hz jest niewielka
na skutek tłumienia wyższych częstotliwości drgań w gruncie. W trakcie eksperymentu polegającego na pomiarze odpowiedzi dynamicznej gruntu na wymuszenie
obciążeniem impulsowym działającym na główkę szyny [9] pomierzono również
widmowe funkcje przejścia wzdłuż toru, zaś krótko przed testami homologacyjnymi pomierzono początkową wartość nierówności torowiska. Pomiarów takich
dokonano na dwóch torach i każdej szynie oddzielnie.
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Rys. 2. Pomierzone (szary) i obliczone (czarny) funkcje przejścia (a) 8 m, (b) 16 m, (c) 24 m,
(d) 32 m, (e) 48 m i (f) 64 m od źródła wymuszenia

6. Cechy charakterystyczne ruchomego źródła wymuszenia
Dwa typy pociągów były źródłem wymuszenia w trakcie testów homologacyjnych: pociąg Intercity (IC) oraz pociąg KDP - Thalys. Fot. 1 przedstawia skład
KDP Thalys składający się z 2 lokomotyw oraz 8 wagonów. Każda lokomotywa
ma 2 wózki jezdne oraz 4 osie. Połączeniami międzywagonowymi są tutaj wózki
jezdne. Charakterystykę pociągu KDP Thalys przedstawiono w tab. 2.

Fot. 1. Przejazd pociągu KDP Thalys przez profil pomiarowy
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Tabela 2. Charakterystyka geometryczna i masowa pociągu KDP Thalys

Lokomotywa
Boczny wagon
Centralny wagon

Ilość
wagonów
2
2
2

Ilość
osi
4
3
2

Lt
[m]
22,15
21,84
18,70

Lb
[m]
14,00
18,70
18,70

La
[m]
3,00
3,00
3,00

Mt
[kg]
17000
17000
17000

Ms
[kg]
14973
14973
14973

Mu
[kg]
2027
2027
2027

7. Symulacje numeryczne i ich porównanie do wyników badań
Przejazd pociągu zamodelowano jako przejazd modelu o 26 dynamicznych
stopniach swobody odpowiadających liczbie osi w pociągu, gdzie każdy stopień
swobody odpowiada masie nieusprężynowanej Mu, jak opisano w tab. 2. Siły interakcji zostały obliczone dla przejazdu KDP Thalys z prędkością 294 km/h. Dla
sztucznie wygenerowanego profilu nierówności pokazano na rys. 3 odpowiedź dynamiczną gruntu dla (a) 8 m, (b) 16 m, (c) 24 m, (d) 32 m, (e) 48 m i (f) 64 m od
krawędzi toru.

Rys. 3. Przebieg czasowy pionowej odpowiedzi dynamicznej gruntu podczas przejazdu pociągu Thalys
z prędkością v =294 km/h pomierzony (szary) i obliczony (czarny) (a) 8 m, (b) 16 m, (c) 24 m,
(d) 32 m, (e) 48 m i (f) 64 m od toru

Z wykresów przebiegów czasowych warto zauważyć, że wartość szczytowa
prędkości drgań gwałtownie spada wraz ze zmianą odległości od osi torowiska
wskutek działania tłumienia materiałowego i ośrodka w gruncie.
Wielkości symulowanej odpowiedzi gruntu są nieznacznie wyższe w porównaniu z wielkościami pomierzonymi w trakcie testów homologacyjnych. Z wykresów
częstotliwościowych (rys. 4) można zauważyć, że szerokie pasmo dominujących
częstotliwości zostaje zawężone, a częstotliwości powyżej 60 Hz są pochłonięte
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przez tłumienie w gruncie. Porównanie wyników symulacji i eksperymentu pokazuje, że taki ograniczony model bardzo dobrze odwzorowuje wszystkie charakterystyczne cechy dynamiczne przejazdu: czas przebiegu zwiększa się wraz z odległością od torowiska na skutek dyspersji fal w gruncie, wartości szczytowe prędkości
drgań są przez model niewiele przeszacowane, zaś przedziały dominujących częstotliwości dobrze odwzorowane. W literaturze dostępne są bardziej zaawansowane
i skomplikowane modele (por. [17, 18]), jednakże w ich przypadku uzyskanie
doświadczalnych parametrów walidujących jest niekiedy niemożliwe.

Rys. 4. Charakterystyka częstotliwościowa pionowej odpowiedzi dynamicznej gruntu podczas przejazdu
pociągu Thalys z prędkością v =294 km/h pomierzony (szary) i obliczony (czarny) (a) 8 m, (b) 16 m,
(c) 24 m, (d) 32 m, (e) 48 m i (f) 64 m od toru

8. Uwagi końcowe
Niniejsza praca prezentuje model dynamiczny opisujący przejazd pojazdu
szynowego KDP i propagację efektów jego oddziaływania w gruncie. Model ten
zakłada, że pociąg jest układem dynamicznym dyskretnym o skończonej liczbie
stopni swobody. Tor kolejowy jest nieskończenie długą belką Eulera położoną na
nieskończonej, poziomo uwarstwionej półprzestrzeni sprężystej odwzorowującej
grunt. Model w pełni uwzględnia dynamiczną interakcję pociągu, konstrukcji toru
kolejowego oraz gruntu poprzez funkcję przejścia z układu Eulera, związanego
z pojazdem do nieruchomego układu współrzędnych Langrange’a.
Aby model ten został zweryfikowany została przeprowadzona seria eksperymentów pomiarowych mających na celu określenie charakterystyki dynamicznej
poszczególnych elementów składowych, tj. torowiska (pomiary nierówności, badanie podatności oraz impulsowych funkcji przejścia dla gruntu (testy SASW oraz
SCPT), a także bezpośrednio - pomiary drgań podczas testów homologacyjnych.
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Model numeryczny został zweryfikowany na różnych poziomach: rezultaty
testów dynamicznych gruntu posłużyły do weryfikacji dynamicznych własności
profilu gruntowego, funkcje przejścia pomiędzy torowiskiem i gruntem zostały
porównane z rezultatami eksperymentalnymi.
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Streszczenie. Przeprowadzono serię testów laboratoryjnych materiałów geosyntetycznych stosowanych w podtorzu kolejowym. Analizie poddano geowłókniny i maty podtorzowe określając ich
wpływ na odkształcenia pionowe badanych próbek niesortu. Przeprowadzone badania wykazały
znaczący wpływ zastosowanych materiałów geosyntetycznych na odkształcenia pionowe poddanych
analizie próbek niesortu granitowego.
Słowa kluczowe: podtorze, geosyntetyki

1. Wprowadzenie
Przeprowadzone badania miały na celu wykazanie wpływu stosowania materiałów geosyntetycznych na stateczność podtorza kolejowego. Podtorze kolejowe
zbudowane jest z warstwy ochronnej leżącej na gruntach podłoża naturalnego lub
nasypach, poddane obciążeniu. Traktowane jest jako półprzestrzeń liniowo, nieodwracalnie-odkształcalna, przy prędkości odkształcenia [V = 0]. Wbudowywane
geosyntetyki w podtorze w celu wzmocnienia jego konstrukcji jako materiały sprężyste, poddane powtarzalnemu obciążeniu odkształcają się sprężyście, przy czym
zmiana odkształceń ma charakter sinusoidalny. Ta różnica w sposobie odkształcenia geosyntetyku i gruntu (sprężysta-liniowa nieodwracalna) ma zdecydowany
wpływ na sumaryczną wielkość odkształcenia zniekształcając parametr, którym
jest moduł odkształcenia wtórnego Ev2 w kierunku malejącym, nawet o 30%.
Podobnie wskaźnik odkształcenia – Io wykazuje propagację w kierunku rosnącym
co miałoby wskazywać na brak wymaganego zagęszczenia.
Zmniejszenie wartości modułu odkształcenia Ev2 i wzrost wartości wskaźnika odkształcenia nie świadczy o pogorszeniu nośności podtorza. Sprawdzone
i potwierdzone to zostało w terenie cyklicznymi próbnymi obciążeniami warstwy
ochronnej podtorza z wbudowanym materiałem geosyntetycznym.
Wykonana praca badawcza oraz jej kontynuacja powinna udoskonalać i uściślić
metody badań podtorza wobec wymagań zawartych w instrukcji Id3 w stosunku do stosowanych nowoczesnych technologii budowy i metody projektowania
z wykorzystaniem geosyntetyków w podtorzu. Umiejętny dobór paramentów
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materiałów geosyntetycznyh stosowanych na liniach kolejowych umożliwi wydłużenie okresów międzynaprawczych linii kolejowych. W wyniku tego nastąpi
zmniejszenie kosztów napraw linii i utrzymanie prędkości projektowej bez potrzeby wprowadzenia ograniczeń wywołanych obniżeniem parametrów technicznych
drogi szynowej. Przeprowadzone badania stanowią nowatorskie ujęcie zagadnienia
badań laboratoryjnych wpływu stosowania materiałów geosyntetycznych na nośność i trwałość podtorza.
2. Zakres badań
W ramach przeprowadzonej pracy badawczej zostały przeprowadzone badania dwóch typów geowłóknin i maty podtłuczniowej. Mają one na celu analizę porównawczą dostępnych materiałów geosyntetycznych i mat podtłuczniowych, w celu opracowania technologii budowy i metody projektowania
podtorza kolejowego z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów. W ramach
pracy badawczej zostanie przeprowadzona analiza cech fizykomechanicznych
kruszyw łamanych wykorzystywanych do budowy podtorza przy równoczesnym zastosowaniu geosytetyków i mat podtłuczniowych w podtorzu kolejowym.
W przeprowadzonych badaniach określono parametry niezbędne do projektowania podtorza z zastosowaniem innowacyjnych materiałów na liniach
kolejowych wysokich prędkości. Badania dotyczyły konstrukcji podtorza,
w której stosuje się materiały geosytetyczne w postaci geowłóknin separacyjnych i wibroizolacji w postaci mat podtłuczniowych. Badania przeprowadzono
z wykorzystaniem nie stosowanej dotychczas metody badawczej wpływu geosyntetyków na nośność podtorza kolejowego, a w wyniku tego na stateczność
konstrukcji nawierzchni kolejowej.
Przeprowadzone badania umożliwią pozyskanie wiedzy o technologii budowy i metodzie projektowania materiałów geosytetycznych i mat podtłuczniowych w podtorzu kolejowym. Stworzą możliwości projektowania i budowy linii kolejowych z wykorzystaniem geosyntetyków do stabilizacji podtorza
kolejowego i mat podtłuczniowych w celu tłumienia drgań generowanych
przez pojazd szynowy. Racjonalne zastosowanie innowacyjnych materiałów na
modernizowanych liniach kolejowych i nowobudowanych kolejach wysokich
prędkości poprawi bezpieczeństwo podróżujących koleją i zmniejszy szkodliwe
oddziaływania na środowisko na terenach położonych przy liniach kolejowych
poprzez zmniejszenie generowanego hałasu. Spowoduje wydłużenie okresów
miedzynaprawczych, zmniejszając deformacje pionowe i poziome toru kolejowego.

Wpływ materiałów geosyntetycznych na stateczność podtorza...
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3. Metoda badawcza geowłókniny i wibroizolacji umieszczonych w podtorzu kolejowym
W pracy zastosowano metodę badawczą wykorzystującą urządzenie do wyznaczania oporu penetracji zaprezentowane na rysunku 1. Do badań materiałów wibroizolacyjnych wykorzystano zmodyfikowaną metodę badawczą opracowaną na
podstawie PN-S-06102;1997 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie” w zakresie wyznaczania wskaźnika nośności gruntu.
Metoda badawcza składała się z aparatury badawczej, którą stanowiło urządzenie zbudowane z trzpienia wciskanego o średnicy 50 mm i pompy hydraulicznej
pracującej w zakresie od 0 kN do 25 kN (fot. 1). Przeprowadzono badania w jednym, normowym trybie pracy pompy hydraulicznej o prędkości obciążania wynoszącej 1,25 mm/min. Zgodnie z PN-S-06102;1997 badania wskaźnika nośności
gruntu przeprowadzono z normową próbką niesortu bazaltowego. Badanie niesortu stanowiło próbkę porównawczą prowadzonych pomiarów. Następnie opracowano metodę badawczą umożliwiającą ocenę wpływu geosyntetyków w postaci
geowłókniny i wibroizolacji na nośność nawierzchni kolejowej przy zastosowaniu
wskazanych materiałów. Zastosowana modyfikacja opisanej w PN-S-06102;1997
metody badawczej polegała na ułożeniu w środkowej części cylindra pomiarowego
warstwy geowłókniny lub wibroizolacji.

Rys. 1. Schemat normowego stanowiska badawczego
do wyznaczenia wskaźnika nośności dla niesortu bez geowłókniny,
jako układu porównawczego

204

Kwiatkowska E.

Fot. 1. Widok stanowiska badawczego niesortu bez geowłókniny separacyjnej

Po przeprowadzeniu badań nośności niesortu wykonanych na próbce zagęszczonej do poziomu Is = 1.00, przeprowadzono badania dwóch rodzajów geowłókiny typu grubego odznaczonej jako A - Polyfelt TS 30 i cienkiego oznaczonej jako
B Polyfelt TS 80 (rys. 2) W testowanej metodzie badawczej wpływu geowłókny
separacyjnej (fot. 2) na nośność gruntu zastosowano schemat badawczy zaprezentowany na rysunku 2.

Fot. 2. Geowłóknina typu B Polyfelt TS 80 zastosowana w badaniach nośności gruntu
w badaniach laboratoryjnych

Wpływ materiałów geosyntetycznych na stateczność podtorza...

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego niesortu z geowłóknią typu A Polyfelt TS 80

Fot. 5. Wibroizolacja zastosowana w badaniach nośności gruntu
w badaniach laboratoryjnych, grubość 10 mm

Rys. 3. Schemat stanowiska badawczego niesortu z wibroizolacją
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Badane próbki, w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia do wyznaczenia oporu penetracji i rejestracji wyników, były obciążane stalowym krążkiem
ułożonym na warstwie niesortu w górnej części cylindra. Zastosowanie obciążenia
prezentuje fot. 4.

Fot. 4. Cylinder z niesortem wraz z krążkiem obciążającym

4. Badanie materiałów geosytetycznych i wibroizolacyjnych umieszczonych w niesorcie w warunkach laboratoryjnych
Do wyznaczenia charakterystyki wytrzymałościowej badanych materiałów
geosytetycznych, umieszczonych w gruncie wykorzystano zmodyfikowaną metodę badań wskaźnika nośności gruntu wg PN-S-06102: 1997 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”. Badania wykonano
na prasie L-1/M-1/1. Próbki były umieszczone w stalowym cylindrze o średnicy
f = 125 mm i wysokości h = 125 mm.
Cylindry były wypełnione niesortem granitowym o f = 125 mm do wysokości
70 mm, następnie układano badany materiał i przekrywano go warstwą niesortu
o grubości 50 mm. Próbkę obciążano trzpieniem o średnicy 50 mm (rys. 4).

Rys. 4. Schemat stanowiska badawczego niesortu z geowłóknią typu A Polyfelt TS 80

Wpływ materiałów geosyntetycznych na stateczność podtorza...
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Realizowano zakres obciążeń wynoszący do 22 kN. Ciśnienie tłoka na powierzchnię próbki sięgało 11 MPa, a na powierzchni materiału badanego przy założeniu rozchodzenia się ciśnień w gruncie pod kątem 45o wynosiło do 0,55 MPa.
Pierwsze badanie przeprowadzono jako porównawcze dla próbki samego niesortu bez materiału geosytetycznego; wyniki przedstawiono na rysunku 5. Trzpień
w badanej próbce zagłębił się do wartości 10 mm przy sile 22 kN.

Rys. 5. Wyniki badania wskaźnika nośności próbki niesortu granitowego f = 125 mm
bez materiału geosytetycznego

Rys. 6. Wyniki badania wskaźnika nośności próbki niesortu granitowego f = 125 mm
bez materiału geosytetycznego, zagłębienia tłoka w zależności od zadanej siły nacisku

Fot. 5. Wynik badania niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm bez materiału geosytetycznego
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Wskaźnik konsolidacji próbki (wsp. podłoża) bez materiału geostyetycznego
wynosi:
(1)
Następnie badaniu poddano trzy typu materiałów geosytetycznych: geowłókninę Polyfelt TS 80 oznaczoną jako typ A i geowłókninę Polyfelt TS 30 oznaczoną
jako typ B oraz izolację antywibracyjną z granulatu gumowego o grubości 12 mm.
Materiały zostały ułożone w badanej próbce gruntu (rys. 4).
Drugim etapem przeprowadzonych badań było ułożenie w stalowym cylindrze
izolacji antywibracyjnej na 50 mm warstwie niesortu, a następnie zasypanie warstwą niesortu do poziomu normowego (rys. 7).

Rys. 7. Schemat ułożenia materiału izolacji antywibracyjnej w badanej próbce niesortu

Przyrost zagłębienia trzpienia w wyniku przyłożonego obciążenia wykazuje cechy zmienności liniowej (rys. 8). Trzpień zagłębił się na 8,7 mm przy sile
F2 = 4 kN. W porównaniu z próbką porównawczą (rys. 6), gdzie F1 = 22 kN, wartość siły jest pięciokrotnie mniejsza a odkształcenie porównywalne. Zastosowanie
izolacji antywibracyjnej w postaci maty podtłuczniowej powoduje powstawanie
większych odkształceń pionowych warstwy niesortu.
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Rys. 8. Wyniki badania wskaźnika nośności próbki niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z materiałem izolacji antywibracyjnej w funkcji ciśnienia

Rys. 9. Wyniki badania wskaźnika nośności próbki niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z materiałem izolacji antywibracyjnej w funkcji siły

Wyniki badania przeprowadzonego na próbce z izolacją antywibracyjną przedstawia fot. 6. Po usunięciu warstwy niesortu izolacja antywibracyjna nie posiadała
widocznych uszkodzeń (fot. 7).

Fot. 6. Wynik badania niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z matriałem izolacji antywibracyjnej
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Fot. 7. Wynik badania niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm z izolacją antywibracyjną
po usunięciu warstwy niesortu

Wskaźnik konsolidacji próbki z materiałem izolacji antywibrayjnej wynosi:
(2)
Trzecim etapem przeprowadzonym badaniem było ułożenie w stalowym cylindrze geowłókniny typu A Polyfelt TS 30 na 50 mm warstwie niesortu, a następnie
zasypanie warstwą niesortu do poziomu normowego (rys. 10).

Rys. 10. Schemat ułożenia materiału geowłókniny typu A Polyfelt TS 30 w badanej próbce niesortu
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Fot. 8. Geowłóknina typu A Polyfelt TS 30 po przeprowadzonym badaniu

Przyrost zagłębienia trzpienia w wyniku przyłożonego obciążenia wykazuje cechy zmienności liniowej (rys. 11). Trzpień zagłębił się na 10 mm przy sile
F3 = 9,2 kN. W porównaniu z próbką porównawczą (rys. 6) F1 = 22 kN, wartość
siły jest dwukrotnie mniejsza. Zastosowanie geowókniny typu A Polyfel TS 30
wpływa w bardzo dużym stopniu na odkształcenia pionowe warstwy niesortu.

Rys. 11. Wyniki badania wskaźnika nośności próbki niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z geowłókniną typu A Polyfel TS 30 w funkcji siły

Rys. 12. Wyniki badania wskaźnika nośności próbki niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z geowłókniną typu A Polyfelt TS 30 w zależności od ciśnienia

212

Kwiatkowska E.

Wyniki przeprowadzonego badania na próbce geowłókniną typu A Polyfelt
TS 30 przedstawia fot. 9. Po usunięciu warstwy niesortu geowłóknina nie posiadała widocznych uszkodzeń (fot. 8 i 10). Zaobserwowane uszkodzenia charakteryzują się trwałym odciśnięciem się ziaren niesortu w materiale geowłókniny.

Fot. 9. Wynik badania niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z geowłókniną typu A Polyfelt TS 30

Fot. 10. Wynik badania niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z geowłókniną typu A Polyfelt TS 30 po usunięciu warstwy niesortu

Wskaźnik konsolidacji próbki z geowłókniną typu A wynosi:
(3)
Czwartym etapem przeprowadzonych badań było ułożenie w stalowym cylindrze geowłókniny typu B Polyfelt TS 80 na 50 mm warstwie niesortu, a następnie
zasypanie warstwą niesortu do poziomu normowego (rys. 13).
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Rys. 13. Schemat stanowiska badawczego niesortu z geowłóknią typu B Polyfelt TS 80

Fot. 11. Geowłóknina typu B, Polyfelt TS 80 po przeprowadzonym badaniu

Przyrost zagłębienia trzpienia w wyniku przyłożonego obciążenia wykazuje cechy zmienności liniowej (rys. 14). Trzpień zagłębił się na 10 mm przy sile
F3 = 14,8 kN. W porównaniu z próbką porównawczą (rys. 6), F1 = 22 kN wartość
siły jest mniejsza o 7,2 kN. Zastosowanie geowókniny typu B Polyfel TS 30 wpływa na szybszy przyrost odkształceń pionowych warstwy niesortu w porównaniu
z próbką bez materiału geosyntetycznego.
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Rys. 14. Wyniki badania wskaźnika nośności próbki niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z geowłókniną typu B Polyfelt TS 80 w funkcji siły

Rys. 15. Wyniki badania wskaźnika nośności próbki niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm
z geowłókniną typu B Polyfelt TS 80 w funkcji ciśnienia

Wyniki przeprowadzonego badania na próbce geowłókniną typu B Polyfelt TS 80 przedstawia fot. 12. Po usunięciu warstwy niesortu, geowłóknina nie
posiadała widocznych uszkodzeń (fot. 11 i 13). Zaobserwowane uszkodzenia charakteryzują się trwałym odciśnięciem się ziaren niesortu w materiale geowłókniny.

Fot. 12. Wynik badania niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm z geowłókniną typu B
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Fot. 13. Wynik badania niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm z geowłókniną typu B
po usunięciu warstwy niesortu

Wskaźnik konsolidacji próbki z geowłókniną typu B wynosi:
(4)
W ostatnim etapie prac porównano wyniki otrzymanych badań, z których wynika, że zastosowanie materiału geosytetycznego lub antywibracyjnego ma wpływ
na wartość przemieszczeń pionowych podtorza kolejowego.
Badane próbki obciążano do uzyskania przemieszczenia równego 10 mm.
Rysunek 16 przedstawia zależność wywieranego przez tłok ciśnienia na uzyskane przemieszczenie. Zakres ciśnienia potrzebnego do uzyskania przemieszczenia
10 mm wynosi od 1,8 MPa do 11,2 MPa i siły od 4 kN do 22 kN (rys. 17). Wskazany zakres zwraca uwagę na znaczący wpływ zastosowanego materiału geosyntetycznego i izolacji antywibracyjnej na stateczność konstrukcji podtorza.

Rys. 16. Zestawienie wyników badań czterech próbek, niesortu z geosyntetykami; pomiar przemieszczenia wywołanego narastającym ciśnieniem z prędkością 1,25 mm/min
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Rys. 17. Zestawienie wyników badań czterech próbek, niessortu z geosyntetykami; pomiar przemieszczenia wywołanego siłą narastającą z prędkością 1,25 mm/min

Fot. 14. Badane próbki niesortu granitowego f = 0 ÷20 mm: z od lewej próbka porównawcza,
niesort z geowłókniną typu B, z geowłókniną typu A, z izolacją antywibracyjną,
po usunięciu warstwy niesortu

Wyniki badań wskaźnika nośności sugerują znaczne skonsolidowanie warstwy
niesortu po umieszczeni w niej wibroizolacji:
Ci = 10 MPa/ << Co = 55 MPa/m.
Stosunkowo nieduże zmniejszenie nośności próbki niesortu następuje przy zastosowaniu geowłókniny separacyjnej typu A i B:
CA = 35,6 MPa/ m < Co = 55 MPa/m,
CB = 43,5 MPa/ m < Co = 55 MPa/m.
Zmniejszenie parametrów nośności gruntów przy zastosowaniu geosytetyków
jest istotne z punktu widzenia projektowania i budowy górnej warstwy podtorza
kolejowego i wynosi dla CA - 35%, a w przypadku CB - 21%.
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5. Podsumowanie i wnioski
Badania przeprowadzono w sposób innowacyjny, nie stosowany dotychczas dla
oceny właściwości fizykomechanicznych materiałów geosytetycznych, w tym wibroizolacyjnych. Z badań wynika, że umieszczenie wibroizolacji w warstwie niesortu (gruntu podtorza kolejowego) powoduje znaczne zmniejszenie jego nośności
dochodzącej do 80%. Może to dotyczyć również mat układanych bezpośrednio
pod podsypką.
Umieszczenie w górnej strefie podtorza kolejowego warstw geowłókniny separacyjnej również powoduje zmniejszenie nośności torowiska, ale nie jest ono tak
drastyczne, jak w przypadku wibroizolacji i wynosi od 20 do 35%.
Zmniejszenie nośności torowiska kolejowego na skutek zastosowania w górnej
warstwie podtorza kolejowego materiałów geosytetetycznych w postaci geowłóknin separacyjnych wynosi ponad 20% jest to na tyle istotne, że wymaga uwzględnienia go przy projektowaniu i w procesie technologicznym budowy tej strefy podtorza.
Zakres badań ograniczono ze względów technologicznych i trudności z pozyskaniem materiałów badawczych do prezentowanego zakresu. W dalszym etapie
planowanych prac badania zostaną poszerzone o badania terenowe wpływu geosyntetyków na stateczność nawierzchni kolejowej.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono nową metodę projektowania układu geometrycznego toru kolejowego opartą na zastosowaniu krzywych NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline)
do opisu krzywizny. Punkty kontrolne krzywej NURBS wyznaczane są w procesie optymalizacji
za pomocą algorytmu genetycznego. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych występujących w układzie tor-pojazd przy spełnieniu warunków geometrycznych wynikających z założeń projektowych. Zastosowanie metody przedstawiono na przykładzie
połączenia G3 dwóch kierunków prostych jednosegmentową krzywą przejściową. Prezentowana
metoda jest uniwersalna i może być stosowana do realizacji różnorodnych zadań projektowych: łączenia dwóch kierunków prostych, łączenia prostej z łukiem kołowym oraz łączenia łuków kołowych
o zgodnych lub odwrotnych krzywiznach (Cshape, C-oval i S-shape).
Słowa kluczowe: krzywa przejściowa, algorytm genetyczny, krzywa NURBS, projektowanie układów torowych, ocena oddziaływań dynamicznych

1. Wstęp
Projektowanie przejść krzywoliniowych stanowi jeden z podstawowych problemów inżynierskich w wielu dziedzinach techniki, w tym w dziedzinie projektowania dróg kołowych i kolejowych. W procesie projektowania układów geometrycznych toru kolejowego projektant, łącząc punkty charakterystyczne trasy, dąży do
zapewnienia płynnej zmiany krzywizny pomiędzy odcinkami prostymi i łukami
o stałej krzywiźnie. Krzywe przejściowe używane są do łączenia odcinka prostego
z łukiem kołowym, łączenia dwóch łuków kołowych: odwrotnych (S-shaped) lub
zgodnych (C-shaped i C-oval – w przypadku, gdy jeden łuk zawarty jest w drugim)
oraz łączenia dwóch kierunków prostych.
W miejscach połączeń, na skutek zmian krzywizny poziomej, dochodzi do
zwiększenia oddziaływań dynamicznych występujących w układzie tor – pojazd
[8, 9]. Właściwe ukształtowanie krzywych przejściowych, zapewniające możliwie
najkorzystniejsze właściwości dynamiczne, nabiera szczególnego znaczenia przy
projektach modernizacji układów geometrycznych toru, których celem jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości jazdy.
Istotną cechą z punktu widzenia oddziaływań dynamicznych jest klasa ciągłości
funkcji opisującej krzywiznę krzywej przejściowej [8, 12]. Wyższa klasa ciągło-
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ści funkcji krzywizny odpowiada lepszym właściwościom dynamicznym krzywej
przejściowej: krzywizna klotoidy i paraboli trzeciego stopnia będąca funkcją liniową jest klasy C0, paraboli czwartego stopnia – klasy C1, krzywej Blossa – klasy C2,
co przekłada się na pozycję w rankingu krzywych sporządzonym w oparciu o ocenę wielkości oddziaływań dynamicznych, w którym klotoida i parabola trzeciego
stopnia posiadają najmniej korzystne właściwości dynamiczne [8, 12, 14].
W pracach [8, 12] przedstawiono metodę identyfikacji krzywych przejściowych
za pomocą równań różniczkowych z odpowiednio zdefiniowanym zestawem warunków brzegowych, z której wynika związek klasy funkcji opisującej krzywiznę
z liczbą i rodzajem przyjętych warunków brzegowych wyjściowego równania różniczkowego. Z przyjętych warunków brzegowych wynika ciągłość parametryczna
klasy C2 w punktach połączeń odcinków o zróżnicowanej krzywiźnie, co zapewnia
spełnienie warunków koniecznych nałożonych na krzywe przejściowe [2]. Warunki pożądane wymagają zapewnienia w punktach połączeń ciągłości geometrycznej
G3 lub wyższej [2].
Klasa ciągłości geometrycznej w punktach połączeń (tj. rejonach zwiększonych
oddziaływań dynamicznych) w decydujący sposób wpływa na właściwości dynamiczne całego układu [1, 3, 17]. W licznych pracach [3, 4, 10, 17] celem poszukiwania nowych postaci krzywych przejściowych jest zastąpienie pojedynczą,
jednosegmentową krzywą przejściową tradycyjnych rozwiązań, opartych na zastosowaniu łuku kołowego z dwoma krzywymi przejściowymi. W pracach [1, 18]
autorzy dążą do wsparcia rozwiązań tradycyjnych nowymi rodzajami krzywych.
W badaniach mających na celu rozszerzenie dostępnych możliwości w zakresie
modelowania krzywych przejściowych wyróżnić można dwa zasadnicze nurty:
bezpośrednie kształtowanie współrzędnych krzywej przejściowej oraz pośrednie
osiągane poprzez modelowanie krzywizny.
W pracach [1, 4], wpisujących się w nurt kształtowania współrzędnych, przedstawiono algorytmy konstruowania krzywych Bezier, jako krzywych przejściowych łączących dwa kierunki proste oraz dwa łuki odwrotne (S-shaped) i zgodne
(C-shaped i C-oval). Sugerowana celowość zastosowania krzywych Bezier w dziedzinie projektowania dróg kołowych i kolejowych została potwierdzona w pracach [9,
10] poprzez zastosowanie wspomnianych krzywych w przykładowych układach
geometrycznych.
W pracy [14] przedstawiono uniwersalną metodę modelowania krzywizny
pozwalającą na uzyskanie jednosegmentowych krzywych łączących odcinki toru
o zróżnicowanej krzywiźnie (dwa łuki odwrotne). Idea zapewnienia pożądanych
właściwości projektowanej krzywej przejściowej poprzez modelowanie jej krzywizny wykorzystywana jest szeroko w dziedzinie projektowania układów geometrycznych toru [3, 12, 14, 17, 18].
Niniejszy artykuł przedstawia metodę projektowania połączenia G3 dwóch
kierunków prostych za pomocą jednosegmentowej krzywej przejściowej. Metoda oparta jest na modelowaniu krzywizny układu geometrycznego opisanej
krzywą NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline). Punkty kontrolne krzywej wyznaczane są w procesie optymalizacji prowadzonym algorytmem genetycznym
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[11] w oparciu o kryterium związane z oceną oddziaływań dynamicznych w
układzie tor-pojazd, z zachowaniem warunków geometrycznych.
Krzywe NURBS, szeroko używane w systemach CAD, okazały się przydatne
w wielu dziedzinach projektowych, w których na modelowaną krzywą nałożone
są różnego rodzaju warunki geometryczne [6, 19].
Niniejszy artykuł zawiera propozycję rozszerzenia dotychczasowego zakresu
stosowania krzywych NURBS. W rozdziale 2 artykułu przedstawiono przyjęte
założenia geometryczne oraz sformułowanie problemu projektowego. W rozdziale 3 opisana została przyjęta postać krzywizny (krzywa NURBS) wraz ze
sposobem wyznaczania na jej podstawie rzędnych wynikowej krzywej przejściowej. W rozdziale 4 przedstawiono proces optymalizacji wraz z jego najważniejszym elementem – kryterium optymalizacji oraz wynikiem uzyskanym dla przykładowego zadania projektowego. Rozdział 5 zawiera podsumowanie.
2. Sformułowanie problemu
Zadanie projektowe polega na połączeniu jednosegmentową krzywą przejściową zadanych punktów trasy A i B, należących do dwóch kierunków prostych
przecinających się pod kątem b (kąt zwrotu trasy) – rys. 1.

Rys. 1. Połączenie dwóch kierunków prostych jednosegmentową krzywą przejściową łączącą zadane
punkty trasy A i B

Zakłada się, że początek przyjętego układu współrzędnych O pokrywa się
z punktem A, stanowiącym początek krzywej przejściowej, a oś odciętych jest
styczna do krzywej w tym punkcie (rys. 1). Wymagane jest dodatkowo, by
połączenia odcinków prostych z otrzymaną krzywą w punktach A (początek
krzywej) i BK (koniec krzywej) posiadały ciągłość geometryczną przynajmniej
klasy G3 (zgodność kierunków stycznych do krzywizny). Jednym z celów proce-
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su optymalizacji jest zapewnienie zgodności współrzędnych punktów B=(xB;yB)
.
i BK=(xBK;yBK) poprzez minimalizację odległości
Przyjmując, że krzywa przejściowa zapisana jest w postaci parametrycznej x(l)
i y(l), spełnienie nałożonych wymagań jest równoznaczne ze spełnieniem następujących warunków:
(1)
(2)
(3)
(4)
gdzie:
k(A) i k(BK) – oznaczają krzywiznę krzywej przejściowej odpowiednio w punkcie początkowym i końcowym krzywej, natomiast
k’y(A) i k’y(BK) – rzędną pochodnej krzywizny.
W stosunku do prac [1, 3, 17] dodano wymaganie (1) związane z położeniem
końca krzywej przejściowej w zadanym punkcie B.
3. Modelowanie krzywizny
Proponowana metoda zakłada, że krzywizna k(u) krzywej przejściowej w postaci parametrycznej jest reprezentowana przez krzywą NURBS stopnia p [15]:
(5)
gdzie:
– oznacza zbiór n+1 punktów kontrolnych,
– zbiór wag odpowiadających punktom kontrolnym,
– unormowane funkcje B-sklejane rzędu p+1, zdefiniowane
dla nieokresowo i niekoniecznie równomiernie rozłożonych węzłów tworzących wektor U:
(6)
gdzie:
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Ciągłość i różniczkowalność k(u) wynika z właściwości funkcji Ni,p(u), gdyż k(u)
stanowi liniową kombinację Ni,p(u). Tak więc krzywizna k(u) jest klasy C∞ wewnątrz
przedziałów określonych węzłami krzywej i przynajmniej klasy Cp-1 w punktach
będących węzłami o wielokrotności 1 [15]. Oznacza to, że krzywizna otrzymana
w wyniku procesu optymalizacji przedstawionego w niniejszym artykule (rys. 8)
jest wewnątrz przedziałów określonych węzłami krzywej przynajmniej klasy C3,
gdyż do opisu krzywizny zastosowano krzywą NURBS stopnia p=4 przy pojedynczej wielokrotności węzłów.
Z punktu widzenia oddziaływań dynamicznych kluczową rolę odgrywa ciągłość geometryczna w punktach połączeń (punkty A i BK na rys. 1). Połączenie
G3 dwóch kierunków prostych, przy spełnieniu warunków (1)-(4), będące celem
zadania projektowego upraszcza się po zastosowaniu do opisu krzywizny krzywej
NURBS. Metoda prezentowana w niniejszym artykule zakłada, że spełnienie warunków (3) i (4) osiąga się poprzez odpowiednią lokalizację punktów kontrolnych
{P1i}, zapewniając ciągłość geometryczną G1 krzywizny opisanej krzywą NURBS.
Pierwsza pochodna krzywej NURBS w punktach końcowych (u=0 i u=1) wyrażona jest następującymi zależnościami [15]:
(7)
(8)
Ciągłość geometryczna G3 połączenia dwóch kierunków prostych jest zapewniona poprzez przyjęcie następujących zależności pomiędzy współrzędnymi punktów kontrolnych:
(9)
			
P0x=0, P1y=P0y=0 i P(n-1)y=Pny=0
gdzie:
P0x i P0y – oznaczają odpowiednio odciętą i rzędną pierwszego punktu kontrolnego,
P0, P1y – rzędną drugiego punktu kontrolnego,
P(n-1)y – rzędną przedostatniego a Pny – rzędną ostatniego punktu kontrolnego.
Przyjęte zależności gwarantują zgodność kąta nachylenia stycznej do krzywej
NURBS i stycznej do prostej w punktach końcowych krzywej.
Pozostałe współrzędne punktów kontrolnych wyznaczane są w procesie optymalizacji, przy zachowaniu zależności (9) gwarantującej ciągłość geometryczną G1
krzywizny w punktach połączenia. Stopień krzywej NURBS p, wektor węzłów
U oraz wagi punktów kontrolnych mogą zostać ustalone lub podlegać zmianom
w procesie optymalizacji wraz z współrzędnymi punktów kontrolnych. Do wyznaczenia współrzędnych krzywej NURBS na podstawie zbioru punktów kontrolnych, ich wag i przyjętego wektora węzłów U został zastosowany NURBS toolbox
w. 1.3.6 [13] dostępny w GNU Octave w. 3.6.2.
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Rys. 2. Krzywa NURBS opisująca krzywiznę wraz z 9 przykładowymi punktami kontrolnymi

Otrzymana krzywa NURBS (rys. 2) po skalowaniu (13) determinuje krzywiznę
k(l), na podstawie której w dalszej kolejności następuje wyznaczenie współrzędnych krzywej przejściowej w układzie x, y. Zakładając, że początek układu x, y
znajduje się w punkcie początkowym krzywej A, a oś odciętych jest styczna do tej
krzywej w tymże punkcie (rys. 1), równanie parametryczne krzywej przejściowej
przyjmuje postać:
(10)
gdzie funkcja Q(l) wyznaczona zostaje na podstawie wzoru:
(11)
4. Proces optymalizacji
W procesie optymalizacji został zastosowany algorytm genetyczny [11]. Schemat działania algorytmu genetycznego został przedstawiony na rys. 3.
Każdy osobnik populacji (tabela 1) reprezentuje zakodowaną postać potencjalnego rozwiązania – szukaną krzywiznę opisaną krzywą NURBS (rys. 2) przyjętego
stopnia p=4, zdefiniowaną jednoznacznie poprzez współrzędne punktów kontro(tabela 2) o ustalonych wagach wi=1 i równomiernym rozmieszlnych
czeniu węzłów:
U=[0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1 1 1 1];
(12)
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Rys. 3. Schemat działania algorytmu genetycznego
Tabela 1. Struktura osobnika
1
x1

xn1

Odcięte x
3
x3
sortowanie:
xn1 < xn2 < xn3 < xn4
2
x2

xn2

4
x4

xn3

xn4

Rzędne y
6
7
y2
y3
ustalenie i:
sortowanie:
0 <…< yni-1 < yni > yni+1 >…>0
yn1
yn2
yn3
5
y1

Skala y
8
Sy

Przyjęto założenie o symetrii szukanej krzywizny, co pozwoliło na zredukowanie
liczby szukanych współrzędnych punktów kontrolnych z 13 do 7 (tabela 1). Osobnik składa się z 8 liczb zmiennoprzecinkowych z przedziału (0; 1000>, z których
4 kodują odcięte, 3 rzędne punktów kontrolnych, a ostatnia koduje współczynnik
skali Sy, używany do przekształcenia rzędnych krzywej NURBS zgodnie z formułą
(13). Liczby x1, x2, x3, x4 przechowywane w strukturze osobnika podlegają sortowaniu i zostają użyte jako odcięte punktów kontrolnych. Liczby y1, y2, y3 po wyznaczeniu wartości maksymalnej i sortowaniu zostają użyte jako rzędne punktów
kontrolnych (tabela 2). Przyjęcie P0=(0;0), P1y=0, P7y=0 oraz P8y=0 (tabela 2)
zapewnienia spełnienie warunków (3) i (4) zadania projektowego.
Tabela 2. Współrzędne punktów kontrolnych określających krzywą NURBS
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

X
0
xn1
xn2
xn3
xn4
2⋅xn4–xn3
2⋅xn4–xn2
2⋅xn4–xn1
2⋅xn4

Y
0
0
yn1
yn2
yn3
yn2
yn1
0
0
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Rzędne wyznaczonej krzywej NURBS (rys. 2) podlegają skalowaniu według
formuły (13), w wyniku którego otrzymana zostaje wynikowa krzywizna:
(13)
gdzie:
Sy – oznacza współczynnik skalowania rzędnych wyznaczany w procesie optymalizacji.
4.1. Kryterium oceny
W pracach poświęconych modelowaniu krzywizny [3, 8, 10, 14, 17] minimalizacja oddziaływań dynamicznych stanowi zasadnicze kryterium. Autorzy [1, 3,
17] dokonują oceny właściwości dynamicznych krzywych przejściowych w oparciu
o diagram LCA (Lateral Change of Acceleration).
W niniejszym artykule zastosowany został model oraz sposób oceny oddziaływań dynamicznych przedstawiony w pracach [8, 14]. Zasadniczym elementem
analizy oddziaływań dynamicznych jest wyznaczenie wielkości drgań X(t) oraz wypadkowego przyspieszenia w ruchu drgającym X’’(t) w rejonach, w których występują zmiany poziomej krzywizny toru. W pracy [14] przedstawiono opis metody numerycznej stosowanej do wyznaczenia wielkości drgań X(t) przy założeniu,
że czynnikiem wymuszającym drgania poprzeczne pojazdu szynowego są zmiany
krzywizny poziomej toru. Równanie różniczkowe drugiego rzędu opisujące drgania wymuszone z tłumieniem [8] zostało rozwiązane jawną metodą różnic centralnych Störmera [5] i przekształcone do następującej postaci równania różnicowego:
(14)

gdzie:
Xi+1 – wyjściowa i+1 próbka funkcji wielkości drgań X(t),
h – krok próbkowania,
ai – i-próbka niezrównoważonego przyspieszenia poprzecznego a(l) wynikającego z krzywizny toru k(l),
w – częstotliwość drgań własnych,
D – współczynnik tłumienia Lehr’a [8].
Na podstawie funkcji wielkości drgań X(t) wyznaczane jest wypadkowe przyspieszenie w ruchu drgającym X’’(t), które następnie poddane zostaje procesowi
filtracji. Zastosowano cyfrowy filtr górnoprzepustowy Butterworth’a 11-tego rzędu o nieskończonej odpowiedzi impulsowej [7] ze znormalizowaną częstotliwością
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0,035. Do ustalenia parametrów filtru został zastosowany Signal toolbox w. 1.2.2
[16] dostępny w GNU Octave w. 3.6.2.
Celem procesu filtracji jest umożliwienie wyrażenia oceny wielkości drgań
w postaci liczbowej i utworzenie na jej podstawie listy rankingowej ocenianych
krzywych. Uzyskanie oceny w postaci liczbowej jest niezbędne do efektywnego włączenia oceny oddziaływań dynamicznych jako składnika funkcji celu
FF używanej w procesie optymalizacji. Pomimo, że wartość liczbowa oceny
ma znaczenie jedynie porównawcze, pełni istotną rolę – wyznacza kierunek
procesu optymalizacji: dążenie do uzyskania krzywych o korzystniejszych właściwościach dynamicznych.
W celu zbadania przydatności tego kryterium została dokonana ocena wybranych krzywych: paraboli trzeciego stopnia, paraboli czwartego stopnia,
krzywej Blossa i sinusoidy, zastosowanych jako krzywe przejściowe o długości
l = 100 m w połączeniu prostej z łukiem kołowym o promieniu R, na którym
występuje niezrównoważone przyspieszenie odśrodkowe amax = 0,6 m/s2. Przyjęto stałą prędkość v = 120 km/h, częstotliwość drgań własnych w = 3,5 1/s
oraz wskaźnik tłumienia Lehr’a D = 0,175. Krzywizny wymienionych
krzywych wraz z wyznaczonymi funkcjami X’’(t) oraz X’’(t)Filtr zostały przedstawione na rysunkach 4-6.
Odfiltrowany przebieg wypadkowego przyspieszenia w ruchu drgającym
X’’(t)Filtr (rys. 6) został przyjęty jako podstawa do wyznaczenia wartości liczbowej składnika związanego z oceną oddziaływań dynamicznych w formule (15)
definiującej funkcję celu FF. Uzyskane wartości kryterium dynamicznego dla
wybranych krzywych przejściowych zostały przedstawione w tabeli 3.
Przebieg wyznaczonego przyspieszenia X’’(t) (rys. 5) wskazuje wyraźnie
dwa rejony zwiększonych oddziaływań dynamicznych (początek i koniec krzywej przejściowej). Sinusoida posiada zdecydowanie najlepsze właściwości dynamiczne (najmniejsze amplitudy zmian przyspieszenia w rejonach początkowym
i końcowym krzywych – na rysunku 5 praktycznie niedostrzegalne) w porównaniu do pozostałych krzywych, co przekłada się na najniższą maksymalną
amplitudę X’’(t)Filtr i najniższą wartość kryterium dynamicznego (tabela 3).
Zdecydowanie najmniej korzystne właściwości dynamiczne stwierdzone
zostały w odniesieniu do paraboli trzeciego stopnia. Maksymalne amplitudy
X’’(t) oraz X’’(t)Filtr są zdecydowanie największe, co skutkuje największą (najmniej korzystną) wartością kryterium dynamicznego (tabela 3).
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Rys. 4. Krzywizny wybranych
krzywych przejściowych

Rys. 5. Przyspieszenie w ruchu
drgającym X’’(t)

Rys. 6. Odfiltrowany sygnał
przyspieszenia w ruchu
drgającym X’’(t)Filtr

Tabela 3. Wartości kryterium dynamicznego wybranych krzywych przejściowych
Nr
1
2
3
4

Krzywa przejściowa
Parabola trzeciego stopnia
Parabola czwartego stopnia
Krzywa Blossa
Sinusoida

Wartość kryterium
53,802
1,9141
1,4277
0,0588

Maksymalna amplituda X’’(t)Filtr [m/s2]
1,05010
0,02828
0,02109
0,00054

Wnioski wynikające z analizy przebiegu wypadkowego przyspieszenia przekładają się na wartości kryterium używanego w procesie optymalizacji (tabela 3) oraz
są zgodne z uzyskanymi w pracach [3, 8, 17]. Na podstawie danych z tabeli 3 należy spodziewać się, że w procesie optymalizacji opartym na opisanym kryterium
dynamicznym uzyskiwane będą nieliniowe, symetryczne krzywizny (kryterium
w równym stopniu uwzględnia oddziaływania występujące w rejonie początkowym jak i w końcowym krzywej).
Funkcja celu FF (Fitness Function) (15) stosowana w procesie optymalizacji dążącym do wyznaczenia krzywizny krzywej przejściowej w układzie geometrycznym
przedstawionym na rysunku 1, oprócz właściwości dynamicznych uwzględnia

POŁĄCZENIE G3 DWÓCH KIERUNKÓW PROSTYCH Z UŻYCIEM KRZYWEJ NURBS

229

również minimalizację różnic odległości końca krzywej przejściowej BK i zadanego punktu B oraz kąta nachylenia stycznej do krzywej przejściowej w punkcie
końcowym i kąta zwrotu trasy b, w celu spełnienia warunków (1) i (2) zadania
projektowego.
(15)
gdzie:
wd, wb i wt stanowią arbitralnie dobierane przez projektanta wagi,
d – długość odcinka prostego, na którym występują oddziaływania dynamiczne
po zjeździe z krzywej przejściowej o długości l,
BK=(xBK;yBK) punkt końcowy krzywej przejściowej,
– tangens kąta nachylenia stycznej do krzywej przejściowej w punkcie
końcowym krzywej BK.
4.2. Przebieg procesu optymalizacji
Przyjęto układ geometryczny (rys. 1) o kącie zwrotu trasy
i współrzędnymi punktu B=(255,00;615,00). Przebieg procesu optymalizacji został
przedstawiony za pomocą wykresu pudełkowego na rysunku 7.

Rys. 7. Przebieg procesu optymalizacji

230

Palikowska K.

Na prezentowanym wykresie (rys. 7) jako wartość referencyjna (100%) została
przyjęta wartość trzeciego kwartyla Q3 funkcji celu FF (16) osobników populacji drugiego pokolenia. Wartości rzędnych przedstawiono w skali logarytmicznej
o podstawie 10.
Od początku procesu (pokolenie nr 1) do pokolenia nr 30 wartość mediany
Q2 funkcji celu FF systematycznie malała przy zachowanej różnorodności populacji mierzonej wysokością rozstępu kwartylnego – różnicą wartości trzeciego
i pierwszego kwartyla (Q3Q1). W dalszych pokoleniach populacja została zdominowana przez osobnika kodującego rozwiązanie końcowe prezentowane na rysunku 8. Parametry procesu optymalizacji zostały przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4. Parametry procesu optymalizacji
Liczebność
populacji

Liczba
pokoleń

Prawdopodobieństwo
mutacji

Prawdopodobieństwo
krzyżowania

200

50

0,25

0,15

Wagi FF (15)
wb
wd
1000
1

wt
10

4.3. Wynik procesu optymalizacji

Rys. 8. Krzywizna krzywej przejściowej po skalowaniu (13)

Krzywizna przedstawiona na rysunku 8 jest krzywą NURBS stopnia 4, wyznaczoną na podstawie punktów kontrolnych o współrzędnych podanych w tabeli 5
i wagach wi=1 oraz przyjętym wektorze węzłów (12).
Tabela 5. Współrzędne punktów kontrolnych krzywej NURBS opisującej krzywiznę z rys. 8
X
Y

Sy (13)
1
184,27

P0

0
0

P1
166,81
0

P2
321,49
56,61

P3
429,09
220,23

P4
573,92
296,81

P5
718,74
220,23

P6
826,34
56,61

P7
P8
981,02 1147,80
0
0

Na podstawie krzywizny z rysunku 8, w oparciu o formuły (9)-(11) wyznaczona
została krzywa przejściowa przedstawiona na rysunku 9, stanowiąca rozwiązanie
zadania projektowego. Parametry geometryczne uzyskanej krzywej przedstawione
zostały w tabeli 6.
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Rys. 9. Rzędne krzywej przejściowej
Tabela 6. Parametry wynikowej krzywej przejściowej

2,9966 e-08

[m]

Długość krzywej
[m]

Wartość
kryterium

Maksymalna amplituda
X’’(t)Filtr [m/s2]

0,025

1147,80

0,0075593

0,00010162

Różnica kąta nachylenia stycznej do krzywej w punkcie BK (punkt końcowy krzywej) i kątem zwrotu trasy b spełnia warunek (2) z dokładnością rzędu
1,7169e-06°. Warunek (1) dotyczący zgodności współrzędnych punktu BK i zadanego punktu B został spełniony z dokładnością 0,025 m – przyjęta w procesie optymalizacji waga wb składnika funkcji celu FF (15) odpowiedzialnego za
minimalizację różnicy położenia punktów BK i B była relatywnie niska (tabela
4). Warunki (3) i (4) zostały spełnione a priori poprzez przyjęcie założeń dotyczących współrzędnych punktów kontrolnych (9). O ich spełnieniu świadczy
przebieg krzywizny otrzymanej krzywej (rys. 8) i jej pochodnej (rys.12).
Wynikowa krzywa przejściowa (rys. 9) charakteryzuje się dobrymi właściwościami dynamicznymi, o których świadczy przebieg wypadkowego przyspieszenia w ruchu drgającym X’’(t) (rys. 10) oraz przebieg pochodnej krzywizny
k’(l) (rys. 12). Maksymalna amplituda odfiltrowanego sygnału przyspieszenia
w ruchu drgającym X’’(t)Filtr wynosi 1,0162e-04 m/s2, wartość kryterium dynamicznego wynosi 0,0075593, co w zestawieniu z wynikami wybranych krzywych, przedstawionymi w tabeli 3 stanowi wartość korzystną (bezpośrednie porównanie maksymalnych amplitud jest utrudnione z uwagi na różnicę długości
krzywych).
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Rys. 10. Przyspieszenie w ruchu drgającym X’’(t) na krzywej przedstawionej na rys. 9

Rys. 11. Odfiltrowany sygnał przyspieszenia w ruchu drgającym X’’(t)Filtr

Przebieg pochodnej krzywizny przedstawiony na rysunku 12 świadczy o spełnieniu warunku pożądanego stawianego krzywym przejściowym [2] dotyczącego
ciągłych zmian pochodnej krzywizny k’(l) oraz zapewnieniu zakładanej ciągłości
geometrycznej G3 w punktach połączeń krzywej z odcinkami prostymi. Umiarkowane wartości maksymalne pochodnej krzywizny k’max(l) ułatwiają spełnienie
warunków nałożonych na maksymalne wartości parametrów kinematycznych [2]:
prędkości zmian niezrównoważonego przyspieszenia Ψmax, prędkości pionowego
podnoszenia się koła na rampie przechyłkowej fmax czy pochylenia rampy przechyłkowej imax – istotnych w przypadku projektów mających na celu zwiększenie
dopuszczalnej prędkości jazdy.
Porównanie wynikowej krzywej przejściowej z rozwiązaniami przedstawionymi
w pracach [1, 3, 17] wymagałoby przyjęcia ujednoliconych założeń projektowych
i dokonania oceny w oparciu o wspólne kryterium. Wstępnie, na podstawie przebiegu krzywizny k(l) (rys. 8) i przebiegu pochodnej krzywizny k’(l) (rys. 12) można
wnioskować, że otrzymana krzywa przejściowa posiada lepsze właściwości dynamiczne niż rozwiązanie [1] oparte na zastosowaniu dwóch krzywych Bezier i łuku
kołowego oraz zbliżone do jednosegmentowej krzywej Tari-2 [17].
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Rys. 12. Pierwsza pochodna k’(l) krzywizny przedstawionej na rys. 8

5. Podsumowanie
W artykule przedstawiono metodę projektowania krzywych przejściowych
spełniających nałożone warunki geometryczne i posiadających korzystne właściwości dynamiczne, opartą na modelowaniu krzywizny opisanej krzywą NURBS
(Non-Uniform Rational B-Spline). Użycie krzywej NURBS do opisu krzywizny
układu geometrycznego toru kolejowego jest nowym podejściem, otwierającym
szerokie możliwości modelowania. W dotychczasowych pracach [1, 4] stosowano krzywe Bezier (szczególną postać krzywych NURBS) do bezpośredniego opisu
krzywej przejściowej.
Prezentowaną metodę zastosowano do połączenia dwóch kierunków prostych
jednosegmentową krzywą przejściową zapewniającą ciągłość geometryczną G3
w punktach połączeń krzywej z odcinkami prostymi, co korzystnie wpływa na redukcję oddziaływań dynamicznych w układzie tor – pojazd. Ciągłość geometryczna G3 osiągana jest a priori, dzięki wykorzystaniu właściwości krzywej NURBS
i jej pierwszej pochodnej w punktach końcowych krzywej.
Przedstawione w artykule modelowanie krzywizny przeprowadzane jest w procesie optymalizacji, w którym wyznaczane są współrzędne punktów kontrolnych
krzywej NURBS, przy założeniu stałych wag, wymuszeniu symetrii krzywizny,
przyjęciu ustalonego stopnia krzywej oraz ustalonego rozmieszczenia węzłów.
W procesie optymalizacji zastosowano algorytm genetyczny z funkcją celu FF
opartą na kryterium dynamicznym oraz składnikach związanych ze spełnieniem
warunków geometrycznych. Wykorzystano środowisko GNU Octave w. 3.6.2
wraz z NURBS toolbox w. 1.3.6 [13] i Signal toolbox w. 1.2.2 [16]. Wartość
kryterium dynamicznego obliczana jest na podstawie odfiltrowanego sygnału
przyspieszenia w ruchu drgającym wyznaczonego w oparciu o model przedstawiony w pracy [8] i metodę numeryczną przedstawioną w [14]. Otrzymana krzywa
przejściowa realizuje przedstawione zadanie projektowe oraz charakteryzuje się
korzystnymi właściwościami dynamicznymi.
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Konstrukcja funkcji celu FF jest elastyczna – dopuszcza uwzględnienie szerokiego zakresu warunków geometrycznych, które mogą być nałożone na projektowaną krzywą poprzez zwiększenie liczby składników FF i odpowiedni dobór wag
związanych z tymi składnikami.
Zbiór parametrów, definiujących krzywą NURBS, wyznaczany w procesie
optymalizacji może zostać rozszerzony. Oprócz współrzędnych punktów kontrolnych w procesie optymalizacji może być wyznaczany stopień krzywej, wagi
punktów kontrolnych oraz rozmieszczenie węzłów krzywej. Zakres możliwych do
zastosowania algorytmów optymalizacji również jest szeroki i nie ogranicza się do
prezentowanego algorytmu genetycznego.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono problem występowania osuwisk wzdłuż linii kolejowych. Omówiono metody monitorowania ruchów mas ziemnych, a także sposoby zabezpieczania
nasypów i skarp przed zjawiskami osuwiskowymi. Na przykładzie osuwiska w miejscowości Sadowie wzdłuż ważnej linii kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa przedstawiono próbę monitoringu
aktywności osuwiska metodą skanowania laserowego przyrządem RIEGL-VZ 400 oraz zaprezentowano wyniki takich pomiarów.
Słowa kluczowe: monitorowanie osuwisk, zabezpieczenie osuwisk, skaning laserowy, linie
kolejowe

1. Wprowadzenie
Podczas projektowania i budowy tras kolejowych bardzo częstym problemem
są osuwiska. Stanowią one poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W Polsce większość terenów osuwiskowych występuje na terenie Karpat fliszowych (95% wszystkich osuwisk). Przykładem osuwiska występującego
poza terenem Karpat jest osuwisko w miejscowości Sadowie na linii kolejowej nr 8
Kraków – Warszawa. W Karpatach powstawanie osuwisk związane jest z fliszem
karpackim, czyli występującymi naprzemiennie warstwami piaskowców z warstwami nieprzepuszczalnych mułowców i iłowców. Długotrwałe nawodnienie takich utworów często inicjuje powstawanie osuwiska. W innych rejonach Polski
podstawową przyczyną ruchów osuwiskowych jest działanie wody w niekorzystnych warunkach litologiczno-tektonicznych. W przypadkach osuwisk wzdłuż linii
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Pilecka E. 35%, Bazarnik M. 30%, Pawlak-Burakowska A. 35%
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kolejowych czynnikami aktywującymi mogą być prace budowlane (np. wykopy)
i duże natężenie ruchu pociągów.
W latach 2010 i 2011, w związku z intensywnymi opadami deszczu, uaktywniło się wiele osuwisk w rejonie Polski południowej. Intensywne opady atmosferyczne wpływają na zmianę właściwości gruntu, co ma decydujący wpływ na powstanie osuwiska. Spowodowały one rozległe zniszczenia wzdłuż tras kolejowych.
Najczęstszym problemem było zasypanie drogi kolejowej przez jęzor zsuwającego
się osuwiska lub osunięcie się drogi posadowionej na powierzchni osuwiska. Na
fot. 1 pokazano wykolejenie pociągu na skutek aktywacji osuwiska. Rok 2013 był
zdecydowanie bezpieczniejszy pod względem zagrożenia osuwiskowego z uwagi
na małe opady deszczu.

Fot. 1. Wypadek spowodowany aktywacją osuwiska w Hiszpanii w 2010 roku [10]

W ramach zapobiegania i ograniczenia negatywnego wpływu osuwisk powstał
program SOPO realizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny. W ramach
projektu wykonana została inwentaryzacja rozpoznanych osuwisk na terenie Polski [6]. Osuwiska zostały zlokalizowane na mapie. Rysunek 1 przedstawia obszary
zagrożone ruchami masowymi na tle przebiegu linii kolejowych.
Istotnym elementem utrzymania dróg kolejowych jest odpowiednie zabezpieczenie terenów osuwiskowych. Ustabilizowanie osuwisk wiąże się z rozwiązaniem
problemów hydrogeologicznych obszaru, które w dużej mierze przyczyniają się
do ruchów terenu. Nie bez znaczenia jest również okresowe monitorowanie stanu
i dynamiki osuwisk zarówno zabezpieczonych i bez zabezpieczeń.
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Rys. 1. Rozmieszczenie osuwisk w Polsce a główne linie kolejowe [3]

2. Przyczyny powstawania osuwisk
Główną przyczyną powstawania osuwisk jest utrata stateczności zboczy lub
skarp, która następuje w konsekwencji przekroczenia wytrzymałości gruntu na
ścinanie wzdłuż powierzchni poślizgu (rys. 2). Ruchy takie występują najczęściej
na zboczach górskich lub w dolinach rzecznych. W szlakach komunikacyjnych
osuwisko może powstać również przez utworzenie wysokich nasypów, głębokich
przekopów lub wykopów.

Rys. 2. Schemat powstawania osuwiska (Grabowski, PIGIB [7])
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Ruch osuwiskowy może być aktywowany również przez erozję, rozluźnienie
warstw tworzących zbocze, przeciążenie zbocza wodą z opadów atmosferycznych,
a także działalność człowieka. Czynniki, które wpływają na ruchy mas ziemnych
można podzielić na aktywne i pasywne.
Czynniki aktywne to te, które oddziaływują na zbocze i ulegają zmianom w czasie, a zatem erozja wgłębna i boczna stoków, trzęsienia ziemi, ruchy tektoniczne,
występowanie wody opadowej lub roztopowej. Dodatkowo w podłożach skalnych
czynnikiem może być powstanie szczelin i spękań, skutkujące oderwaniem się materiału skalnego wzdłuż powierzchni. Powstanie osuwiska lub uaktywnienie się go
może być również rezultatem niekorzystnie położonego zwierciadła wód gruntowych, które wpływa na parametry wytrzymałościowe gruntu.
Czynniki pasywne związane są z budową geologiczną i rzeźbą terenu. Na przykład układ monokilnalny warstw geologicznych ułożonych konsekwentnie do
zbocza pod odpowiednim nachyleniem.
W warunkach polskich najczęstszą przyczyną aktywacji osuwisk jest woda. Pochodzi ona głównie z opadów atmosferycznych. Badania [6] pokazują, iż w przypadku miesięcznych opadów, większych niż 200 mm lub ich intensywności przekraczającej 7 mm/dobę mogą powstawać osuwiska. Nadmierna ilość wody może
spowodować obniżenie wytrzymałości na ścinanie skał i gruntów, ale również
wzrost ciężaru gruntu oraz sił dążących do utraty stateczności.
Innymi czynnikami wpływającymi na powstawanie osuwisk w Polsce są: budowa geologiczna, rzeźba terenu i działalność człowieka. Jak wspomniano wcześniej
zdecydowana większość osuwisk na terenie kraju znajduje się w rejonie Karpat.
Dodatkowo czynniki antropogeniczne prowadzące do podcinania zboczy lub nadmiernego obciążenia stoków zwiększają ryzyko osuwisk.
3. Metody obserwacji ruchu osuwisk
W Polsce w celu monitorowania osuwisk wykorzystywane są metody określone
w następujących instrukcjach: Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych wydana przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w 1999 roku [1] oraz Instrukcja
opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi wydana przez Państwowy Instytut Geologiczny PIB w 2008 roku [2].
Metody monitoringu dzielone są na powierzchniowe i wgłębne. Wybór zastosowanych metod zależy od charakterystyki osuwiska, jego wielkości, prędkości osiadania, wartości przemieszczeń pionowych, uwarunkowań klimatycznych
regionu, a także możliwości ekonomicznych. Ze względu na złożoność procesu
powstawania ruchów masowych ziemi przy analizowaniu problemów geologiczno-inżynierskich związanych z osuwiskami każdorazowo należy indywidualnie rozpatrywać sposób ich monitorowania.
Monitoring wgłębny osuwisk realizowany jest poprzez wykorzystanie zarurowanych otworów i studni deformacyjnych, których zadaniem jest określenie głę-
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bokości ruchów. Dodatkowo montowane są inklinometry. Urządzenia te mają za
zadanie określić głębokość ruchów ziemi, ich wielkość, szybkość i kierunek. Zastosowanie piezometrów umożliwia obserwację wahań poziomu wód gruntowych.
Powierzchniowe metody monitoringu mają na celu wykrycie ruchu mas ziemnych, a także określenie zasięgu tego ruchu. Zaliczamy do nich pomiary tensometrem strunowym, poziomicą mikrometryczną, jak również różne metody pomiarów geodezyjnych. Zgodnie z instrukcją wydaną przez Państwowy Instytut
Geologiczny pomiary geodezyjne mogą być wykonywane za pomocą klasycznych
metod geodezyjnych, a także metodą statyczną GPS. Niezależnie od wyboru metody pomiar powinien być wykonywany w oparciu o co najmniej trzy stałe punkty
stabilizowane w terenie, zlokalizowane poza wpływem ruchów ziemi. Na osuwisku, w obszarach największej aktywności, stabilizowana jest siatka trwałych punktów pomiarowych. Pomiar całej siatki powinien odbywać się co najmniej trzy razy
w roku, a odstępy pomiędzy pomiarami nie powinny być krótsze niż 2 tygodnie.
Coraz powszechniej stosowanymi metodami wspomagającymi monitoring osuwisk są metody teledetekcyjne, których dokładność jest porównywalna z tą uzyskiwaną w klasycznych pomiarach geodezyjnych. Główną zaletą takich metod pomiarowych jest stosunkowo krótki czas wykonywania pomiarów, a co za tym idzie
brak potrzeby blokowania badanego obiektu na długi okres. Dodatkowo pomiary
takie pozwalają uzyskać dane o całym mierzonym obszarze. Dają quasi-ciągły obraz powierzchni terenu, a nie jak w przypadku klasycznych metod geodezyjnych
dane o wybranych punktach pomiarowych. Kolejną zaletą takich metod jest duża
automatyzacja pomiaru, jak i opracowań kameralnych. Niestety, metody te w Polsce wciąż nie są rozpowszechnione ze względu na wysoki koszt samego sprzętu.
Do wspomnianych powyżej metod można zaliczyć metody skanowania laserowego, zarówno wykonywane z powietrza (metoda lotnicza - LIDAR), jak i skaning
naziemny. W trakcie pomiaru mierzona jest odległość pomiędzy urządzeniem,
a punktami powierzchni terenu. Wiązki lasera odbijane są od obiektów, a następnie powracają do odbiornika i na podstawie długości wiązki fali i czasu obliczana
jest odległość. Idea pomiaru jest zatem analogiczna, jak w dalmierzu elektromagnetycznym.
Monitoring terenów osuwiskowych możliwy jest również za pomocą interferometrii radarowej (InSAR). Analogicznie jak w przypadku skaningu laserowego
możliwa jest rejestracja dużego obszaru powierzchni w krótkim czasie. Metoda
ta pozwala na uzyskanie milimetrowych dokładności przemieszczeń zachodzących
na powierzchni zbocza. Monitoring osuwisk jest bardzo ważny z punktu widzenia
oceny zagrożenia ruchami masowymi.
Rozwój ruchu osuwiskowego prowadzącego do utraty stateczności można podzielić na trzy fazy (rys. 3). Faza pierwsza polega na powolnym procesie wzrostu
parametrów deformacyjnych, faza druga to okres zmian tempa przyrostów parametrów determinujących stateczność zbocza lub skarpy i ostatnia faza, po przekroczeniu punktu krytycznego, utrata stateczności zbocza lub skarpy. Monitoring pozwala określić punkt alarmowy na skali czasowej i szybkość zmian w fazie drugiej,
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która może przebiegać w bardzo krótkim czasie, co może skutkować osiągnięciem
punktu krytycznego i utraty stateczności zbocza lub skarpy.

Rys. 3. Fazy rozwoju osuwiska (Grabowski, PIGIB [7])

4. Sposoby zabezpieczenia osuwisk
Rosnąca liczba terenów osuwiskowych, powstających z powodu działalności
człowieka lub zmieniających się warunków atmosferycznych, przyczynia się do powstawania coraz to nowych metod zabezpieczania osuwisk. Obecnie istnieje wiele
sposobów takich zabezpieczeń. Dobór metod zależy w dużej mierze od warunków
geotechnicznych terenu, usytuowania skarp, a także od możliwości finansowych.
Popularną metodą zabezpieczenia skarp jest zmiana istniejącego kształtu. Zabiegi tego typu są bardzo powszechne przy likwidacji osuwisk powstałych na skarpach nasypowych lub wykopach pod budowle liniowe. Zmiana obejmuje zmniejszenie wysokości skarpy, zmianę nachylenia skarpy, usunięcie nawisów lub podsypanie w dolnej części skarpy. Stabilizacja tą metodą skutkuje zwiększeniem sił
utrzymujących klin odłamu osuwiska w stosunku do zsuwu.
Bardzo ważnym elementem zabezpieczenia terenów osuwiskowych jest obniżenie zwierciadła wód gruntowych tak, aby nie przecinało ono profilu zbocza
powyżej jego stopy. Obniżenie to można dokonać na kilka sposobów, w szczególności tworząc sieć odwodnienia powierzchniowego, np. rowy drenujące, a także
odwodnienia wgłębnego, np. drenaż typu francuskiego. Elementy odwodnienia
wgłębnego przejmują wody znajdujące się poniżej powierzchni terenu, którymi
jest przesycony grunt, a następnie odprowadzają je poza obręb terenu osuwiskowego. Poziom wód gruntowych bardzo często ulega wahaniom, w głównej mierze
jest to spowodowane warunkami klimatycznymi (zmiany pór roku), ilością opadów atmosferycznych.
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Często stosowane jest zbrojenie skarp oraz nasypów geosyntetykami w celu poprawienia ich stateczności. Zazwyczaj wykorzystywane są w tym celu geosiatki lub
georuszty. Geosyntetyki stabilizują grunt poprzez poprawienie warunków wodnych. W przypadku wzmocnienia skarp o nachyleniu do 45°, stabilność skarpy
uzyskuje się dzięki zastosowaniu geosiatek jednokierunkowych, które zapewniają
przeniesienie obciążeń gruntu na zbrojenie. Przy budowie bardziej pochylonych
skarp konieczne jest silniejsze wzmocnienie, tak aby powstała trwała i odporna na
osunięcia konstrukcja.
Inną metodą stosowaną w celu zabezpieczenia osuwiska jest przebudowa zbocza, co wiąże się z częściową lub całkowitą wymianą gruntów spoistych na sypkie lub zbrojenie gruntów. Powyższe metody wykorzystywane są wtedy, gdy konieczne jest zachowanie kąta nachylenia zbocza przy jednoczesnym zwiększeniu
jego stateczności. Wymiana gruntów umożliwia większą przepuszczalność wody,
zmniejszając tym samym zjawisko erozji i niszczenie szkieletu gruntowego.
Często stosowanym rozwiązaniem w przypadku zabezpieczeń osuwisk jest wykorzystanie wzmocnień konstrukcyjnych, takich jak mury oporowe, palowanie lub
gwoździowanie gruntu, a także zastosowanie kotw gruntowych. Stosowane są one
w przypadku niskich parametrów podłoża, a także w przypadku usytuowania linii
kolejowej na koronie lub u podnóża zbocza.
Wykonanie konstrukcji oporowej z pali zwiększa opory ścinania wzdłuż powierzchni poślizgu, przyczyniając się do poprawy warunków stateczności. Metoda
taka stosowana jest dla rozległych osuwisk o głębokich powierzchniach poślizgu
lub gdy zbocze zbudowane jest z gruntów o zwartej lub twardoplastycznej konsystencji. Zabezpieczając osuwisko wykorzystuje się różnego rodzaju pale, a także
przypowierzchniowy ruszt żelbetowy. Dzięki temu pale tworzą jeden przestrzenny ustrój współpracujący z gruntem, przeciwstawiający się przesuwaniu gruntu
pomiędzy palami. Na terenach osuwiskowych zabronione jest wykonywanie pali
metodami wywołującymi silne wstrząsy oraz powodujące dodatkowe nawodnienie
gruntu. Dodatkowa, nawet niewielka ilość wody może przyczynić się do kolejnych, silniejszych ruchów geodynamicznych [5].
Gwoździowanie gruntu jest metodą wgłębnego zbrojenia gruntu. Polega na
„przyszyciu” materiału gruntowego przy użyciu gwoździ gruntowych tworząc tym
samym blok z tworzywa zespolonego o znacznie większej wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie. Metoda ta stosowana jest bardzo powszechnie w stabilizacji
osuwisk. Gwoździowanie stosowane jest również przy stabilizacji skalnych zboczy
oraz ścian wykopów. Zaletą metody jest możliwość stosowania jej na ścianach pionowych, pochylonych pod różnymi kątami lub ścianach schodkowanych.
Zastosowanie kotw gruntowych jest metodą uzupełniającą dla konstrukcji
z pali. Kotwy służą do wzmacniania obudów wykopów, przenoszenia sił wyciągających, a także do poprawy stateczności skarp i ścian oporowych.
Ruchy osuwiskowe mogą charakteryzować się ciągłą lub okresową aktywnością. Aktywne osuwiska cechują się wyraźnymi typowymi formami terenu, jak na
przykład szczeliny, spękania, „wybrzuszenia” powierzchni terenu, występowanie
zagłębień bezodpływowych oraz małych zbiorników wodnych. Osuwiska aktywne
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powinny być ciągle monitorowane, również po wykonaniu stabilizacji ze względu
zagrożenie, jakie stanowią dla pobliskiej infrastruktury.
5. Monitoring zabezpieczeń osuwiska na linii kolejowej nr 8 w Sadowiu
Od momentu wybudowania linii kolejowej numer 8 Warszawa- Kraków zaobserwowano osuwanie się iłu i gliny na odcinku długości około 1 km we wsi Sadowie w województwie małopolskim. Osuwający się materiał częściowo zasypywał
tor, a także powodował wypychanie mas iłu z dna wykopu wraz z torem ku górze,
do wysokości około 1 m. Osuwanie mas ziemnych na tym odcinku powtarzało się
wielokrotnie, niekiedy przybierając na sile.
W celu zabezpieczenia tego fragmentu linii kolejowej przeprowadzono wiele
procedur, mających za zadanie ustabilizować zbocza przekopu. Wykonano głęboki
drenaż, zmniejszono nachylenie skarp do 1:3, a także wymieniono częściowo glebę
na skarpie. Intensywne opady w 2010 roku spowodowały uaktywnienie się osuwiska, a w konsekwencji uszkodzenie torów kolejowych (fot. 2).

Fot. 2. Deformacja toru w maju 2010 roku (materiały archiwalne PLK)

Szkody spowodowane osunięciem się gruntu naprawiono stosując konstrukcje
oporowe (fot. 3), odwodnienia powierzchniowe (fot. 4), drenaże i przypory żwirowe, studnie odwadniające wraz z instalacją lewarową, kanalizacją odprowadzającą
wodę z drenaży i odwodnień powierzchniowych oraz studnie.
Mając na uwadze dane z lat wcześniejszych dotyczące aktywności osuwiska
oraz zagrożenie, jakie może ono stanowić dla linii kolejowej nr 8, prowadzony jest
okresowy monitoring wykorzystujący metodę naziemnego skaningu laserowego
z użyciem skanera RIEGL-VZ400. Skaner laserowy jest aktualnie na wyposażeniu
Katedry Infrastruktury Kolejowej i Lotniczej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dokładność pomiarów tego skanera to ok. 5 mm, a dla
pomiarów w bliskiej odległości ok.1 mm. Stały monitoring skanerem laserowym
pomaga w praktycznej ocenie skuteczności wykonanych wzmocnień.
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Fot. 3. Osuwisko w Sadowiu- zabezpieczenie larsenami
oraz studnie odprowadzające wodę z drenażu

Fot. 4. Koryto odwiadniające z prefabrykatów betonowych

Wykonanie modelu różnicowego deformacji osuwiska skanerem laserowym
polega na nałożeniu na siebie dwóch skanów w lokalnym układzie współrzędnych geodezyjnych wykonanych w określonym odstępie czasowym. W przypadku
Sadowia pierwsze skanowanie wykonane było w 11 maja 2012 roku, a kolejne
– porównawcze – 8 lipca 2013 roku. Dwa pomiary stanowią minimum dla zaobserwowania zaistniałych zamian, umożliwiają również obliczenie modelu różnicowego. Do interpretacji porównawczej wybrano dwa poligony badawcze. Jeden
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na obszarze, gdzie wykonano odwodnienie i zabezpieczenie osuwiska larsenami
(fot. 5), a drugi, tam gdzie wykonano tylko odwodnienie (fot. 6).

Fot. 5. Fotografia poligonu badawczego numer I w Sadowiu
na linii kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa [4]

Fot. 6. Fotografia poligonu badawczego numer II w Sadowiu
na linii kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa [4]
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Na rysunkach 4 i 5 pokazano skany osuwiska w Sadowiu z zaznaczonymi poligonami badawczymi I i II. Takie skany powstają ze złożenia wielu skanów w specjalistycznym oprogramowaniu. Każdy skan wykonany został z innego punktu
w terenie. Pozwala to na zwiększenie dokładności pomiaru i wyeliminowaniu tzw.
martwych pól.

Rys. 4. Skan poligonu badawczego numer I w Sadowiu na linii kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa [4]

Rys. 5. Skan poligonu badawczego numer II w Sadowiu na linii kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa [4]
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Rys. 6. Model różnicowy poligonu badawczego numer I w Sadowiu
na linii kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa [4]

Rys. 7. Model różnicowy poligonu badawczego numer II w Sadowiu
na linii kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa [4]

Z przeprowadzonej analizy wyników badań naziemnym skanerem laserowym
wynika, że obszar poligonu badawczego numer I nie uległ deformacji (rys. 6). Niewielka zmiana w dolnym lewym rogu obszaru badawczego wynika, z pozostawie-
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nia gruzu budowlanego, użytego do budowy dolnej drogi. Na drugim poligonie
badawczym można natomiast zaobserwować zmiany deformacyjne (rys. 7). Cały
obszar pod drogą uległ deformacjom ujemnym o wartości ok. 40 cm.
Obserwuje się deformacje także na dolnej drodze, które mogą być spowodowane użytkowaniem drogi technicznej przez maszyny budowlane. Natomiast w środku obszaru badawczego powierzchnia terenu uległa przemieszczeniu średnio o ok.
40 cm. Jest to niepokojące zjawisko, gdyż może ono sugerować aktywację ruchów
osuwiskowych. Można przypuszczać, że jest to konsekwencją obniżenia się nasypu
drogowego. Niemniej jednak należy kontynuować monitorowanie osuwiska, a nawet poszerzyć zakres badań o inne metody, np. monitoringu wgłębnego. Pozytywnym aspektem przeprowadzonych badań jest stwierdzenie, że obszar wzmocniony
larsenami i odwodniony nie uległ przemieszczeniom.
6. Podsumowanie
W artykule przedstawiono wyniki monitorowania metodą skanowania laserowego osuwiska w Sadowiu na linii kolejowej numer 8 Kraków – Warszawa. Osuwisko było poddane pracom zabezpieczającym, zastosowano konstrukcje oporowe
– larseny oraz odwodnienia powierzchniowe i podziemne. Pierwszy pomiar przeprowadzono bezpośrednio po zakończeniu prac zabezpieczających w postaci konstrukcji oporowych. Analizę przeprowadzono na dwóch poligonach badawczych
I – z larsenami, II – bez larsenów. Podczas analizy modeli różnicowych w poligonie badawczym I nie zaobserwowano deformacji w ciągu ok. roku, natomiast na
obszarze poligonu badawczego wystąpiły deformacje ujemne i dodatnie. Ujemne
przemieszczenia, czyli ubytek powierzchni terenu zaobserwowano bezpośrednio
pod nasypem drogi, co może być efektem jej użytkowania. Dodatnie przemieszczenia zaobserwowano w środku obszaru badawczego. Może to być konsekwencją
ruchów pod nasypem drogowym, ale nie można wykluczyć możliwych ruchów
osuwiskowych. Zaleca się kontynuowanie badań i poszerzenie ich o monitoring
wgłębny. Zastosowanie skaningu laserowego pozwala na ocenę stopnia deformacji
w określonym przedziale czasowym, W tym przypadku był to odstęp prawie roczny. Linia kolejowa numer 8 Kraków – Warszawa jest bardzo ważną strategiczną
drogą kolejową i jej monitorowania jest uzasadnione.
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Streszczenie. Artykuł przedstawia przykład zastosowania metody modelowania numerycznego do celów monitorowania współczynnika stateczności przy różnych wartościach parametrów
geotechnicznych podtorza kolejowego. Problem stateczności podtorza nabiera ważności w aspekcie
projektowania zwiększania prędkości eksploatacyjnych polskich kolei. Przedstawiono rozwój kolei
dużych prędkości na świecie i w Europie. W Polsce w pierwszej kolejności planuje się dostosować
istniejącą linię CMK do wymagań kolei dużych prędkości. W artykule przedstawiono przykład
obliczeń numerycznych na rzeczywistym przekroju geotechnicznym z linii kolejowej CMK. Do obliczeń wykorzystany został program FLAC\Slope 5.0, który jest modułem programu FLAC 5.0,
przeznaczonym do obliczeń wskaźnika stateczności skarp i zboczy.
Słowa kluczowe: stateczność nasypu kolejowego, koleje dużych prędkości, modelowanie numeryczne

1. Wprowadzenie
Historia kolei dużych prędkości rozpoczęła się wkrótce po II wojnie światowej,
w latach 50. w Japonii. Pierwszą w pełni funkcjonalną linią oddaną do użytku 1
października 1959 r. była linia The New Tokaido łącząca Tokio z Osaką. Na linii
o łącznej długości 515 km pociągi poruszały się z prędkością do 210 km/h. Była
pierwszą linia nowej sieci kolejowej Shinkansen, o normalnej – szerszej niż japońska standardowa – szerokości toru. Sieć ta była i jest aż do dziś regularnie rozbudowywana. Maksymalne prędkości na tej trasie również rosły stopniowo, osiągając
obecnie wartości nawet do 300 km/h.
Początki kolei dużych prędkości w Europie to rok 1967. Pierwszym krajem,
który zdecydował się na dostosowanie linii do wysokich prędkości była Francja.
W maju 1967 r. uruchomiła ona jadący z prędkością 200 km/h ekspres „Capitole”
z Paryża do Tuluzy. Szybko jednak okazało się, że możliwości istniejących linii są
1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Pilecka E. 90%, Zdanowicz-Dejnak M. 10%
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mocno ograniczone i niezbędnym jest zbudowanie całkowicie nowych połączeń.
Pierwszym z nich była oddana do użytku we wrześniu 1981 r. trasa z Paryża do
Lyonu, na której ostateczna prędkość pociągów wyniosła 270 km/h. Stanowiła ona
zaczątek francuskiej sieci kolei dużych prędkości, obejmującej cały kraj, nazywanej
- od kursujących na niej pociągów - TGV, która podobnie jak w przypadku Japonii
rozbudowywana jest po dzień dzisiejszy.
Za przykładem Francji poszły również inne europejskie państwa. Włochy z linią Direttissima, oddawaną stopniowo w przeciągu lat 1976-1992, przystosowaną
dla prędkości do 250 km/h. Wielka Brytania, która jakkolwiek pociągi jeżdżące
ok. 200 km/h wprowadziła jako jeden z pierwszych krajów już w 1976 r., to w latach późniejszych skupiła się jednak raczej na modernizacji linii istniejących, niż na
budowie nowych, przystosowanych do wyższych prędkości. Niemcy pierwszą linię
(Monachium – Augsburg) zmodernizowały do 200 km/h w 1977 r., a już w roku
1985 w Niemczech istniało 440 km linii, na których pociągi osiągały prędkość
200 km/h. Hiszpania oddała do użytku w kwietniu 1992 r. pierwszą linię sieci
AVE łączącą Madryt z Sewillą, na której pociągi osiągają 300 km/h (pierwotnie
250 km/h).
Również inne kraje z Europy i spoza niej, w mniejszym bądź większym stopniu,
rozwinęły i rozwijają u siebie infrastrukturę kolei dużych prędkości. Koleje dużych
prędkości są obecnie jedną z najintensywniej rozwijanych gałęzi światowej gospodarki. Polska chce do nich dołączyć między innymi przystosowując linię CMK do
prędkości 250 km/h.
Celem modernizacji linii E65 Południe (CMK) jest ustanowienie połączenia
kolejowego dużej prędkości pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Katowicami,
z których zostanie doprowadzone następnie do granic Polski z Czechami i Słowacją (rys. 1). Centralna Magistrala Kolejowa była w założeniu budowana dla szybkich pociągów, z tego powodu możliwym jest doprowadzenie za pomocą zabiegów modernizacyjnych do uruchomienia na niej przewozów o prędkości powyżej
250 km/h.

Rys. 1. Modernizacja linii E65 [10]
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Centralna Magistrala Kolejowa jest położona na gruntach o bardzo zróżnicowanej budowie geologicznej i o wysoko położonym zwierciadle wody gruntowej.
Aby uzyskać dostateczną wytrzymałość podtorza należy przeanalizować stateczność nasypów kolejowych.
W przypadku budownictwa komunikacyjnego, czyli również budowy tras kolei wysokich prędkości, do podstawowych problemów stawianych przed inżynierami należy zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji w całym okresie jej wykonania
oraz użytkowania, zarówno w aspekcie trwałości i niezawodności budowli, traktowanej jako całość, jak i spełnienia wymogów eksploatacyjnych, jakie są przed nią
stawiane. W aspekcie geotechnicznym budownictwa infrastrukturalnego niewątpliwie najważniejsza jest prawidłowa ocena stateczności budowli ziemnych (nasypów oraz wykopów), stanowiących nieodłączny element kolei wysokich prędkości
oraz znajomość sposobów jej zapewnienia.
2. Analiza stateczności przykładowego nasypu kolejowego na linii CMK
Najważniejszym warunkiem, determinującym zachowanie stateczności przez
projektowany nasyp, jest zachowanie odpowiedniego współczynnika pewności F.
W praktyce jest on określany przez stosunek wartości oddziaływań na (w tym
przypadku) nawierzchnię torowiska, do wartości oporu gruntu przed utratą stateczności. Według „Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id3” (Instrukcja ID-3, 2009) współczynniki pewności F (określone na podstawie
właściwości gruntów) powinny wynosić, co najmniej:
- 2,0 - dla podtorza nowobudowanego i dobudowywanego,
- 1,5 – w eksploatacji,
- 1,3 – bezpośrednio po naprawie podtorza.
W przypadku oceny stanu podtorza istniejącego należy przyjmować, że współczynniki pewności F wynoszą:
- 1,0 – jeśli występują oznaki ruchu osuwiskowego,
- 0,95 gdy zachodzi ruch osuwiskowy lub nastąpiło już obsunięcie.
Jak podają Batog i Hawrysz [1] na potrzeby analizy stateczności podtorza
można przyjąć obciążenie będące sumą dwóch rodzajów oddziaływań: statycznego
i dynamicznego, wyznaczone w sposób podany w normie BN-88/8932-02:1988
[2] oraz zalecany w literaturze [1, 3, 5] i przedstawiony poniżej.
Wartość obciążenia wyznaczana jest ze wzoru [2]:
(1)
gdzie:
- wariant 1: a = 2 – dla v = 100 km/h,
- wariant 2: a = 2,6 – dla v = 160 km/h (na podstawie pracy [1]).
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Rys. 2. Wykres zależności współczynnika dynamicznego od prędkości pociągu [1]

Jak można zauważyć z wykresu na rysunku 2, wartość współczynnika odpowiadającego za obciążenia dynamiczne wzrasta wprost proporcjonalnie do prędkości pociągu. W związku z tym należy spodziewać się zwiększonych obciążeń dla
kolei dużych prędkości i dlatego ważną sprawą są badania wpływu warunków geotechnicznych podtorzy kolejowych na współczynnik stateczności nasypów kolejowych. Odpowiednim narzędziem do badania wpływu warunków geotechnicznych
na współczynnik stateczności (pewności) jest modelowanie numeryczne. Modele
utworzone na rzeczywistych danych geotechnicznych pozwalają w teoretyczny
sposób obserwować zmiany współczynnika stateczności przy zwiększających się
obciążeniach linii kolejowej. W przypadku niespełnienia kryterium stateczności
modelowanie pozwala na opracowanie odpowiedniego wzmocnienia podłoża linii
kolejowej. W artykule przedstawiono przykład obliczeń numerycznych na rzeczywistym przekroju geotechnicznym z linii kolejowej CMK przeznaczonej do modernizacji w celu podwyższenia prędkości eksploatacyjnych. Do obliczeń wykorzystany został program FLAC\Slope 5.0, który jest modułem programu FLAC 5.0,
przeznaczonym do obliczeń wskaźnika stateczności skarp i zboczy. Do obliczeń
wybrano przykładowy przekrój geotechniczny (rys. 3).

Rys. 3. Przykładowy przekrój geotechniczny przez linię kolejową CMK [4]
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Każda warstwa geotechniczna ma określone charakterystyczne parametry geotechniczne (tab. 1). Wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych
poszczególnych warstw geotechnicznych tworzących analizowane modele, zostały przyjęte na podstawie dokumentacji geotechnicznych linii kolejowej E65 [4].
Obliczenia przeprowadzono wykorzystując wartości charakterystyczne obciążeń
oraz parametrów geotechnicznych ośrodka, zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-03010 [6], za miarodajną wartość współczynnika stateczności przyjęto
Fdop = 1,5, zgodnie z warunkami technicznymi Id-3 [9] dla podtorza w eksploatacji. Przyjęta została jednakowa konstrukcja nawierzchni charakterystyczna dla
prostego odcinka szlakowego, dwutorowej linii kolejowej, zaliczanej do linii magistralnych, na której pociągi pasażerskie mogą jeździć z prędkością vmax ≤ 160 km/h
zgodnie z informacjami zawartymi w rozporządzeniu [7], warunkami technicznymi Id-3 [9] i Id-1 [8]. Podstawowe wymiary nawierzchni oraz torowiska zostały
przyjęte na podstawie dokumentacji geotechnicznej.
Tabela 1. Parametry warstw geotechnicznych
Warstwa geotechniczna*
nIa-1
nIb-1a
nIIb-a
nIIb-b
nIIc-b
Ib-1b
Ib-1c
Ic-1
Ic-2
IId

**
1600
1650 (1750)
2050
2050
2150
1650 (1900)
1650 (1900)
1700 (2000)
1800(2050)
2200

[0]
29,50
29,90
10,20
12,10
15,90
30,50
31,00
31,60
34,50
18,00

8,80
11,40
20,30
30,00

Dla podanych powyżej warstw geotechnicznych został skonstruowany model
obliczeniowy (rys. 4).

Rys. 4. Obliczeniowy model dla przykładowego przekroju przez CMK
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Dla powyższego modelu przeanalizowane zostały dwa warianty obciążenia:
a) wariant 1 – obciążenie taborem poruszającym się z prędkością v = 100 km/h,
b) wariant 2 – obciążenie taborem poruszającym się z prędkością v = 160 km/h.
Na obciążenie podtorza w poziomie torowiska składają się:
- ciężar własny nawierzchni kolejowej,
- obciążenie taborem.
Obciążenia obliczone zostały według wzoru (1) podanego powyżej. Rezultaty
obliczeń dla prawej skarpy nasypu podano na rysunkach 5 i 6 dla dwóch wariantów prędkości pociągów 100 km/godz. i 160 km/godz.

Rys. 5. Wynik obliczeń numerycznych stateczności nasypu kolejowego na linii CMK
dla prędkości pociągu 100 km/godz., F = 0,98

Rys. 6. Wynik obliczeń numerycznych stateczności nasypu kolejowego na linii CMK
dla prędkości pociągu 160 km/godz., F = 0,90
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W celu poprawy współczynnika stateczności wzmocniono nasyp poprzez wymianę gruntu najwyższych warstw. Parametry poszczególnych warstw przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Parametry warstw geotechnicznych
Warstwa geotechniczna*
warstwy ulepszone
nIIb-b
nIIc-b
Ib-1b
Ib-1c
Ic-1
Ic-2
IId

**
2150
2050
2150
1650 (1900)
1650 (1900)
1700 (2000)
1800(2050)
2200

[0]
31,50
12,10
15,90
30,50
31,00
31,60
34,50
18,00

73,20
11,40
20,30
30,00

Utworzono model obliczeniowy przedstawiony na rys. 7. Na podstawie tego
modelu ponownie przeprowadzono analizę numeryczną.

Rys. 7. Model obliczeniowy z warstwą wzmocnioną
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Rys. 8. Wynik obliczeń numerycznych stateczności nasypu kolejowego z warstwą wzmocnioną
na linii CMK dla prędkości pociągu 100 km/godz., F = 1,79

Rys. 9. Wynik obliczeń numerycznych stateczności nasypu kolejowego z warstwą wzmocnioną
na linii CMK dla prędkości pociągu 160 km/godz. F = 1,57

Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń numerycznych, warunki geotechniczne podtorza kolejowego mają duży wpływ na stateczność podtorza kolejowego.
Model obliczeniowy wykonany na rzeczywistym przekroju geotechnicznym (rys.
5 i 6) wykazał niedostateczny współczynnik bezpieczeństwa F = 0,97 i F = 0,90.
Wyniki modelu ze wzmocnioną warstwą nasypu (rys. 8 i 9) wykazują natomiast
współczynnik bezpieczeństwa F = 1,79 i F = 1,57 zgodny z obowiązującymi zaleceniami projektowymi. Jednak można zauważyć, że w wyniku utworzenia war-
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stwy wzmocnionej obciążenia powodują przenoszenie naprężeń na podłoże nasypu
i w wyniku tego tworzy się głębsza powierzchnia poślizgu. Analizy te prowadzą do
wniosku, że samo uzyskanie odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa może
nie wystarczać dla zachowania bezpiecznych warunków eksploatacji linii kolejowej. Modelowanie numeryczne dostarcza nam nowych informacji, które mogą służyć analizom prowadzącym do wizualizacji wpływu warunków geotechnicznych
na stateczność nasypów kolejowych. Jest to szczególnie ważne zadanie w przypadku projektowania kolei dużych prędkości w Polsce.
3. Wnioski
Z przeprowadzonej analizy stateczności nasypów kolejowych, które stanowiły
część drogi kolejowej E65 (CMK), opierając się na dokumentacji geotechnicznej
do celów modernizacji tejże linii [4] wynika, że nasypy nie spełniają warunku stateczności przy zwiększonych obciążeniach dla kolei dużych prędkości. Warunki
geotechniczne podtorza są zasadniczą przyczyną niestabilności nasypów kolejowych. Można poprawić ten stan stosując metody wzmacniania podtorzy kolejowych. Zastosowanie metody modelowania numerycznego pozwala na monitorowanie współczynnika stateczności przy różnych wartościach parametrów geotechnicznych podtorza kolejowego. Takie badania różnych rozwiązań pozwolą na
lepsze rozpoznanie zagrożenia dla stateczności nasypów kolejowych obciążonych
składami przejeżdżającymi z dużymi prędkościami. To z kolei pozwoli na podjęcie
odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie budowli na etapie projektowania lub eksploatacji.
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Streszczenie. Artykuł zawiera analizę współpracy podtorza i podkładów nawierzchni
w zakresie potrzebnym w modelowaniu układu płyt do określania modułów odkształcenia podtorza
w próbnych obciążeniach. Uwzględnione jest obciążenie podtorza obecnie stosowaną płytą okrągłą
oraz płytami czworokątnymi zgodnymi z kształtem podkładów. Przeprowadzono analizę stanu
naprężenia podtorza pod płytami obciążającymi. Podjęto próbę określenia kształtu i rozmieszczenia
płyt próbnych w badaniach odkształcalności podtorza uwzględniających rzeczywisty sposób przekazywania obciążeń. Przeanalizowano oddziaływanie dwóch różnych zestawów płyt obciążających
wywołujących w podtorzu stan naprężeń podobny do eksploatacyjnego. Kształt i wymagane obciążenie płyt mogą powodować trudności w zastosowaniu ich w praktyce.
Słowa kluczowe: droga kolejowa, podtorze kolejowe, badania stanu odkształcenia

1. Wprowadzenie
Dla potrzeb budownictwa drogowego podczas próbnych obciążeń badania
płytami przeprowadzane są w pojedynczych (odosobnionych) miejscach. Podczas zwykłej eksploatacji podtorze nawierzchni kolejowej obciążane jest zespołem
(układem) powierzchni obciążających (podkładów), które wzajemnie oddziaływując na bezpośrednie otoczenia swojego podłoża, zwiększają skutki oddziaływań
przekazywanych przez pojedyncze powierzchnie obciążające (podkłady). Wartości
modułów odkształceń określone na podstawie wyników próbnych obciążeń podtorza pojedynczą płytą są większe, niż gdyby były wyznaczone z wyników próbnych
obciążeń zespołem płyt, modelujących rzeczywisty układ obciążeń. Różnice tych
wartości nie są uwzględniane w warunkach projektowych.
W artykule opisano kolejny etap modelowania procesu próbnych obciążeń
podtorza z uwzględnieniem w przebiegu badań rzeczywistych warunków współpracy elementów nawierzchni kolejowej i podtorza pod nawierzchnią. Wymiarowanie podtorza pod nawierzchnią na podstawie wyników badań przeprowadzo1 Wkład procentowy poszczególnych autorów: Siewczyński Ł. 50%, Pawłowski M. 50 %
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nych z uwzględnieniem faktycznego sposobu przekazywania obciążeń może być
bowiem korzystniejsze.
W dotychczasowej analizie badań próbnych uwzględniono wpływ kształtu powierzchni obciążającej podtorze (kształtu płyty) oraz wymiarów tej powierzchni,
ponieważ obecnie badania próbne podtorza przeprowadzane są przy zastosowaniu płyt okrągłych, a w nawierzchni kolejowej stosowane są podkłady poprzeczne
jako belki prostokątne; ich powierzchnia oparcia o podsypkę tylko pod szynami
prowadzi do przyjmowania do badań płyt czworokątnych o wymiarach uwzględniających kształt podkładów. W analizie uwzględniono więc równania wielkości
modułu odkształcenia w przypadku płyty kwadratowej i w przypadku płyty prostokątnej oraz dla porównania – w przypadku płyty okrągłej, wprowadzając wartości parametrów opisujących proces badań i obliczeń dla równania określającego
wielkość modułu odkształcenia [9, 10, 11].
Dalsza analiza znaczenia zastosowania płyt czworokątnych do próbnych obciążeń polegała na ocenie ich oddziaływania na podtorze w porównaniu z oddziaływaniem płyty okrągłej; ocena zawierała określenie stanów naprężeń pod płytami
w gruncie podtorza traktowanym, zgodnie z normą [3], jako półprzestrzeń sprężysta, izotropowa i jednorodna. Uzyskano różne oddziaływania płyt na podtorze;
płyt czworokątnych większe niż płyty okrągłej.
W analizie współpracy tych płyt z podtorzem [9] uwzględniono także osiadania, stwierdzając na podstawie obliczeń ich oddziaływanie do różnej głębokości; na
podstawie osiadań wyznaczono także moduły odkształcenia i dokonano oceny ich
wartości – największą wartość z próby płytą okrągłą, mniejszych (o ponad 60%)
z próby płytą prostokątną.
Stosowanie płyt prostokątnych według kształtu powierzchni oparcia podkładów o podsypkę mogłoby prowadzić do uwzględniania udziału podtorza na większą głębokość niż z prób płytą okrągłą, a więc urealniłoby wpływ podtorza z większej głębokości na warunki jego współpracy z nawierzchnią.
Niżej przedstawiona analiza uwzględnia znaczenie ustawienia (układu) względem siebie powierzchni przekazujących obciążenia na podtorze, na jego stan naprężeń kwalifikowany w miarodajnym przekroju (w punkcie poniżej torowiska).
2. Stan naprężeń pionowych w podtorzu
Obliczenia naprężeń w podtorzu od obciążenia zewnętrznego przeprowadzono zgodnie z normą [3] oraz według [6, 13 i 15] traktując podtorze z warstwą
ochronną jako półprzestrzeń rozciągającą się nieskończenie głęboko. Przyjęto, że
podtorze jest sprężyste (liniowo-odkształcalne), izotropowe i jednorodne.
Wartości naprężeń pierwotnych w podtorzu wyznaczono ze wzoru:
n

σ zγ = ∑ γ i ⋅ hi
i =1

(1)
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gdzie:
szg – naprężenia pierwotne [kPa],
gi – ciężar objętościowy gruntu w każdej warstwie i [kN/m3],
hi – grubość warstwy i [m].
Naprężenia pionowe w dowolnym punkcie podłoża od obciążenia powierzchnią
prostokątną wyznaczono przy założeniu, że jest ona podatna, stosując zależność
(rys. 1) [13]:

σ zqp

a b

dξdη
3⋅ q ⋅ z3
=
⋅∫∫
2
2 ⋅ π − a − b ( x − ξ ) + ( y − η )2 + z 2
i
i

[

]

5/ 2

(2)

gdzie:
szqp – naprężenie pionowe w podłożu pojedynczego obciążonego obszaru prostokątnego [kPa],
2a, 2b – wymiary boków prostokąta przekazującego obciążenie [m],
q – nacisk na podłoże [kPa],
x, y, z – współrzędne punktu, w którym wyznacza się naprężenia [m].

Rys. 1. Naprężenia pionowe od równomiernie obciążonego obszaru prostokątnego [13]

Naprężenia w podłożu w dowolnym punkcie półprzestrzeni sprężystej poniżej równomiernie obciążonego podatnego obszaru kołowego (rys. 2) wyznaczono
z zależności:

σ zqk

3⋅ q ⋅ z3
=
⋅
2 ⋅π

2π R

∫ ∫ [l
0 0

l ⋅ dldβ
2

+ z + x − 2 ⋅ x ⋅ l ⋅ cos β
2

2

]

5/ 2

gdzie:
szqk – naprężenia w podłożu od obciążenia obszarem kołowym [kPa],
z, x – współrzędne punktu półprzestrzeni sprężystej [m],
R – promień obszaru kołowego [m],
q – nacisk na podłoże [kPa].

(3)
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Naprężenia od obciążenia sztywną powierzchnią kołową wyznaczono stosując
zależności:
σ zqks = η S ⋅ q
(4)
gdzie:
szqks – naprężenia w podłożu od obciążenia sztywną powierzchnią kołową [kPa],
hs – współczynnik rozkładu naprężeń według nomogramu [3],
q – nacisk na podłoże [kPa].
Wartość współczynnika rozkładu naprężeń pionowych hs pod obciążeniem płytą sztywną można wyznaczyć ze wzoru [3]:
(5)
η = f (z, R )
gdzie:
z – głębokość na której wyznacza się naprężenia [m],
R – promień obszaru kołowego [m].

Rys. 2. Naprężenia pionowe od równomiernie obciążonego obszaru kołowego [6]

Głębokość określającą zasięg strefy aktywnej (zmax) wyznaczono z zależności, tj:

σz

max q

≤ 0,3 ⋅ σ zmaxγ

(6)

3. Oddziaływanie podkładów kolejowych na podtorze
W celu uwzględnienia sposobu przekazywania obciążeń od pojazdów szynowych, poprzez nawierzchnię na torowisko, w próbnych obciążeniach podtorza należy wziąć pod uwagę przede wszystkim kształty, wymiary i układ powierzchni
obciążających oraz warstwę pośrednicząca w przenoszeniu obciążeń.
Rozkład nacisków przekazywanych przed podkład na podsypkę nie jest jednakowy na długości podkładu, jak i w jego przekroju poprzecznym. Można przyjąć,
że podkład poprzeczny o szerokości b rozdziela na podsypkę działające na niego
naciski szyn równomiernie na długości u, symetrycznie z obu stron każdej szyny
(rys. 3).
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Rys. 3. Schemat podparcia podkładu przyjmowany do obliczeń [14]

Analizę stanu naprężeń pionowych pod podkładami kolejowymi dokonano dla
toru z szyn UIC60 (Ix = 3055 cm4) na podkładach drewnianych I/B (b1 = 0,26 m,
l = 2,60 m) w rozstawie a = 0,60 m. Przyjęto model obciążenia pionowego składający się z 4 nacisków osiowych o wartości Q = 250 kN każdy, w rozstawie 1,6 m
(model 71) (rys. 4) [1,4].

Rys. 4. Model obciążenia nawierzchni

Naciski podkładów na podsypkę obliczono metodą belki ciągłej na sprężystym
podłożu z zastosowaniem współczynnika zwiększającego obciążenie a = 1,1 oraz
współczynnika podatności podłoża C = 50 N/cm3. Wyznaczono długość zastępczą
belki równą L = 1,019 m. W obliczeniach nacisków podkładów na podsypkę
przyjmowano za każdym razem obciążenie nawierzchni zestawem czterech sił (rys.
4) Mając na uwadze kształt linii wpływu osiadań (rys. 5), w obliczeniach uwzględniono nieznaczne zmniejszenie nacisków podkładów na podsypkę od sił zlokalizowanych w odległości większej niż około 2,3 L od rozpatrywanego przekroju.

Rys. 5. Linia wpływu osiadania do obliczania nawierzchni za pomocą metodą belki podłużnej [14]
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Podkłady przekazują równomiernie rozłożone obciążenie na podsypkę zgodnie
z zależnością [14]:
n

p=∑
i =1

Pi
⋅η i
2⋅b ⋅ L

(7)

gdzie:
p – obciążenie przekazywane przed podkład na podtorze [kPa],
P – nacisk koła na szynę [kN],
b – szerokość podkładu podłużnego [m],
L – długość zastępcza belki [m],
h – rzędna linii wpływu osiadania do obliczania nawierzchni metodą belki podłużnej [-].
Wcześniejsza analiza [8] wykazała, że dla przyjętego modelu nawierzchni, pojedynczy nacisk na szynę wciąga do współpracy w przekazywaniu obciążenia na
podsypkę 7 podkładów. Dlatego w dalszych obliczeniach uwzględniono model nawierzchni składający się z 15 podkładów.
Wyznaczone wartości nacisków szyny na podkłady oraz podkładów na podsypkę w przyjętym schemacie obliczeniowym (rys. 6) zestawiono w tabeli 1. Na rysunku 6. wykreślono wartości i rozkład nacisków podkładów na podsypkę w przyjętym schemacie.
W obliczeniach naprężeń pionowych w podłożu podkładów przyjęto, zgodnie z warunkami rzeczywistymi, iż naprężenia pod rozpatrywaną częścią podkładu
(podkład „8” – rys. 6) są zależne również od obciążeń przekazywanych przez sąsiednie części podkładów [7].
Tabela 1. Naciski szyny na podkłady oraz podkładów na podsypkę w przyjętym schemacie obliczeniowym
Nacisk

1

2

3

szyny na
podkład
[kN]

0,0

1,5

9,9

podkładu na
podsypkę
[kPa]

0,0

5,1

4

5

6

7

8

Podkład
9
10

11

12

13

14

15

16

17

6,4

0,0

34,7 87,4 149,1 174,5 182,4 194,3 184,0 187,7 192,0 178,7 171,3 129,8 67,5 22,3

0,0

25,0 42,6 49,9 52,2 55,6 52,6 53,7 54,9 51,1 49,0 37,1 19,3

Rys. 6. Schemat obciążenia nawierzchni
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Naprężenia pionowe w rozpatrywanym przekroju, wywołane działaniem układu n obszarów obciążonych (części podkładów) obliczono ze wzoru:
(8)
Można rozpatrywać wiele konfiguracji układów powierzchni obciążających. Do
analizy przyjęto 6 schematów obliczeniowych różniących się między sobą liczbą
uwzględnionych powierzchni obciążających. Liczbę i rozmieszczenie powierzchni
obciążających obrano z uwzględnieniem ich odległości od środka rozpatrywanej
części podkładu „8”. Przyjęte schematy powierzchni obciążających przedstawiono
na rysunku 7.
Naprężenia pionowe w podłożu od obciążenia pojedynczą częścią podkładu oraz
obliczone z uwzględnieniem wpływu części podkładów sąsiednich, w przyjętym
schemacie obliczeniowym, zestawiono w tabeli 2 i zaprezentowano na rysunku 8.
W zależności od uwzględnionych w obliczeniach liczby powierzchni obciążających, naprężenia pionowe pod rozpatrywaną częścią podkładu uzyskują różne
wartości. Zgodnie z oczekiwaniami najmniejsze wartości naprężeń pionowych obliczono dla pojedynczej powierzchni, największe zaś dla 30. Największe równice
pomiędzy wartościami naprężeń w przyjętych schematach występują w przypowierzchniowym obszarze do głębokości około 0,9 m (tab. 2, rys. 8).

Rys. 7. Przyjęte schematy w obliczeniach wpływu powierzchni sąsiadujących
na wartości naprężeń pionowych
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Zmniejszanie się wartości naprężeń pionowych wraz z narastającą głębokością,
w schematach obliczeniowych uwzględniających wiele powierzchni obciążających,
jest wolniejsze niż przy obciążeniu pojedynczą częścią podkładu (tab. 2, rys. 8).
Od głębokości około 0,9 m rozkład naprężeń od pojedynczej powierzchni obciążającej jest podobny do naprężeń pionowych wywołanych obciążeniem okrągłą
płytą sztywną o średnicy 0,3 m. Uwzględnienie w obliczeniach naprężeń w rozpatrywanym przekroju 16 powierzchni obciążających powoduje niemal identyczne
wartości jak w przypadku 30 powierzchni (rys. 8).
Tabela 2. Naprężenia pionowe w podłożu od obciążeń pojedynczą częścią podkładu oraz obliczone
z uwzględnieniem wpływu powierzchni sąsiednich
z [m]

1

0,00
0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20

194,3
93,5
44,6
25,0
15,6
10,6
7,6
5,7
4,4
3,5
2,9
2,4
2,0
1,7
1,5

Liczba powierzchni obciążających
12
16
Naprężenia pionowe [kPa]
194,3
194,3
194,3
163,4
163,6
163,6
92,3
93,3
93,5
62,9
65,2
65,7
47,5
51,1
52,0
37,9
42,4
43,7
31,1
36,2
37,8
26,0
31,3
33,1
21,9
27,2
29,1
18,7
23,8
25,8
16,1
20,9
22,9
14,0
18,4
20,4
12,2
16,3
18,2
10,8
14,5
16,3
9,5
13,0
14,7
8

30
194,3
163,6
93,6
66,0
52,6
44,7
39,1
34,8
31,1
28,0
25,3
22,9
20,8
18,9
17,2

4. Naprężenia w podtorzu podczas próbnych obciążeń
Analizę stanu naprężeń w podtorzu w trakcie badań jego odkształcalności przeprowadzono dla aktualnie wykorzystywanej płyty okrągłej o średnicy 0,3 m. Założono obciążenie płyt odpowiadające największemu naciskowi pmax = 0,35 MPa. Do
analizy przyjęto prosty przypadek podtorza wzmocnionego pojedynczą warstwą
ochronną z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 0,3 m, zbudowaną na podtorzu dotychczasowym z piasku drobnego w stanie zagęszczonym.
Parametry geotechniczne gruntów podtorza (fizyczne i mechaniczne) przyjęto
z piśmiennictwa [15].
Na rysunku 8. zaprezentowano porównanie wyznaczonych stanów naprężeń
pionowych w podłożu pojedynczej części podkładu (1), z uwzględnieniem wpływu
układu 16 powierzchni obciążających (16) oraz 30 powierzchni obciążających (30).
Dodatkowo na rysunku zobrazowano stan naprężeń pionowych w podtorzu w osi
próbnej płyty sztywnej o średnicy 0,3 m przy nacisku 350 kPa. Płyta pomiaro-
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wa została umieszczona na torowisku. Ponadto na rysunku przedstawiono wykres
30 % wartości naprężeń pierwotnych w podtorzu zbudowanym z piasku średniego średniozagęszczonego z warstwą ochronną z niesortu kamiennego o grubości
0,3 m oraz warstwą podsypki o grubości 0,3 m.

Rys. 8. Naprężenia pionowe w podtorzu od obciążenia pojedynczą częścią podkładu (1),
16 powierzchniami (16), układem 15 podkładów (30), okrągłą płytą sztywną o średnicy 0,3 m
(pmax = 350 kPa) oraz linie określające 30 % wartości naprężeń pierwotnych - z uwzględnieniem
warstwy podsypki (0,3sgz) oraz od torowiska (0,3sgz1)

Uwzględnienie większej liczby powierzchni obciążających pociąga za sobą
zwiększenie się wartości głębokości aktywnej. W prezentowanych wynikach obliczeń (tab. 3, rys. 8) głębokość aktywna dla schematu obliczeniowego „30” wynosi
3,68 m i jest o około 2,3 razy większa od głębokości wyznaczonej dla schematu
„1”. Aktualnie stosowana w pomiarach odkształcalności podtorza okrągła płyta
sztywna o średnicy 0,3 m, przy nacisku 350 kPa, osiąga zasięg wpływu równy
1,31 m. Po uwzględnieniu warstwy podsypki (0,3 m) wspomniana wartość odpowiada zasięgowi pojedynczej powierzchni obciążającej o wymiarach 2u.b1 (1,62 m).
Tabela 3. Wartości osiadań dla poszczególnych schematów obciążenia

Zasięg wpływu [m]

1
1,62

Schemat obciążenia
16
30
3,47
3,68

Płyta
1,31
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W celu uwzględnienia rzeczywistego stanu naprężeń w podtorzu i wpływu
głębszych warstw na odkształcalność podtorza mierzoną na poziomie torowiska,
podjęto próbę dobrania odpowiednich wymiarów i kształtu płyty próbnej. Rozważono również możliwość obciążeń podtorza zespołem płyt próbnych.
W celu wywołania naprężeń o stosunkowo dużej wartości na znacznych głębokościach (w okolicach głębokości zasięgu wpływu) średnica pojedynczej płyty
okrągłej powinna wynosić około 1,25 m (rys. 9). W celu uzyskania nacisku płyty
na podtorze o wartości 350 kPa należałoby obciążyć płytę siłą o wartości około
430 kN.

Rys. 9. Naprężenia pionowe w podtorzu od obciążenia układem 15 podkładów (30)
i okrągłą płytą sztywną o średnicy 1,25 m (pmax = 350 kPa) oraz linia określająca 30 % wartości
naprężeń pierwotnych z uwzględnieniem warstwy podsypki (0,3sgz)

Dobór średnicy płyty w celu uzyskania podobnych wartości naprężeń na większych głębokościach, jak przy obciążeniu zestawem podkładów, powoduje znaczne różnice pomiędzy naprężeniami w przypowierzchniowym obszarze. W związku z powyższym zastosowanie pojedynczej płyty nie jest dobrym rozwiązaniem.
W celu redukcji naprężeń w przypowierzchniowej strefie można zastosować zestaw
płyt. Ze względu na prostokątny kształt powierzchni przekazujących obciążenia
z nawierzchni na podtorze w dalszych rozważaniach przyjęto obciążenia podtorza
zestawem płyt o takim kształcie. Rozpatrywano wiele schematów obliczeniowych
różniących się rozmiarami, liczbą i obciążeniem płyt. Ostatecznie przyjęto dwa

271

UKŁADY PŁYT DO PRÓBNYCH OBCIĄŻEŃ PODTORZA

modele. Pierwszy z nich składa się z minimalnej liczby płyt obciążających. Drugi
model skonstruowano z płyt o jednakowych wymiarach. W obu modelach przyjęto zwiększające się obciążenie płyty wraz ze zwiększającą się odległością od rozpatrywanego przekroju. Naprężenia pod rozpatrywaną płytą oraz wpływ płyt sąsiednich obliczono z zależności (2) i (8). Wymiary, rozmieszczenie oraz obciążenie płyt
w modelach obciążenia zaprezentowano w tabelach 4 i 5 oraz na rysunku 8 i 9.
Tablica 4. Model obciążenia podtorza nr 1
Nr
0
1
2
Suma

B [m]
0,2
0,3
0,75

L [m]
0,5
0,5
1,2

q [kPa]
165
150
250

P [kN]
16,5
22,5
225,0
511,5

x [m]
0,0
± 0,4
± 1,2

y [m]
0,0
0,0
0,0

szt.
1
2
2
5

P [kN]
20,2
0,0
0,0

x [m]
0,00
± 0,46
0,00
± 0,46
± 0,92

y [m]
0,00
0,00
± 0,92
± 0,92
± 0,92

szt.
1
2
2
4
4
13

Tablica 5. Model obciążenia podtorza nr 2
Nr
0
1
2
3
4
Suma

B [m]

L [m]

0

0

q [kPa]
165
247,5
0

0,0
0,0
464,6

Rys. 10. Model obciążenia podtorza nr 1

Rys. 11. Model obciążenia podtorza nr 2

Wartości naprężeń pionowych w podtorzu powstałe od obciążenia zestawem
płyt pomiarowych według schematów zaprezentowanych na rysunkach 10 i 11 są
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do siebie podobne oraz nie odbiegają od wartości naprężeń pionowych w podtorzu
generowanych przez obciążoną nawierzchnię. Stan naprężeń w podtorzu wywołany obciążeniem według przyjętych schematów przedstawiono na rysunkach 12
i 13. Do głębokości 2,7 m (mierzonej od poziomu torowiska) wartości naprężeń od
układu 15 podkładów oraz 5 i 13 powierzchni obciążających nie różnią się między
sobą o więcej niż 10%. Na większych głębokościach różnice nie przekraczają 25%
wartości naprężeń.

Rys. 12. Naprężenia pionowe w podtorzu od obciążenia układem 15 podkładów (30)
i układem 5 powierzchni obciążających (model nr 1)

Dla wywołania w próbnych obciążeniach podtorza podobnego stanu naprężeń
jak w przypadku obciążenia podtorza przez nawierzchnię (pkt. 3) konieczne jest
użycie zestawu płyt obciążających. W zależności od przyjętego modelu obciążenia
(rys. 10 i 11) niezbędne jest przekazanie sumarycznego obciążenia o wartości około
510 i 465 kN na 5 lub 13 płyt. W celach aplikacyjnych obrane schematy obciążenia, mimo iż generują stan naprężeń pionowych podobny do rzeczywistego stanu
naprężeń eksploatacyjnych, ze względu na kształt, liczbę oraz potrzebną przeciwwagę o masie 52 lub 47 t są nieprzydatne.
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Rys. 13. Naprężenia pionowe w podtorzu od obciążenia układem 15 podkładów (30)
i układem 13 powierzchni obciążających (model nr 2)

5. Wnioski
1) Obecnie moduły odkształcenia podtorza określa się podczas próbnych obciążeń płytą okrągłą.
2) Kształt i układ płyt obciążających służących do pomiarów odkształcalności
podtorzy kolejowych należy tak dobrać, by wywołać stan naprężenia w podtorzu analogiczny z występującym w rzeczywistości.
3) Zastosowanie układu płyt i sumarycznego ich obciążenia o wartości około
500 kN umożliwia wygenerowanie w podtorzu stanu naprężeń podobnego
do stanu rzeczywistego.
4) Rozbudowane układy płyt do przeprowadzania badań w terenie są nieodpowiednie.
5) Ze względów poznawczych i aplikacyjnych badania w celu określenia
kształtu i układu płyt do pomiarów odkształcalności podtorzy kolejowych
powinny być kontynuowane.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sztywności nawierzchni i podtorza w obszarze obiektów mostowych, które zostały wykonane po ich modernizacji. Na podstawie
danych uzyskanych z pomiarów przeprowadzono symulacje komputerowe przejazdów pociągu testowego na analizowanych odcinkach toru (siedem stref przejściowych) stwierdzając dobrą zgodność
obliczeń z pomiarami co do przewidywanych ugięć szyny. Ponadto porównano obliczenia z wykorzystaniem modeli w Metodzie Różnic Skończonych z modelami w Metodzie Elementów Skończonych
(2D oraz 3D), także stwierdzając dobrą zgodność wyników. Poddano dyskusji wpływ nieliniowości podłoża na uzyskiwane wyniki obliczeń oraz ewentualne rozszerzenie pomiarów.
Słowa kluczowe: strefa przejściowa, sztywność nawierzchni, sztywność podtorza kolejowego, efekt progowy

1. Wstęp – cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie problemów modelowania układu nawierzchnia-podtorze z punktu widzenia jego sztywności. Ściślej rzecz biorąc, celem jest
sprawdzenie wpływu założenia o liniowości podłoża szyny na wyznaczane ugięcia.
Zagadnienie jest o tyle istotne, że pomiary sztywności wykonywane na torze oprócz pojawienia sie nieuniknionych błędów pomiarowych - są na ogół opracowywane z założeniem liniowości podłoża. Dodatkowym elementem jest porównanie
wyników modelowania nawierzchni z wykorzystaniem różnych modeli obliczeniowych: MRS (układ równań różniczkowych rozwiązany z wykorzystaniem Metody
Różnic Skończonych - jest to model ciągły), oraz MES 2D i MES 3D (modele
z dyskretnym podparciem). Wyniki pracy mogą mieć praktyczne znaczenie przy
opracowaniu metod pomiarowych dla ugięć i w konsekwencji określania sztywności układu nawierzchnia-podtorze, a także mogą rzucić pewne światło na proble1 Udział autorów w publikacji: Sołkowski J. 70%, Kudła D. 30%
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matykę tworzenia modeli nawierzchni. W artykule wykorzystano pomiary własne
na obiektach położonych na linii nr 100 w Krakowie we wrześniu 2012 roku [10].
Z przeglądu literatury dotyczącej modelowania nawierzchni szynowych, zwłaszcza w strefach przejściowych wynika, że najczęściej szynę przedstawia się jako belkę Bernoulliego-Eulera, w której pomija się deformację przekroju poprzecznego
i bezwładności rotacyjnej – uzyskuje się rozwiązanie przybliżone dla małych i średnich częstotliwości, oraz belkę Timoszenki – gdzie uwzględnia się efekty ścinania
przekroju poprzecznego oraz równocześnie bezwładności rotacyjnej [1,2] - rozwiązanie dokładne dla wysokich częstotliwości (do około 2000 Hz ) [11].
Podłoże modelowane jest najczęściej – mimo, że jest to najstarsze ujęcie – jako
Winklera [13] bez luk pod podkładami z tłumieniem wiskotycznym lub innymi
rozszerzeniami [5], albo też jako półprzestrzeń sprężysta [8]. Wykonuje się także
obliczenia porównawcze z wykorzystaniem różnych modeli, np. [13], gdzie porównywano model belkowy na podłożu Winklera z modelem belkowym na półprzestrzeni sprężystej, stwierdzając dobrą zgodność wyników i wystarczalność podłoża
Winklera w analizie wielu zagadnień. Często występują w literaturze modele podłoża – Pasternaka czy też Własowa – np. praca porównawcza [12]. Modele stref
przejściowych, tzn. oddziaływania pojazd-nawierzchnia-podtorze w tym obszarze
podane są np. w pracz [4], której autor wprowadza założenie o belce Bernoulliego-Eulera na podłożu sprężystym Winklera bez tłumienia. Bardziej złożone modele
stref przejściowych zaprezentowano w [6, 7, 14].
Modele wprowadzone przez Autorów niniejszego artykułu są uproszczone
w sensie pojazdu, natomiast posiadają możliwość wprowadzania nieliniowości
podłoża oraz dowolnej funkcji zmienności jego sztywności na długości toru.
2. Charakterystyka obiektów mostowych poddanych badaniom
2.1. Obiekt 1: wiadukt betonowy km 10.010,00
Masywny wiadukt żelbetowy z przęsłem płytowym o schemacie statycznym
belki ciągłej trójprzęsłowej, wydzielone pod każdy tor. Przęsła posiadają rozpiętość: dla Toru nr 1: L=42,5 m, dla Toru nr 2: L=43,40 m. Przęsła spełniają rolę
koryt balastowych zasypanych tłuczniem o grubości 35 cm. Nawierzchnia składa
się z podkładów betonowych PS-94M z przytwierdzenie sprężystym SB i szyny
S60 UIC ułożonej na podkładkach podszynowych PKW 60.
Po obu stronach obiektu wykonano strefę przejściową o długości 20 m na warstwie niesortu na całej długości (fot. 1). Badanie sztywności podłoża wykonano
przy pomocy płyty dynamicznej, uzyskane wyniki średnie to Evd = 33,75 MN/
m2. Na przebudowanej ściance żwirowej zakotwiono zbrojenie płyty przejściowej
o długości 6 m oraz o grubości od 45 cm przy przyczółku zmniejszającą sie do
35 cm na jej końcu.
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Fot. 1. Wykonanie strefy przejściowej przy obiekcie nr 1 (wiadukt betonowy (płyta przejściowa)

Bezpośrednio za płytą na długości 14 m wykonano warstwę wyrównawczą o grubości 20 cm z niesortu stabilizowanego cementem w proporcji 150 kg/m3, następnie
ułożony został materac z geokraty o wysokości 20 cm zasypany niesortem. Następnie ułożono warstwę ochronną o grubości 10 cm oraz warstwę tłucznia.
2.2. Obiekt nr 2: Wiadukt stalowy km 10.415,00
Wiadukt stalowy jednoprzęsłowy blachownicowy z jazdą górą, rozpiętość
L=16 m. Nawierzchnia na obiekcie składa się z szyny S60 E1 na mostownicach
z drewna twardego, Typu II z przytwierdzeniem Typu K. Na odcinku najazdowym
i zjazdowym zastosowano podkłady betonowe PS 94 M z przytwierdzeniem sprężystym SB oraz przekładkami podszynowymi PKW 60A.
Wzmocnienie rejonu strefy przejściowej wykonano w postaci klina z 4 warstw
geokraty wypełnionej zasypką stabilizowaną cementem (fot. 2). Pierwsza warstwa
ma długość 5 m, a każda kolejna jest dłuższa o 2 m od poprzedniej. Badanie nośności podłoża wykonano przy pomocy płyty dynamicznej, uzyskane wyniki średnie to Evd = 44,55 MN/m2.
Podłoże pod pierwszą warstwą zostało odpowiednio zagęszczone i ułożony został dren filtracyjny wzdłuż ścian przyczółka. Na ostatniej warstwie ułożona została warstwa ochronna z niesortu o grubości 10 cm, a następnie warstwa tłucznia.
2.3. Obiekt nr 3: Wiadukt stalowy km 10.552,00
Wiadukt stalowy jednoprzęsłowy blachownicowy z jazdą górą, rozpiętość
L=16 m. Nawierzchnia na obiekcie składa się z szyny S60 E1 ułożonej na mostownicach z drewna twardego, Typu II z przytwierdzeniem Typu K. Na odcinku
najazdowym i zjazdowym zastosowano podkłady betonowe PS 94 M z przytwierdzeniem sprężystym SB oraz przekładkami podszynowymi PKW 60A.
Wzmocnienie rejonu strefy przejściowej wykonano w postaci klina z 4 warstw
geokraty wypełnionej zasypką stabilizowaną cementem. Pierwsza warstwa ma
długość 5 m, a każda kolejna jest dłuższa o 2 m od poprzedniej. Badanie nośno-
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ści podłoża wykonano przy pomocy płyty dynamicznej, uzyskane wyniki średnie
to Evd = 37,1 MN/m2. Podłoże pod pierwszą warstwą zostało odpowiednio zagęszczone i ułożony został dren filtracyjny wzdłuż ścian przyczółka. Na ostatniej
warstwie ułożona została warstwa ochronna z niesortu grubości 10 cm, a następnie
warstwa tłucznia.

Fot. 2. Wykonanie strefy przejściowej (wiadukty z jazdą na mostownicach):
a) obiekt nr 2, b) obiekt nr 3, klin z geokraty i zasypki stabilizowanej cementem

2.4. Most stalowy km 10.847,00 przez rzekę Wisłę w Krakowie
Most stalowy ośmioprzęsłowy, przęsła skrajne blachownicowe spawane, z jazdą
górą, przęsło środkowe kratownicowe nitowane, z jazda dołem. Długość obiektu
w torze nr 1 L=309,3 m, w torze nr 2 L=312,30 m. Nawierzchnia na obiekcie
składa sie z szyn S60 E1 z przytwierdzeniem klasycznym Typ K, podkładów drewnianych z drewna twardego Typ I na przęśle kratownicowym oraz Typ II - przęsła skrajne. Na dojeździe i na zjeździe z obiektu zastosowano podkłady betonowe
PS 94 z przytwierdzeniem sprężystym SB, szyna została ułożona na przekładce
podszynowej PKW 60.
Bezpośrednio za przyczółkiem ułożono geokratę komórkową o wysokości 20 cm
i długości 8 m. Na geokracie znajduje się warstwa ochronna o grubości 10 cm i warstwa posypki tłuczniowej. Geokrata została zasypana niesortem frakcji 0-32 mm.
Podłoże pod geokratą zostało wykonane z niesortu stabilizowanego cementem
w proporcjach 150 kg/m3, grubość warstwy jest zmienna, ponieważ ułożona jest
ze spadkiem 5% w stronę od obiektu. Badanie sztywności podłoża wykonano przy
pomocy płyty dynamicznej uzyskując wyniki średnie Evd = 37,7 MN/m2.
3. Wyniki pomiarów sztywności nawierzchni i podtorza
Do badań sztywności nawierzchni i podtorza wykorzystano zestaw składający
sie z wózka motorowego typu WM 15A oraz wagonu samowyładowczego typu
TMS 40.01 (fot. 3).
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Fot. 3. Rozmieszczenie łatek niwelacyjnych w na szynach [10]

Do pomiarów użyto niwelatory precyzyjne z kompletem latek geodezyjnych
umieszczonych na szynie. W badaniach wykorzystano dwa niwelatory precyzyjne:
Zeiss Ni007 oraz Trimble DiNi 0.3. Łatki pomiarowe umieszczone zostały w każdym punkcie przekroju, a odczyty wykonane były z dokładnością do ±0,1 mm.
W najprostszym ujęciu sztywność nawierzchni, przy założeniu liniowej charakterystyki podłoża, nazywana także współczynnikiem odsprężynowania, określona
jest jako stosunek siły pionowej przyłożonej do szyny do jej ugięcia. Stosowanie
teorii belki Bernoulliego-Eulera na podłożu sprężystym Winklera budzi zastrzeżenia z uwagi na linearyzację odporu podłoża. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu takiej linearyzacji na wyniki obliczeń sztywności i modelowania numerycznego. W modelu liniowym sztywność układu nawierzchnia-podłoże
w przekroju toru wyznaczona jest ze wzoru:
(1)
gdzie:
P [kN] – nacisk statyczny koła (1/2 nacisku osi wagonu TMS 40.01, który
wynosi 220 kN),
wśr,i [m] - średnie ugięcie obu toków szynowych w danym przekroju toru.
Współczynnik sztywności podłoża szyny U w i-tym przekroju wyznaczono ze
wzoru:
(2)
Rozkłady współczynnika podłoża szyny na długości toru przedstawiono na
rys. 1-4.
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Rys. 1. Obiekt 1: rozkład współczynnika podłoża szyny na długości toru, a) strona północna,
b) strona południowa, pomiar pod obciążeniem statycznym

Rys. 2. Obiekt 2: rozkład współczynnika podłoża szyny na długości toru, a) strona północna,
b) strona południowa, pomiar pod obciążeniem statycznym
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Rys. 3. Obiekt 3: rozkład współczynnika podłoża szyny na długości toru, a) strona północna,
b) strona południowa, pomiar pod obciążeniem statycznym

Rys. 4. Obiekt 4: rozkład współczynnika podłoża szyny na długości toru - strona północna,
pomiar pod obciążeniem statycznym

4. Obliczenia numeryczne nawierzchni w strefie przejściowej
4.1 Model obliczeniowy - model MRS
Celem przyjętego modelu jest uwzględnienie następujących elementów, które
w sposób istotny wpływają na efekt progowy:
- niejednorodności podłoża co do jego sztywności oraz tłumienia,
- zróżnicowania więzów podłoża - tzn. sztywności na docisk i odrywanie szyny od podłoża,
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- zmienności masy belki lub/i podbudowy (względnie podkładów),
- występowania luk pod podkładami,
- nieliniowości reakcji podłoża przy docisku szyny (mała sztywność we wstępnej fazie docisku i usztywnienie przy większych ugięciach).
W prezentowanych poniżej przypadkach obliczeniowych stosowany jest model
numeryczny z wykorzystaniem Metody Różnic Skończonych. Model zaimplementowano w programie STREFA_04. Model został opisany w [9] i jest przedstawiony
na rys. 5. Odpowiedź układu nawierzchnia-podłoże opisana jest układem pięciu
równań różniczkowych cząstkowych. Oznaczenia są następujące:
wc- przemieszczenie pionowe wózka pojazdu (nie uwzględniono obrotów),
ww1,ww2 - przemieszczenie pionowe koła pierwszego i drugiego,
w - ugięcie szyny,
ws - przemieszczenie pionowe podkładów lub podbudowy nawierzchni bezpodsypkowej,
x- współrzędna wzdłuż osi toru,
x1, x2 - współrzędne koła pierwszego i drugiego,
m - masa usprężynowana obciążająca zestaw kołowy,
mw - masa koła, mR(x) - jednostkowa masa szyny, mS(x) - masa podkładów lub
podbudowy nawierzchni bezpodsypkowej na jednostkę długości toru,
c - współczynnik tłumienia zawieszenia koła,
k - współczynnik sprężystości zawieszenia koła,
kH - współczynnik sprężystości kontaktu koło-szyna (sprężyna Herza),
E - moduł Younga stali szynowej,
I = I(x) - moment bezwładności przekroju poprzecznego belki (szyny),
Uf - współczynnik sztywności podparcia szyny (przytwierdzenie),
cf - współczynnik tłumienia podparcia szyny (przytwierdzenie),
Ub - współczynnik sztywności podparcia podkładu, zależny od znaku przemieszczenia,
cb - współczynnik tłumienia podparcia podkładów,
P - siła koło-szyna.

Rys. 5. Model MRS. Nawierzchnia nr 1 reprezentuje nawierzchnię podsypkową w strefie przejściowej,
nawierzchnia nr 2 reprezentuje nawierzchnię na obiekcie mostowym [9]
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4.2. Wyniki obliczeń
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń dynamicznych linii ugięcia szyny w strefie
przejściowej i na obiekcie z wykorzystaniem danych dotyczących sztywności układu nawierzchnia-podłoże uzyskanych z pomiarów ugięć statycznych. We wszystkich przypadkach obliczeniowych, tak jak w torze poddanemu badaniom, zastosowano szyny 60E1.
W obliczeniach założono, że współczynniki podparcia podkładów Ub oraz współczynnik sztywności podparcia szyny Uf (przytwierdzenie) są takie same, dzięki czemu zastosowano jeden zastępczy współczynnik podłoża szyny U = Uf = Ub (bo taki był wyznaczony
z pomiarów). Masę belki na jeden metr długości toru obliczono w następujący sposób:
masa szyny (wynosząca 60kg) plus 1/2 masy podkładu PS-94 (wynosząca 160 kg), dzielone przez rozstaw podkładów (wynoszący 0,6m), co daje łącznie 326 kg. We wszystkich
przypadkach obliczeniowych przyjęto jednakowy oraz stały na długości toru współczynnik tłumienia wiskotycznego c = cf = cb = 100 kN s/m/m, w granicach zgodnych z [15].
Dane pojazdu (wózka dwuosiowego) do obliczeń są podane w Tabeli 1. Wyniki obliczeń
dynamicznych linii ugięcia szyny przedstawiono na rys. 6-9.
Tabela 1. Parametry mechaniczne wózka przyjętego do obliczeń
Parametr
Oznaczenie
Statyczny nacisk koła (jak w wagonie TMS 40.01)
P
Masa ramy wózka na ½ toru (*)
m
Masa koła wraz ½ osi (*)
mw
Sztywność zawieszenia pojedynczego koła (*)
k
Współczynnik tłumienia pojedynczego koła (*)
c
Rozstaw osi
d
Prędkość
v
Sztywność Herza
kH
(*) dane szacunkowe

Dane dla 1/2 osi
110 kN
5000 kg
1180 kg
2240 kN/m
60 kN s/m
1.8 m
20÷60 km/h
106 kN/m

Rys. 6. Obiekt 1: linie ugięcia szyny w strefie przejściowej z obliczeń, a) strona północna,
b) strona południowa, v=60 km/h (wyniki pomiarów statycznych ugięć szyny oznaczono punktami)
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Rys. 7. Obiekt 2: linie ugięcia szyny w strefie przejściowej z obliczeń, a) strona północna,
b) strona południowa, v=60 km/h (wyniki pomiarów statycznych ugięć szyny oznaczono punktami)

Rys. 8. Obiekt 3: linie ugięcia szyny w strefie przejściowej z obliczeń, a) strona północna,
b) strona południowa, v=60 km/h (wyniki pomiarów statycznych ugięć szyny oznaczono punktami)

Rys. 9. Obiekt 4: linie ugięcia szyny w strefie przejściowej z obliczeń - strona północna,
V=60 km/h (wyniki pomiarów statycznych ugięć szyny oznaczono punktami)
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4.3. Obliczenia porównawcze - modele MRS oraz MES 2D i MES 3D
Do obliczeń porównawczych wykorzystano:
- opisany powyżej model MRS (pkt. 4.1), w którym zastosowano jeden zastępczy współczynnik podłoża szyny U = Uf = Ub (rys. 5),
- model MES 2D (rys. 12),
- model MES 3D (rys. 13).
Celem obliczeń porównawczych było sprawdzenie zasadności przyjętych założeń dotyczących toru oraz (a właściwie przede wszystkim) sprawdzenie wpływu założenia dotyczącego liniowości podłoża na ugięcia belki. W tym celu
wykorzystano model podłoża mający jeden parametr U, ale o zróżnicowanych
charakterystykach na docisk i na unoszenie szyny (rys. 10). Dane do obliczeń
porównawczych zestawiono w Tabeli 2. Obliczenie w modelach MES są quasistatyczne - w tym przypadku w modelu MRS przyjęto, że prędkość poruszającej
się siły wynosi 20 km/h.

Rys. 10. Model podłoża przyjęty do obliczeń: a) porównawczych MRS oraz MES 2D i MES 3D, w1(1),
w1(2) - ugięcia w strefie centralnej, U2(1), U2(2) - sztywności w strefie uniesienia szyny, x0liniowe - odległość
do miejsca zerowego przemieszczeń w modelu liniowym, b) porównania w modelu MRS przypadku
z podłożem liniowym oraz bi-liniowym ze wzmocnieniem - por. badania doświadczalne np. [3].

Tabela 2. Parametry nawierzchni do obliczeń z nieliniowym podłożem
Parametry

Sztywność zginania belki
Ciężar jednostkowy
Sztywność podłoża szyny
Współczynnik tłumienia

EI [MN . m2]
m [kG]
U [MPa]
c [kNs/m2]

Przypadki charakterystyki nawierzchni
Sztywność
Sztywność
Sztywność
podłoża szyny
w strefie unoszonej
w strefie unoszonej
(model liniowy)
(5- krotne osłabienie)
(10- krotne osłabienie)

6.42
326
30
100

6.42
326
6
100

6.42
326
3
100
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Rys.11. Porównanie ugięć szyny w modelach MRS oraz MES 2D i MES 3D przy więzach
niesymetrycznych (osłabienie w strefie unoszenia szyny 5-krotne i 10-krotne), różnice są niewidoczne
na rysunku w tej skali i wynoszą: dla maksimów=0.022 mm oraz dla podniesienia=0.009 mm

Rys.12. Model MES 2D

Rys. 13 a) Model MES 3D - sztywność podłoża podkładów została dobrana poprzez zastosowanie
elementów brzegowych na spodzie podkładów, b) układ odkształcony - z uwagi na symetrię pokazano
jedną stronę toru

Wpływ bi-liniowości współczynnika sztywności podłoża (rys.10 b) na rozkład
ugięć szyny pokazano na rys. 14, gdzie porównano maksymalne ugięcia dynamiczne pod poruszającą się osią o nacisku statycznym 100 kN i prędkości 100 km/h.
Przyjęto dwa modele podłoża:
a) liniowy o sztywności U=30 MPa,
b) bi-liniowy o sztywności początkowej równej Upocz=3 MPa (dla przemieszczeń mniejszych niż 0.7 mm), a dla przemieszczeń większych U=30 MPa.
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Rys. 14. Przykład obliczeniowy ilustrujący wpływ bi-liniowej charakterystyki podłoża
w stosunku do liniowej (Rys. 10 b)

Przyjęto jedną oś o parametrach sztywności zawieszenia, masach i tłumieniu
jak w Tabeli 1.
Pokazano obwiednię ugięć maksymalnych szyny w strefie przejściowej i na
obiekcie.
Różnice ugięć są mniejsze niż 0.19 mm.
6. Podsumowanie i wnioski końcowe
Wnioski odnośnie wykonawstwa
Wszystkie strefy przejściowe zabudowane na tym odcinku dają zadawalające
efekty. Świadczą o tym wysokie współczynniki sztywności uzyskane na odcinkach
badawczych oraz stosunkowo niewielkie różnice ugięć szyny pomiędzy nawierzchnią na obiekcie i po za nim. Najlepsze efekty uzyskano na odcinkach badawczych
przy obiekcie numer 1 (obiekt z korytem balastowym) ponieważ różnice sztywności podłoża i ugięcia szyny są najmniejsze, należy jednak brać pod uwagę fakt, iż
rodzaj nawierzchni na obiekcie i po za nim jest taki sam ze względu konstrukcji
przęsła tego wiaduktu, co ma niebagatelny wpływ na zniwelowanie wpływu „efektu progowego”.
Zaobserwowano efekt większej sztywności w strefach przejściowych niż na obiektach. Wystąpił on zarówno na obiekcie z korytem balastowym (mniej widoczny), ale
także (najbardziej) na obiektach z mostownicami. Wydaje się, że efekt ten należy
przypisać faktowi, że mostownice były nowe, „nieułożone” w siodełkach.
Jeśli chodzi o wpływ konstrukcji nasypu na sztywność (geokraty, płyta przejściowa), można zaobserwować znaczny wzrost sztywności układu nawierzchnia-podtorze w przypadku zastosowania geokrat, który jest znacznie większy niż
w przypadku zastosowania płyty przejściowej. W tym przypadku zastosowanie
geokrat spowodowało mniej płynną zmianę sztywności (jednakże nie jest to wniosek ogólny dotyczący zastosowania geokrat).
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Wnioski powyższe należy jednakże ograniczyć do pierwszego okresu pracy toru
i nasypów – tuż po remoncie. W celu określenia dalekosiężnych skutków należy
przeprowadzić analogiczne badania powtórnie w dalszych fazach eksploatacji linii.
Wnioski odnośnie pomiarów i obliczeń numerycznych
W artykule przedstawiono porównanie ugięć obliczonych i zmierzonych.
Można stwierdzić dobrą zgodność pomiarów w terenie z obliczeniami numerycznymi.
Co do wpływu bi-liniowej charakterystyki podłoża na ugięcia szyny można
stwierdzić, że wpływ ten uwidacznia się szczególnie przy sztywnej nawierzchni
(rys. 14) - w prezentowanych obliczeniach jest mniejszy niż 0.2 mm. Wpływ
asymetrii podłoża szyny (tzn. mniej sztywne na unoszenie, a bardziej sztywne
na docisk) jest znaczący dla powstawania dłuższych linii ugięcia szyny. Efekt ten
wymaga dalszych testów numerycznych.
Różnice wyników uzyskanych z modeli MRS oraz MES 2D i MES 3D są małe.
Na ogół, jeśli chodzi o ugięcia szyny są bliskie 0.02 mm lub mniejsze. Świadczy
to o dobrym przybliżeniu pracy toru rzeczywistego w tym zakresie, biorąc pod
uwagę także dobrą zgodność z pomiarami.
Koniecznym jest przeprowadzenie badań (tzn. pomiarów oraz analiz numerycznych) z większymi prędkościami pojazdów. Należy także uzupełnić analizę
linii ugięcia poprzez uwzględnienie prędkości oraz przyspieszeń szyn i podkładów.
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Streszczenie. Artykuł dotyczy zasad weryfikacji WE podsystemu Infrastruktura na etapie
budowy. Przedstawiono właściwości podlegające ocenie na tym etapie weryfikacji, a także opisano
przykładowe pomiary wykonywane przez Instytut Kolejnictwa. Dokonano oceny wyników pomiarów i scharakteryzowano niektóre błędy popełniane przez wykonawców robót.
Słowa kluczowe: weryfikacja WE, podsystem Infrastruktura, TSI, certyfikat pośredni

1. Weryfikacja WE podsystemu Infrastruktura
Weryfikacja WE podsystemu Infrastruktura jest procedurą, na mocy której
jednostka notyfikowana potwierdza certyfikatem weryfikacji WE podsystemu, że
jest on zgodny z:
- TSI Infrastruktura1 [1, 4], TSI PRM [2] oraz innymi przepisami, albo
- przepisami krajowymi [8].
Zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym [14] każda linia kolejowa w Polsce
powinna być oceniana według TSI Infrastruktura. Jednakże w artykule 25f określone są przypadki, w których do oceny podsystemu TSI się nie stosuje. Ostateczną
decyzję, czy dany podsystem może być oceniany wg przepisów krajowych podejmuje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.
Notyfikowana jednostka certyfikująca dokonuje weryfikacji WE podsystemu
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 Ustawy [14]. Na
wniosek zarządcy podsystemu, inwestora albo podmiotu zamawiającego, notyfikowana jednostka certyfikująca, na podstawie TSI Infrastruktura dokonuje weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei.
Zarządca podsystemu, inwestor albo podmiot zamawiający są obowiązani przekazać Prezesowi UTK informację o wszczęciu procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z jednostką notyfikowaną.
1 W dalszej części artykułu wyrażenie TSI Infrastruktura oznacza decyzje dotyczące zarówno kolei konwencjonalnej (TSI CR INF), jak i kolei dużej prędkości (TSI HS INF).
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Notyfikowana jednostka certyfikująca przeprowadza weryfikację WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu
kolei, obejmującą również interfejsy danego podsystemu z systemem, do którego zostaje on włączony na etapie:
1) projektowania,
2) budowy,
3) końcowych prób podsystemu
na podstawie informacji zawartych w TSI oraz w rejestrze infrastruktury.
Na wniosek zarządcy podsystemu, inwestora albo podmiotu zamawiającego,
po dokonaniu wstępnej pozytywnej oceny zgodności podsystemu, notyfikowana
jednostka certyfikująca wydaje pośredni certyfikat weryfikacji WE podsystemu
odpowiednio na etapie projektowania lub na etapie budowy.
Po dokonaniu pozytywnej końcowej oceny zgodności podsystemu notyfikowana jednostka certyfikująca wydaje certyfikat weryfikacji WE podsystemu, na
bazie którego zarządca podsystemu, inwestor albo podmiot zamawiający wystawia deklarację weryfikacji WE podsystemu, którą załącza do wniosku o zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji.
Do deklaracji weryfikacji WE podsystemu dołącza się dokumentację techniczną, za zebranie której jest odpowiedzialna notyfikowana jednostka certyfikująca. Zakres tej dokumentacji obejmuje w szczególności:
- dokumenty określające cechy charakterystyczne podsystemu, w tym:
a) dla infrastruktury: plany inżynieryjno-konstrukcyjne, protokoły odbioru prac ziemnych i uzbrojenia terenu, sprawozdania z testów i kontroli, o których mowa w TSI oraz przepisach wydanych na podstawie
art. 25t Ustawy [14],
b) dla innych podsystemów: ogólne i szczegółowe rysunki wykonawcze,
schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowania,
opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi
i utrzymania,
- wykaz składników interoperacyjności zawartych w podsystemie, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust. 1 Ustawy [14],
- kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika
interoperacyjności oraz kopie protokołów prób i badań przeprowadzonych
przez jednostki notyfikowane na podstawie specyfikacji technicznych,
- pośrednie deklaracje weryfikacji WE podsystemu wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
- certyfikat weryfikacji WE podsystemu wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.
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2. Wymagania techniczne dla podsystemów
W przypadku oceny podsystemu na zgodność z TSI Infrastruktura, należy
spełnić wymagania określone przede wszystkim w punkcie 4 odpowiedniej TSI.
Jednostka notyfikowana przeprowadza ocenę zgodności z wykorzystaniem tabeli
w załączniku B (w przypadku TSI HS INF jest to załącznik B1). Tabela ta wskazuje m.in. parametry, które powinny być sprawdzone przez jednostkę notyfikowaną
na etapie budowy, przed oddaniem do eksploatacji. I tak dla podsystemu infrastruktura kolei konwencjonalnej są to:
- skrajnia budowli,
- odległość między osiami torów,
- minimalny promień łuku poziomego,
- minimalny promień łuku pionowego,
- przechyłka,
- wskaźnik zmiany przechyłki,
- zamknięcia nastawcze,
- znaki kilometrażowe.
Dodatkowo, w przypadku zastosowania w rozpatrywanym podsystemie punktów eksploatacyjnych dla podróżnych, należy sprawdzić parametry określone
przez TSI PRM, w tym m.in.:
- wysokość peronu,
- szerokość peronu i krawędź peronu.
Konieczność sprawdzenia parametrów w trakcie budowy oznacza najczęściej
wykonanie odpowiednich pomiarów. Należy jednakże pamiętać, że wspomniane
tabele stanowią jedynie główny szkielet wymagań, które jednostka notyfikowana
sprawdza na etapie projektowania i budowy. Na etapie końcowym weryfikacji powinny być sprawdzone wszystkie parametry wyspecyfikowane w TSI Infrastruktura.
Niektóre z parametrów w TSI stanowią „punkt otwarty”. Oznacza to, że wymagania dotyczące takich parametrów zostały określone przez Ministra właściwego ds. transportu [8]. W TSI CR INF występują cztery parametry stanowiące
punkt otwarty. Są to:
- wartości graniczne hałasu i drgań oraz środki łagodzące,
- ekwiwalentna stożkowatość eksploatacyjna,
- skutki wiatrów bocznych,
- sztywność toru.
Rozporządzenie [8] stosuje się również w przypadku weryfikacji WE na podstawie przepisów krajowych, czyli w przypadku podsystemów, dla których nie stosuje
się TSI. Niestety, obecny stan prawny nie pozwala na weryfikację WE podsystemu
Infrastruktura na podstawie przepisów krajowych. Będzie to możliwe dopiero po
wdrożeniu do prawa krajowego zapisów dyrektywy 2011/18/WE [6].
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3. Moduły oceny zgodności
Procedura oceny zgodności i przydatności do użytku składników interoperacyjności jest przeprowadzana poprzez stosowanie odpowiednich modułów (tabele 1 i 2).
Tabela 1. Moduły oceny zgodności składników interoperacyjności (TSI HS INF)
Procedury

Szyna

E1 – wprowadzony na rynek UE przed
wejściem w życie TSI – składnik przyjęty(*)
E2 – wprowadzony na rynek UE po wejściu
w życie TSI – składnik przyjęty
N1 – wprowadzony na rynek UE przed
wejściem w życie TSI – składnik nowatorski
N2 – wprowadzony na rynek UE po wejściu
w życie TSI – składnik nowatorski

System
przytwierdzeń

Podkłady
Rozjazdy
i podrozjazdnice i skrzyżowania

A1 lub H1

A lub H1

B+D lub B+F
lub H1

B+D+V lub B+F+V lub H1+V
B+D+V lub B+F+V lub H2+V

(*) W przypadku wyrobów przyjętych, wprowadzonych na rynek przed opublikowaniem tej wersji niniejszej TSI, typ
taki uważa się za zatwierdzony i dlatego badanie typu (moduł B) nie jest konieczne. Producent może jednak wykazać,
że próby i weryfikację składników interoperacyjności, przeprowadzone dla poprzednich zastosowań w porównywalnych
warunkach, uważa się za pomyślnie zakończone i że są one zgodne z wymaganiami niniejszej TSI. W takim wypadku
oceny te zachowują swoją ważność dla nowego zastosowania. Jeżeli wykazanie, że dane rozwiązanie zostało w przeszłości
sprawdzone z wynikiem pozytywnym, nie jest możliwe, stosuje się procedurę E2.

Tabela 2. Moduły oceny zgodności składników interoperacyjności (TSI CR INF)
Procedury
Wprowadzony na rynek UE
przed wejściem w życie TSI
Wprowadzony na rynek UE
po wejściu w życie TSI

Szyna
CA lub CH
CCB+CD lub CB+CF
lub CH

System
przytwierdzeń

Podkłady

CA lub CH

W zakresie wymaganym przez moduły wymienione w tabelach 1 i 2, ocena
zgodności i przydatności do użytku składnika interoperacyjności jest wykonywana przez jednostkę notyfikowaną, w której producent lub jego upoważniony
przedstawiciel mający swą siedzibę na terytorium Wspólnoty złożył wniosek.
Przed wprowadzeniem składnika interoperacyjności na rynek, producent składnika interoperacyjności lub jego upoważniony przedstawiciel mający swą siedzibę
na terytorium Wspólnoty opracowuje deklarację zgodności WE lub deklarację
przydatności do użytku WE zgodnie z art. 13 ust. 1 i punktem 3 załącznika IV do
dyrektywy 2008/57/WE.
Zgodność lub przydatność do użytku każdego składnika interoperacyjności
ocenia się według trzech kryteriów:
- spójność z wymaganiami podsystemu,
- zgodność z innymi składnikami interoperacyjności i składnikami podsystemu, z którymi ma mieć planowane interfejsy,
- zgodność ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi.
Na żądanie podmiotu zamawiającego lub jego upoważnionego przedstawiciela
mającego swą siedzibę na terytorium Wspólnoty jednostka notyfikowana przeprowadza weryfikację WE podsystemu „Infrastruktura” zgodnie z art. 18 i załączni-

Weryfikacja podsystemu Infrastruktura na etapie budowy

295

kiem VI do dyrektywy 2008/57/WE i zgodnie z przepisami stosownych modułów
przedstawionych w tabeli 3.
Tabela 3. Moduły weryfikacji zgodności WE dla podsystemów
Symbol
SH2
SG

Nazwa
Pełny system zarządzania jakością ze sprawdzeniem projektu
Weryfikacja produkcji jednostkowej

Pełny opis modułów przedstawiony jest w Decyzji Komisji nr 2010/713/WE [3].
4. Składniki interoperacyjności oraz typy budowli
W podsystemie można stosować składniki interoperacyjności wprowadzone do
obrotu, tzn. takie, które przeszły pozytywnie proces oceny zgodności i na które
producent wystawił deklarację WE zgodności i dostarczył ją do Prezesa Urzędu
Transportu Kolejowego.
W związku z tym, że nie jest wymagane świadectwo dopuszczenia do eksploatacji dla składników interoperacyjności, w podsystemie Infrastruktura dokumentami wprowadzającymi do obrotu szyny, systemy przytwierdzeń oraz podkłady
(w systemie kolei dużych prędkości również rozjazdy i skrzyżowania) są deklaracje
WE zgodności. Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji są wydawane na typy
budowli, które minister właściwy ds. transportu określił w Rozporządzeniu [9].
Brak deklaracji zgodności WE dotyczących składników interoperacyjności stanowi utrudnienie przy weryfikacji podsystemu, lecz nie czyni jej niemożliwą, ponieważ składniki interoperacyjności nieposiadające deklaracji zgodności WE lub
deklaracji przydatności do użytku WE, mogą na ograniczony okres czasu, zwany
„okresem przejściowym”, zostać włączone do podsystemów na zasadzie wyjątku,
pod warunkiem, że są spełnione określone postanowienia formalne, które przytoczono poniżej.
Okres przejściowy rozpoczyna się z chwilą wejścia w życie TSI i trwa sześć
(TSI HS INF) lub dziesięć lat (TSI CR INF). W związku z tym, że TSI HS INF
stosuje się od 1 lipca 2008 r., okres przejściowy trwa do 1 lipca 2014 r., natomiast
TSI CR INF stosuje się od 1 czerwca 2011 r., co oznacza że okres przejściowy trwa
do 1 czerwca 2021 r.
Po zakończeniu okresu przejściowego, składniki interoperacyjności przed włączeniem w podsystem zostaną objęte wymogiem posiadania deklaracji zgodności
WE i/lub deklaracji przydatności do użytku WE. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy
podsystem został zweryfikowany w trakcie trwania okresu przejściowego. W takim przypadku po zakończeniu okresu przejściowego:
- aż do modernizacji, odnowienia lub wymiany podsystemu i
- na odpowiedzialność jednostki, która wystawiła deklarację weryfikacji WE
tego podsystemu,
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te składniki interoperacyjności, które nie otrzymały deklaracji zgodności WE i/
lub deklaracji przydatności do użytku WE i są tego samego typu oraz zostały zbudowane przez tego samego producenta, mogą w dalszym ciągu być używane do
wymian związanych z utrzymaniem.
Wystawianie przez jednostkę notyfikowaną świadectwa zgodności dla podsystemu w sytuacji, gdy niektóre składniki interoperacyjności włączone w podsystem
nie są objęte stosowną deklaracją zgodności WE i/lub deklaracją przydatności do
użytku WE jest dopuszczalne, jeżeli spełnione są trzy następujące kryteria:
- zgodność tego podsystemu z wymaganiami określonymi w TSI została
sprawdzona przez jednostkę notyfikowaną i
- w wyniku dokonania dodatkowej oceny jednostka notyfikowana potwierdza, że zgodność i/lub przydatność do użytku tych składników interoperacyjności jest zgodna z wymaganiami, oraz
- składników interoperacyjności, które nie są objęte stosowną deklaracją
zgodności WE i/lub deklaracją przydatności do użytku WE, używano
w podsystemie eksploatowanym jeszcze przed wejściem w życie niniejszej
TSI w co najmniej jednym państwie członkowskim.
Dla składników interoperacyjności ocenianych w ten sposób deklaracji zgodności WE i/lub deklaracji przydatności do użytku WE się nie sporządza.
Świadectwo zgodności podsystemu wskazuje jednoznacznie, które składniki
interoperacyjności zostały ocenione przez jednostkę notyfikowaną w charakterze
części weryfikowanego podsystemu.
Deklaracja weryfikacji podsystemu WE jednoznacznie:
- wskazuje, które składniki interoperacyjności oceniono jako część danego
podsystemu,
- potwierdza, że dany podsystem zawiera składniki interoperacyjności identyczne z tymi, które zweryfikowano jako część podsystemu,
- podaje przyczynę, dla której producent nie dostarczył deklaracji zgodności
WE i/lub deklaracji przydatności do użytku WE dla tych składników interoperacyjności przed ich włączeniem do podsystemu.
W trakcie okresu przejściowego państwa członkowskie:
- monitorują liczbę i rodzaj składników interoperacyjności wprowadzonych
na rynek we własnych granicach,
- gwarantują, że tam, gdzie jakiś podsystem zostaje przedstawiony do zatwierdzenia, zostaną określone przyczyny, dla których producent nie otrzymał świadectwa dla składnika interoperacyjności,
- powiadomią Komisję i pozostałe państwa członkowskie o szczegółach dotyczących niecertyfikowanego składnika interoperacyjności i o przyczynach
braku świadectwa.
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5. Doskonalenie działań związanych z oceną zgodności
Wśród wielu błędnych przekonań na temat zasad wprowadzania do obrotu
składników interoperacyjności, najbardziej nieuzasadniona jest teza, że aby wystawić deklarację WE zgodności, producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien uzyskać certyfikat jednostki notyfikowanej. Otóż jeżeli TSI Infrastruktura
przewiduje zastosowanie modułu A lub CA dla danego składnika, ocena zgodności
nie przewiduje udziału jednostki certyfikującej. Należy tu z całą stanowczością
potwierdzić, że moduł oceny zgodności wybiera producent lub jego upoważniony
przedstawiciel. Żądanie certyfikatu od producentów składników interoperacyjności jest nieuprawnionym stawianiem barier rynkowych. Praktyka ta jest niezgodna
zarówno z prawem UE, jak i Ustawą o transporcie kolejowym [14], której art. 25
cc, pkt. 3 brzmi „W celu wydania deklaracji WE zgodności lub przydatności do
stosowania składnika interoperacyjności stosuje się przepisy określone w TSI”.
Często zapomina się również, że ocena zgodności składników interoperacyjności jest wykonywana przed wprowadzeniem składnika do obrotu. Nie jest zatem
możliwe wystawienie deklaracji WE zgodności na składnik interoperacyjności,
który jest zabudowany i eksploatowany. Składniki interoperacyjności nie posiadające deklaracji WE, są włączane w podsystem według zasad przedstawionych
w TSI Infrastruktura, o których jest mowa również w niniejszym artykule.
W projektowaniu i weryfikacji WE podsystemu Infrastruktura należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 5.1 TSI INF dla kolei konwencjonalnej, elementy nawierzchni bezpodsypkowej nie stanowią składników interoperacyjności i nie wymagają certyfikacji na zgodność z TSI ani deklaracji WE. Elementy nawierzchni
bezpodsypkowej stanowią składniki interoperacyjności wyłącznie w systemie kolei
dużych prędkości.
6. Zadania wykonawców robót w podsystemie Infrastruktura
Parametry dla podsystemu Infrastruktura sformułowane w TSI INF oraz
TSI PRM często stanowią uszczegółowienie wymagań stosowanych dotychczas
na podstawie różnych przepisów, w tym przepisów techniczno - budowlanych.
Weryfikacja WE na etapie budowy wiąże się nie tylko ze sprawdzeniem ogólnych
rozwiązań przewidzianych na etapie projektu, ale również, w niektórych przypadkach, polega na skontrolowaniu jakości wykonanych robót.
Na przykład w zakresie wykonania peronów w punkcie 4.1.2.18.1 TSI PRM,
dotyczącego wysokości peronu możemy przeczytać następujący zapis: „Dla peronów w sieci kolei konwencjonalnych dozwolone są dwie wartości nominalne wysokości peronu: 550 mm oraz 760 mm powyżej powierzchni tocznej szyn. Zakres
tolerancji dla tych wymiarów wynosi – 35 mm/+0 mm.” W punkcie 4.1.2.18.2
podano natomiast tolerancję Tq dla ustawienia krawędzi peronu lub ich utrzymania zawierającą się w granicach od 0 do 50 mm.
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Przy obecnych możliwościach pomiarowych wyżej podane tolerancje ustawienia krawędzi peronu nie powinny spędzać snu z powiek wykonawców robót, jednakże trzeba przyznać, że przy nieodpowiedniej organizacji pracy, wykonanie peronu z taką dokładnością może czasami nastręczać kłopotów. Dodatkowym utrudnieniem może być lokalizacji peronu w łuku z przechyłką. Obrys skrajni przedstawiony na rysunku 1 przedstawia przypadek niewłaściwie wykonanego peronu.
Zgodnie z wymaganiami odległość od osi toru powinna zawierać się w przedziale
1725÷1775 mm (w tym przypadku odległość nominalna wynosi 1725 mm),
a wysokość peronu powinna wynosić od 515 do 550 mm. Pomiar wykonano toromierzem samorejestrującym wyposażonym w dalmierz laserowy.

Rys. 1. Punkt kolizyjny skrajni związany z niewłaściwą zabudową peronu

Inne zagadnienie, które może umknąć uwadze w ferworze walki z terminowym
wykonaniem prac, jest szerokość międzytorza. Jeżeli przyjmiemy, że szerokość
skrajni na szlaku wynosi 4,00 m, to każda szerokość międzytorza poniżej tej wartości oznaczać będzie przekroczenie skrajni. Na rysunku 2 przedstawiono wykres
szerokości międzytorza linii dwutorowej z widocznymi przekroczeniami skrajni.

Rys. 2. Punkty kolizyjne skrajni związane z niewłaściwą szerokością międzytorza
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7. Podsumowanie
Techniczne Specyfikacje dla Interoperacyjności powinny stanowić punkt wyjścia do określenia wymagań związanych z realizacją inwestycji kolejowych. Oprócz
zagadnień związanych z projektowaniem, zawartych jest tam szereg wymagań dotyczących jakości robót nawierzchniowych, które w dotychczas stosowanych przepisach prawnych nie zawsze były wyspecyfikowane. Oznacza to konieczność wnikliwej analizy, którą powinny prowadzić osoby zajmujące się na co dzień budową
i modernizacją linii kolejowych na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
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Streszczenie. Jednym z istotnych problemów przy modernizacji dróg kolejowych jest zaprojektowanie nowych układów geometrycznych torów, które będą spełniały założone parametry eksploatacyjne. Najczęściej jest to związane ze zwiększeniem prędkości jazdy pociągów, co w konsekwencji
prowadzi do zmiany promienia łuku kołowego i wydłużenia krzywych przejściowych. W artykule
przedstawiono algorytmy obliczeń wielkości przesunięć osi toru kolejowego dla różnych układów
geometrycznych. Szczegółowo omówiono przypadek przejścia z łuku kołowego i parabolicznego na
łuk kołowy z symetrycznymi krzywymi przejściowymi. Przedstawiono przykład zastosowania programu MUGO do obliczeń przesunięć osi toru dla wybranych rozwiązań.
Słowa kluczowe: drogi kolejowe, układy geometryczne torów, modernizacja torów kolejowych

1. Wprowadzenie
Pojęcie terminu modernizacja (fr. modernisation) Słownik Języka Polskiego [16]
definiuje jako proces unowocześniania lub uwspółcześnienia. Według Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego 2008/57/WE [2] oraz Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności dla podsystemu „Infrastruktura” [4], modernizację linii kolejowych
należy rozumieć jako większe prace modyfikacyjne prowadzone w danym podsystemie lub jego części, których celem jest poprawienie całkowitych osiągów podsystemu. Modernizacja zatem ma na celu poprawę parametrów użytkowych obiektu
w stosunku do dotychczasowych wartości.
W przypadku drogi kolejowej, poprzez inwestycje modernizacyjne rozumie się
wykonanie robót, mających na celu uzyskanie podwyższonych (założonych w projekcie) parametrów techniczno-eksploatacyjnych, poprzez zmianę układu geometrycznego toru, w połączeniu z możliwością wymiany podstawowych elementów
konstrukcyjnych [1,11,12].
Głównym zadaniem modernizacji jest zaprojektowanie takiego układu geometrycznego toru, który będzie spełniał założone parametry techniczno-eksploatacyjne,
1 Wkład procentowy poszczególnych auorów: Szwaczkiewicz K. 75%, Kędra Z. 25%
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a w szczególności kryterium maksymalnej prędkości jazdy pociągów. Projekt modernizacji powinien zatem uwzględniać dotychczasowy układ geometryczny toru, stan
istniejącej infrastruktury, jak również aspekty ekonomiczne przebudowy [5, 6, 7].
W wyniku modernizacji następuje przesunięcie osi toru, a w zależności od wielkości tego przesunięcia możemy mówić o regulacji lub przebudowie układu torowego
[9, 10]. Wartość przesunięcia ma również istotne znaczenie z uwagi na wielkość robót ziemnych, a tym samym koszty przebudowy. Należy poszukiwać takich rozwiązań projektowych, w których wartość przesunięcia osi toru pozwala na zachowanie
istniejących nasypów lub przekopów przy założonej zwiększonej prędkości [5, 6, 7].
Na obecnym etapie budowy algorytmów obliczeń przesunięć osi toru przy modernizacji przyjęto dwa podstawowe założenia. Po pierwsze kąt zwrotu trasy dla
układu istniejącego i projektowanego jest taki sam, a pomiędzy dwiema stycznymi przebiega łuk kołowy, koszowy lub paraboliczny. Nowy układ geometryczny
składa się z łuku kołowego i symetrycznych krzywych przejściowych w postaci
paraboli trzeciego stopnia.
Na podstawie przyjętych algorytmów przesunięć osi toru opracowany został program MUGO (akronim od Modernizacja Układów Geometrycznych tOru) wspomagający proces obliczeń, którego podstawowe moduły przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Podstawowe moduły programu MUGO

Na obecnym etapie prac oprogramowano moduł obliczania przesunięcia osi
toru między układem istniejącym i projektowanym oraz moduł obliczania współrzędnych dowolnego układu geometrycznego [15]. W pracach [6, 7,13-15] przedstawione zostały algorytmy obliczeń przesunięć osi toru dla układu geometrycznego składającego się z łuku kołowego i krzywych przejściowych, w którym zaprojektowano wydłużenie krzywych przejściowych i zwiększenie promienia łuku.
Projektowanie nowego układu geometrycznego w przypadku układu złożonego
z łuków koszowych przedstawia praca [8].
W artykule omówiono algorytmy obliczeń przesunięć osi toru dla układów
istniejących w postaci łuków parabolicznych i kołowych.
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2. Charakterystyka stosowanych modeli
W celu obliczenia wartości przesunięć osi toru projektowanego układu geometrycznego względem istniejącego, układy zostały podzielone na strefy, które
związane są z punktami głównymi łuku (początek, środek i koniec) oraz krzywych
przejściowych (początek i koniec). Takie podejście pozwala na uproszczenie obliczeń i wyodrębnienie sześciu różnych algorytmów, nazwanych modelami.
Na rysunku 2 przedstawiony został podział na strefy i odpowiadające im modele dla układów geometrycznych składających się z łuków kołowych i symetrycznych krzywych przejściowych [6, 7]. Istniejący łuk kołowy opisany został punktami B,C (odpowiednio początek i koniec łuku), a krzywe przejściowe punktami A,B
i D,C (odpowiednio początek i koniec krzywej przejściowej). Projektowany układ
został opisany przez punkty 0,K (krzywa przejściowa), K,M (łuk kołowy) i N,M
(krzywa przejściowa). Początek układu współrzędnych znajduje się w punkcie 0 (tj.
w początku projektowanej krzywej przejściowej), a oś odciętych jest styczną dwóch
układów geometrycznych.
Obliczenia przesunięć projektowanej osi toru względem układu istniejącego
wykonywane są według następujących modeli:
LM - nazwany od długości projektowanej krzywej przejściowej LM. Obejmuje
obliczenia przesunięć od punktu początkowego 0 do punktu A lub końca
projektowanej krzywej przejściowej (punkt K). Na rysunku 2 model LM
ma zastosowanie w przedziale odciętych (0;xA>, w którym obliczane są
wartości rzędnych z dowolnym krokiem.

Rys. 2. Podział układu geometrycznego na strefy i odpowiadające im modele
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LM-L – obejmuje strefę obliczeń od punktu A (początek istniejącej krzywej
przejściowej - L) do punktu K (koniec projektowanej krzywej przejściowej – LM), a zatem mieści się w przedziale odciętych (xA;xK>. Wartość
przesunięcia w tym modelu jest różnicą rzędnych krzywej przejściowej projektowanej i istniejącej (rys. 2).
RM-L – model ten obejmuje strefę obliczeń od punktu K (początek nowego
łuku o promieniu RM) do punktu B (koniec istniejącej krzywej przejściowej o długości L) i mieści się w przedziale odciętych (xK;xB>. Na rysunku
2 przedstawiono strefę obejmującą obliczenia według tego modelu.
RM-R – obejmuje strefę od punktu B (początek istniejącego łuku) do środka
łuków kołowych (rys. 2). Obliczenia przesunięć nowego łuku o promieniu RM względem łuku istniejącego o promieniu R są wyznaczane wzdłuż
istniejącego promienia łuku, w przedziale odciętych (xB ;xS>.
RM – wykorzystywany jest przy modernizacji łuków kołowych (rys. 3) i koszowych, a obejmuje strefę od punktu K (początek łuku projektowanego) do
punktu A (początek łuku istniejącego) w przedziale odciętych (xK;xA>.
Moduł ten pozwala obliczyć przesunięcie osi projektowanego łuku o promieniu RM względem stycznej.
LM-R – stosowany przy obliczeniach przesunięć projektowanej krzywej przejściowej o długości LM względem istniejącego łuku kołowego o promieniu
R (rys. 4) w przedziale odciętych (xB ;xK>.

Rys. 3. Strefa obliczeń w modelu RM

Obliczanie przesunięć osi toru przy modernizacji układów...

305

Rys. 4. Strefa obliczeń w modelu LM-R

Przedstawione modele do obliczania przesunięć osi toru projektowanego układu geometrycznego względem układu istniejącego, pozwalają na analizę wariantów modernizacji trasy i wybór najlepszego rozwiązania. W zależności od rodzaju
istniejącego układu geometrycznego, a w szczególności długości krzywych przejściowych i promienia łuku stosowane są wybrane modele obliczeniowe. Proces
doboru modeli odbywa się automatycznie w opracowanym programie, co znacznie
skraca czas obliczeń i pozwala na analizowanie większej liczby rozwiązań dopuszczalnych.
Dobór modeli i algorytmy obliczeniowe dla układów, w których wydłużono
krzywą przejściową i zwiększono promień łuku został przedstawiony w pracach
[6, 7], a zastosowanie programu MUGO dla tych przypadków w pracach [13-15].
W przypadku modernizacji łuków koszowych bez krzywych przejściowych do
układu geometrycznego składającego się z łuku kołowego i symetrycznych krzywych przejściowych mogą wystąpić modele LM, RM, LM-R, RM-R, a rozwiązanie
tego przypadku zostało przedstawione w pracy [8].
3. Łuk paraboliczny
Opracowany algorytm dotyczy istniejącego układu geometrycznego w postaci łuku parabolicznego złożonego z dwóch krzywych przejściowych o długości L
i promienia R. Modernizację takiego układu (poprzez zwiększenie prędkości) moż-
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na uzyskać projektując w tym miejscu nowy łuk kołowy o promieniu RM z symetrycznymi krzywymi przejściowymi o długości LM.
Do obliczenia przesunięć osi toru wykorzystywane są cztery modele:
LM - przesunięcia projektowanej krzywej przejściowej względem osi odciętych
(odcinka toru prostego),
RM-L - przesunięcia projektowanego łuku o promieniu RM względem istniejącej krzywej przejściowej o długości L,
RM - przesunięcia projektowanego łuku o promieniu RM względem osi odciętych,
LM-L - przesunięcia projektowanej krzywej przejściowej LM względem istniejącej krzywej L.
W praktyce obliczenia mogą być wykonane według dwóch wariantów obliczeń. Wariant pierwszy wystąpi wówczas, gdy odcięta punktu K (koniec projektowanej krzywej przejściowej) jest krótsza od odciętej punktu A (początku krzywej
istniejącej). Wówczas obliczenia wykonywane zostaną według trzech modeli: LM,
RM, RM-L. Wariant drugi obejmuje przypadki, gdy odcięta punktu K jest dłuższa
od odciętej punktu A. Wówczas obliczenia wykonywane zostaną według modeli:
LM, LM-L, RM-L (rys. 5).
W pierwszej kolejności należy obliczyć wartości odciętych, od których zależy
podział układu geometrycznego na strefy obliczeniowe, gdzie zastosowane zostaną
odpowiednie modele.
Wartość odciętej w punkcie A (odcinek OA) można obliczyć z zależności
(rys. 5):
(1)
gdzie:
T0M – długość stycznej układu projektowanego,
T0ip – długość stycznej układu istniejącego.
Styczną główną układu projektowanego TOM opisuje zależność:
gdzie:
RM - promień projektowanego łuku [m],
nM - przesunięcie łuku do wewnątrz [m],
xM - kąt nachylenia stycznej
w - kąt zwrotu trasy [o].

do krzywej

(2)
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Rys. 5. Schemat istniejącego łuku parabolicznego i projektowanego łuku
z krzywymi przejściowymi - Wariant 2

Przesunięcie łuku do wewnątrz obliczamy z wyrażenia:
gdzie:
ykM - rzędna końca krzywej przejściowej

(3)

,

LM - długość projektowanej krzywej przejściowej.
Styczną główną istniejącego łuku parabolicznego można wyznaczyć za pomocą
wyrażenia:
(4)
gdzie:
R - promień łuku parabolicznego [m],
L - długość istniejącej krzywej przejściowej [m].
Odciętą punktu K (końca projektowanej krzywej przejściowej) wyznacza się
z zależności:
x K = LM
(5)
W opisywanym przypadku występuje symetria układu. Przesunięcia osi toru są
więc obliczane do punktu S, który wyznacza środek łuku o promieniu RM. Odcięta
punktu S wyznaczana jest za pomocą wyrażenia:
(6)

308

Szwaczkiewicz K., Kędra Z.

4. Łuk kołowy
W przypadku istniejącego układu geometrycznego, w którym występuje tylko
łuk kołowy o promieniu R bez krzywych przejściowych, modernizacja będzie wymagała zaprojektowania nowego łuku kołowego o promieniu RM z symetrycznymi
krzywymi przejściowymi o długości LM.
Do obliczeń przesunięć osi toru projektowanego układu względem układu istniejącego wykorzystuje się cztery modele: LM, LM-R, RM i RMR, a w zależności
od położenia punktów A i K mogą wystąpić dwa warianty rozwiązania. Pierwszy
z nich będzie miał miejsce, gdy odcięta punktu K (końca projektowanej krzywej
przejściowej) jest krótsza od odciętej punktu A (początek łuku kołowego – rys. 6).
Wówczas obliczenia wykonywane zostaną według modeli: LM, RM i RM-R. Wariant drugi obejmuje przypadki, gdy odcięta punktu K jest dłuższa od odciętej
punktu A, a obliczenia wykonywane będą według modeli: LM, LM-R i RM-R.

Rys. 6. Schemat istniejącego łuku kołowego i projektowanego łuku kołowego
z krzywymi przejściowymi - Wariant 1

Wartość odciętej punktu A (odcinek OA) wyznaczana jest z zależności (rys. 6):
(7)
gdzie:
T0M - styczna układu projektowanego opisana wyrażeniem (2),
T0ik - styczna istniejącego łuku kołowego [m].
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Długość stycznej istniejącego łuku kołowego można wyznaczyć korzystając
z zależności:
(8)
gdzie:
R - promień istniejącego łuku kołowego [m],
w - kąt zwrotu trasy [o].
Długość odciętej xK (końca krzywej przejściowej) wyznaczana jest z zależności
(5), natomiast długość odciętej xS z wyrażenia (6).
5. Przykład zastosowania programu MUGO
Istniejący układ geometryczny to łuk paraboliczny o długości krzywych przejściowych L = 129,436 m, promieniu R = 800 m i kącie zwrotu trasy w = 9,25o,
gdzie maksymalna prędkość jazdy pociągów wynosi V = 120 km/h.
Zaprojektowane zostały trzy nowe układu geometryczne składające się z łuku
kołowego o promieniu RM z symetrycznymi krzywymi przejściowymi o długości
LM (tabela 1).
Tabela 1. Parametry nowych układów geometrycznych i maksymalne przesunięcie osi toru
Nr układu
I
II
III

RM [m]
1450
1700
3000

LM [m]
140
180
140

Vmax [km/h]
160
170
170

wmax [m]
1,816
2,861
6,587

Do obliczeń przesunięcia osi toru projektowanego układu geometrycznego
względem układu istniejącego wykorzystano program komputerowy MUGO. Po
uruchomieniu aplikacji użytkownik wybiera opcje modernizacji układu geometrycznego i wprowadza dane (rys. 7). Program oblicza wartości przesunięcia osi
toru z wybranym krokiem, a wyniki podawane są w tablicy (rys. 8).

Rys. 7. Okno wprowadzania danych i obliczeń
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Rys. 8. Okno z wartościami przesunięć osi toru

Przykład drugi dotyczy istniejący układ geometryczny w postaci łuku kołowego o promieniu R = 800 m i kącie zwrotu trasy w = 9,25o, gdzie maksymalna
prędkość jazdy pociągów wynosi V = 60 km/h.
Zaprojektowane zostały dwa nowe układu geometryczne składające się z łuku
kołowego o promieniu RM z symetrycznymi krzywymi przejściowymi o długości
LM (tabela 2).
Tabela 2. Parametry nowych układów geometrycznych i maksymalne przesunięcie osi toru
Nr układu
I
II

RM [m]
950
1450

LM [m]
100
140

Vmax [km/h]
120
160

wmax [m]
0,938
2,698

Do obliczeń przesunięcia osi toru projektowanego układu geometrycznego
względem układu istniejącego wykorzystano program komputerowy MUGO. Po
uruchomieniu aplikacji użytkownik wprowadza dane (rys. 9), a obliczone wartości
przesunięcia osi toru z wybranym krokiem podawane są w tablicy (rys. 10).

Rys. 9. Okno wprowadzania danych i obliczeń
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Rys. 10. Okno z wartościami przesunięć osi toru

6. Wnioski
Na obecnym etapie prac program MUGO pozwala wyznaczyć wartości przesunięć osi toru względem układu istniejącego w postaci łuków kołowych, parabolicznych, koszowych i kołowych z krzywymi przejściowymi.
Obliczone wartości przesunięć pozwalają na analizę możliwości modernizacyjnych rozpatrywanej linii kolejowej, a w ramach tej analizy podejmowane będą
decyzje o konieczności przeprojektowywania położenia konstrukcji podtorza (nasypów, przekopów).
Dalszy kierunek prac będzie dotyczył optymalizacji projektowanych układów
geometrycznych z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, z jednoczesnym
uwzględnieniem kosztów wykonania przebudowy i eksploatacji (np. zużycia szyn).
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Streszczenie. Nieustanny rozwój techniczny powoduje nienadążanie regulacji prawnych za
możliwościami pomiarowymi. Z tego powodu kontrola, a w razie potrzeby aktualizacja istniejących przepisów powinna następować regularnie. Podstawową instrukcją geodezyjną dla obszarów
kolejowych jest D-19 z 2000r. W zakresie osnów geodezyjnych na obszarach kolejowych najaktualniejszy jest standard techniczny Ig-7 PKP PLK S.A z 2012r. W pracy przedstawiono problematykę zakładania, pomiarów i obliczeń współrzędnych punktów kolejowej osnowy geodezyjnej.
Odniesiono się do przepisów, głównie branżowych, pod kątem własnego doświadczenia w realizacji
takich pomiarów, które nie zawsze pokrywa się z zapisami przepisów, a zostało pozytywnie zweryfikowanego przez wykonawców robót. Przedstawiono również możliwe problemy z prawidłową
oceną jakości pomiarów na przykładzie przeprowadzonego pomiaru kontrolnego na odcinku modernizowanej linii kolejowej.
Słowa kluczowe: kolejowa osnowa geodezyjna, kolejowa osnowa specjalna, znaki regulacji
osi toru, Ig-7

1. Wprowadzenie
Rozwój urządzeń i instrumentów, technik i technologii pomiarowych wymusza
aktualizację przepisów regulujących realizację pomiarów geodezyjnych także na
obszarach kolejowych, aby umożliwić formalne stosowanie ekonomicznych i aktualnych rozwiązań technologicznych. Należy przy tym zachować rozwagę, aby dopuszczone do stosowania rozwiązania techniczne i pomiarowe dawały wyniki również wystarczająco dokładne i niezawodne, gdyż dążenia wykonawcy będą zawsze
zmierzały do realizacji pomiaru najtańszego, który często może nie spełniać wymogów jakościowych stawianych wynikom pomiarów na obszarach kolejowych.
Jednym z kroków w kierunku nowoczesnych rozwiązań w geodezji kolejowej było
ustalenie wzorca znaku regulacji osi toru w wytycznych PKP PLK S.A. Ig-6 [3]
wraz z uzgodnieniem dostaw słupów trakcji elektrycznej z fabrycznie wykonywanymi otworami do montażu nowych znaków regulacji osi toru bez uszkadzania
warstwy antykorozyjnej słupów.
Podstawową instrukcją branżową dla pomiarów geodezyjnych na obszarach
kolejowych jest instrukcja D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej” [5]. Nadal jednak trwają prace nad jej aktualizacją. Ma to być
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opracowanie regulujące znacznie szerszy zakres zagadnień geodezyjnych, niż wersja poprzednia.
Liczne prace modernizacyjne, których podstawą jest osnowa geodezyjna, wpłynęły na konieczność pilnego opracowania standardu pomiarów dla wykonawców
pomiarów geodezyjnych. W 2012 roku ukazał się więc standard techniczny Ig-7
[4], określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru. Standard dotyczy wyłącznie linii zelektryfikowanych.
Pewną „nowością” w geodezji są pomiary satelitarne. Ich stosowanie do wyznaczania pozycji punktów w zastosowaniach cywilnych w Polsce miało początek
w latach 90-tych ubiegłego wieku. Były to w zasadzie wyłącznie pomiary realizowane metodą statyczną. Od tego czasu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój satelitarnych technik pomiarowych, głównie w czasie rzeczywistym. Jak do tej pory
pomiary satelitarne doczekały się jedynie zaleceń sformułowanych przez GUGiK
w 2011r. [2]. W standardzie technicznym Ig-7 sformułowano również wymagania
stawiane pomiarom satelitarnym na obszarach kolejowych, choć w znacznie węższym zakresie niż w opracowaniu GUGiK, ale z odwołaniami do innych przepisów.
W pracy przedstawiono treść bazującą na doświadczeniu w wyznaczaniu współrzędnych punktów kolejowej osnowy geodezyjnej w zestawieniu z obowiązującymi
przepisami, wymienionymi powyżej oraz z przykładem kontroli osnowy na 2,7 km
odcinku modernizowanej linii kolejowej.
2. Jakość wyników pomiarów geodezyjnych
Oczywistą funkcją uregulowań prawnych jest niedopuszczenie do stosowania
rozwiązań pomiarowo-obliczeniowych niepozwalających na uzyskiwanie wyników
dokładnych i pewnych (niezawodnych). Mają one być pomocną wskazówką dla
wykonawców robót geodezyjnych w kwestii wymagań dla efektów ich pracy tak,
aby spełniały specyficzne wymagania branżowe.
Problematyka jakości wyników pomiarów geodezyjnych wiąże się z pojęciami
precyzji, dokładności oraz niezawodności. Precyzja samego pomiaru i jego wyników jest parametrem, który geodeta może kontrolować bezpośrednio w trakcie
powtarzanych pomiarów. Miarą precyzji jest odchylenie standardowe, mówiące
o rozproszeniu wyników pomiarów wokół średniej z nich. Jest ono parametrem
jakości najczęściej obliczanym przez instrumenty geodezyjne. Bardzo często nie
jest to jednak parametr niezawodny. Jest to szczególnie częste w przypadku pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym, ale nie tylko. Przykładem są wyniki
pomiaru kontrolnego osnowy odcinka linii kolejowej zamieszczone w kolejnym
punkcie.
Istotnym parametrem jakości wyników pomiarów jest ich dokładność, czyli
bliskość wokół wartości prawdziwej. Wartość prawdziwa nigdy nie jest znana i jest
to podstawowy problem w ocenie jakości wyników pomiarów. W opisanym poni-
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żej przykładzie (kolejny rozdział) dokładność określano wykonując pomiary instrumentami praktycznie najdokładniejszymi ze stosowanych w geodezji.
Parametrem, który zawsze idzie w parze z dokładnością wyników pomiarów,
a nie zawsze z ich precyzją, jest niezawodność [1]. Pojęcie niezawodności związane
jest z możliwością wykrywania błędów grubych i implikuje możliwość poprawnej
oceny dokładności wyników pomiarów. Niezawodność może być określona jako
zdolność do wykrycia obserwacji obarczonych błędem grubym lub systematycznym oraz estymacji wpływu nie wykrytych błędów grubych i systematycznych na
estymowane wielkości. Podane określenie niezawodności ujmuje dwa aspekty tego
pojęcia, odnoszące się odpowiednio do niezawodności wewnętrznej i niezawodności zewnętrznej.
Niezawodność wewnętrzna jest określona przez minimalny wykrywany błąd
gruby i/lub systematyczny. Duża wartość minimalnego wykrywanego błędu wskazuje na małą możliwość kontroli obserwacji lub współrzędnych, dlatego im większa wartość minimalnego wykrywanego błędu, tym mniejsza niezawodność sieci.
Niezawodność zewnętrzna jest miarą zaburzenia (wielkości błędu), które może
zostać wprowadzone do wyrównanych współrzędnych punktów w wyniku niewykrytych błędów grubych lub systematycznych. Jest ona wyrażana przez parametr
BNR (Bias to Noise Ratio). Parametr BNR może być interpretowany jako stosunek między niezawodnością i precyzją.
Analizę funkcjonowania teorii niezawodności W.Baardy [1] na prostym do interpretacji przykładzie zaprezentowano w [8].
Pojęcia precyzji, dokładności i niezawodności dotyczą wszelkiego rodzaju pomiarów geodezyjnych. Jednakże ze względu na specyfikę różnego typu pomiarów geodezyjnych będą one miały zróżnicowane znaczenie w zakresie możliwości
prawidłowej oceny jakości wyników. Z tego powodu pomiary geodezyjne osnów
kolejowych możemy podzielić na:
A. naziemne
a) niwelacyjne,
b) tachymetryczne,
B. satelitarne
a) opracowywane w post-processingu (praktycznie pomiary statyczne),
b) opracowywane w czasie rzeczywistym (RTK GPS oraz RTN).
Najmniej problemów z jakością wyników pomiarów dostarczają pomiary niwelacyjne. Wystarczy sprzęt odpowiedniej klasy i dbałość o dostosowanie długości
celowych do warunków pomiaru. Pomiary tachymetryczne są bardziej wymagające, co wiąże sie między innymi z częstą koniecznością lokalizacji stanowisk blisko
toru na liniach eksploatowanych, trudną topografią terenu, a w przypadku dni słonecznych z bardzo silną wibracją powietrza. Największe trudności z oceną jakości
wyników pomiarów występują w przypadku pomiarów satelitarnych, szczególnie
realizowanych w czasie rzeczywistym.
W przypadku pomiarów tachymetrycznych kolejowych osnów geodezyjnych
celowa instrumentu przebiega zazwyczaj w prawie jednorodnej atmosferze na całej, wynoszącej do kilkuset metrów długości. Wpływ warunków pomiaru na jego
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wynik uwzględniany jest poprzez współczynnik refrakcji oraz poprawkę atmosferyczną obliczaną w trakcie pomiaru na podstawie temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. W przypadku pomiarów satelitarnych „celowa” ma długość
rzędu 20 km i przebiega przez niejednorodne warstwy: szybkozmienną związaną
z cyklem aktywności słonecznej, aktywną elektrycznie jonosferę oraz tworząca warunki pogodowe troposferę. Między innymi z tego powodu oraz z powodu zakłóceń sygnałów satelitarnych powodowanych przez przeszkody terenowe, znacznie
trudniej jest ocenić jakość pomiaru satelitarnego.
3. Analiza wyników pomiaru kontrolnego
W poniższym przykładzie pomiarów kontrolnych wykonanych na odcinku
jednej z modernizowanych linii kolejowych, przedstawione zostaną możliwe do
otrzymania rozbieżności wyników pomiarów. Przykład zamieszczono, gdyż bardzo dobrze obrazuje problematykę jakości pomiarów geodezyjnych z akcentem na
trudności z poprawną jej oceną.
Charakterystyka obiektu (rys. 1)
Z obszernego operatu do kontroli wybrano osnowę geodezyjną prostoliniowego odcinka linii kolejowej o długości ok. 2,7 km, który od strony północnej przebiega przez las, a w części południowej odcinka las występuje tylko od zachodu.
Część środkowa jest generalnie wolna od przesłonięć horyzontu.

Rys. 1. Obiekt pomiaru kontrolnego

Nomenklatura operatu dzieliła punkty na klasy:
- I klasa - punkty osnowy GPS (dwuznakowe punkty kolumnowe z wymuszonym centrowaniem i reperem) zlokalizowane na stacjach kolejowych parami lub trójkami, których współrzędne zostały wyznaczone z satelitarnych
sesji statycznych z dokładnością I klasy podstawowej osnowy poziomej,
- II klasa - pary punktów osnowy GPS w odległościach co około 2,0 – 2,5 km,
których współrzędne zostały wyznaczone z satelitarnych sesji statycznych
z dokładnością osnowy poziomej II klasy,
- III klasa - punkty osnowy zagęszczającej założone wzdłuż szlaku co 300 400 metrów.
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Kontrolowany odcinek znajdował się między dwoma parami punktów II klasy,
a w jego obrębie znajdowały się 4 punkty III klasy.
Charakterystyka pomiaru kontrolowanego (pierwotnego)
Współrzędne sytuacyjne wszystkich punktów wyznaczone zostały na podstawie
postprocessingu i wyrównania obserwacji satelitarnych zrealizowanych metodą statyczną. Pomiar osnowy poziomej GPS I klasy został wykonany w nawiązaniu do najbliższych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz położonych najbliżej linii
kolejowej punktów sieci POLREF. Do pomiaru wykorzystano dwuczęstotliwościowe
satelitarne odbiorniki geodezyjne. Dla punktów osnowy GPS I klasy pomiar został
wykonany w dwóch 40-minutowych sesjach (taki zapis umieszczono także w później
opracowanym standardzie Ig-7). Dla punktów osnowy GPS II klasy pomiar został
wykonany w jednej 30-minutowej sesji, a dla punktów III klasy sesja trwała 20
minut. Rejestrowano sygnały z satelitów znajdujących się min. 100 nad horyzontem
anteny satelitarnej w interwałach 15-sekundowych. Zamieszczone w operacie pomiarowym wyniki wyrównania obserwacji satelitarnych wskazują na przeciętne błędy współrzędnych sytuacyjnych wszystkich punktów na poziomie 1 mm, natomiast
wysokości elipsoidalnych na poziomie 2 mm. Poprawność powyższych wyników potwierdzano w operacie wartością statystyki testu Chi-kwadrat.
Wysokości punktów zostały wyznaczone metodą niwelacji geometrycznej
w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy.
Charakterystyka pomiaru kontrolnego (aktualnego)
Współrzędne punktów II klasy wyznaczone zostały z satelitarnych obserwacji
statycznych wykonanych w dwóch sesjach trwających od 4 do 5,5 godziny. Rejestrowano sygnały z satelitów znajdujących się min. 100 nad horyzontem anteny satelitarnej w interwałach 10-sekundowych. Obliczone błędy współrzędnych
sytuacyjnych tych punktów były na poziomie 1 mm, natomiast wysokości elipsoidalnych w przedziale 2,0 – 3,5 mm. Współrzędne punktów II klasy wyznaczono z obserwacji tachymetrycznych. Pomiary tachymetryczne wykonano precyzyjnym instrumentem TCA2003 o odchyleniu standardowym pomiaru odległości 1 mm + 1 ppm oraz odchyleniu standardowym pomiaru kierunku 0,5».
Centrowanie pryzmatów dalmierczych przeprowadzano za pomocą precyzyjnych
pionowników optycznych. Korzystano ze statywów drewnianych GST-20. Pomiary realizowane były w min. 3 seriach z wyrównaniem pomierzonych kierunków na
stanowisku pomiarowym.
Kontrola wyników
Wyniki pomiaru pierwotnego i aktualnego umożliwiły różne zestawienia porównawcze, m.in:
- współrzędnych punktów II klasy z pomiarów satelitarnych (tab. 1),
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- współrzędnych punktów III klasy z pomiarów satelitarnych pomiaru
kontrolowanego i z precyzyjnych pomiarów tachymetrycznych pomiaru
kontrolnego (tab.1),
- błędów współrzędnych punktów III klasy w wyniku wyrównania obserwacji w oparciu o współrzędne punktów II klasy z pomiaru kontrolowanego i kontrolnego (tab. 2).
Różnice współrzędnych i położenia sytuacyjnego punktów II klasy z pomiaru
pierwotnego i aktualnego zestawiono w tabeli 1. Wartości z tej tabeli wskazują na
istotny wpływ na współrzędne punktów III klasy nawiązania do współrzędnych
punktów II klasy. W tabeli 2 ten wpływ ujawnia się w 5-krotnej różnicy wartości
błędów położenia sytuacyjnego punktów po wyrównaniu.
Tabela 1. Różnice współrzędnych x, y oraz położenia sytuacyjnego punktów II i III klasy między pomiarem kontrolnym (aktualnym) i kontrolowanym (pierwotnym)
Pkt II klasy
01
02
03
04

dx
[mm]
-1
-27
1
9

dy
[mm]
-14
-14
-25
-25

dp
[mm]
14
31
25
27

Pkt III klasy
001
002
003
004

dx
[mm]
33
13
-2
-4

dy
[mm]
6
26
22
23

dp
[mm]
33
29
22
24

Tabela 2. Wartości błędów współrzędnych punktów III klasy
Pomiar:
Pkt III klasy
001
002
003
004

kontrolowany (pierwotny)
dx
dy
mpp
[mm]
[mm]
[mm]
36
12
34
49
16
47
42
15
39
26
12
23

kontrolny (aktualny)
dx
Dy
mpa
[mm]
[mm]
[mm]
7,1
2.1
6.8
8,7
2.8
9.2
7,2
2.6
7.8
5,1
2.0
4.7

mpp/ mpa
5.1
5.6
5.8
5.1

Ze względu na brak wizury między jedną z par punktów II klasy konieczne
było zlokalizowanie stanowiska instrumentu na punkcie, którego współrzędne obliczono z wcięcia wstecz na dwa punkty II klasy. Długości celowych na punkty
II klasy w tej konstrukcji geometrycznej były rzędu 244 m i 127 m. Przyjęto
dwa warianty obliczeń: w pierwszym współrzędne punktów nawiązania pochodziły z pomiaru kontrolowanego, a w drugim z pomiaru kontrolnego. Wartości
błędu położenia sytuacyjnego stanowiska instrumentu wyniosły w przypadku korzystania ze współrzędnych punktów II klasy z pomiaru kontrolowanego 29,2 mm
i 2,2 mm z pomiaru kontrolnego.
4. Kolejowa osnowa geodezyjna
Kształt kolejowej osnowy geodezyjnej wypracowany w praktyce, został formalnie określony przepisami branżowymi w 2012 r. w postaci zapisów standardu technicznego Ig-7 [4]. Standard techniczny Ig-7 wprowadza formalnie poję-
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cia kolejowej podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej, kolejowej szczegółowej
poziomej osnowy geodezyjnej oraz kolejowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.
W przykładzie zamieszczonym w poprzednim punkcie wykonawca podzielił osnowę na trzy klasy, jednakże kształt osnowy jest w obydwu przypadkach identyczny
przy różnym nazewnictwie.
Z kolei w załączniku 1A instrukcji D-19 [5] zdefiniowano znak kolejowej
osnowy specjalnej (znak regulacji osi toru). Rodzaj znaku zmienił się wraz z wprowadzeniem wytycznych Ig-6 [3]. Natomiast standard Ig-7 zaliczył znaki KOS do
punktów poziomej osnowy szczegółowej. W paragrafie dotyczącym osnowy wysokościowej standard Ig-7 nie precyzuje, które punkty ją tworzą, jednakże pojawia
się zalecenie wskazujące na znaki KOS jako końcowe dla odcinków niwelacyjnych.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat poglądowy kolejowej osnowy geodezyjnej oraz jej wykorzystanie do pomiarów realizacyjnych poprzez swobodne stanowisko wcięte wstecz do 4 znaków regulacji.
Ze względu na zamieszczony w poprzednim punkcie przykład pomiaru z podziałem punktów osnowy kolejowej na trzy klasy wypada nadmienić, że punkty I
oraz II klasy wg Ig-7 należy zaliczyć do punktów poziomej osnowy podstawowej.
Natomiast punkty III klasy z tego przykładu stanowią poziomą osnowę szczegółową.
Głównym zadaniem punktów kolejowej podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej jest przeniesienie na obszary kolejowe aktualnie obowiązującego geodezyjnego układu odniesienia zdefiniowanego w [7]. Punkty te w praktyce służą
również do wyznaczania współrzędnych znaków regulacji osi toru na słupach trakcyjnych. Dodatkowo, znaki regulacji osi toru stanowią trwale stabilizowaną, możliwą do dokładnego odtworzenia w przypadku zniszczenia, poziomą osnowę szczegółową. Z tego powodu trwała stabilizacja punktów ziemnych poziomej osnowy
szczegółowej wydaje się być zbyteczna dla dalszej obsługi geodezyjnej na terenie
kolejowym.

Rys. 2. Kolejowa osnowa geodezyjna

W przypadku punktów poziomej osnowy podstawowej standard Ig-7 wymaga jednopoziomowej trwałej stabilizacji prefabrykowanymi znakami geodezyjny-
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mi z głowicą metalową zapewniająca dokładność centrowania z błędem średnim
mniejszym od ± 1 mm. W przypadku punktów poziomej osnowy szczegółowej
standard trwałą stabilizację zaleca. Jest rzeczą oczywistą, że korzystne jest dysponowanie punktami stabilizowanymi trwale. Jednak wziąwszy pod uwagę realia
modernizacji linii kolejowych (wymiana podtorza), trwała stabilizacja punktów
zazwyczaj będzie tylko kosztem.
Bardzo dobrym i sprawdzonym rozwiązaniem jest stabilizacja stalowymi prętami żebrowanymi z centrem. Z doświadczenia wynika, że punkty poziomej osnowy
szczegółowej mogą być punktami straconymi, markowanymi tylko na czas pomiaru. Należy też zdawać sobie sprawę, że często także punkty poziomej osnowy
podstawowej zostaną zniszczone w procesie modernizacji linii kolejowej. Z uwag
praktycznych można także wskazać, że prace modernizacyjne są prowadzone całorocznie. Trwała stabilizacja punktu w okresie zimowym może być zajęciem dla
wytrwałych. Natomiast jego zniszczenie może nastąpić w krótkim czasie po wykonaniu pomiarów.
Z praktyki można jeszcze zwrócić uwagę na zdarzającą się złą jakość wykonania
geodezyjnych dwuznakowych punktów kolumnowych (fot. 1) oraz ich nieprawidłowe posadawianie. Nieprostopadłe zamocowanie śruby z gwintem do wymuszonego centrowania w stosunku do metalowej płyty uniemożliwia stabilne ustawienie instrumentu pomiarowego. Niektóre punkty bywają osadzane zbyt płytko,
co skutkuje albo przechyleniem się kolumny punktu, albo problemami z obsługą
instrumentu ze względu na zbyt wysoką kolumnę.

Fot. 1. Dwuznakowy geodezyjny punkt kolumnowy z wymuszonym centrowaniem i reperem

Kolejowa osnowa geodezyjna - przepisy oraz praktyka pomiarowa

321

5. Pomiary w kolejowej osnowie geodezyjnej
Standard Ig-7 dopuszcza wyznaczanie współrzędnych punktów osnowy podstawowej wyłącznie z obserwacji satelitarnych wykonanych przynajmniej trzema,
minimum dwuczęstotliwościowymi odbiornikami satelitarnymi w dwóch niezależnych sesjach trwających co najmniej 40 minut każda.
Na pewno przydatnym dla adresatów standardu byłoby zdefiniowanie w nim
niezależności satelitarnych sesji pomiarowych. Istotne i słuszne jest wskazanie minimalnej liczby odbiorników oraz zgodnie z [6] wymogu, aby w jednej sesji odbiorniki satelitarne rejestrowały obserwacje na obydwu punktach tworzących parę
punktów osnowy podstawowej. Uniemożliwi to projektowanie sieci o najsłabszej
konstrukcji geometrycznej.
Najczęściej w przypadku terenów zalesionych
lub zabudowanych, korzystne może być zastosowanie odbiornika GNSS w miejsce
dwuczęstotliwościowego odbiornika GPS, gdyż ten zabieg może zwiększyć liczbę
satelitów, z których odbiornik odbierze sygnał. Standard techniczny Ig-7 wymaga
minimum czterech satelitów przez cały czas trwania sesji pomiarowej. Nie mniej
należy zdawać sobie sprawę, że ten plus miałby kompensować minus w postaci
silnych przesłonięć horyzontu. Nie zawsze to się uda i często szalę jakości wyników
przeważą minusy warunków topograficznych pomiaru. Standard Ig-7 w zakresie
lokalizacji punktów kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej wskazuje na konieczność dostosowania się do uwag zawartych w załączniku 1 (rozdz. 6, ust. 10)
do Rozporządzenia [6], wg którego:
„Przy ustalaniu lokalizacji punktów przewidzianych do pomiaru metodą satelitarną należy uwzględnić następujące warunki:
1) należy unikać zakryć horyzontu i przeszkód terenowych mogących powodować odbicia sygnałów satelitarnych, w szczególności: budowli, drzew,
krzewów, samochodów,
2) punkty nie powinny być projektowane w bezpośrednim sąsiedztwie
aktywnych elementów infrastruktury technicznej emitujących fale elektromagnetyczne, w szczególności: nadajników radiowych, linii energetycznych, trakcji kolejowej lub tramwajowej, ... .”
Można by uznać, że te zapisy wykluczają stosowanie pomiarów satelitarnych na
wielu obszarach kolejowych, w tym większości linii zelektryfikowanych.
W standardzie określono wymagania dokładnościowe dla punktów poziomej
osnowy podstawowej w postaci średniego błędu położenia poziomego punktu
o wartości nieprzekraczającej ± 1 cm względem podstawowej bazowej osnowy
poziomej zdefiniowanej w [6]. Podstawowe bazowe osnowy - geodezyjną, grawimetryczną i magnetyczną stanowią punkty wyznaczone w sieciach o najwyższej
dokładności, rozmieszczone równomiernie na obszarze całego kraju, realizujące na
tym obszarze układy odniesienia [6]. W praktyce standard Ig-7 zobowiązuje do
nawiązania pomiarów do co najmniej trzech stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS. Domyślnie wypada przyjąć, że chodzi o stacje najbliższe obszarowi pomiarów.
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Doświadczenie wskazuje, że zdefiniowany w Ig-7 czas trwania satelitarnej sesji
statycznej może być często niewystarczający do osiągnięcia dokładności na poziomie 1 cm względem osnowy bazowej. O ile wektory między punktami osnowy
będę krótkie, to wektory nawiązujące do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS mogą mieć długość kilkudziesięciu kilometrów (nawet 70 – 80 km) zwłaszcza, że zapisano wymóg nawiązania do minimum trzech stacji referencyjnych.
Oczywiście jest to czas minimalny, ale przykład z poprzedniego punktu pokazuje,
że teoretycznie będzie można uznać taki pomiar za spełniający wymogi jakości
wyników i uznać czas jego trwania za wystarczający. Jako element samokontroli
standard Ig-7 wymaga wykonania pomiaru w dwóch niezależnych sesjach (zgodnie z m.in. [6]), nie określając dopuszczalnych różnic między ich wynikami.
Ze stosowanych w praktyce pojedynczych sesji statycznych trwających min.
4 godziny zawsze otrzymywano wyniki dobrej jakości. Zamieszczony przykład pomiaru kontrolnego wykazał, że było to możliwe nawet przy lokalizacji punktów
w terenie zalesionym przy dobrym zaplanowaniu sesji statycznej. Pierwszą kontrolą jakości czterogodzinnych sesji statycznych były każdorazowe pomiary kontrolne odległości w parze punktów precyzyjnym tachymetrem TCA2003. Różnice
pomierzonych odległości były najczęściej rzędu (poniżej) 1 mm. Wykonano również w odstępie 15 miesięcy pomiary z ponownym niezależnym wyznaczeniem
współrzędnych jednego z punktów osnowy podstawowej w nawiązaniu do stacji
referencyjnych systemu ASG-EUPOS. W tym przypadku różnice współrzędnych
sytuacyjnych z obu pomiarów były na poziomie 1 mm. Najlepszą kontrolę zapewniają w praktyce wykonawcy korzystający z osnów, wg których dokładność położenia stanowiska swobodnego instrumentu kształtowała się zazwyczaj na poziomie
1 – 2 mm.
Dyskusyjnym może być stwierdzenie lepszej dokładności wyników i opłacalności realizacji dla wykonawcy: dwie niezależne sesje minimum 40-minutowe z ponownym rozstawianiem sprzętu na punktach, czy jedna sesja trwająca 4 godziny.
Wyznaczanie współrzędnych punktów kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej wymaga wykonania pomiarów satelitarnych metodą statyczną. Standard
nie bierze w tym względzie pod uwagę warunków topograficznych uniemożliwiających lub zbyt silnie zakłócających pomiary satelitarne, a w związku z tym nie
formułuje zasad wyznaczania na obszarach kolejowych współrzędnych punktów
kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej z pomiarów naziemnych. W niektórych sytuacjach będzie to konieczne, aby nie obniżyć dokładności wyznaczonych
współrzędnych.
Wg standardu Ig-7 punkty kolejowej szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej powinny charakteryzować się błędem położenia do 1,5 cm względem punktów
kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej. Do wyznaczania współrzędnych tych
punktów osnowy geodezyjnej standard Ig-7 wskazuje na konieczność wykonywania pomiarów nazywanych klasycznymi, czyli naziemnych. Wprawdzie pomiar
statyczny w celu wyznaczenia współrzędnych punktów osnowy szczegółowej może
być mniej ekonomiczny, jednakże przy wymogu dokładności położenia punktów
osnowy szczegółowej na poziomie 1,5 cm względem punktów osnowy podstawo-
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wej trudno mieć zastrzeżenia do satelitarnej techniki pomiarowej przy tak krótkich wektorach i sesjach statycznych.
Można wspomnieć, że aktualnie korzystanie z punktów sieci POLREF nie jest
praktycznie korzystne dokładnościowo ani opłacalne ekonomicznie. Na pewno pożyteczne byłoby określenie w standardzie Ig-7 wymagań w zakresie opracowania
obserwacji satelitarnych.
6. Podsumowanie
Standard techniczny Ig-7 jest najnowszą pozycją branżową regulującą wykonywanie pomiarów geodezyjnych. W związku z licznymi pracami modernizacyjnymi
dotyczy tematyki bardzo aktualnej i jest pomocną wskazówką dla wykonawców
robót geodezyjnych na obszarach kolejowych. W opracowaniu skupiono się nad
analizą zapisów standardu technicznego Ig-7 oraz jego odwołaniami do kilku rozporządzeń.
Wypracowana technologia pomiarów kolejowych osnów geodezyjnych nie zawsze jest zgodna z zapisami standardu Ig-7. Została jednakże pozytywnie zweryfikowana przez wykonawców. Warto w tym miejscu zauważyć, że ostatni paragraf
standardu dopuszcza odstępstwa od zawartych w nim zapisów.
Można odnieść wrażenie, że branżowy standard techniczny Ig-7 stawia wymagania organizacji i realizacji pomiarów kolejowych osnów geodezyjnych ze zbyt
małym uwzględnieniem specyfiki branżowej, odwołując się do zapisów rozporządzeń. Natomiast szersze potraktowanie niektórych zagadnień byłoby pożyteczne
dla wykonawców robót geodezyjnych na obszarach kolejowych.
Zamieszczony przykład pomiaru kontrolnego zwraca uwagę na trudności
w poprawnym oszacowaniu jakości wyników pomiarów satelitarnych i pozwala na
wyciągnięcie szeregu wniosków. Jednym z nich jest dobra jakość wyników pomiaru kontrolnego zrealizowanego wg wypracowanej technologii pomiarowej, a zweryfikowanego przez precyzyjne pomiary tachymetryczne i niwelacyjne. Wykazały
one, że wyniki pomiaru kontrolnego były dla każdego z punktów kontrolowanych
5-krotnie dokładniejsze niż wyniki pomiaru kontrolowanego.
Z pewnością nadal warto pracować nad standaryzacją pomiarów geodezyjnych
na obszarach kolejowych tak, aby dotyczyła ona szerszego zakresu zagadnień,
obejmowała je bardziej szczegółowo i wszechstronnie (zwłaszcza dla satelitarnych
technik pomiarowych i opracowań kameralnych) oraz była dostosowana do realiów wykonawstwa geodezyjnego na specyficznych terenach kolejowych.
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Streszczenie. Artykuł podejmuje zagadnienie modelowania komputerowego obliczeń przenoszenia drgań w gruncie wywołanych przejazdem pociągu o dużych prędkości. Przedstawiono model, który obejmuje stopnie swobody poruszającego się pojazdu szynowego. Następnie przedstawiono
sposoby modelowania warunków brzegowych na sztucznym brzegu obliczeniowym, który symuluje
nieograniczony obszar gruntu. Podano macierzowy układ równań ruchu obejmujący obszar gruntu,
tor i pociąg, który opisano nieliniowym układem równań, uwzględniającym lokalne uplastycznienie
w gruncie w czasie przenoszenia drgań.
Słowa kluczowe: dynamika gruntu, dynamika pociągu, równanie ruchu, modelowanie
obszaru nieograniczonego gruntu.

1. Wstęp
Dynamika układu grunt-tor-pociąg ruchomy należy do złożonego problemu
dynamiki konstrukcji. Jest to konstrukcja o szybkozmiennym położeniu obciążenia wzbudzanego siłami okresowo zmiennymi. Przy dużej prędkości pociągu
drgania układu są przestrzenne ze względu na wężykowanie i uderzenia boczne
zestawów kołowych pojazdów szynowych.
Prace w dziedzinie dynamiki konstrukcji inżynierskich pod obciążeniem ruchomym można podzielić na dwa główne kierunki. Pierwszy kierunek to prace
teoretyczne od roku 1850 poświęcone rozwiązywaniu zadań podstawowych metodami analitycznymi, ścisłymi i przybliżonymi drgań belki Eulera lub Timoshenki na podłożu lub na belce mostowej obciążonej siłami skupionymi ruchomymi
masowymi. W większości prac stosowano metodę Galerkina. Do najważniejszych
prac w tym zakresie można zaliczyć prace Kączkowskiego (1963,1967), Filipowa
(1974), Matsuura (1979), Śniady (1976), Fryba (1999), Bogacza i Czyczuły (2008).
Drugi kierunek to rozwiązywanie zadań macierzowego równania ruchu przy pomocy metod komputerowych. Do najważniejszych prac początkowych należy zaliczyć prace Langera (1982) i jego współpracowników, Bryja (1984) i Klasztorny
(2005) w rozwiązywaniu modeli mostów prętowych z obciążeniem ruchomym
oraz prace Szcześniaka (1994) w rozwiązywaniu płyt z obciążeniem ruchomym.
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Ważną pozycją z zakresu rozwiązywania problemów rozchodzenia się fal w gruncie
jako ośrodka wielofazowego jest monografia naukowa Wrany (2012).
1.1. Modelowanie układu grunt-tor-pociąg
Do wykonania obliczeń dynamicznych gruntu pod obciążeniem ruchomym
wymagana jest znajomość geometrii układu grunt-tor-pociąg ruchomy oraz charakterystyki obciążenia dynamicznego:
• określenie wymiarów geometrycznych konstrukcji toru, podkładów kolejowych, warstw pod podkładami oraz warstw gruntu rodzimego,
• określenie parametrów fizycznych, mechanicznych i tłumienia warstw
gruntu oraz podkładu i toru kolejowego,
• określenie modelu samego pociągu (liczby mas skupionych, połączeń sprężystych i elementów tłumiących),
• określenie zmian konfiguracji pociągu w czasie.
Obliczenia w ujęciu metody elementów skończonych wymagają by dodatkowo
określić:
• siatkę MES obszaru gruntu,
• siatkę MES obszaru podtorza kolejowego,
• ustalenie siatki węzłów MES, po której porusza się pojazd szynowy,
• dobranie elementów brzegowych, które będą wygaszały rozchodzące się fale
w półprzestrzeni gruntu.
2. Obciążenie ruchome pojazdem szynowym
2.1. Przybliżona teoria mikropoślizgów
Wężykowanie ruchomych pojazdów kołowych to naturalna cecha, która można opisać za pomocą teorii mikropoślizgów de Patera (1982), Klasztorny (2005).
Założenia teorii:
• zestaw kołowy jest ciałem sztywnym,
• powierzchnia toczna kół jest stożkowa i zgodna z nachyleniem powierzchni
bocznych szyn pod kątem g (por. rys. 1),
• współczynnik sił tarcia koło-szyna jest stały zgodny z modelem Coulomba,
• nie występuje odrywanie się kół od szyn w kierunku pionowym,
• tor jest bezstykowy,
• tor w stanie nieobciążonym jest prostoliniowy o stałym rozstawie,
• prędkość eksploatacyjna pociągu v jest stała.
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Rys. 1. Zestaw kołowy pojazdu szynowego, a) położenie sił w centralnym położeniu względem toru,
b) zakrzywienie lokalne toru

Zgodnie z teorią mikropoślizgów de Patera, ruchomy zestaw kołowy definiowany jest przez dwa stopnie swobody (rys. 1) w środku masy Ow zestawu kołowego:
u(t) – przemieszczenie poziome prostopadle do kierunku osi toru,
j(t) – kąt wężykowania.
Poślizg boczny określony jest wzorem:
gdzie:
U(t) – przemieszczenie poziome toru,
Fx(t) – kąt obrotu toru,
r
– promień centralnego okręgu tocznego,
– odległość osi toru od powierzchni koła (rys. 1).

(1)

Przemieszczenia ux, uy, oraz obrót j wywołują poślizg wzdłużny i boczny z siłą
tarcia poślizgowego Coulomba Fx1, Fy1 dla kola nr 1 oraz Fx2, Fy2 dla koła nr 2
(rys. 2). Siły te wynoszą:
(2)

gdzie:

są prędkościami poślizgu,
P1, P2 - pionowy nacisk kół nr 1 i 2 na szyny,
m - współczynnik tarcia ślizgowego kinetycznego kolo-szyna.
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Rys. 2. Prędkości poślizgu wzdłużnego i bocznego
oraz składowe sił tarcia ślizgowego kinetycznego Coulomba

2.2. Przybliżone modelowanie uderzenia bocznego
Uderzenie boczne obrzeży kół o główki szyn występuje, wtedy gdy poślizg
boczny
. Przyjęto sprężysty model uderzenia koła (rys. 1) ze współczynnikiem sprężystości ko:
(3)
gdzie:
h ≈ 1 – współczynnik korekcyjny, uwzględniający rzeczywisty kształt obrzeży
koła i szyny,
G – moduł Kirchoffa materiału obrzeza koła,
co – szerokość zastępcza (rys. 1),
ho – grubość obrzeża koła,
ao – odległość pionowa punktów (rys. 1).
Naciski poziome obrzeży kół na główki szyn oblicza się ze wzorów (rys. 3):
(4)

2.3. Ruchomy pojazd szynowy
Część pociągów dostosowanych do dużych prędkości eksploatacyjnych, składa
się z pojazdów na dwuosiowych wózkach jezdnych o dwustopniowym zawieszeniu
sprężysto-tłumiących. W analizie dynamicznej przyjmuje się często następujące
założenia:
- pojazd składa się z czterech zestawów kołowych, dwóch ram wózków jezdnych i sztywnego nadwozia z dwoma pionowymi płaszczyznami symetrii,
podłużną i poprzeczną
- zawieszenia pierwszego i drugiego stopnia są liniowe lepkosprężyste,
- drgania pojazdu są w zakresie małych przemieszczeń.
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Drgania pojazdu rozpatrywane są w inercyjnym układzie odniesienia xyz, przyjętym w środku masy nadwozia. Przykładowy zestaw sił podał Klasztorny (2005),
gdzie pojazd ma 23 stopnie swobody.
Obciążenie zewnętrzne przekazywane przez pojazd na tor obejmuje (rys. 3):
- statyczny nacisk pionowy koł na szyny od ciężaru własnego pojazdu
gdzie:
Mb – masa nadwozia przy maksymalnym obciążeniu użytkowym,
Mf – masa ramy wózka jezdnego łącznie z silnikiem trakcyjnym,
Mw – masa zestawu kołowego,
g – przyspieszenie ziemskie

(5)

- poprzeczne siły tarcia ślizgowego kinematycznego Fxi(t) Fyi(t) zgodnie z (2),
- siły nacisku obrzeży kół na główki szyn Fh1(t), Fh2(t) zgodnie z (4).

Rys. 3. Obciążenie od pojazdu na tor, Klasztorny (2005)

3. Modelowanie obszaru gruntu
W analizach dynamicznych, prowadzonych przy pomocy dyskretyzacji metodą
elementów skończonych, można wyróżnić trzy główne etapy: idealizację, dyskretyzację oraz etap rozwiązania równań ruchu. Na etapie idealizacji konieczna jest
decyzja o granicach warstw gruntu o tych samych stałych materiałowych (rys. 4a).
W etapie dyskretyzacji (rys. 4b) nieograniczoną półprzestrzeń obszaru gruntu
(występującą w naturze) należy ograniczyć do obszaru ograniczonego, a następnie
ustalić siatkę elementów skończonych. Na ustalonej siatce, o skończonej liczbie
stopni swobody, prowadzone są obliczenia macierzowe, rozwiązywania równania
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ruchu. Gęstość siatki elementów może być zmienna w czasie i przestrzeni przy
uwzględnieniu miąższości poszczególnych warstw gruntu.

Rys. 4. Etapy modelowania numerycznego: a) wydzielenie warstw gruntu;
b) ograniczenie obszaru nieograniczonego i dobór siatki elementów

4. Aproksymacja numeryczna nieograniczonego obszaru gruntu
4.1. Wstęp
Nieograniczony obszar gruntu sprawia wiele trudności w modelowaniu w zakresie obliczeń statycznych i dynamicznych. W ujęciu metody elementów skończonych obszar nieograniczony, przyjmuje się jako ograniczany brzegiem aproksymacyjnym. Na brzegu tego ograniczonego obszaru stawiane są warunki brzegowe różne w zagadnieniach statyki i w zagadnieniach dynamiki. W zagadnieniach
statyki wymagane jest spełnienie warunku zanikania przemieszczeń w kierunku
nieograniczonego brzegu (zanikanie energii potencjalnej). W zagadnieniach dynamiki oprócz zanikania przemieszczeń, wymagane jest zanikanie prędkości i przyspieszeń (dodatkowo wymaga się zanikanie energii kinetycznej).
4.2. Warunek zanikania energii kinetycznej
Rozważane jest zagadnienie tłumienia drgań na sztucznym brzegu obszaru
siatki MES. Rozważania rozpoczęto od zadania jednowymiarowego, rozchodzenia
się fali dylatacyjnej w nieograniczonym obszarze. W chwili początkowej znane jest
ciśnienie p na powierzchni dA. Fala dylatacyjna rozchodzi się z prędkością cp, a po
czasie dt wypełni obszar pdtdA. Pęd w tym obszarze wynosi ρc p dtdAu , gdzie r gęstość ośrodka, u
 - prędkość fali w kierunku normalnym do sztucznego brzegu.
Zgodnie z zasadą zachowania pędu otrzymuje się warunek:
(6)
(7)
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Z równania (7) wynika, że ciśnienie fali dylatacyjnej padającej na brzeg jest
zrównoważone przez tłumik lepki siłą tłumienia ρc p u , znajdujący się na sztucznym brzegu.
Podobne rozważanie stosowane jest w przypadku fali poprzecznej, uzyskując
siłę tłumienia ρc s v
 , gdzie v
 jest prędkością fali w kierunku stycznym do
sztucznego brzegu.
4.3. Metoda podkonstrukcji i metoda bezpośrednia
Skończone wymiary konstrukcji współpracującej z gruntem pozwalają na zastosowanie skończonej liczby stopni swobody. Podobnego sposobu modelowania
nie można zastosować do nieograniczonego obszaru gruntu. W zagadnieniach
modelowania konstrukcji współpracującej z gruntem stosowane są dwie metody:
• Metoda podkonstrukcji - (rys. 5a) polega na tym, że obszar samej konstrukcji oraz otaczający ją obszar gruntu, w którym zachodzą nieliniowe deformacje, dyskretyzuje się elementami skończonymi, aż do umownego brzegu.
Zakłada się, że poza brzegiem zachodzą liniowe deformacje i nie występuje
konieczność analizowania obszaru. Zatem elementy na umownym brzegu
powinny aproksymować w przestrzeni i w czasie obszar sprężysty nieograniczony.
Na umownym brzegu (rys. 5a) formułowana jest relacja między siłami R
a przemieszczeniami u w przestrzeni i w czasie w układzie globalnym. Siły
interakcji w danym stopniu swobody i w danej chwili czasowej zależą od
przemieszczeń we wszystkich stopniach swobody na brzegu umownym
i wszystkich poprzednich chwilach czasowych od początku analizy. Wynika
to z faktu, że wymuszony jednostkowy impuls przemieszczenia w danym
stopniu swobody wywołuje siły we wszystkich stopniach swobody na brzegu umownym w danej chwili czasowej i w chwilach następnych. Zatem
wektor sił (interakcji) R(t) we wszystkich stopniach swobody na brzegu
w danej chwili czasowej t jest równy całce splotu macierzy odpowiedzi na
jednostkowy impuls przemieszczenia S∞(t) i wektora przemieszczeń u(t)

Rys. 5. Modelowanie nieograniczonego obszaru gruntu:
a) metoda podkonstrukcji, b) metoda bezpośrednia
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(8)
gdzie:
wskaźnik ∞ oznacza nieograniczony obszar,
S∞(t) jest macierzą dynamicznej sztywności w dziedzinie czasu.
W dziedzinie częstości w
(9)
				R(w) = S∞(w) u(w),		
gdzie: S∞(w) jest macierzą dynamicznej sztywności w dziedzinie częstości w.
Układ równań ruchu całego zadania (konstrukcji + gruntu) otrzymuje się
przez dodanie sił R(t) zgodnie z (8) do równania ruchu samej konstrukcji.
• Metoda bezpośrednia – (rys. 5b) polega na tym, że obszar samej konstrukcji
wraz z dużym obszarem otaczającego gruntu dyskretyzowany jest elementami skończonymi aż do brzegu określonego jako pochłaniający. Brzeg ten
ma za zadanie pochłanianie w dynamice fal dochodzących bez możliwości
odbicia i załamania.
W modelu bezpośrednim proponowane są metody wyznaczania sił R(t) na
brzegu pochłaniającym w sposób uproszczony.
4.4. Metody przybliżone
Metody przybliżone stosowane są w metodach bezpośrednich (rys. 5b) i prowadzą do wyników z akceptowalnym błędem rozwiązania. Błąd rozwiązania wynika z niedokładnego spełnienia warunków brzegowych na brzegu pochłaniającym.
Brzeg musi być tu w dostatecznej odległości od konstrukcji. Warunek wypromieniowania energii, który powinien być spełniony w nieskończoności jest spełniony
w sposób przybliżony.
Istnieje wiele metod rozwiązania przybliżonego. Najczęściej równanie brzegu
pochłaniającego bazuje na teorii propagacji fali:
• Najpopularniejszym brzegiem pochłaniającym jest brzeg tłumienia lepkiego (viscous boundary) składający się z tłumików absorbujących propagację fali
w kierunku prostopadłym do brzegu (por. równanie (6)).
• Innym podejściem jest brzeg uśredniający wyniki (superposition boundary),
który uśrednia dwa rozwiązania brzegowe: symetryczne (z brzegiem zamocowanym) i antysymetryczne (z brzegiem swobodnym) eliminując w ten
sposób falę odbitą.
• Kolejnym jest brzeg wzmocnionego pochłaniania (paraxial boundary), w którym wprowadzane jest równanie różniczkowe do wzmocnienia fali odchodzącej.
• Brzeg z podwójnym przybliżeniem (double-asymptotic boundary), w którym
występują tłumiki lepkie oraz sprężyny i jest asymptotycznie dokładny
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w przypadku niskich i wysokich częstości przy fali padającej prostopadle do
brzegu.
• Brzeg z ekstrapolacją (extrapolation boundary), w którym wyznaczane są
przemieszczenia na sztucznym brzegu na podstawie oszacowania prędkości
propagacji fali w węzłach sąsiednich.
Innym rozwiązaniem przybliżonym jest zastosowanie elementów nieskończonych (infinite element). W tym przypadku funkcje kształtu mają zapewnić zanikanie propagacji fali w kierunku nieskończonym. Stopień zanikania jest określony
w dziedzinie częstości. Taki element w sensie MES jest niedokładny, ponieważ przy
zmierzaniu wymiaru elementu do nieskończoności, błąd rozwiązania nie zmierza
do zera.
4.5. Sformułowania bazujące na podobieństwie
W metodzie podkonstrukcji, siły oddziaływania dynamicznego nieograniczonego obszaru wyznaczane są zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstości. Ideę podobieństwa w przypadku 2D, przedstawiono na rys. 6, która odnosi się do punktu
centralnego O umieszczonego na powierzchni obszaru nieograniczonego. W punkcie centralnym znajduje się układ odniesienia. Odległość dowolnego punktu od
początku układu O oznaczona jest przez r.

Rys. 6. Sformułowania bazujące na podobieństwie: a) metoda podkonstrukcji, b) metoda bezpośrednia

W metodzie podkonstrukcji (rys. 6a) współczynniki macierzy dynamicznej
sztywności S∞(w) lub S∞(t) obliczane na podstawie funkcji odpowiedzi jednostkowej (funkcji Greena) są opisane przez odległość r.
W metodzie bezpośredniej również znajduje się punkt centralny O względem,
którego występują promieniście linie elementów skończonych. W tym przypadku
funkcje kształtu elementów odnoszą się do punktu centralnego, a warunek zanikania w nieskończoności i jest spełniany bez stosowania rozwiązania analitycznego.
W pionierskiej pracy Dasgupta w 1982 powyższe podejście nazwał „klonowaniem” i podał uśrednioną macierz sztywności dynamicznej.
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Macierz odpowiedzi na impuls jednostkowy można wyznaczyć dwoma sposobami:
• metodą przewidywania, która zakłada występowanie dwóch lub trzech
warstw elementów na brzegu (rys. 6b) radialnie w stosunku do punktu
O między wewnętrznym a zewnętrznym brzegiem. Macierz odpowiedzi
na impuls jednostkowy brzegu zewnętrznego jest określana na podstawie
macierzy odpowiedzi na impuls jednostkowy brzegu wewnętrznego i czasu
przejścia fali przez ten brzeg,
• metodą nieskończenie małego elementu skończonego, w której zakłada się
występowanie jednej warstwy elementów na brzegu w stosunku do punktu O.
5. Równanie ruchu
Równanie ruchu w zagadnieniach nieliniowych rozwiązywane jest w chwilach
czasowych t:
(10)
W MES równanie to jest rozwiązywane w dyskretnych chwilach czasowych
t przy zastosowaniu metod numerycznego całkowania równania ruchu. Główną
różnicą między całkowaniem równania dynamiki liniowej i nieliniowej jest w przypadku dynamiki nieliniowej, konieczność rozwiązywania nieliniowego równania
(metodami iteracyjnymi) przy przejściu z chwili czasowej t do chwili czasowej t+Dt.
5.1. Całkowanie po czasie dynamiki gruntu w sformułowaniu us-p
Do rozwiązania układu równań (10) zastosowano schemat całkowania po czasie Newmarka w celu wyznaczania przemieszczeń , prędkości i przyspieszeń
oraz schemat pierwszego rzędu do wyznaczania ciśnień wody w porach .
W chwili czasowej t=tn+1 przyjęto:

(11)

gdzie:

,
oraz
są predyktorami przy znanych wartościach z poprzedniej chwili czasowej tn, a β1, β2, q są parametrami Newmarka.
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Podstawiając (11) do (10) otrzymuje się:
(12)
lub
(13)
gdzie:
(14)
Budowa poszczególnych macierzy zgodna jest ze sformułowaniem us-p (Wrana,
2012) ośrodka dwufazowego w pełni nasyconego. W każdej chwili czasowej tn+1
przez całkowanie równania konstytutywnego spręnależy określić wektor
żysto - lepkoplastycznego przy znanym rozkładzie naprężeń z poprzedniej chwili czasowej. Ponadto ciśnienie pary wodnej pgw oraz gęstość rsw należy wyznaczyć
w każdej chwili czasowej.
Układ (12-14) jest układem nieliniowym z uwagi na równanie konstytutywne szkieletu oraz ciśnienie kapilarne i stopień nasycenia porów. Do rozwiązania
nieliniowego układu równań zastosowano procedurę liniowej iteracji Newtona-Raphsona:
(15)
gdzie Jacobian

(16)

KT jest macierzą styczną sprężysto – lepkoplastyczną.
Przemnożono drugie równanie (15) przez
żenia pary wodnej
ostatecznie:

oraz przeniesiono macierz sprzę-

na prawą stronę. Podstawiając (16) do (15) otrzymano
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(17)

Układ (17) jest rozwiązywany iteracyjnie, przyjmując wartość
niej iteracji.
Metoda całkowania po czasie jest bezwarunkowo zbieżna, gdy:
b2 ≥ b1, b1 ≥ 1/2,
q ≥ 1/2.

z poprzed-

6. Wnioski
W artykule przedstawiono główne części modelu komputerowego do obliczeń
drgań w gruncie na wskutek przejazdu pociągu o dużych prędkościach. Podano
model samego pojazdu szynowego, przedstawiono sposoby opisania gruntu, jako
półprzestrzeni, gdzie szczególną uwagę zwrócono na problemy modelowania warunków brzegowych symulujących obszar nieograniczony. Podano też macierzowy
układ równań ruchu, obejmujący grunt-tor-pociąg.
Powyższy model pozwala na określenie poziomu drgań nie tylko w samym
torze, ale też w warstwach podtorza i w rodzimym gruncie.
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Henryk Bałuch, Maria Bałuch

METHODS OF DEFINING RAILWAY TRACKS
NONHOMOGENEITY AND ITS APPLICATION
Summary. Nonhomogeneity of permanent way means differences of its state
on neighbor sections. Nonhomogeneity is a disadvantageous phenomenon as it
requires repairs of track fitted to the worst sections. It is distinguished geometrical
and constructional nonhomogeneity. A quantification of the geometrical nonhomogeneity is possible by means of two methods – parametric and synthetic. The
paper presents the descriptions of these methods and their examples. The meaning
of the estimation of track nonhomogeneity for perfecting modernization activity is
underlined in conclusions.
Keywords: railway track, nonhomogeneity
Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski, Jacek Kukulski, Kazimierz Towpik

Evaluation of the accumulation
of the irregularity in the experimental
section of the track superstructure
with composite ballast
Summary. The need for cutting down maintenance costs of permanent ways
includes searching solutions allowing extending the periods between repairs. The
paper presents the results of tests of permanent way with ballast reinforced with
geogrid and stabilized with resin. It also presents the technology of laying different types of new track on sub-section of the CMK together with the results of the
evaluation of track condition on the test section.
Keywords: railway track, crushed stone composite, geogrid, chemical stabilization
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Włodzimierz Bednarek

ANALYSIS OF ELASTIC TWO-PARAMETER
FOUNDATION FACTORS INFLUENCE
ON DEFLECTION OF RAILWAY SLEEPER
Summary. The main task of the sleepers is to take the pressure transmitted
from the wheels of rail rolling stock and transfer them to the ballast. In the analysis of sleepers work in particular the following main parameters are taken into
account: varying along the length stiffness of substrate, the contact between the
ballast and the sleeper (eg. friction), the elastic substrate of one-or two-parameter
ground sleepers, variable coefficients of the substrate, the pressure transmitted
from the rail the base that is variable during rail operation and the nature of the
rail pressure transferred onto a substrate (eg, concentrated or continuous). The
issue of the work of sleeper of variable stiffness along its length has been presented
in the paper. The sleeper is treated as a BE beam (Bernoulli-Euler’s beam) that
resting on two-parameter foundation. The calculations have been performed using
the finite element method and stiffness matrix for the analysed element. The influence of selected parameters of the foundation and track on the work of sleeper
(deflection and bending moments) has been discussed. The results of calculation
have been compared with the alternative sleeper of the permanent stiffness. The
parameters of the two-parameter foundation have been determined based on the
deflection of the sleeper with particular emphasis on the Es and us coefficients of
the substrate (modulus and Poisson’s ratio of the ground).
Keywords: two-parameter foundation, deflection of concrete sleeper, factors of
elastic two-parameter foundation/ substrate
Dorota Karolina Błaszkiewicz, Włodzimierz Czyczuła

Estimation of effect of track structure
on vibration of their elements
for various train speed
Summary. The paper presents some results of theoretical investigation on behaviour of various type of track structure under dynamic loading. These investigation were carried out in the frame of the project “Track structure with increasing
standard and decreasing environmental footprint”, sponsored by Polish National
Centre for Research and Development. The new and innovative track structure as
well as an existing one have been considered. The comparative analyses of various
type of track structure under dynamic loading have been carried out. In the summary the further investigation have been pointed out.
Keywords: track structure, response to dynamic loads on track structure, LONGASF
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Roman Bogacz, Włodzimierz Czyczuła

SELECTED PROBLEMS
OF HIGH SPEED RAILWAYS DYNAMICS REVIEW
OF INVESTIGATIONS CONNECTED WITH TRACK
Summary. The paper is devoted to review of phenomena, that ought to interesting to experts, engineers and managing teams working for high speed railways. Phenomena of dynamic interaction high speed rail vehicles with track are
complex and therefore is known to a few selected persons only. Selected results
of experimental studies on real vehicle-track system, theoretical and numerical
investigations are mentioned in the paper. The analysis shows the importance of
understanding these phenomena, as they affect the safety and comfort of travel
and maintenance costs of railway lines and, in particular high-speed trains.
Keywords: dynamics, high-speed railways, track- rail vehicle interaction.
Włodzimierz Czyczuła, Małgorzata Urbanek

UNCONVENTIONAL TRACK STRUCTURE – LONGASF
Summary. The paper presents the concept and the main results of the calculations unconventional construction trace surface LONGAS, which can be used both
on the railway lines and on the tram networks. With respect to the rail surface the
typical road-asphalt constructions can be used as the substrate prefabricated longitudinal sleepers. The construction of roads has been discussed. The methodology
of the study has been presented in the paper.
Keywords: railway track, asphalt foundation, longitudinal sleeper, dynamic
and static modelling
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Igor Gisterek

AGGLOMERATION RAILWAY TRANSPORT
AS A FACTOR OF URBAN TRANSITION
Summary. Rail transport lines are one of the most important factors leading to
the proper development of urbanised areas and their expansion to adjacent areas.
This creates a rational and desirable alternative to currently common in Poland
so called urban sprawl. In this paper some examples of such solutions, in which
railway has become an axis of urban development, have been shown. The basic
conditions for rail transport to become development factor have been presented.
The considerations have been summarized by a proposal of rebuilding the rail
transit corridor inside agglomeration of Wroclaw.
Keywords: commuter transport, rail transport, urbanization
Krzysztof Gradkowski

The possibility of strengthening
the railroad subgrade under
the railway interoperability
Summary. Railroad interoperability of technical unification and basic adjustment of European railway lines to the standard of the higher speed trains requires
the analysis of possible technical solutions in the construction of the railroad subgradel. The detailed arrangements contained in the current technical conditions
for the track bed construction, including the upper layers of the track bed for the
train speed of 80 to 250 km/h properly to individual types and intensity of movements may be supplemented in order to obtain the relevant practical applications.
The possibility to use different types of geosynthetic materials creates variants of
multilayer substrates in the sub base and track profile structures. In the paper The
results of previous analyses on types of geosynthetic materials, quantities and their
ways to install in ground layers have been presented in the paper. The conclusions
and proposals include the construction of multilayer structures indication of the
upper layers of the track bed, which can be useful for developing and modernization of railway lines.
Keywords: ground reinforced, geosynthetics, railroad subgrade
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Sławomir Grulkowski, Jerzy Zariczny

CONCEPT OF EVALUATION OF TECHNICAL STATE
OF TRAMWAY CROSSINGS
Summary. The tramway crossings pose a key element of urban transport infrastructure. Their technical state affects the safety of both tramway lines’ and roads’
users. The paper presents an approach for assessing the technical state of tramway
crossings based on the experiences of Gdansk tram network. The assessment criteria have been given, the occurring faults and defects have been summarized, and
not only an assessment and a cause but also an effects analysis have been carried
out.
Keywords: tramway structure, diagnostics of tramway structure, tramway
crossing
Lucjan Janas, Jerzy Jurczuk, Paweł Poneta

LABORATORY TESTS OF PROTOTYPICAL VIBRATION
ISOLATION USED AT RAILWAY PERMANENT WAY
Summary. This paper presents the results of laboratory tests for vibration-isolation made from used car tires. The static and dynamic stiffness at different
temperatures have been determined. The dynamic stiffness has been given depending on frequency. The impact of fatigue loads and of freeze resistance trials on
the static and dynamic parameters of the tested material have been also presented.
Keywords: railway lines, vibration isolation, laboratory tests
Zbigniew Kędra

CONCEPT OF SYNTHETIC EVALUATION
OF RAILWAY TURNOUTS
Summary. This paper presents a method for quasi-continuous measurement
of the gauge and of the cant track. On the basis of this measurements it presents
a method for calculating the synthetic index. The multidimensional method of the
comparative analysis has been used to calculate the synthetic index of the geometry of railway turnouts.
Keywords: railway turnouts, turnouts diagnostics, turnouts measurement
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Władysław Koc, Piotr Chrostowski

THE USE OF A HORIZONTAL CHORD VERSINE GRAPHS
FOR DETERMINING THE EXISTING TRACK LAYOUT
Summary. In this paper the effectiveness of the use of chord versine data to
determine the existing shape of a railway track is discussed. This subject is so important that for decades this kind of graphs was used in the track axis alignment
methods and only a relatively short period ago it lost its importance. However,
recent scientific publications indicate that this topic has not yet been definitively
solved, and the scientists are still looking for effective methods for transforming
these graphs in order to reconstruct the shape of the track axis. In this paper the
main objectives of the research ware presented. Moreover a discussion on the versine chord graphs obtained by analysing the existing track axis obtained by the
continuous satellite measurements was presented. For this purpose, a computer
program was developed to simulate the versine chord measurements. The virtual
measuring tool allows using a various measurement chord length. This analysis
allows determining the geometric regions of the change of main directions, in
which the length of the chord have an important impact on the shape of the versine signal.
Keywords: railway track, satellite measurements, determining of the geometry layout, chord versine graphs
Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Katarzyna Palikowska

THE COMPUTER PROGRAM FOR RECONSTRUCTING
OF THE RAILWAY TRACK AXIS SHAPE
Summary. In the paper the method of track axis shape reconstructing in a horizontal plane directly from the continuous satellite measurements is presented. In
this method, the algorithm for designing railway track sections located in the arc
was used. The algorithm utilizes an analytical description of the layout by means
of suitable mathematical formulas. The designed procedure has a universal character and it creates the possibility of varying the type and length of transition curves.
The calculation algorithm is implemented in a developed computer program. An
identification of the existing horizontal arc is made in a main directions reference
system. In the proposed algorithm the geometrical parameters of the horizontal
layout are estimated in the optimization process. To solve the problem the Particle
Swarm Optimization method was used. As the optimization criterion the authors
established a minimization of the existing track transverse displacements.
Keywords: railway track, satellite surveying GPS, assessment of track location
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Władysław Koc, Cezary Specht, Piotr Chrostowski, Jacek Szmagliński

Possibilities
of tram junctions satellite assessment
Summary. The paper focuses on the assessment of tram lines complex geometries in the areas of limit switches, with particular emphasis on turnout nodes. The
results of continuous satellite measurements carried out in the operated track are
shown. The methodology of results analysing is discussed with specific consideration of tramway turnouts design. It was found that the track horizontal shape is
correct what can confirm good quality of workmanship. It was noted that there is
significant difference in the time-consuming inventory work while using satellite
measurements, in contrast to traditional methods of surveying.
Keywords: tram track, satellite surveying GPS, assessment of track location
Janusz Kogut

PROPAGATION OF THE DYNAMIC EFFECTS
FROM THE HIGH SPEED TRAINS TO THE SOIL
Summary. A numerical prediction model for the high-speed train (HST) induced vibration has been discussed in the paper. The model accounts for the dynamic
interaction between the train, the track and the soil. The track is modelled as a
longitudinally invariant system, where two Euler beams represent the rails, where
two elastic beams represent the rails and sleepers connected by railpads and placed
on the ballast. The track is located at the surface of a horizontally layered elastic
halfspace. The translational invariance of the problem geometry enables a solution
of the equations of motion in the frequency-wavenumber domain. The model is
validated by means of vibration measurements that have been performed at the
occasion of the homologation tests of the HST track.
Keywords: dynamic interaction track-soil, wave propagation in the soil
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Ewelina Kwiatkowska

IMPACT OF GEOSYTHETIC MATERIALS
ON RAILWAY SUBSTRUCTURE STABILITY
Summary. A series of laboratory tests of geosynthetic materials used in railway
track bed have been carried out. The plastic analysed and vibration isolation of the
impact on the vertical displacement of soil samples have been tested.
Keywords: substructure, geosynthetics
Katarzyna Palikowska

G3 JOINING OF TWO STRAIGHT LINES
USING NURBS CURVE
Summary. The paper presents a new approach to railway geometric design,
based on application of NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) curves for describing the horizontal layout curvature. The control points of NURBS curve have
been obtained as a result of an optimization process carried out with a genetic
algorithm. The optimization criterion has been based on the evaluation of the
dynamic effects occurring along designed transition curves and on the fulfilment
of design geometric constraints. The presented method has been applied to obtain
G3 single-segment transition curve joining two straight lines. The presented approach is an universal one and can be applied in various design arrangements: joining two straight lines, joining straight line with circular arc and joining circular
arcs with conform or reverse curvatures (C-shape, C-oval and S-shape transitions).
Keywords: transition curve, genetic algorithm, NURBS curve, railway track
geometrical design, evaluation of dynamic effects
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Elżbieta Pilecka, Mirosława Bazarnik, Aleksandra Pawlak-Burakowska

Landslide protection effectiveness
monitoring on the example of Sadowie
landslide located on railWAY LINE no. 8
WarsZawA - Krakow
Summary. This paper presents the problem of the landslides occurrence along
the railway lines. The methods of earth movement monitoring, as well as ways
to protect embankments and slopes against landslides have been discussed. Based on the example of Sadowie landslide along the important railway line no. 8
Krakow – Warszawa the authors present the method for monitoring landslide
activity using laser scanning device RIEGL VZ-400 together with the results of
such measurements.
Keywords: landslides monitoring, landslide protection, laser scanning
Elżbieta Pilecka, Marta Zdanowicz-Dejnak

ANALYSIS OF SUBGRADE GEOTECHNICAL
CONDITIONS IMPACT ON RAILWAY EMBANKMENT
STABILITY IN THE ASPECT OF NUMERICAL
MODELLING OF HIGH-SPEED RAILWAYS
Summary. An example of numerical modelling methods of monitoring stability factor at different values of geotechnical parameters of railway subgrade is
presented in the article. The problem of stability of subgrade becomes a significant
one in terms of increasing operating speed of Polish railways. The development of
high-speed rail in the world and Europe is presented in the paper. In Poland it is
planned to adapt the existing CMK line to the requirements of high-speed rail. An
example of numerical calculations on the actual geotechnical section of the CMK
railway line which is designed to increase the operating speed is presented in the
article. FLAC \ Slope 5.0 program, which is a module of the FLAC 5.0 program,
designed to calculate the ratio of slope stability, was used to process the calculations.
Keywords: railway embankment stability, high-speed railways, numerical modelling
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Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski

LAYOUTS OF TEST PLATES FOR RAILROAD SUBGRADE
Summary. The paper presents an analysis of interaction between railroad
subgrade and sleepers in the extent necessary to model layout of test plates to
determine modulus of deformation of subgrade in test loads. Research included
currently used circular plate, but also rectangular shaped plate, corresponding to
the shape of sleepers. An analysis of state of stress in the subgrade under test plate
was conducted. An attempt was made to determine the shape and layout of plates,
which give the most similar state of stress in the subgrade to the actual stress distribution. The authors analysed the interaction of two different sets of test plates,
causing the state of stress in the subgrade similar to the state of stress occurring
in operation. The shape and the required load of test plates may cause difficulties
in their use in practice.
Keywords: railroad, railroad subgrade; investigation of deflected state
Juliusz Sołkowski, Dariusz Kudła

PERFORMANCE OF TRANSITION ZONES TO BRIDGES
AND ASPECTS OF NUMERICAL MODELLING
OF THE VEHICLE-TRACK-SUBGRADE INTERACTION
Summary. In the paper the field measurements concerning track and subgrade
stiffness within bridge abutments and transition zones have been presented. On
the basis of the field data the numerical calculations have been performed using
the Finite Difference Model and Finite Element Models (2D and 3D). Good agreement between the measured rail deflections and calculated deflections has been
found. The influence of the foundation nonlinearities on the obtained rail deflections has been discussed.
Keywords: transition zone, track and subgrade stiffness, transition effect
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Grzegorz Stencel

VERIFICATION OF INFRASTRUCTURE SUBSYSTEM
AT THE BUILDING STAGE
Summary. The article put forward the WE verification rules of infrastructure
subsystem at the building stage. The properties to be assessed at this stage of
verification has been presented and the examples of measurements carried out by
Railway Institute has been described. The assessment of measurement results has
been carried out and some mistakes made by contractors have been characterized.
Keywords: WE verification, infrastructure sub system, ITS, indirect certificate
Kamila Szwaczkiewicz, Zbigniew Kędra

Calculations of track axis offsets due to
modernization of railway
geometrical layouts
Summary. One of the major problems in the modernization of the railway lines
is to design new geometrical layout that will fulfil assumed conditions. Generally
it is associated with an increase of train speed, that leads to the changes in the radius of the arc as well as the extension of the transition curves. The paper presents
algorithms that calculate the size of offset of railway axis for various geometrical
layouts. The case of the transition from a parabolic and circle arc to the circle
arc with symmetric transition curves will be presented in detail. Furthermore an
example shows the application of the computer program MUGO that calculates
the differences between railway axis for the selected solutions.
Keywords: railway track, railway geometrical layout, railway track modernization
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Andrzej Uznański

RAIL GEODETIC NET AND REGULATIONS
AND PRACTICE OF MEASUREMENT
Summary. Permanent technical development causes that regulations are lagging behind potential measurement. For this reason, the control and, if necessary,
updating of the existing regulations should be followed regularly. The basic geodetic instruction for the railway areas is the D-19 from 2000. In terms of geodetic
net within the railway areas the technical standard Ig-7 PKP PLK SA from 2012
is the most current.
The paper presents the problem of setting, measurement and calculation for
coordinates of the points of the rail geodetic net. The reference to the rules, especially the branch ones, in terms of author’s own experience in the implementation
of such measures, that do not always coincide with the provisions of the legislation, and that has been positively verified by the contractors have been discussed.
It also presents potential problems of the proper assessment of the quality of the
measurements on the example of the testing measurement at the section modernized railway line.
Keywords: rail geodetic net, special rail net, signs of track axis regulation
Bogumił Wrana

DYNAMIC ANALYSIS OF SOIL MES MODELLED
AND LOADED WITH HIGH-SPEED TRAIN
Summary. The article presents the problem of computer modelling of soil
vibration caused by a train moving at high speed. A model includes degrees of freedom of the moving vehicle and the soil around. The article gives a proposition of
special boundary conditions on an artificial computing boundary, which simulates
the unrestricted area of soil. Model has been described by the matrix equation of
motion, which includes an area of soil, a track and a train. It is a non-linear system of equations, that takes into account the local plasticity of the soil during the
transmission of vibrations.
Keywords: soil dynamics, train dynamics, equation of motion, modelling of
unbounded area of soil
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EMULACJA SOFTWEROWA
Dynamicznego STANDARDU OCENY STANU
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Streszczenie: W artykule przedstawiono sposób emulacji softwerowej - dynamicznej oceny
stanu jakości torów kolejowych (Network Rail standard) na podstawie pomiarów parametrów
geometrycznych torów, wykonywanych wózkiem pomiarowym TQM (Track Quality Measurement).
Wskazano, że nie tylko geometria toru jest istotna przy utrzymaniu torów kolejowych, ale raczej
dynamiczny wpływ tego toru na pojazdy, które się po nim poruszają. Naturalne częstotliwości korpusów pojazdów szynowych i ich podwozi wpływają na wzbudzane parametrami toru zachowania
pojazdów szynowych po nim się poruszających. Pomiary TQM poddawane są emulacji softwerowej
przy pomocy własnego oprogramowania TQM Viewer. Generowane raporty emulują Network Rail
HSTRC format (High Speed Track Quality Car).
Słowa kluczowe: Stan jakości torów kolejowych, HSTRC format, TQM

1. Wprowadzenie
Zgodnie z opracowaniem [3] Christiansena i True pozwalam sobie przytoczyć
przetłumaczoną konkluzję Hehenbergera [4] i [5]: „To nie tylko geometria toru jest
istotna przy utrzymaniu torów kolejowych, ale raczej dynamiczny wpływ tego toru na pojazdy, które się po nim poruszają”. To stwierdzenie przenosi ciężar standardu toru kolejowego określanego pomiarami konwencjonalnymi parametrów jego geometrii
na pomiary dynamicznych reakcji poruszających się po nim pojazdów. Christiansen
i True dowiedli jednak, że „Generalnie jest niemożliwym uzyskanie dokładnych informacji o geometrii torów kolejowych z dynamicznych pomiarów ruchów kół pojazdu szynowego,
czy też jego podwozia”. Potwierdzili oni tym samym uprzednio postawioną przez Lie
and Haque [4] hipotezę, iż „Naturalne częstotliwości korpusów pojazdów szynowych i ich
podwozi wpływają na wzbudzane parametrami toru zachowania pojazdów szynowych po
nim się poruszających”.
Dynamiczne pomiary stanu jakości torów kolejowych są powszechnie stosowane w wielu krajach świata, głównie na trasach szybkiego ruchu. Przy małych
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prędkościach ich pomiary nie nadają się do użytku. Dostarczają one generalnie
informacji o stanie jakości toru kolejowego oraz o występujących na nim problemach, co pozwala wydziałom utrzymania na szybkie podjęcie decyzji utrzymaniowej celem zapobiegnięcia ich eskalacji.
Oprócz problemu oceny stanu jakości torów kolejowych przy małych prędkościach, możemy wyróżnić trzy dodatkowe problemy pomiarów dynamicznych
takie jak:
- dokładne określenie miejsca wystąpienia błędu,
- dokładne określenie rodzaju problemu,
- wpływ stanu wagonu pomiarowego na wyniki pomiarów.
2. Miejsce TQM w łańcuchu dynamicznej oceny stanu jakości torów kolejowych
W związku z tym, iż nie jest możliwym dokładne odtworzenie geometrii toru
kolejowego z pomiarów dynamicznych pomiaru ruchu podwozia, to być może będzie możliwym do spełnienia zadanie odwrotne, to znaczy: utworzenie emulacji softwerowej efektów dynamicznych z pomiaru w ruchu parametrów geometrii toru
kolejowego. Rozwiązanie TQM przedstawia odpowiedź na powyższe twierdzenie.
TQM (Track Quality Measurement) jest przykładem wózka pomiarowego, który przy stałej prędkości (około 5 km/h) wykonuje pomiar parametrów geometrii
toków szynowych metodą krótkich wymiennych baz pomiarowych [1], (rys. 4).
Pomiary te bezpośrednio w terenie poddawane są obróbce - dynamicznej emulacji softwerowej przy użyciu własnego oprogramowania TQM Viewer, w wyniku
której generowane są wszystkie obligatoryjne raporty oceny stanu jakości toru kolejowego w formatach standardów pomiarowych HSTRC (High Speed Track Recording Car) lub też NMT (New Measurement Train) w Wielkiej Brytanii (rys. 1).
Raporty obligatoryjne z pomiaru toru pociągiem HSTRC, NMT i TQM składają się z następujących elementów:
* Raport przekroczeń odchyłek dopuszczalnych;
* Raport akcji naprawy;
* Raport graficzny;
* Raport standardowych odchyleń (SD) ewaluowany kolorem jakości interwału toru dla każdego SD:
- kolor zielony – tor dobry;
- kolor pomarańcz. – zadowalający;
- kolor niebieski – tor zły;
- kolor czerwony – tor bardzo zły;
- kolor czarny – tor niebezpieczny.
W raporcie graficznym oprócz parametrów SD uwzględnione jest rownież zużycie faliste toru (cyclic top) oraz jego krzywizna.
Dane z opracowania TQM można wyeksportować jako plik *.csv lub też nakładające się dane do użycia w programie projektowym Hallade.
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Rys. 1. Obligatoryjne raporty stanu jakości toru kolejowego

2.1. Wybór długości fal pomiarowych [1]. Fale pomiarowe o długości 35 i 70
metrów
Jako, że zawieszenie wagonu działa jak filtr niskiej częstotliwości, wpływ istniejących nierówności modyfikowany jest przez prędkość jazdy oraz częstotliwość
ich występowania. Podjęcie zatem decyzji określających zakres długości fal pomiarowych nie jest zadaniem prostym do rozwiązania. Istnieje zatem konflikt spowodowany chęcią uwzględnienia wszystkich długości fal, które miałyby wpływ na
jakość jazdy, a potrzebą uniknięcia związanych z tym nadmiernych kosztów robót
utrzymaniowych toru kolejowego. Przybliżona zależność określająca długość fali
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mierzącej I [m] na podstawie częstotliwości drgań zawieszeń taboru kolejowego
fr [Hz] oraz prędkości jazdy na danym odcinku V [km/h] przy częstotliwości filtru
pomiarowego 0.3 Hz wynosi:
(1)
W celu uniknięcia stosowania różnych długości fal dla różnych prędkości dla
brytyjskich kolei ustanowiono dwie graniczne długości fal pomiarowych:
· 35 m – jako podstawową dla linii podmiejskich oraz międzymiastowych,
· 70 m – jako uzupełniającą dla linii o dużych prędkościach.
Dalej dla tych długości fal pomiarowych, zróżnicowano kryteria akceptacji wyliczonych standardowych odchyleń na zasadzie: im większa prędkość tym mniejsze
standardowe odchylenie.
2.1.1. Przykład według doświadczeń Herwiga [5]
Długość fali nierówności toku szynowego wspólnie z szybkością pojazdu określa wzbudzenia częstotliwości, które w zależności od sposobu ich przenoszenia
prowadzą do wzrastania sił oddziaływujących na koła podwozia. Rys. 2 pokazuje
wynik pomiaru ruchów pionowych toru kolejowego. Dzięki dobranej skali wykresu możemy wyraźnie odczytać długość fali nierówności. Dominująca długość
fali wynosi 35 m, co dla prędkości 35 m/s (130 km/h) częstotliwość wzbudzania
wynosić będzie fwzb = 1 Hz, z różnicą wysokości dochodzącej do 7 mm.

Rys. 2. Ruch pionowy toru kolejowego przy szybkości 130 km/h

2.1.2. Obliczanie standardowych odchyleń (SD)
Zostało potwierdzone, że uniwersalnie używany w statystyce średni błąd, jako
miara zmienności obserwowanych wyników może być użyty do oceny statytystycznej profilu toru kolejowego, ponieważ posiada on podobne parametry rozkładu do
rozkładu normalnego wyników. Pozwala to na obliczenie wielkości występujących
nierówności na podstawie obliczonych średnich błędów z profili nierówności poziomych (AL) i pionowych (TOP). Wynik SD równy 0 określa tor perfekcyjny, SD
równe 9.9 mm określa tor bardzo zły i niebezpieczny (do zamknięcia). Wyniki SD
obliczane są dla odcinków toru o długości 1/8 mili (około 200 m). W raportach
TQM - SD dla ułatwienia podawane jest w dziesiątych częściach mm.
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Schemat rozwiązania TQM
Podstawą rozwiązania TQM są wymienne bazy pomiarowe oddzielne dla pomiarów płaszczyzny poziomej i płaszczyzny pionowej oraz ich niezależność pracy
od ramy wózka - usunięcie wpływów naprężeń (rys. 3).

Rys. 3. Wymienne bazy: strzałki poziomej i rozstawu, przechyłki, strzałki pionowej
i pochylenia podłużnego oraz wymienne bazy z ramą, jako TQM

Rys. 4. Track Quality Measurement (TQM) z bazami 3m Hz and 2m VV
Certyfikaty: Network Rail CEF12737 and PA05/02253, London Underground PE007/1211

Rama wózka posiada siodła oraz podwieszenia dla wymiennych modułów pomiarowych. W jej module serwisu umieszczona jest elektronika, 12 V motor napędowy, hamulec bezpieczeństwa, miejsce na baterię, stacja dokująca komputer oraz
skrytka na części montażowe.
Rejestracja danych poprzez kartę DAQ firmy National Instruments do standardowego komputera (Windows) umieszczonego na pokładzie TQM z zainstalowanymi programami zapisu (baza LabView), kalibracji, edycji i opracowań danych.
TQM porusza się ze stałą prędkością pomiarową ok 5 km/h, zapisując dane ze
wszystkich swoich kanałów w odstępach 100 mm, mierzone kołem pomiarowym
o 500 mm w obwodzie.
Mierzone parametry to: strzałki poziome i pionowe, pochylenie podłużne, przechyłka, odległość, rozstaw i czas. Prezentacja parametrów, tak jak i grafiki w czasie
pomiaru, w formie arkusza kalkulacyjnego (wszystkie kanały lub wybiórczo). Kodowanie zdarzeń ciągłe, pojedyncze lub też pojedyncze w ciągach np. znak kilometrażu w ciągu wiaduktu (rys. 5)
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Rys. 5. Zapis danych w formie arkusza kalkulacyjnego lub też grafiki

Oprogramowanie TQM
TQM posiada następujące oprogramowania:
2.2. TQM Calibrator
Odpowiedzialność za kalibrację systemu TQM ponosi jego operator. Poprzez
przeprowadzenie kalibracji operator nabiera pewności co do możliwości systemu
oraz jakości zapisywanych danych podczas pomiaru rys. 6).

Rys. 6. Kalibracja modułów pomiarowych: współczynnika zamiany i miejsca zera

Kalibracja systemu polega na zamianie napięcia (V) sensorów na milimetry
przy użyciu dostarczonych płytek wzorcowych oraz znalezienie ich miejsca zera.
Każdej operacji dedykowane jest jedno okno oprogramowania, w którym kalibrowane są wszystkie sensory.
Parametry kalibracji zapisywane są w pliku, który następnie jest kopiowany
jako nagłówek pliku zapisywanych danych. Stanowi to kontrolę jakości pomiaru,
jak również daje możliwość wykonania kalibracji po pomiarze i powtórnym przeliczeniu danych w przypadku stwierdzenia rozbieżności parametrow kalibracji.
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2.3. TQM Recorder
Oprogramowanie TQM Recorder przedstawione zostało w pkt 3 (rys. 5).
2.4. TQM Editor
Przy użyciu tego oprogramowania możliwym jest przeprowadzenie szerokiej
gamy kontrolowanej edycji danych pomiarowych takich jak: przeprowadzenie
kalibracji popomiarowej, interpolacji danych, przesunięcia miejsc zera, wprowadzenie opisów na graficznej prezentacji wyników, odwracanie porządku danych
w celu ich porównania (np tam i z powrotem lub też porównanie danych historycznych przy pomiarach monitorujących ruchy toków szynowych), rozdzielanie
plików i wiele innych. Przykład porównania danych historycznych wichrowatości
i strzałki poziomej pokazano na rys. 7.

Rys. 7. Porównanie danych historycznych monitoringu: Wichrowatości, Strzałki Poziomej
wraz z jej różnicą przesunięć (Oprogramowanie TQM Editor)

2.5. TQM Viewer
Wyniki opracowania oprogramowaniem TQM Viewer przedstawione zostały
w pkt. 2 (rys. 1).
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TQM Viewer kompiluje profile szyn (Alignment i Top) oraz filtruje je przy pomocy filtru Butterworth falami o długościach 35 i 70 m. Z przefiltrowanych profili
wyliczane są błędy średnie, które są następnie porównywane z kryteriami Network
Rail i drukowane w kolorach na generowanych raportach.
Przykłady zastosowań w Wielkiej Brytanii
- ocena stanu jakości torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań,
- do walidacji systemu PALAS,
- do określenia dokładności punktów stałych (total station na pokładzie),
- do monitorowania ruchów torów na nasypach, w tunelach, mostach,
- do oceny stanu jakości powypadkowej torów kolejowych.
Możliwości rozbudowy systemu TQM
Dzięki wszechstronności systemu TQM, możliwa jest budowa zintegrowanego
systemu do kompleksowego pomiaru torów kolejowych poprzez umieszczenie dodaktowych instrumentów pomiarowych takich jak: Georadar, Skaner oraz GPS.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono uwagi na temat wybranych problemów transportu
kolejowego na tle zagadnień związanych z finansowaniem, organizacją zarządzania, zmianami
własnościowymi oraz legislacyjnymi dotyczącymi infrastruktury kolejowej w Polsce.
Słowa kluczowe: transport szynowy, infrastruktura kolejowa

1. Wprowadzenie
Na niską ocenę kolejowej oferty przewozowej ma wpływ wiele czynników, jednakże głównym z nich jest zły stan infrastruktury. Mimo wielokrotnych deklaracji
politycznych dotyczących odwrócenia niekorzystnych tendencji, trudno dostrzec
możliwość realnego osiągnięcia tego celu. W dalszym ciągu proporcja nakładów
inwestycyjnych na drogi i kolej są rażąco niekorzystne dla tej drugiej. Kształtuje
się ona jak 85 do 15, podczas gdy Komisja Europejska – dla zachowania zrównoważonego rozwoju transportu – rekomenduje 60 do 40. W kontekście zrównoważonego rozwoju transportu warto zauważyć także, iż nakłady na utrzymanie dróg
finansowane są z budżetu państwa i środków jednostek samorządu terytorialnego,
natomiast nakłady na utrzymanie infrastruktury kolejowej są finansowane głównie ze środków własnych zarządcy infrastruktury.
Trudno liczyć, w krótkim horyzoncie czasowym, na radykalne zmiany – a takie
są konieczne – zwłaszcza w okresie występujących w gospodarce zjawisk kryzysowych, którym towarzyszy zły stan finansów publicznych. Notabene, jeśli prześledzi się powojenne statystyki dotyczące nakładów inwestycyjnych na kolej, to można zauważyć, że zawsze w okresie trudności gospodarczych były one zmniejszane.
Na wymienione przyczyny strukturalne kiepskiej sytuacji transportu szynowego nakładają się dodatkowe, o charakterze losowym, których nie da się pominąć
w ocenie obecnej sytuacji. Po pierwsze, chodzi tu o wyrok Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości z 30 maja 2013 roku w sprawie stawek dostępu do infrastruktury
kolejowej. Może on pociągnąć za sobą wystąpienie przewoźników z roszczeniami
o zwrot nadpłaconego przewoźnego za okres kilku lat. Po drugie, rewitalizacji
kolei nie pomaga też preferowana strategia prywatyzacji spółek, która zakłada
przeznaczanie wpływów z prywatyzacji na spłatę tzw. historycznych długów PKP.
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Trudna sytuacja nie może zwalniać nikogo, kto może mieć jakikolwiek wpływ
na losy kolei, od poszukiwania rozwiązań kompleksowych – ale i cząstkowych –
które uchronią ją przed upadkiem. Poniżej zostaną syntetycznie przedstawione
trzy kwestie, tylko pozornie niepowiązane ze sobą.
2. Program dla infrastruktury kolejowej gwarantujący jej rozwój
Odwrót od – nieprzynoszącej spodziewanych efektów – reformy kolei, rozpoczętej w 1991 r. przez Unię Europejską, jest w najbliższym czasie niemożliwy.
Zatem należy poszukiwać rozwiązań mieszczących się w ramach polityki transportowej UE, a pozwalających powstrzymać degradację kolei. Za takie można uznać
koncepcję prezentowaną przez Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego, niesprzeczną z poglądem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prezentowanym przed trzema laty przez ówczesnego
podsekretarza stanu, prof. Juliusza Engelhardta. Poniżej przedstawione zostaną
podstawowe tezy tej koncepcji, która obejmuje trzy grupy zmian strukturalnych
dotyczących: własności, finansowania i organizacji zarządzania infrastrukturą.
Co do zmian własnościowych w zakresie infrastruktury kolejowej sugeruje się:
- Przeniesienie własności składników infrastruktury z poszczególnych spółek
tzw. Grupy PKP na bezpośrednią własność Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Nawiasem mówiąc ten proces, choć zapewne
zbyt wolno, odbywa się od kilku lat.
- Pozostałe rzeczowe składniki majątku (w najszerszym zakresie dotyczy to
nieruchomości), niezwiązane z prowadzeniem ruchu kolejowego, powinny
być zagospodarowane komercyjnie, a uzyskane środki należałoby przeznaczyć na współfinansowanie zadań z obszaru modernizacji infrastruktury.
- Spłatę długów PKP S.A. i PKP PLK S.A. poprzez ekwiwalentną ekonomicznie ich likwidację za cenę przekazania składników infrastruktury na
własność Skarbu Państwa i JST.
Warto odnotować, że tak postąpiła większość tzw. starych państw członkowskich UE.
Rekomendacje dotyczące zmian w finansowaniu infrastruktury obejmują:
* Propozycje nowych zasad i rozmiarów finansowania wydatków na utrzymanie i modernizację infrastruktury. W celu wyrównania warunków konkurencji pomiędzy koleją i transportem drogowym jest konieczne:
- wdrożenie zasady finansowania wydatków na utrzymanie i modernizację
infrastruktury kolejowej ze środków budżetu państwa, Funduszu Kolejowego i budżetów JST,
- doprowadzenie w okresie pięciu lat do sytuacji, w której 40% nakładów
na transport lądowy będzie przeznaczane na kolej, a 60% na transport
drogowy – zgodnie z proporcją sugerowaną przez Komisję Europejską,
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- opracowanie wieloletniego programu kompleksowej modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych,
- zapewnienie niezbędnych warunków do właściwego przygotowania projektowego nowych zadań modernizacyjnych, realizacja których będzie
współfinansowana ze środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej (lata 2014 - 2020).
* Wprowadzenie systemu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, umożliwiającego współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na kolei. W celu
większego zainteresowania kapitału prywatnego, system ten powinien być
powiązany z możliwością wieloletnich koncesji eksploatacyjnych. Szczególnie podatnymi na tę formę realizacji inwestycji są dworce kolejowe, terminale przeładunkowe i inne obiekty infrastruktury punktowej.
* Wdrożenie wieloletnich kontraktów dotyczących utrzymania i jakości infrastruktury. Rozwiązanie to, wzorem wielu państw członkowskich UE, powinno być wprowadzone w Polsce możliwie szybo równocześnie z reformą
struktur i zasobów PKP PLK SA w zakresie diagnostyki i utrzymania infrastruktury.
* Obniżenie i ustabilizowanie opłat za dostęp do infrastruktury. Stworzenie
równych warunków konkurowania w stosunku do transportu drogowego
wymaga radykalnego obniżenia stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Szacuje się, że ta obniżka – w stosunku do stawek z 2012 r. – powinna
wynieść 45% dla przewoźników pasażerskich i 60% dla przewoźników towarowych.
Jednorazowe, tak głębokie obniżenie opłat jest nierealne. Dlatego powinno być
ono dokonywane etapowo w ciągu pięciu lat. Równie ważne jest zapewnienie stabilności stawek oraz wprowadzenie zasady co najmniej rocznego wyprzedzenia we
wprowadzaniu zmian taryfy.
Jeśli chodzi o organizację zarządzania infrastrukturą, to rekomenduje się:
* Utworzenie jednego zarządcy infrastruktury kolei konwencjonalnej. W tym
celu należałoby:
- Wnieść akcje i udziały spółek infrastrukturalnych, tj. PKP Energetyka
SA, TK Telekom sp. z o.o., PKP Informatyka sp. z o.o., do PKP PLK
SA. Spółki te tworzyłyby Kolejową Grupę Infrastrukturalną, nie podlegającą prywatyzacji. Ze spółek infrastrukturalnych można wydzielić
działalności niezwiązane z funkcjami związanymi z zarządzaniem infrastrukturą i poddać je procesowi prywatyzacji.
- Wnieść do PLK podmiot zarządzający dworcami kolejowymi.
- PKP PLK powinna być koordynatorem systemu kolejowego w Polsce
i podmiotem realizującym politykę transportową państwa.
* Utrzymanie PKP LHS jako spółki wyspecjalizowanej w zarządzaniu infrastrukturą obejmującą sieć kolejową o prześwicie 1520 mm i zachowanie jej
dotychczasowej zintegrowanej formuły funkcjonowania.
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3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 maja 2013 r.
Skargę do Trybunału Sprawiedliwości (TS) wniosła Komisja Europejska, która
postawiła Polsce cztery zarzuty, a mianowicie:
1) niepodjęcie wystarczających środków w celu zapewnienia niezależności
zarządcy infrastruktury od przedsiębiorstw świadczących kolejowe usługi
transportowe,
2) niepodjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia we właściwym czasie równowagi finansowej zarządcy infrastruktury,
3) niewprowadzenie systemu zachęt skłaniających zarządcę infrastruktury do
zmniejszenia kosztów i wielkości opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej,
4) niezapewnienie właściwej transpozycji przepisów dotyczących pobierania
opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej.
Przed rozpoczęciem rozprawy Komisja Europejska wycofała się z pierwszego
zarzutu, natomiast TS nie uznał za dostatecznie udokumentowany zarzut drugi.
W przypadku trzeciego i czwartego zarzutu Trybunał potwierdził ich zasadność.
Co do zarzutu trzeciego, Komisja stwierdziła, że Ustawa o transporcie kolejowym (art. 38a) nie ustanawia systemu zachęt skłaniających zarządcę infrastruktury
do zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury i wielkości stawek dostępu.
Strona polska prezentowała odmienne stanowisko przedstawiając następujące argumenty:
- minister właściwy do spraw transportu corocznie podejmuje decyzję o przyznaniu nagród dla członków zarządu PLK SA w celu podnoszenia efektywności zarządcy infrastruktury,
- wyłączono koszty Straży Ochrony Kolei przy naliczaniu stawek dostępu,
- wysokość stawki jednostkowej opłaty podlega zatwierdzeniu przez Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego, co stanowi mechanizm kontrolny.
TS uznał, iż zgodnie z regulacjami unijnymi (Dyrektywa 2001/14, art. 6 ust. 2
i 3) obowiązek wskazany w zarzucie ma być wykonany albo w drodze wieloletniej
umowy zawartej między kompetentnym organem władzy, a zarządcą infrastruktury (takie rozwiązanie, jako najlepsze, sugerowane jest w programie zaprezentowanym w punkcie 2), albo w drodze ustalenia stosownych środków kontrolnych
z odpowiednimi upoważnieniami. W konkluzji Trybunał stwierdził: „W świetle ogółu powyższych rozważań należy stwierdzić, że zarzut trzeci podniesiony przez Komisję na
poparcie skargi jest zasadny”.
Najpoważniejsze zastrzeżenia TS sformułował w przedmiocie zarzutu czwartego dotyczącego obliczania opłaty za minimalny dostęp do infrastruktury. Trybunał
uznał, iż przy kalkulacji opłat nie można zaliczyć do kosztów ponoszonych jako
rezultat wykonywania przewozów pociągami:
- kosztów pośrednich,
- kosztów finansowych,
- części amortyzacji – TS stwierdził: „W zakresie, w jakim amortyzacja nie jest
dokonywana na podstawie rzeczywistego zużycia infrastruktury wynikającego z ru-
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chu kolejowego, lecz zgodnie z zasadami rachunkowości, również nie może być ona
uznana za wynikającą bezpośrednio z wykonywania przewozów pociągami”.
Wyrok Trybunału, praktycznie niepodważalny, pociąga za sobą poważne konsekwencje legislacyjne, proceduralne i finansowe. Z chwilą ogłoszenia wyroku zakwestionowane przepisy w prawie polskim tracą swoją ważność. Zatem muszą
być one możliwie szybko zmienione, a znając dotychczasową praktykę legislacyjną
można mieć pewną obawę. To rodzi następną wątpliwość związaną z procedurą
ustalenia stawek na 2013 rok: dotychczasowymi przepisami nie można się posłużyć, a nowych – zgodnych z orzeczeniem TS – może jeszcze nie być. Wreszcie
można się spodziewać wystąpień, przynajmniej ze strony niektórych operatorów,
z roszczeniami o odszkodowanie za nadpłacone przewoźne. Nie będzie to takie
proste i szybkie do wyegzekwowania, ale nie można tego wykluczyć.
4. Forum Inwestycyjne
Pod koniec 2012 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA powołały Forum Inwestycyjne, którego zadaniem jest wypracowanie dobrych praktyk dla rynku na kolejną
perspektywę budżetową UE (lata 2014 - 2020), w celu usprawnienia procesów
inwestycyjnych. Bez najmniejszych wątpliwości była to ze wszech miar słuszna
decyzja, która wywołała szerokie zainteresowanie środowiska. W pracach grup
roboczych i prezydium Forum uczestniczy ponad setka wybitnych specjalistów reprezentujących 25 firm z sektora kolejowego, 4 instytucje (urzędy i ministerstwa) i
7 organizacji (izby gospodarcze, stowarzyszenia). PKP PLK mają wyjątkową okazję za darmo uzyskać cenne opracowanie zawierające diagnozę i propozycje rozwiązań, na które oczekuje kolej i jej otoczenie. Problemy szczegółowe rozpatrywane są
w ramach czterech grup roboczych:
- Grupa Robocza projektant + usługodawca,
- Grupa Robocza inżynier,
- Grupa Robocza wykonawca + producent,
- Grupa Robocza instytucjonalna.
W okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności Forum poszczególne grupy
robocze dokonały analizy obecnie obowiązujących aktów prawnych, wytycznych
i procedur przetargowych, występujących utrudnień i nieścisłości, a także sformułowała wnioski i postulaty mające usprawnić procesy inwestycyjne. Podzielono je
na trzy grupy:
1) postulaty, które można wdrożyć bez konieczności zmiany dotychczasowych
regulacji prawnych i norm, a jedynie zachodzi potrzeba opracowania i uzgodnienia stosownych zarządzeń wewnętrznych – termin realizacji 3 miesiące,
2) postulaty, które także nie wymagają zmian, ale usprawnienie wymaga więcej czasu – termin realizacji 6 miesięcy,
3) postulaty, które wymagają zmiany aktów prawnych – termin realizacji 12
miesięcy.
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Szczegółowe informacje o bogatym dorobku grup roboczych można znaleźć
w Internecie (http://www.plk-sa.pl/, zakładka FORUM INWESTYCYJNE). Dla
ilustracji kierunków proponowanych zmian poniżej zostaną zaprezentowane tylko
niektóre z postulatów:
- odstąpić od realizacji inwestycji wg „żółtego FIDIC” (projektuj i buduj)
w przypadku dużych projektów liniowych,
- stosować przetarg ograniczony, jeżeli zleceniodawca ma podstawy do oczekiwania, iż do postępowania przetargowego może się zgłosić duża liczba
oferentów,
- przy wyborze najkorzystniejszej oferty wprowadzić ocenę wielokryterialną,
- wdrożyć ocenę techniczną oferty na prace projektowe, która przygotowują
zgłaszający się do przetargu, przez niezależnych ekspertów technicznych,
- wdrożyć system finansowania przyszłościowej dokumentacji projektowej ze
środków krajowych,
- wprowadzić certyfikację firm projektowych według zasad opracowanych
przez Izbę Projektowania Budowlanego,
- ograniczyć zakres podwykonawstwa poprzez wprowadzenie zapisów wymieniających prace, których nie można zlecać na zewnątrz,
- należy żądać umów z podwykonawcami przed zawarciem umowy o udzieleniu zamówienia,
- dla zachowania zasady uczciwej konkurencji, wprowadzić do umowy warunki waloryzacji cen,
- w celu wyeliminowania sytuacji, w której wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe przekroczenia terminu realizacji, wprowadzić do
umowy zamiast pojęcia opóźnienie, określenie zwłoka,
- doprecyzować zasady naliczania kar umownych i wprowadzić limit maksymalnych sankcji,
- wyłączyć zabezpieczenie miejsca robót z przetargu na roboty budowlane,
- opracować rozwiązania systemowe w celu wprowadzenia do eksploatacji na
liniach zarządzanych przez PLK nowych technicznych wymagań, w tym
konstrukcji nawierzchni, rozjazdów, materiałów itp.,
- obowiązujące dotychczas prawo związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego zawiera wiele postanowień, które można interpretować w różny
sposób przez strony procesu budowlanego oraz organy administracji. Dla
wyeliminowania tych utrudnień przedstawiono szereg propozycji niezbędnych zmian i poprawek.
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Tradycja i przyszłość komunikacji zbiorowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 8, 1995, s. 302)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Krakowie – wczoraj – dziś – jutro (Materiały
Różne 2, 1995, s. 136)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 9, 1995, s. 214)
Obsługa transportowa aglomeracji miejskich i ruchu lokalnego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 10, 1996,
s. 244)
Problemy transportu i inżynierii lądowej w działalności naukowej i technicznej krakowskiego środowiska
SITK (Monografia 2, 1996, s. 360)
Na transportowym szlaku – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 3, 1996, s. 212)
Problemy transportowe związane z organizacją zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 roku (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 11, 1996, s. 256)
Utrzymanie komunikacyjnych obiektów inżynierskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 12, 1996, s. 124)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 13, 1996, s. 168)
Rozwój komunikacji a ochrona dziedzictwa kulturowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 14, 1996, s. 286)
Mieczysław Barbacki. 1000 lat krakowskich dróg – dzieje i uwarunkowania rozwoju systemu komunikacji
w Krakowie (Monografia 3, 1996, s. 208)
Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 15, 1996,
s. 240)
Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 16, 1997,
s. 254)
Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 17, 1997, s. 188)
Osiągnięcia i problemy transportu wewnątrzzakładowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 18, 1997, s. 148)
Prezentacja autobusów komunikacji miejskiej zasilanych gazem ziemnym – konstrukcja i eksploatacja
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 19, 1997, s. 80)
Transport kombinowany (Zeszyt Naukowo-Techniczny 20, 1997, s. 260)
Problemy zarządzania i utrzymania dróg na obszarach gmin (Zeszyt Naukowo-Techniczny 21, 1997, s. 192)
Gospodarka energią i paliwami w przedsiębiorstwie PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 22, 1997, s. 220)
Marian Szeliński. Oddział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w latach
1946-1995. Zarys działalności (Monografia 4, 1998, s. 320)
Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1994-1997 (Materiały Różne 4, 1998,
s. 44)
Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów – stan obecny i perspektywy rozwoju (Zeszyt Naukowo-Techniczny 23, 1998, s. 104)
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Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 24, 1998, s. 244)
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 25, 1998, s. 194)
Nowe technologie w utrzymaniu ulic (Zeszyt Naukowo-Techniczny 26, 1998, s. 112)
Sterowanie ruchem w miejskiej komunikacji zbiorowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 27, 1998, s. 296)
Komputerowe systemy kierowania ruchem na sieci kolejowej PKP (Zeszyt Naukowo-Techniczny 28, 1998,
s. 348)
Na transportowym szlaku II – zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 5, 1999, s. 268)
Inżynierowi Ernestowi Malinowskiemu w setną rocznicę śmierci (Monografia 4, 1999, s. 132)
Informatyka w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (Zeszyt Naukowo-Techniczny 29, 1999,
s., 400)
Ochrona zabytków i muzealnictwo w komunikacji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 30, 1999, s. 168)
Doświadczenia w zakresie eksploatacji autobusów zasilanych gazem ziemnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 31, 1999, s. 92)
Andrzej Rudnicki. Jakość komunikacji miejskiej (Monografia 5, 1999, s. 384)
Problemy techniczne i jakościowe związane z eksploatacją torów kolejowych (Zeszyt Naukowo-Techniczny
32, 1999, s. 144)
Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich – synteza wyników (Monografia
6, 1999, s. 128)
Obsługa klientów PKP z wykorzystaniem systemu kierowania przewozami i zarządzania (SKPZ) (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 33, 1999, s. 176)
Materiały Seminarium Targów Drogownictwa DROGPOL’2000 (Zeszyt Naukowo-Techniczny 34, 2000,
s. 104)
Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 35, 2000, s. 306)
Transport w rozwoju regionów (Zeszyt Naukowo-Techniczny 36, 2000, s. 482)
Problemy ochrony zabytków komunikacyjnych (Zeszyt Naukowo-Techniczny 37, 2000, s. 282)
Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 38, 2000, s. 210)
Metoda budowy baz danych o drogowym ruchu miejskim (Monografia 7, 2000, s. 112)
Transport 2000 - Kongres SITK Kraków - Zakopane 14-16.IX.2000 - Referaty Kongresowe (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 39, 2000, s. 444)
Polityka transportowa państwa na lata 2000-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 8, 2000,
s. 108)
Aktualne problemy zarządzania drogami (Zeszyt Naukowo-Techniczny 40, 2000, s. 108)
Miejsce diagnostyki infrastruktury kolejowej w nowej strukturze organizacyjnej kolei (Zeszyt Naukowo-Techniczny 41, 2000, s. 294)
Kolejarz z uśmiechem. Oprac. Jerzy Hydzik (Materiały Różne 6, 2000, s. 84)
Nowoczesne metody zarządzania pasażerskim transportem zbiorowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45,
2001, s. 296)
XV Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
42, 2001, s. 232)
Bezpieczeństwo na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 43, 2001, s. 154)
Projekt połączeń kolejowych Kraków-Muszyna/Zakopane (Zeszyt Naukowo-Techniczny 44, 2001, s. 76)
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju (Monografia 9, 2001,
s. 154)
Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji (Zeszyt Naukowo-Techniczny 45, 2001, s. 180)
Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 46, 2002, s. 466)
Problemy związane z zarządzaniem pasem drogowym w świetle obowiązujących przepisów prawnych
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 47, 2002, s.184)
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Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 1998-2001 (Materiały Różne 7, 2002,
s. 124)
95 Koordynacja działań różnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń na drogach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 48, 2002, s. 108)
96 XVI Dni Technika w Oddziale Południowo-Wschodnim GDDP w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny
49, 2002, s. 240)
97 Aktualne osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 50, 2002, s. 254)
98 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 10, 2002, s. 592)
99 Międzynarodowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 11, 2002. s. 280)
100 Historia i ochrona zabytków w transporcie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 51, 2002, s. 440)
101 Problematyka powodziowa w mostownictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 52, 2002, s. 268)
102 Nowoczesne technologie i systemy usprawniające zarządzanie w transporcie kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 53, 2002, s. 442)
103 Integracja systemów zarządzania przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z uwzględnieniem wymogów
norm ISO (Zeszyt Naukowo-Techniczny 54, 2002, s. 276)
104 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 12, 2003, s. 636)
105    XVII Dni Technika w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie (Zeszyt
Naukowo-Techniczny 55, 2003, s. 276)
106 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 56, 2003, s. 388)
107 Miejsce polskich przewoźników w europejskim systemie transportowym po integracji z Unią Europejską
(Zeszyt Naukowo-Techniczny 57, 2003, s. 152)
108 Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie publicznego transportu pasażerskiego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 58, 2003, s. 488)
109 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 59, 2003,
s. 304)
110 Bezpieczeństwo ruchu drogowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 60, 2004, s. 136)
111 Polski przemysł i zaplecze naprawcze transportu kolejowego w warunkach konkurencji na europejskim
rynku kolejowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 61, 2004, s. 168)
112 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
62, 2004, s.328)
113 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 63,
2004, s. 232)
114 XVIII Dni Technika w Małopolsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 64, 2004, s. 208)
115 Zarządzanie ruchem na drogach - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny 65,
2004, s. 340)
116 Krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy (Monografia 13, 2004. s. 716)
117 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 66, 2004,
s. 320)
118 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
67, 2005, s. 418)
119 Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce (Zeszyt Naukowo-Techniczny 68,
2005, s.280)
120 Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 69, 2005, s. 142)
121 Technologie naprawy toru kolejowego z zastosowaniem nowoczesnych maszyn – XX-lecie Zakładu Maszyn
Torowych w Krakowie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 70, 2005, s.192)
122 Zabytkowe obiekty techniki transportowej (Zeszyt Naukowo-Techniczny 71, 2005, s. 268)
123 XX Małopolskie Dni Technika (Zeszyt Naukowo-Techniczny 72, 2005, s. 226)
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124 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 73, 2005,
s. 332)
125 Zabytki transportu - potencjał kulturowy i turystyczny (Zeszyt Naukowo-Techniczny 74, 2005, s. 266)
126 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2002-2005 (Materiały Różne 8, 2006,
s. 176)
127 Krajowy transport drogowy (Monografia 14, 2006, s. 716)
128 Wybrane problemy funkcjonowania systemów transportowych w rejonie Tarnowa (Zeszyt Naukowo-Techniczny 75, 2006, s. 120)
129 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 15, 2006, s. 396)
130 Dzieje i perspektywy kolei w Nowym Sączu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 76, 2006, s. 124)
131 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
77, 2006, s. 188)
132 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 78, 2006,
s. 420)
133 Inwestycje w drogownictwie - przygotowanie, realizacja i nadzór (Zeszyt Naukowo-Techniczny 79, 2007,
s. 324)
134 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 80, 2007, s. 266)
135 Technika w transporcie - historia i zabytki (Zeszyt Naukowo-Techniczny 81, 2007, s. 520)
136 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 82, 2007,
s. 300)
137 Zarządzanie jakością pasażerskiego transportu zbiorowego (Zeszyt Naukowo-Techniczny 83, 2007, s. 370)
138 Krajowy transport drogowy (Monografia 16, 2008, s. 768)
139 Wiersze Władysława Dobrzańskiego - Tomik Jubileuszowy (Materiały Różne 9, 2008, s. 56)
140 Problemy transportu związane z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 (2008, s. 186)
141 Odwodnienie dróg i ulic a ekologia - prawo, projektowanie, wykonawstwo (Zeszyt Naukowo-Techniczny
85, 2008, s. 328)
142 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 86, 2008,
s. 356)
143 XXII Małopolskie Dni Technika - Zarządzanie siecią drogową (Zeszyt Naukowo-Techniczny  87, 2009,
s. 154)
144 Problematyka osuwisk w budownictwie komunikacyjnym (Zeszyt Naukowo-Techniczny 88, 2009, s. 470)
145 Międzynarodowy transport drogowy (Monografia 17, 2009, s. 408)
146 Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność (Zeszyt Naukowo-Techniczny
89, 2009, s. 360)
147 System dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych
w Polsce (Monografia 18, 2009, s. 248)
148 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 90, 2009, s.320)
149 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 91, 2009,
s. 676)
150 Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK w Krakowie w kadencji 2006-2009 (Materiały Różne 10,
2010, s. 168)
151 Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje (Zeszyt Naukowo-Techniczny 92, 2010, s. 364)
152 Kompleksowe badania ruchu - teoria i praktyka - doświadczenia miast polskich (Zeszyt Naukowo-Techniczny 93, 2010, s. 212)
153 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 94, 2010, s. 404)
154 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie (Zeszyt Naukowo-Techniczny 95, 2010,
s. 694)
155 Wyniki badań systemów publicznego transportu zbiorowego w wybranych miastach (Monografia 19, 2010,
s. 344)
156 Krajowy transport drogowy (Monografia 20, 2011, s. 884)
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157 Na transportowym szlaku. Zbiór wybranych tekstów piosenek (Materiały Różne 11, 2011, s. 208)
158 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
96, 2011, s. 706)
159 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(97), 2012, s. 280)
160 Wybrane zagadnienia historii zabytków transportu (2012, s. 432)
161 Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu (Zeszyt Naukowo-Techniczny 2(98), 2012, s. 312)
162 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Materiały konferencji, 2012,
s. 88)
163 Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym (Zeszyt Naukowo-Techniczny
3(99), 2012, s. 408)
164 Polityka parkingowa w miastach (Zeszyt Naukowo-Techniczny 1(100), 2013, s. 316)
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INŻYNIERYJNYCH
Wykonujemy z najwyższą precyzją i szybkością pomiar
pełnej geometrii toru z jednoczesnym pomiarem
skrajni kolejowej i obszarów przyległych. Wykorzystujemy
fotogrametrię niskiego pułapu i naziemny skaning
laserowy 3D.
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Profesjonalne projektowanie i wykonawstwo
Geodreny i ubijanie dynamiczne (DC, DR)
Zagęszczanie impulsowe (IC)
Zagęszczanie wgłębne metodą wibroﬂotacji i wibrowymiany
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