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Streszczenie. Cech nowoczesnego budownictwa kolejowego powinna byÂ dua niezawodnoyÂ budowli liniowych i obiektów inynieryjnych. OsigniÆcie tej niezawodnoyci zaley gównie
od jakoyci projektu i poprawnoyci procesów technologicznych budowy. Liczne przykady dowodz,
e warunki te nie zawsze s obecnie speniane. W projektach budownictwa kolejowego mona
doszukaÂ siÆ zwaszcza braku koordynacji rozwizaÍ nalecych do rónych specjalnoyci. Artyku
charakteryzuje dwie, spoyród kilku czÆyciej stosowanych, metod wykrywania zagroeÍ na etapie
projektowania, tj. metody HAZOP oraz list kontrolnych. Podano konkretne przykady, w których
zastosowanie tych metod w drogach kolejowych, pozwolioby uniknÂ grubych bÆdów.
Sowa kluczowe: zagroenia, ryzyko, listy kontrolne, projektowanie

1. WstÆp
W ostatnich latach zwiÆkszy siÆ zakres modernizacji linii kolejowych. Wzrosy
te wymiany nawierzchni na pozostaych liniach, choÂ w dalszym cigu s niewystarczajce, aby poprawiÂ odczuwalnie niezadowalajcy stan utrzymania sieci
kolejowej w Polsce, szczególnie zay usunÂ due ograniczenia prÆdkoyci pocigów.
W tych okolicznoyciach szczególnego znaczenia nabiera jakoyÂ nowych obiektów,
tj. ukadów torowych, podtorza, budowli inynieryjnych, itp., od której bÆdzie zaleaa ich niezawodnoyÂ eksploatacyjna, osigniÆcie zakadanej trwaoyci i dugoyci
cykli naprawczych. Zagroeniem dla tej jakoyci mog byÂ bÆdy w projektach,
w planowaniu i organizacji robót, w ich wykonawstwie i odbiorach.
Pod wyrazem zagroenie rozumie siÆ warunkow moliwoyÂ lub |ródo ujawniania siÆ strat w wyniku jego rozwoju [15]. S to wiÆc nie tylko sytuacje prowadzce do zdarzeÍ katastroficznych, np. do wykolejeÍ, lecz kady przypadek, który
prowadzi do ryzyka, tzn. do zdarzenia niepodanego, powodujcego straty materialne, straty w yrodowisku lub uszczerbek na zdrowiu ludzi. Wychodzc z tego
zaoenia naley stwierdziÂ, e zagroenia, np. w nawierzchni kolejowej, to nie tylko due odksztacenia torów, pÆkanie szyn i wyboczenia. Zagroenia mog pojawiÂ
1

Wkáad autorów w publikacjĊ: Baáuch H. 50%, Baáuch M. 50%

6

Bauch H., Bauch M.

siÆ nawet w nawierzchni nowej. Przykadem takim jest niedotrzymanie odchyek
dopuszczalnych przy odbiorze robót, poniewa z bardzo duym prawdopodobieÍstwem mona stwierdziÂ, e skróci to cykle naprawcze, a wiÆc przyniesie straty.
Zagroeniem s te bÆdy organizacyjne w modernizacji linii kolejowych polegajce na niewayciwej kolejnoyci robót, np. wbijaniu supów trakcyjnych po cakowitym zakoÍczeniu prac nawierzchniowych, poniewa powoduje to powstanie
odksztaceÍ podoa, a wiÆc koniecznoyÂ powtórnego podbijania torów.
Problematyce jakoyci robót i zagroeniom w drogach kolejowych poywiÆcono
ju liczne prace, np. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]. Autorom nie jest znana natomiast
adna publikacja omawiajca zastosowanie metody HAZOP i list kontrolnych do
celów zmniejszenia zagroeÍ w budownictwie kolejowym.

2. PojÆcie ryzyka
W kadej dziaalnoyci ludzkiej istnieje ryzyko. Jest ono definiowane w róny
sposób. W jÆzyku naturalnym oznacza ono miarÆ lub ocenÆ zdarzenia niepodanego, przy czym zdarzenie to moe prowadziÂ do strat. CzÆsto mona spotkaÂ
okreylenie, e ryzykiem jest prawdopodobieÍstwo statystyczne (losowe) wystpienia niekorzystnego zdarzenia losowego dajcego siÆ oszacowaÂ. Obok ryzyka znane jest pojÆcie niepewnoyci, która wystÆpuje wówczas, gdy brak jest danych by
obliczyÂ ryzyko.
W naukach technicznych i spoecznych spotyka siÆ róne rodzaje ryzyka. Wystarczy wymieniÂ tylko kilka z nich. I tak np.:
- ryzyko projektowe oznacza opó|nienia, niepene wykonanie projektowanego zadania i wzrost kosztu projektu,
- ryzyko zawodowe okreyla siÆ jako prawdopodobieÍstwo wystpienia niepodanych zdarzeÍ zwizanych z wykonywan prac,
- ryzyko transakcyjne (kontraktowe) urzeczywistnia siÆ w nastÆpstwie niedotrzymania zobowizaÍ umownych.
W studiach wykonalnoyci oblicza siÆ ryzyko wska|nika ekonomicznego i finansowego.
W sensie matematycznym ryzyko jest iloczynem prawdopodobieÍstwa i czÆstotliwoyci wystÆpowania zagroeÍ oraz skutków negatywnych dla zdrowia lub
ycia czowieka, yrodowiska naturalnego lub yrodków pracy (transportu). Ocena
ryzyka R polega wiÆc najczÆyciej na obliczeniu iloczynu jego prawdopodobieÍstwa
P i skutków S:
(1)
R PS
Znane s liczne modele obliczeÍ ryzyka oparte gównie na teorii prawdopodobieÍstwa, statystyce matematycznej i teorii uytecznoyci [20]2. Z ocen ryzyka wie siÆ okreylenie jego dopuszczalnoyci. Znana jest w tym zakresie zasada
2 Teorią uĪytecznoĞci jest dziaá ekonomii i teorii gier dotyczący uĪytecznoĞci, gáównie postĊpowania osób
w warunkach ryzyka.
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ALARP (As Low As Reasonably), okreylajca obnienie ryzyka do poziomu moliwie
najmniejszego, lecz racjonalnie uzasadnionego czynnikami spoecznymi, technicznymi i ekonomicznymi.
Przykady zagroeÍ zawarte w artykule nasuwaj domniemanie, e wystpiy
one przy niepenej wiedzy o moliwoyci ich zaistnienia lub skutkach, do jakich
mog doprowadziÂ.

3. Charakterystyka proponowanych metod
3.1. Metoda HAZOP
Do wykrywania zagroeÍ i zmniejszenia zwizanego z nim ryzyka stosuje siÆ
kilka metod. Jedn z czÆyciej stosowanych jest ocena ryzyka (Risk assessment) polegajca na dokadnym sprawdzeniu, co w danej dziaalnoyci moe stanowiÂ zagroenie dla ludzi, yrodowiska, itp. [13]. Jej celem jest sprawdzenie, czy podjÆto wystarczajce yrodki zapobiegawcze. Obejmuje ona identyfikacjÆ ryzyka, ustalenie,
co lub kto moe byÂ zagroony, w jaki sposób i okreylenie yrodków zaradczych.
Wszystkie ustalenia s zapisywane oraz w miarÆ potrzeb aktualizowane i sprawdzane.
Metoda HAZOP (Hazard and Operability Study), nazywana analiz zagroeÍ
i zdolnoyci operacyjnych, jest stosowana do analizy zagroeÍ gównie w przemyyle, szczególnie zay w przemyyle chemicznym, gdzie zostaa zastosowana po raz
pierwszy w latach 60. ubiegego wieku. Jej celem jest znalezienie prawdopodobnych zdarzeÍ niebezpiecznych dla samego urzdzenia, systemu, ludzi lub yrodowiska naturalnego. Bywa równie uywana do wykrywania potencjalnych strat,
przy czym jako stratÆ traktuje siÆ równie obnienie jakoyci [18]. Prowadzi ona od
okreylania odchyleÍ od normalnych warunków pracy, przez identyfikacjÆ zagroeÍ, ich przyczyn i skutków, do formuowania yrodków zaradczych.
Analizy rozpoczynaj siÆ od opracowanej dokumentacji urzdzenia lub systemu i obejmuj jego wszystkie elementy. Zespó specjalistów rónych dziedzin
sprawdza wszystkie zaprojektowane elementy systemu pod ktem ich budowy,
uytkowania, moliwych zmian w eksploatacji, niezawodnoyci oprogramowania
(np. sterowników), anomalii w programach komputerowych [14], itp. Wszystkie
wyniki s zapisywane w ustalonym porzdku, a wiÆc powinny zawieraÂ tak sam
sekwencjÆ, jak przy kadej analizie zagroeÍ, tj.:
1) charakterystykÆ odchylenia od stanu nominalnego,
2) przyczyny odchylenia,
3) skutki,
4) yrodki zapobiegawcze,
5) dziaanie.
W metodzie tej wystÆpuje wiele cech typowych dla burzy mózgów stymulujcych aktywnoyÂ czonków zespou i uatwiajcych tworzenie pomysów. Zespó,
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okreylajcy zagroenia i proponowane yrodki zaradcze, powinien wiÆc byÂ zespoem interdyscyplinarnym. Zgaszanych pomysów nie naley krytykowaÂ, dopiero
zespó oceniajcy zgaszane pomysy powinien odrzucaÂ pomysy nietrafne.
Po ustaleniu celu i zakresu analizy wykonywanej metod HAZOP ustala siÆ
skad zespou wyznaczajc jego przewodniczcego, sekretarza i czonków oraz rozpoczyna siÆ prace przygotowawcze polegajce na zbieraniu i przetwarzaniu informacji, opracowaniu harmonogramu studium i organizacji spotkaÍ. Zasadnicz
czÆyÂ analizy prowadzi siÆ na spotkaniach zespou. ZakoÍczeniem tej analizy jest
raport. Przeprowadzenie caoyci analizy HAZOP uatwiaj opracowane do tego
celu programy komputerowe. Jednym z nich jest Isograph Reliability Software 3.
Przechodzc do szeroko pojÆtych zagadnieÍ budownictwa kolejowego mona rozwayÂ dwie formy stosowania metody HAZOP w sprawdzaniu projektów,
szczególnie zay w sprawdzaniu ich kompletnoyci i zgodnoyci wszystkich skadników poszczególnych specjalnoyci (bran). Tymi formami mogyby byÂ:
1) Powoywanie zespoów do zbadania kadego duego projektu na zasadzie
burzy mózgów. Zespó taki po wykonaniu swego zadania, które obejmowaoby w pewnych przypadkach równie yledzenie realizacji, byby rozwizywany. Forma ta byaby zatem zbliona do zespou koordynacyjnego budowy
Centralnej Magistrali Kolejowej, powoanego na pocztku lat siedemdziesitych ubiegego stulecia przez wiceministra komunikacji mgr in. Kazimierza Jacukowicza i dziaajcego sprawnie pod Jego kierownictwem.
2) Stosowanie metody HAZOP w staym i istniejcym ju zespole oceny projektów dziaajcym w Zarzdzie PLK S.A.
3.2. Listy kontrolne
Listy kontrolne (checklists) s stosowane w rónych specjalnoyciach, m.in.:
w technice, medycynie, zarzdzaniu i wielu innych. Znajdujce siÆ w nich zestawy
pytaÍ lub zadaÍ su do sprawdzania ustalonej kolejnoyci operacji, które trzeba
wykonaÂ, np. przy starcie samolotu4 lub szczegóów, które powinny byÂ sprawdzone, np. w badaniu wykolejenia pocigu przewocego chemikalia. S te listy
dotyczce dziaaÍ pojedynczych osób, np. przygotowaÍ do podróy, znane s listy
stosowane w samokontroli i w korekcie wasnych dziaaÍ. NajwiÆcej list kontrolnych dotyczy jednak rónorakich zagroeÍ, zwaszcza zagroeÍ wystÆpujcych
w przemyyle i budownictwie. Wiele list opracowuje siÆ do analizy ryzyka na etapie
projektu.
Listy kontrolne s niekiedy czÆyci sprawozdaÍ z badaÍ wypadków kolejowych
[12]. Mona te spotkaÂ listy kontrolne w niektórych dokumentach regulujcych
zakres zadaÍ diagnostycznych w nawierzchni kolejowej. ListÆ tak zawiera dokument [11]. Jest ona jednak bardzo syntetyczna i np. w odniesieniu do yrub ubkowych zawiera tylko trzy odpowiedzi: poluzowane, brak, zgiÆte.
3 www.isograph.com
4 Doskonaáym przykáadem zastosowaĔ listy kontrolnej byá relacjonowany przez telewizjĊ skok Felixa Baumgartena z wysokoĞci 39 km w dniu 14 paĨdziernika 2012.
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W listach kontrolnych wymienia siÆ czÆsto czynniki szkodliwe lub niebezpieczne, zaznaczajc przy kadym z nich: czy wystÆpuje czy nie i podaje siÆ yrodki
zapobiegawcze. W wiÆkszoyci przypadków listy kontrolne zawieraj jednak tylko
same pytania. Odpowiedzi na pytania mog mieÂ charakter binarny (TAK, NIE)
lub przedziaowy, np. w skali 5-stopniowej.
Podstaw opracowania list kontrolnych jest doywiadczenie zdobyte w praktyce
realizacji podobnych projektów w przeszoyci oraz dokumentacja tych projektów.
DziÆki listom kontrolnym mona uniknÂ czÆsto powanych bÆdów i zagroeÍ.
Listy kontrolne nie powinny byÂ zbyt dugie. Jedn z najduszych, zawierajc
360 pytaÍ, jest tzw. Lista Dortmundzka przedstawiona na II Kongresie Ergonomicznym w roku 1964.

4. Zastosowania
Zakres zastosowaÍ scharakteryzowanych metod w projektach budownictwa
kolejowego, zwaszcza zay w modernizacji linii kolejowych, moe byÂ bardzo szeroki, obejmowaÂ kilka specjalnoyci i róne zakresy zadaÍ – od duych projektów
caych wÆzów kolejowych do zmian niewielkich ukadów torowych. Kilka wybranych przykadów ilustruje celowoyÂ zastosowania tych metod.
CzÆsto spotykan wad projektów modernizacji linii kolejowych jest brak koordynacji czasowej. Skutkiem tego s takie przykady, jak pokazany na rysunku 1.
RozpoczÆcie robót przy budowie obiektu inynieryjnego po cakowitym zakoÍczeniu budowy nawierzchni kolejowej wymagao w tym przypadku rozebrania nowouoonego toru gównego dodatkowego i ograniczenia prÆdkoyci pocigów do
30 km/h.

Rys. 1. RozpoczÆcie robót fundamentowych po ukoÍczeniu robót w nawierzchni i podtorzu
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Przypadek ten mona tumaczyÂ czÆyciowo przesuniÆciem czasowym wynikajcym z zasad finansowania, natomiast nic nie stao na przeszkodzie, by zachowaÂ
wayciw kolejnoyÂ robót na linii, na której najpierw zakoÍczono wszystkie roboty
torowe, a po nich przystpiono do budowy przepustów metod przecisku (rys. 2).
Mimo pozornego nienaruszenia nawierzchni, po zakoÍczeniu takiego przepustu
trzeba powtórnie podbiÂ tor i oprofilowaÂ podsypkÆ. Zmiana sztywnoyci podoa
w strefie tej budowy skróci cykl do kolejnego podbicia toru.

Rys. 2. Budowa przepustu metod przecisku po cakowitym zakoÍczeniu robót torowych
(fot. udostÆpniona przez Jerzego Zalewskiego)

Bardzo due znaczenie w projektach modernizacji linii kolejowych ma wayciwe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Rozwój technik badawczych
w tym zakresie [16] wyprzedzi jednak stosowane procedury. Znane s przykady
zaniechania robót podtorzowych lub ich niepenego wykonania, czego skutkiem s
szybkie odksztacenia nawierzchni kolejowej. Spotyka siÆ przypadki braku odwodnienia w nowych torach, wskutek czego tory bÆd ulegay przedwczeynie duym
deformacjom (rys. 3). S to wiÆc takie przykady, których nie da siÆ tumaczyÂ
brakiem nakadów na utrzymanie a jedynym ich powodem jest brak kompletnoyci
robót, co ywiadczy o wadach projektu.
Liczne przykady niewayciwej kolejnoyci robót w podtorzu i bÆdów w ich wykonawstwie mona spotkaÂ w innych publikacjach [17, 21, 22].
Przedstawione przypadki nie wystpiyby, gdyby ich projekty zostay sprawdzone na zasadach okreylonych w metodzie HAZOP. Wydatki, które trzeba by
ponieyÂ na takie sprawdzenie s niewspómiernie mae w stosunku do strat, do
jakich prowadz bÆdy lub luki w projektach.
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Rys. 3. Nowy tor, awy torowiska do krawÆdzi podsypki pokrywa woda
(fot. ze zbiorów IK)

Kolejne trzy przykady dotycz mniejszego zakresu robót i wi siÆ bezpoyrednio z utrzymaniem nawierzchni. Pierwszy dotyczy projektowania ukadów torowych
z rozjazdami ukowymi. S przypadki, gdy zastosowanie tych rozjazdów zwiÆksza
trwaoyÂ ukadu [8, 19]. W przeciwieÍstwie jednak do rozjazdów zwyczajnych, rozjazdy ukowe wymagaj nietypowej rezerwy awaryjnej zwrotnic i krzyownic, któr
naley przygotowaÂ w odpowiednim czasie. Brak tej rezerwy powoduje, e zuyte
zwrotnice i krzyownice w rozjazdach ukowych zastÆpuje siÆ nierzadko zwrotnicami
i krzyownicami rozjazdów zwyczajnych (rys. 4), co prowadzi do zwiÆkszonych oddziaywaÍ dynamicznych i w rezultacie do przedwczesnej ich wymiany.

Rys. 4. Rozjazd ukowy jednostronny z wymienion prost krzyownic;
zauwaalny zaom za praw szyn dzioba tej krzyownicy
(fot. D. Drozd)
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Drugi przypadek przedstawia wymianÆ rozjazdu zwyczajnego o promieniu
toru zwrotnego 300 m i skosie 1:9 na rozjazd o promieniu 500 m skosie 1:12
znajdujcego siÆ na posterunku odgaÆ|nym (rys. 5).

Rys. 5. Schemat ukadu: a) przed wymian, b) po wymianie

Przed kad wymian rozjazdu naley wytyczyÂ ten rozjazd i – jeyli wymiana
powoduje zmianÆ ukadu – równie cay ukad. Wytyczenie zmiany ukadu wymaga prostych obliczeÍ. W konkretnym przypadku naleao wyznaczyÂ promieÍ
uku R, jaki powstanie na wstawce miÆdzy nowym rozjazdem i skrzyowaniem
toru.
Z równania:
(2)
s b2  t sin E  t  w  b1 sin D
wyznacza siÆ dugoyÂ stycznej t:

t

s  b2 sin E  w  b1 sin D
sin E  sin D

(3)
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a nastÆpnie kt zwrotu uku zaokrglajcego H:

H

D E

Majc ten kt i dugoyÂ stycznej oblicza siÆ promieÍ uku:
t
R
H
tan
2

(4)

(5)

W rozpatrywanym przypadku wystÆpoway nastÆpujce dane:
s = 4,000 m, b1 = 16,615 m, b2 = 20,797 m, D = 6,34019°, E = 4,76364°.
W pierwszym kroku obliczeÍ przyjÆto dugoyÂ wstawki w = 6,000 m miÆdzy
koÍcem uku i skrzyowaniem toru. Wynik obliczeÍ, tj.: t < 0, spowodowa rezygnacjÆ z wstawki prostej, tj. przyjÆcie w = 0. Przy nowych wymiarach uzyskano:
R = 164,575 m. Przy tak maym promieniu, niedopuszczalnym w torach gównych, prÆdkoyÂ odpowiadajca przyjÆtemu przyspieszeniu a = 0,65 m/s2 wynosi
37 km/h. Wynik ten powinien wiÆc jednoznacznie wskazaÂ, e przy rozstawie torów 4,000 m wymiana rozjazdu o promieniu 300 m na rozjazd o promieniu 500 m
nie ma sensu.
Po uoeniu nowego rozjazdu wprowadzono na odgaÆzieniu ograniczenie prÆdkoyci do 10 km/h. Kierowano siÆ przy tym prawdopodobnie rzeczywistym ksztatem tego ukadu, w którym nie widaÂ równomiernie uksztatowanego uku, lecz
wyra|ne zaomy (rys. 6).

Rys. 6. Widok nowego ukadu; na pierwszym planie nowy rozjazd (fot. A.K.)

14

Bauch H., Bauch M.

Deformacje tego rodzaju powstaj czÆsto wskutek niewayciwego przesuniÆcia
styku przediglicowego nowego rozjazdu wzglÆdem styku poprzedniego. W rozpatrywanym przypadku przesuniÆcie to okreyla równanie:
s
p a2  b2  t cos E  t  w  b1 cos D 
 a1
(6)
tan D
Przy konkretnych danych przesuniÆcie to powinno wynosiÂ 9,928 m. Zaomy
widoczne na rysunku 6 mogy powstaÂ wskutek mniejszego przesuniÆcia nowego
rozjazdu (cofniÆcia) ni obliczone.
Za mae przesuniÆcia styków przediglicowych wynikaj niekiedy z powodu chÆci zachowania niezmiennego pooenia napÆdów lub innych przeszkód.
W przypadku przedstawionym na rysunku 7 niepotrzebnie zaplanowano wymianÆ
rozjazdu o promieniu 190 m na rozjazd o promieniu 300 m, nie biorc zapewne
pod uwagÆ, e wymiana ta spowoduje przesuniÆcie styku przediglicowego nowego
rozjazdu o 6,092 m w kierunku przejazdu w poziomie szyn. Chcc tego uniknÂ
uksztatowano uk odwrotny miÆdzy jego krzyownic i rozjazdem krzyowym pojedynczym, a wiÆc wprowadzono deformacjÆ toru o promieniu znacznie mniejszym
ni 300 m.

Rys. 7. Nieuzasadniona wymiana rozjazdu 190-1:9 na rozjazd 300-1:9 (fot. D. Sikorski)

Nieprawidowoyci w trzech ostatnich przypadkach mona by uniknÂ, posugujc siÆ nastÆpujc list kontroln:
1. Czy przy wymianie rozjazdu na rozjazd o innym skosie i promieniu zosta
wytyczony nowy ukad?
2. Czy w nowym ukadzie zmiana pooenia styku przediglicowego jest moliwa?
3. Czy zaplanowano przesuniÆcie napÆdu?
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4. Czy w obliczeniach stanowicych podstawÆ wytyczenia ukadu wyznaczono
prÆdkoyÂ maksymaln?
5. Czy obliczone parametry kinematyczne przy planowanej prÆdkoyci nie przekrocz wartoyci granicznych?
6. Czy w projektach z rozjazdami ukowymi zwrócono uwagÆ na rezerwy awaryjne?
7. Przy jakim zuyciu naley zamawiaÂ czÆyci zamienne do rozjazdów ukowych?
8. Kto dysponuje dokumentacj konstrukcyjn konkretnych rozjazdów ukowych?
9. Czy okreylono czas potrzebny na dostawy czÆyci zamiennych, liczc od zoenia zamówienia?
10. Gdzie bÆd zdeponowane czÆyci zamienne do rozjazdów ukowych?

5. Wnioski
Wielu zakóceÍ w budowie i eksploatacji infrastruktury kolejowej mona by
uniknÂ zwracajc w odpowiednim czasie uwagÆ na kompletnoyÂ, skoordynowanie
i poprawnoyÂ techniczn opracowywanych projektów, poczwszy od duych zadaÍ
inwestycyjnych do maych lokalnych zmian. Kady bd lub pominiÆcie w projekcie istotnych szczegóów niesie za sob ryzyko. Tym ryzykiem mog byÂ dodatkowe roboty, których mona by uniknÂ, niepodane zjawiska w eksploatacji dróg
kolejowych, zakócenia w organizacji robót, spory przy ich odbiorze i wiele innych
negatywnych skutków.
Zastosowanie proponowanych sposobów analizowania projektów przy zastosowaniu metody HAZOP lub – w przypadku mniejszego zakresu robót – przy
uyciu list kontrolnych jest dodatkowo uzasadnione z jednej strony stosunkowo
atwym i szybkim opracowywaniem dokumentacji dziÆki technice komputerowej,
z drugiej zay mudnymi procedurami zwizanymi z przygotowaniem procesu inwestycyjnego. W tych okolicznoyciach, nie wpywajcych korzystnie na twórcze
podejycie projektantów do rozwizywanych przez nich zagadnieÍ, mona siÆ równie dopatrywaÂ pewnych przyczyn uchybieÍ.
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Streszczenie. Praca dotyczy zagadnienia monitorowania stanu toru czujnikami przyspieszenia lub siy w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeÍ elementów toru oraz oceny jakoyci oddziaywania pojazdu szynowego z torem. Na podstawie wskazaÍ czujników oddziaywania pojazdu
z torem przy zadanej prÆdkoyci jazdy podejmuje siÆ próbÆ oceny uszkodzeÍ i klasyfikacji stanu toru
oraz oysk.
Sowa kluczowe: monitorowanie stanu toru, dynamika ukadu pojazd-tor, wykolejenie

1. WstÆp
Wydaje siÆ zasadne, e monitorowanie stanu toru i stanu pojazdu s w pewnym
sensie ze sob sprzÆone. W szczególnoyci, jeeli pomiar oddziaywania jest dokonywany na obudowie oyska zastawu koowego. Jak wynika z przeprowadzonych
wstÆpnych badaÍ symulacyjnych i doywiadczalnych pomiar parametrów charakteryzujcych stan toru zosta ograniczony do wykorzystania sygnau akustycznego,
tj. do pomiaru trzech skadowych przyspieszenia przy pomocy czujników umieszczonych pod pokryw oysk lub na powierzchni zewnÆtrznej pokrywy (takie rozwizania podane zostay na rysunku 1). Do oceny stanu oysk zestawów koowych
na podstawie pomiaru si mona wykorzystaÂ usytuowanie czujników w rejonie
pierycienia zewnÆtrznego oyska i korpusu.

1

Wkáad autorów w publikacjĊ: Bogacz R. 40%, Czyczuáa W. 40%, Konop J. 20%
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Rys. 1. Schemat wyposaenia zestawu kó w czujniki przyspieszeÍ (Austria, Niemcy)

Na rysunku 1 pokazano schemat umieszczenia czujników przyspieszenia
stosowany przez badaczy niemieckich i austriackich, który zosta uzupeniony
w Polsce o pomiar trzeciej skadowej przyspieszenia (w kierunku wzdunym).
Schemat rozmieszczenia czujników przyspieszenia na zestawach szynobusu firmy PESA ilustruje schemat na rys. 2.

Rys. 2. Szynobus F-my PESA, wyposaone w czujniki do monitorowania stanu pojazdu i toru, umieszczone na korpusach oysk zestawów koowych

Wzrost wibracji, który moe byÂ spowodowany uszkodzeniem oyska
w przypadku przekroczenia niebezpiecznego poziomu powinien byÂ przekazany maszyniycie lub operatorowi, a w przypadku krytycznym powinien spowodowaÂ zatrzymanie pocigu. W celu oceny przebiegu zjawisk zwizanych z monitoringiem przeprowadzono symulacje ich przebiegu, a przykadowe wyniki
podano w nastÆpnej czÆyci pracy. Analiza dotyczy symulacji procesów o rónym
czasie trwania i rónej intensywnoyci |róda drgaÍ i |róda ciepa. Poniewa
poza ocen stanu toru, czujniki umieszczone na korpusach oysk pozwalaj
wykryÂ równie uszkodzenie zestawu koowego, które moe dotyczyÂ zarówno
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uszkodzeÍ oysk, jak i osi (np. przez DB prowadzone s badania nad akustycznym monitoringiem pÆkniÆÂ osi), sygna przyspieszeÍ powinien mieÂ odpowiednio duy zakres czÆstotliwoyci. Na rys. 3 pokazano szkic korpusu oyska
zestawu koowego z widokiem korpusu po zdjÆciu pokrywy, na której mona
równie zainstalowaÂ czujniki przyspieszeÍ (przykadem takiego rozwizania
jest rozwizanie [1] realizowane przez Instytut Kolejnictwa (CNTK).

Rys. 3. Szkic korpusu oyska i jego widok po zdjÆciu pokrywy

Na rysunku 4 pokazane zostay czujniki piezoelektryczne do pomiaru si dziaajcych na obudowÆ oyska, który umoliwia bardziej precyzyjny pomiar obcieÍ.
Jednak tego typu czujnik jest duo droszy i z tego wzglÆdu nie jest powszechnie
stosowany.
Do zadaÍ monitoringu toru naley okreylenie usterek ich lokalizacji przestrzennej oraz ich zmian umoliwiajcych prognozowanie ewolucji oraz wynikajce
z tego zagroenia. Ocena stanu toru dotyczy rónych jego elementów. S to m. in.
takie elementy jak: odcinki proste, uki, rozjazdy, przepusty, mosty i inne. Usterki wystÆpujce niezalenie od wymienionych ju elementów to: pÆkniÆcia szyn,
pÆkniÆcia podkadów, usterki wÆzów przytwierdzenia, wadliwe podbicie
i inne. Lokalizacja i rodzaj usterki toru, parametry pomiaru (data, prÆdkoyÂ)
mog byÂ przekazywane systemem, który zosta zaproponowany w badaniach
z firm PESA Bydgoszcz. Schemat ukadu zbierania danych ilustruje rys. 5. Mierzone sygnay w systemie pomiaru przyspieszeÍ z korpusu oyska powinny umoliwiÂ diagnostykÆ oyska (osi) oraz okreylenie stanu toru, tj. oceny globalnej oraz
wybranych parametrów toru (szyn). Sygnay akustyczne powinny byÂ przesyane
do wielokanaowego wzmacniacza okreylonego typu oraz przy pomocy ukadu
pokazanego na rys. 5 przekazane do serwera centrum informacyjnego. Sygnay
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te powinny mieÂ moliwoyÂ rejestrowania cyfrowego zestawem – przetwornik
z komputerem przenoynym lub komputerem pokadowym. Rejestrator cyfrowy
programowany za pomoc programu komercyjnego winien umoliwiaÂ, miÆdzy
innymi, wizualizacjÆ przebiegów po kadej próbie podczas testów, co pozwala na
weryfikacjÆ i ocenÆ wybranego programu. Program powinien umoliwiaÂ, miÆdzy
innymi, ustawienie czÆstoyci próbkowania, zakresów pomiarowych parametrów
sterujcych pomiarem oraz uzalenienie niektórych parametrów od prÆdkoyci jazdy i wyczanie pomiarów np. przy prÆdkoyci mniejszej od 15 km/godz.

Rys. 4. Ukad czujników do potrójnego pomiaru odksztaceÍ (si) umieszczony na zewnÆtrznym pierycieniu w korpusie oyska zestawu koowego pojazdu szynowego

Rys. 5. System zbierania danych i przekazywania do serwera z wykorzystaniem GPS przez firmy
PESA i IAT [1]
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2. Badania symulacyjne
Do badaÍ symulacyjnych stanu toru wykorzystano model ukadu pojazd szynowy-tor przedstawiony na rys. 6, pozwalajcy na ocenÆ oddziaywania pojazdu
z torem. Ukad skada siÆ z puda wagonu (1), belek bujakowych (2), ram wózka
(3), zestawów koowych (4), szyn (5) oraz podkadów (6).

Rys. 6. Schematyczny model oddziaywania pojazdu z torem

Jednym z celów badaÍ symulacyjnych jest wybranie odpowiedniej lokalizacji
czujników umoliwiajcej poprawn ocenÆ stanu toru. Inn ocenÆ otrzymamy
umieszczajc czujniki na pododze puda wagonu – bardziej przydatn do okreylenia komfortu jazdy, a inn na korpusach oysk zestawów koowych lepiej ilustrujcy stan utrzymania lub wzglÆdy bezpieczeÍstwa jazdy. Badania symulacyjne
umoliwiaj prognozÆ usterek, które mog byÂ pomierzone sygnaem akustycznym. Rezultaty wybranych badaÍ symulacyjnych zawiera m. in. praca [3].
3. Monitorowanie stanu toru, geometria, zuycie
Pojazdy szynowe w czasie ruchu obciane s siami dynamicznymi pochodzcymi od kinematycznego wymuszenia imperfekcjami toru. Siy te generowane s
przez geometryczne nierównoyci toru oraz zmienne parametry lepko-sprÆystego
podparcia w wÆzach przytwierdzenia i podkadów. W przypadku pojazdów szynowych mog to byÂ istotnie rónice siÆ parametry, zalene od pory roku, opadów,
temperatury, itp. W tej czÆyci opracowania zostan wykorzystane badania dotyczce wymuszeÍ kinematycznych drgaÍ pojazdów szynowych i opracowywania
zarejestrowanych wyników.
Geometryczne nierównoyci toru modelowane s zwykle za pomoc stacjonarnych,
ergodycznych procesów przypadkowych. Wyjtek stanowi okresowe nierównoyci,
takie jak feliste zuycie, które bardziej precyzyjnie nazywa siÆ korugacj lub falami
poylizgowymi (ang. corrugation, slip waves). Ze wzglÆdu na mae amplitudy drgaÍ
obcienie dynamiczne zespoów ukadów jezdnych pojazdów i szyn s w kraju lekcewaone pomimo, e powoduj czÆsto ponad dwukrotny wzrost si kontaktowych.
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Rys. 7. Faliste zuycie (korugacja szyny kolejowej) o amplitudzie okoo 50 µm i dugoyci fali ca
O = 50 mm

Fale poylizgowe wystÆpuj gównie na jednej z szyn (odcionej) toru
o ciasnych ukach. Ich obraz ilustruje rys. 8. W dynamice pojazdów szynowych
zagadnienia z zakresu drgaÍ ukadów liniowych badane s zwykle w dziedzinie
czÆstoyci. W przypadku modeli reprezentowanych przez liniowe równania róniczkowe charakterystykami s funkcje korelacyjne i gÆstoyci widmowe.

Rys. 8. Fale poylizgowe na szynach torów o ciasnych ukach (dugoyÂ fali okoo 120 mm, amplituda
przekraczajca 300 µm)

Poza korugacj i falami poylizgowymi, które oceniane bÆd w szczególny
sposób, miary opracowane z wykorzystaniem gÆstoyci widmowych nadaj siÆ
do oceny globalnej stanu toru. Poza charakterystycznym parametrem stanu
toru system monitorowania powinien mieÂ moliwoyÂ sygnalizowania usterek
niebezpiecznych grocych wykolejeniem.
W przypadku korugacji (falistego zuycia) przykadowa odpowied| czujnika przyspieszenia w pionie (proporcjonalne do siy) zaley w istotny, nieliniowy sposób od prÆdkoyci jazdy i od amplitudy, co zostao zbadane przy
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prÆdkoyci 10, 50 i 100 km/godz. w przypadku dugoyci fali O = 50 mm przy
amplitudzie a = 10 µm. Wyniki symulacji komputerowej w ww. przypadku
oraz amplitudy a = 30 µm zostay podane w pracy [4]. Porównanie wyników
wskazuje na istotn rónicÆ poziomu przyspieszenia, który w przypadku amplitudy a = 10 µm moe byÂ rejestrowany tylko w przypadku prÆdkoyci bliskiej
prÆdkoyci jazdy odpowiadajcej czÆstoyci rezonansowej kontaktu koo-szyna
(rys. 9). Przy prÆdkoyci dalekiej od rezonansowej ocena parametrów korugacji
jest istotnie utrudniona.

Rys 9. Nierównoyci szyny i trajektoria yrodka koa oraz sia kontaktowa przy a = 10 µm

4. Wykorzystanie sygnau wibroakustycznego – sygna przyspieszenia.
Ocena parametru (intensywnoyci) O zalenego od jakoyci oddziaywania za granic
W celu oceny jakoyci oddziaywania ukadu zestaw koowy/tor wprowadzono
pewien parametr O zwizany z intensywnoyci orbit oysk zestawów koowych,
co mona okreyliÂ jako miarÆ kinetycznej energii zaburzeÍ rejestrowanego sygnau
[6, 7]. Badacze z Austrii i Niemiec proponuj wyraaÂ zaburzenia ruchu podstawowego przy staej prÆdkoyci jazdy jako proces przypadkowy zestawu koowego
poprzez transformacjÆ Karhunen-Loewe w skrócie (K-L). Majc na przykad do
dyspozycji 4 przebiegi przyspieszenia w czasie zalene od wyboru pomiaru. K-L
algorytm ocenia stan oddziaywania w k–tym przedziale jako k–t realizacjÆ procesu przypadkowego xi:
Transformacja Fouriera
ak

1
 y t e jkȦt dt
T

Transformacja Karhunen-Loewe
ak

1
 y t ȥ k t dt
T

(1)

Transformacja ta jest w pewnym sensie podobna do transformacji Fouriera,
jednak wykorzystuje funkcje charakterystyczne zalene od sygnau. Parametr jakoyci ma wymiar [m2/s4]. Monitoring przejazdów pojazdów szynowych jest zwykle
uzupeniany badaniami symulacyjnymi. Badania tego typu zarówno w zakresie
pomiarowym i symulacyjnym, w teorii, jak i w zastosowaniach s kontynuowane.
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W doywiadczalnych i symulacyjnych badaniach niemieckich z wykorzystaniem
specjalnego stanowiska ustalono, e zakres O | 25...40 m2/s4 moe byÂ uwaany jako przeciÆtny. Pragniemy podkreyliÂ, e we wspomnianych badaniach symulacyjnych nie uwzglÆdniano zmian si w kierunku wzdunym. Przebieg tych si
w przypadku toczenia siÆ koa na obrzeu ilustruje stan krytyczny, w którym wartoyÂ ilorazu Y/Q nie jest bliska wartoyci krytycznej. W badaniach doywiadczalnych
spotyka siÆ liczne przykady, w których iloraz Y/Q > 2, tj. przekracza dopuszczalne
granice, a wykolejenie nie nastÆpuje. Kryterium wykolejenia wymaga dalszych
badaÍ.
Ograniczajc badania do wczeyniej wymienionych dwóch kierunków jakoyÂ oddziaywania podzielono na cztery klasy przedstawione w tab. 1.
Tabela 1. Podzia jakoyci oddziaywania

WstÆpna weryfikacja doywiadczalna tych propozycji oceny i zastosowania podanego systemu pomiaru przyspieszenia na torach europejskich i krajowych zostaa równie oceniona pozytywnie [7].

Rys. 10. Przyspieszenia w kierunku osi x i osi z mierzona na oyskach dwóch zestawów koowych na
torze DB

MONITOROWANIE STANU TORU POJAZDAMI SZYNOWYMI WYPOSAONYMI W...

27

Rys. 11. Rezultaty transformaty K-L wykonanej dla powyszych przebiegów

Monitoring przejazdów pojazdów szynowych jest zwykle uzupeniany komputerowymi badaniami symulacyjnymi i badaniami na specjalnie zbudowanych
stanowiskach, takich jak stanowisko w Kirchmöser [5]. Przebieg oddziaywania
zestawu koowego w stanie bliskim wykolejenia ilustruje rys. 12. Widoczne s
zakócenia w czasie ok. 37 sek., co wskazuje na kontakt obrzey obu kó zestawu.
Wówczas wpyw si wzdunych decyduje o destabilizacji ukadu, co nie jest widoczne podczas badania przebiegu zalenoyci Y/Q.

Rys. 12. Siy oddziaywania w stanie bliskim wykolejenia (w czasie ok. 37 s.) [5]
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Rys. 13. Stanowisko DB AG do badania oddziaywania zestaw koowy/tor w Kirchmöser

Rys. 14. System monitoringu parametrów stanu zestawu kó i toru Firmy SKF

Badania symulacyjne monitoringu dotyczce dynamiki oddziaywania ukadu
zestaw koowy-tor doprowadziy do powstania specjalistycznych ukadów monitorujcych pojazdy i tor. Na rys. 14 przedstawiony zosta system monitoringu
parametrów stanu Firmy SKF typu IMx-R, który przekazuje informacje o sta-

29

MONITOROWANIE STANU TORU POJAZDAMI SZYNOWYMI WYPOSAONYMI W...

nie elementów monitorowanych z wykorzystaniem specjalnego systemu przetwarzania danych. Monitorowaniu podlegaj: poligonalizacja kó, niewywaenie
kó, moment zginajcy oy, temperatura obudowy oysk, temperatura pierycieni
zewnÆtrznych oysk, drgania obudowy oraz drgania ywiadczce o uszkodzeniu
oysk, lub przekadni napÆdu, temperatura i stan oleju. Naley jednak podkreyliÂ
bardzo wysoki koszt i ograniczon dostÆpnoyÂ systemu Imx-R na rynku.
5. Ocena jakoyciowa badanych zjawisk – monitoring przekroczenia dopuszczalnych poziomów

Jako cechy charakterystyczne zuycia szyn moemy wymieniÂ: wadliwy zarys gówki, omawiane ju faliste zuycie typu korugacja lub fale poylizgowe,
wytarcia spowodowanego obracajcym siÆ koem w trakcie ruszania i inne.
Wykrycie wymienionych usterek wymaga czÆstego próbkowania, zalenego od
prÆdkoyci jazdy. Podstaw oceny stanu toru bÆd parametry jakoyci uprzednio
opracowane i uzupenione podczas badaÍ doywiadczalnych. Do parametrów
charakteryzujcych stan toru nale: parametr transformacji Karhunen-Loewe
oraz bardziej istotne, naszym zdaniem, parametry jakoyci oparte na pomiarze
gÆstoyci widmowej skadowych przyspieszenia i skadowych zrywu (pochodnej
przyspieszenia wzglÆdem czasu).
Za parametr (wska|nik) liczbowy oceny stanu toru kolejowego przy okreylonej prÆdkoyci jazdy zaproponowano wielkoyÂ oznaczon niej przez Wt1 –
podobnie jak w ocenie spokojnoyci jazdy – któr w przypadku opisu toru z wykorzystaniem gÆstoyci widmowych wyraa zalenoyÂ:
0,15





W t1 =ct1
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(2)

gdzie: ct1 oznacza stay wspóczynnik, a S a Ȧ  m 2 s -3 
jest gÆstoyci widmow przyspieszeÍ a(t) punktu poruszajcego siÆ po nierównoyciach toru
z prÆdkoyci v.
Zaproponowane wyej wyraenie okreylajce parametr Wt stanowi uogólnienie przypadku stacjonarnych, ergodycznych procesów przypadkowych znanego
wyraenia charakteryzujcego wska|nik spokojnoyci jazdy d w przypadku drgaÍ
harmonicznych, uwzglÆdniajcego energiÆ kinetyczn punktu materialnego odniesion do jego masy oraz pochodn przyspieszenia wzglÆdem czasu (zrywu), [9].
Przyjmujc aproksymacjÆ gÆstoyci widmowej w nastÆpujcej postaci:
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przy zmienionych w analizie numerycznej parametrach. W przykadzie zakadamy, e wspóczynniki podane niej w tabeli 2 dotycz gÆstoyci widmowej
S w Ȧ =S w e Ȧ nierównoyci toru kolejowego przy Vw = 0,006434 m oraz
n = 5. Wska|nik e informuje, e wielkoyÂ dotyczy prÆdkoyci eksperymentu ve.
Wyznaczone wspóczynniki dotycz prÆdkoyci jazdy v = ve = 120 km/h.
Tabela 2. Wartoyci obliczonych parametrów
j

1

2

3

4

5

įj
Įj
ȕj

0,97488
2,4607
0,78870

–0,13298
1,6953
3,7880

0,077201
0,32253
8,5167

0,049961
10,003
0,0059547

0,030936
0,58839
16,241

Za nastÆpny parametr liczbowy oceny stanu toru kolejowego zaproponujemy wielkoyÂ oznaczon niej przez Wt2, uwzglÆdniajc pochodn przyspieszenia
wzglÆdem czasu. Zalenoyci na ten wska|nik oceny jest wyraenie:
W t2 =ct2
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0,15
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(4)

Powysze wyraenie mona przedstawiÂ w postaci nie wymagajcej wyznaczania funkcji gÆstoyci widmowej:



T

1
 a6 2 t dt
T 0

0,15



(5)

W analizie numerycznej dotyczcej rozpatrywanego toru zaoono przykadowo, e przy prÆdkoyci jazdy 120 km/h wartoyci wska|ników s równe liczbie 2,
a nastÆpnie oceniono szacunkowo wpyw zmiany prÆdkoyci jazdy na ich wartoyci.
Zestawienie zalenoyci wartoyci wska|ników Wtj, (j = 1, 2), od prÆdkoyci jazdy
v [km/h] przedstawiono na rysunku 15.

Rys. 15. Zalenoyci wartoyci wska|ników od prÆdkoyci jazdy v [km/h]
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W badaniach eksperymentalnych na torze kolejowym ocenianym jako bardzo
dobry pomierzono w szczególnoyci przyspieszenia pionowe na korpusach oysk
zestawów. PrÆdkoyÂ jazdy wynosia okoo 67 km/h i bya w przyblieniu staa.
OdstÆp czasu pomiÆdzy dwoma ssiednimi pomiarami by równy 0,001667 s,
a przebyta w tym czasie droga równa okoo 32 mm. Zarejestrowane wartoyci
przyspieszeÍ a [m/s2] w kolejnych punktach pomiarowych poczonych na wykresach lini aman przedstawia rys. 16.
Do analizy wybrano pocztkowy fragment przebiegu tych przyspieszeÍ zarejestrowanych w czasie wynoszcym 10 s. Przebieg zmian wartoyci przyspieszeÍ
w kolejnych punktach pomiarowych ywiadczy o zaburzeniu tych zmian w czasie. Za przyczynÆ tych zaburzeÍ mona uznaÂ – z duym prawdopodobieÍstwem
– skorugowane powierzchnie toczne szyn. Funkcja przyspieszeÍ od czasu zostaa przedstawiona w postaci sumy funkcji przebiegu wygadzonego aw(t) i funkcji
przebiegu zaburzonego az(t), tj.: a t =a w t +a z t .

Rys. 16. Zarejestrowane wartoyci przyspieszeÍ

W wyniku analizy numerycznej uzyskanych danych, w pierwszej kolejnoyci
– za pomoc odpowiednio opracowanych procedur – usuniÆto te zaburzenia i wyznaczono nowy, wygadzony przebieg przyspieszeÍ. Przebieg ten oraz wyodrÆbnione zaburzenia przedstawiaj wykresy zamieszczone na rys. 17.

Rys. 17. Wygadzony przebieg przyspieszeÍ oraz wyodrÆbnione jego zaburzenia
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Na podstawie interpolacyjnej funkcji sklejanej opisujcej wygadzony przebieg przyspieszeÍ aw(t) okreylona zostaa numerycznie jej pochodna wzglÆdem
czasu, która nastÆpnie pozwolia wyznaczyÂ wska|nik oceny toru wyraeniem
przedstawionym powyej. Otrzymano wartoyÂ Wt2 = 1,20, co potwierdza
wstÆpn ocenÆ toru jako bardzo dobry, podan przez przeprowadzajcych
wspomniany eksperyment.
Reasumujc naley stwierdziÂ przydatnoyÂ proponowanej metody do monitorowania stanu pojazdu i toru. PropozycjÆ wska|nika jakoyci toru naley traktowaÂ jako wstÆpn oraz wymagajc dalszych badaÍ i weryfikacji doywiadczalnej. Autorzy zamierzaj kontynuowaÂ te badania, a uzyskane wyniki ogosiÂ w nastÆpnym komunikacie. Na uwagÆ zasuguje propozycja wykorzystania
wysokoczÆstotliwoyciowego przebiegu do oceny falistego zuycia.
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Streszczenie. W artykule opisano gówne korytarze transportowe w kierunku wschód – zachód przebiegajce przez PolskÆ. Przedstawiono dane dotyczce transportu intermodalnego w Polsce
w 2011 roku, w tym liczbÆ przewiezionych jednostek TEU oraz pracÆ przewozow. NastÆpnie
opisano terminale intermodalne znajdujce siÆ na obszarze oddziaywania korytarzy transportowych wschód – zachód oraz oceniono ich lokalizacjÆ oraz niektóre parametry techniczne. Wskazano
równie kierunki rozwoju funkcjonowania terminali intermodalnych, miÆdzy innymi pod ktem
ich lokalizacji.
Sowa kluczowe: kolej, transport intermodalny, terminale intermodalne, korytarze transportowe

1. WstÆp
Transport intermodalny jest najbardziej perspektywicznym segmentem przewozowym w kolejowym transporcie adunków. Transport ten jest predysponowany do przewozu adunków o masie przesyek porównywalnych w przewozach wagonowych. Jednak organizacja przewozów wagonowych, oparta na sieci stacji obsugujcych, manewrowych i rozrzdowych powoduje, e ten segment przewozów
adunków transportem kolejowym jest coraz mniej atrakcyjny dla potencjalnych
klientów. Mona stwierdziÂ, e dla przewozu rónego rodzaju wyrobów przemysowych o masie przesyek od kilkunastu do nawet 500 – 600 ton, optymalnym
segmentem s przewozy intermodalne.
Wanym ogniwem w aÍcuchu przewozowym w transporcie intermodalnym s
terminale intermodalne. Liczba terminali oraz ich wielkoyÂ i rozmieszczenie maj
wpyw na dostÆpnoyÂ tego segmentu przewozowego dla potencjalnych klientów.
W miÆdzynarodowych przewozach adunków gównymi kolejowymi cigami
transportowymi s korytarze w kierunku wschód – zachód. cz one gówne obszary przemysowe i magazynowo – dystrybucyjne na terenie Polski. Ponadto maj
1 Wkáad autorów w publikacjĊ: Brona P. 50%, Kruk R. 50%
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one istotne znaczenie w ruchu tranzytowym. Rozwój transportu intermodalnego w tych korytarzach, w tym rozwój terminali przeadunkowych, ma zasadnicze
znaczenie dla caoyci rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

2. Kolejowe korytarze w kierunku wschód - zachód
Przez korytarz transportowy naley rozumieÂ cig infrastruktury transportowej
miÆdzynarodowego znaczenia, wzdu którego przebiegaj róne drogi transportowe o odpowiednich parametrach technicznych (np. autostrada i linia kolejowa
o podwyszonych parametrach technicznych), z rozmieszczonymi na nich wÆzami
transportowymi (np. centra logistyczne).
W wiÆkszoyci przypadków, przewóz towarów w ruchu miÆdzynarodowym na
terenie Polski, odbywa siÆ po liniach kolejowych wchodzcych w skad miÆdzynarodowych cigów transportowych. Przebieg tych cigów zosta okreylony w ramach europejskich prac ONZ w Umowie o miÆdzynarodowych liniach kolejowych
AGC (1985 r.) i w Umowie o wanych miÆdzynarodowych liniach transportu
kombinowanego oraz obiektach towarzyszcych AGTC (1993 r.). W umowach
tych zostay równie okreylone podstawowe parametry eksploatacyjne, które maj
byÂ zapewnione dla zaspokojenia potrzeb miÆdzynarodowego transportu towarów
kolej. Dla linii kolejowych parametry eksploatacyjne s nastÆpujce:
– prÆdkoyÂ pocigów pasaerskich 160 km/h, towarowych 120 km/h,
– nacisk na oy 225 kN,
– dugoyÂ torów stacyjnych 750 m.
Wedug umowy AGC i AGTC w kierunku wschód – zachód przez PolskÆ przebiegaj nastÆpujce korytarze:
– E20/C-E20, Kunowice – PoznaÍ – owicz – Warszawa/Skierniewice – uków – Terespol. Na terenie Polski cig ten ma dugoyci okoo 700 km i czy
ze sob najwaniejsze oyrodki w centralnej Polsce z Niemcami i krajami
Beneluksu oraz Biaoruy i RosjÆ;
– E30/C-E30, Zgorzelec – Wrocaw – Katowice – Kraków – Przemyyl – Medyka. Polski odcinek tego cigu o dugoyci 677 km czy ze sob najwaniejsze oyrodki miejskie poudniowej Polski z Niemcami i Ukrain;
– E75, Warszawa - Biaystok - Suwaki - Trakiszki - granica paÍstwa. czy
on kraje nadbatyckie PolskÆ, LitwÆ, otwÆ i EstoniÆ oraz RosjÆ i FinlandiÆ.
Obecnie wiele odcinków linii kolejowych wchodzcych w skad tych korytarzy
jest poddawana pracom modernizacyjnym, polegajcym na dostosowaniu parametrów eksploatacyjnych do wymogów okreylonych w umowach AGC i AGTC.
Ponadto celem prac modernizacyjnych jest:
– skrócenie czasu podróy oraz czasu przewozu adunków poprzez zwiÆkszenie prÆdkoyci handlowych pocigów,
– poprawa bezpieczeÍstwa ruchu kolejowego dziÆki zastosowaniu nowoczesnych rozwizaÍ technicznych (m.in. urzdzeÍ sterownia ruchem kolejowym),
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– poprawa bezpieczeÍstwa na przejazdach kolejowych (zmiana kategorii przejazdów lub zastpienie przejazdów w poziomie szyn wiaduktami),
– ograniczenie negatywnego oddziaywania na yrodowisko naturalne (ograniczenie haasu i drgaÍ, budowa przejyÂ dla zwierzt).
Paneuropejskie Korytarze Transportowe zostay zdefiniowane podczas II Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994 roku i zostay
uzupenione podczas III Paneuropejskiej Konferencji Transportowej w Helsinkach
w 1997 r. W skad tych korytarzy wchodz drogi koowe, wodne oraz linie kolejowe.
DugoyÂ linii kolejowych wchodzcych w skad sieci TEN-T na terenie Polski
(tab. 1) wynosi okoo 5,1 tys. km.
Tabela 1. Odcinki linii kolejowych wchodzce w skad korytarzy sieci TEN-T
Korytarz

Przebieg

I
Ia

Warszawa – Biaáystok – Suwaáki – Trakiszki
GdaĔsk – Tczew – Elbląg – Braniewo
Kunowice – PoznaĔ – Warszawa – àuków – Terespol
Dodatkowy przebieg dla transportu towarowego: àowicz – Pilawa - àuków
Zgorzelec - Legnica - Wrocáaw - Opole - Katowice - Kraków - Tarnów - PrzemyĞl
– Medyka
Dodatkowy przebieg dla transportu towarowego: Wrocáaw - Opole - Gliwice
Gdynia - GdaĔsk - Tczew - Iáawa - Warszawa - Zawiercie - Katowice - BielskoBiaáa - ZwardoĔ / Zebrzydowice
Dodatkowy przebieg dla transportu towarowego: Tczew - Inowrocáaw - Tarnowskie
Góry - Chorzów - Pszczyna
ĝwinoujĞcie - Szczecin - PoznaĔ - Wrocáaw – MiĊdzylesie
Dodatkowy przebieg dla transportu towarowego: Szczecin - Rzepin - Wrocáaw
Warszawa - Pilawa - Lublin - Dorohusk
KĊdzierzyn-KoĨle - Chaáupki
PoznaĔ - Inowrocáaw
Psary - Kraków

II
III

VI

TINA
TINA
TINA
TINA
TINA

DáugoĞü
(km)
340
141
869
732

1526

999
267
54
107
71

W 2011 roku Komisja Europejska przyjÆa znowelizowan Bia KsiÆgÆ „Plan
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – denie do osigniÆcia
konkurencyjnego i zasobooszczÆdnego systemu transportu” [1]. Dokument ten
zwiera wizjÆ rozwoju systemu transportowego Unii Europejskiej do 2050 roku
oraz strategiÆ osigania zaoonych celów. Jednym z obszarów rozwoju systemu
transportowego jest stworzenie „efektywnej sieci multimodalnego podróowania
i transportu pomiÆdzy miastami”. Celami szczegóowymi do realizacji w tym obszarze s m.in.:
– przeniesienie na inne yrodki transportu, np. kolej lub transport wodny, 30%
drogowego transportu towarów odbywajcego siÆ na odlegoyÂ powyej
300 km do 2030 roku, zay do 2050 roku ponad 50% tego typu transportu,
– stworzenie do 2030 roku w peni funkcjonalnej ogólno-unijnej multimodalnej
sieci bazowej TEN-T, zay do 2050 roku osigniÆcie wysokiej jakoyci i przepustowoyci tej sieci oraz stworzenie odpowiednich usug informacyjnych.
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Jednym z narzÆdzi, które ma pomóc w osigniÆciu powyszych celów jest rozwój kolejowych korytarzy transportowych wedug Rozporzdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 913/2010 [2]. Na mocy tego Rozporzdzenia do 2015
roku zostan utworzone tzw. „pierwsze korytarze towarowe”2. Na terytorium Polski przewidziano przebieg dwóch korytarzy:
– korytarz nr 5 (pónoc - poudnie): Gdynia – Katowice – Zebrzydowice (granica polsko-czeska), w wiÆkszoyci pokrywajcy siÆ z cigiem C-E65,
– korytarz nr 8 (wschód - zachód): Kunowice (granica polsko/niemiecka) –
PoznaÍ – Warszawa – Terespol (granica polsko-biaoruska), w wiÆkszoyci
pokrywajcy siÆ z cigiem C-E20.
Przebieg korytarzy nr 5 i 8 wedug propozycji PKP PLK S.A. przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Przebieg kolejowych korytarzy towarowych nr 5 i 8 na terenie Polski okreylonych w Zaczniku
do Rozporzdzenia nr 913/2010
nródo: PKP PLK S.A. [3]
2 Wedáug Rozporządzenia nr 913/2010 przez korytarz towarowy naleĪy rozumieü wszystkie wyznaczone
linie kolejowe, w tym kolejowe linie promowe, na terytorium paĔstw czáonkowskich lub pomiĊdzy nimi
i – w stosownych przypadkach – europejskimi paĔstwami trzecimi, áączące dwa lub wiĊcej terminali poáoĪonych na gáównej trasie i w stosownych przypadkach, trasy objazdowe i odcinki je áączące, w tym infrastrukturĊ kolejową i naleĪące do niej urządzenia oraz odpowiednie usáugi kolejowe zgodnie z art. 5 dyrektywy
2001/14/WE
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3. Transport intermodalny w Polsce
Od kilku lat obserwuje siÆ wzrost przewozów interamodalnych mierzony zarówno mas przewiezionych adunków, jak i wykonan prac przewozow. Wedug danych UrzÆdu Transportu Kolejowego [4] w 2011 roku udzia przewozów
intermodalnych w transporcie kolejowym mierzony mas przewiezionych adunków wyniós 2,37% i by wyszy o 0,5% ni w roku poprzednim. W wykonanej
pracy przewozowej udzia przewozów intermodalnych wyniós 4,53% i by wyszy o 0,67% w porównaniu z 2010 . Zmiany udziau transportu intermodalnego
w ostatnich latach przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Udzia przewozów intermodalnych w przewozie adunków wykonywanych transportem kolejowym
nródo: Urzd Transportu Kolejowego [4]

W przewozach intermodalnych dominujc rolÆ odgrywa przewóz kontenerów
(gównie 20- i 40- stopowych). W 2011 roku liczba przewiezionych jednostek
wyniosa 488,9 tysiÆcy sztuk, co w przeliczeniu stanowio blisko 800 tysiÆcy jednostek TEU i bya o 41,9% wiÆksza ni w roku 2011. ZmianÆ liczby przewiezionych
jednostek adunkowych w ostatnich latach przedstawia rysunek 3.
Wedug danych po II kwartaach 2012 mona zaobserwowaÂ dalszy dynamiczny wzrost przewozów intermodalnych wykonywanych transportem kolejowym.
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Rys. 3. Przewozy intermodalne w Polsce wg liczby jednostek oraz wg TEU
nródo: Urzd Transportu Kolejowego [4]

4. Ocena istniejcych terminali intermodalnych
Na obszarze oddziaywania wyej zdefiniowanych korytarzy transportowych
znajduje siÆ cznie 20 terminali intermodalnych:
– W cigu E20/C-E20:
o ATC Rail w Poznaniu,
o Spedcont – PoznaÍ Garbary,
o CLIP w SwarzÆdzu,
o Cargosped w Kobylnicy,
o Cargosped w Gdkach,
o Polzug w Gdkach (Kórnik),
o PCC Intermodal w Kutnie,
o Cargosped – Warszawa Praga
o Spedcont – Warszawa G. Towarowa,
o Polzug w Pruszkowie,
o Centrum Logistyczne w Maaszewiczach;
– W cigu E30/C-E30:
o Schavemaker w Ktach Wrocawskich,
o PCC Intermodal w Brzegu Dolnym,
o Polzug we Wrocawiu,
o PCC Intermodal w Gliwicach,
o Cargosped w Gliwach,
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o Spedcont w Sosnowcu,
o Euroterminal w Sawkowie,
o Polzug w Dbrowie Górniczej,
o Centrum Logistyczne Medyka – urawica.
LokalizacjÆ tych terminali wzdu kolejowych korytarzy transportowych w kierunku wschód-zachód przedstawia rysunek 4.

Rys. 4. Lokalizacja terminali intermodalnych wzdu korytarzy wschód-zachód
nródo: Opracowanie wasne na podstawie mapy sieci kolejowej PKP PLK S.A.

Wyej wymienione terminale w wiÆkszoyci przypadków maj dobre i bardzo
dobre poczenie zarówno z sieci infrastruktury drogowej (drogi krajowe, ekspresowe, wojewódzkie i autostrady), jak i sieci infrastruktury kolejowej.
Najsabiej usytuowane pod wzglÆdem skomunikowania z infrastruktur drogow i kolejow s terminale Spedcont-u. Zostay one zbudowane jeszcze przez
1990 rokiem i obecnie s pooone w ycisym centrum miast i otoczone zwart zabudow mieszkaniow. Taka lokalizacja utrudnia dojazd do tych terminali z uwagi
na znaczne zatoczenie dróg. Ponadto terminale te maj równie saby dostÆp do
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infrastruktury kolejowej. Przykadem moe byÂ terminal PoznaÍ Garbary. Dojazd
do tego terminala odbywa siÆ z wykorzystaniem bocznicy szlakowej zlokalizowanej
na odcinku PoznaÍ Wschód – PoznaÍ Gówny linii nr 3, na którym wystÆpuje intensywny ruch pocigów pasaerskich, co wpywa negatywnie na obsugÆ tej bocznicy.
Innym przykadem jest terminal Polzug we Wrocawiu. Pomimo, e jest on
pooony w centrum miasta, w ssiedztwie dworca Wrocaw Gówny, nie jest on
dogodnie skomunikowany zarówno pod wzglÆdem drogowym, jak i kolejowym.
Terminal ten jest jednak wanym ogniwem w sieci terminali Polzug w Polsce i nie
planuje siÆ jego przeniesienia z powodu przeprowadzonej niedawno modernizacji.
Oprócz oceny lokalizacyjnej terminali, bardzo wan kwesti jest ocena ich
zdolnoyci przeadunkowych wedug trzech podstawowych parametrów:
– dugoyci uytecznej torów adunkowych (dugoyÂ frontu adunkowego) wynoszcej powyej 600 m,
– przeadunku przy uyciu suwnic bramowych,
– pojemnoyci skadowej terminala.
Parametr dugoyci uytecznej torów adunkowych informuje o moliwoyci przeadunku z caego skadu pocigu. Tory adunkowe krótsze ni 600 m wymagaj
dzielenia skadu pocigu, co skutkuje dodatkow prac manewrow, wydueniem
czasu przeadunku oraz wzrostem kosztów.
Suwnice bramowe s najwydajniejszymi urzdzeniami przeadunkowymi.
Jednak ich koszt jednostkowy powoduje, e s montowane tylko na terminalach
o wielkoyciach przeadunku gwarantujcych zwrot inwestycji.
W tabeli poniej przedstawiono dane dotyczce parametrów przeadunkowych
poszczególnych terminali.
Tabela 2. Infrastruktura przeadunkowa rozpatrywanych terminali intermodalnych
Terminal
ATC Rail w Poznaniu
Spedcont - PoznaĔ Garbary,
CLIP w SwarzĊdzu,
Cargosped w Kobylnicy,
Cargosped w Gądkach,
Polzug w Gądkach (Kórnik),
PCC Intermodal w Kutnie,
Cargosped – Warszawa Praga
Spedcont - Warszawa Gá. Towarowa,
Polzug w Pruszkowie,
Centrum Logistyczne w Maáaszewiczach
Schavemaker w Kątach Wrocáawskich,
PCC Intermodal w Brzegu Dolnym,
Polzug we Wrocáawiu,
PCC Intermodal w Gliwicach,
Cargosped w Gliwach,
Spedcont w Sosnowcu,

DáugoĞü uĪyteczna torów
áadunkowych powyĪej
600 m
Tak
Nie
b.d.
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
b.d.
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak

Suwnice
bramowe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Tak

PojemnoĞü
skáadowania
[TEU]
1200
600
500
500
1000
1500
4000
1200
1000
1700
1630
900
1000
2210
1650
1800
800
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DáugoĞü uĪyteczna torów
Suwnice
áadunkowych powyĪej
bramowe
600 m
Euroterminal w Sáawkowie,
Tak
Nie
Polzug w Dąbrowie Górniczej,
Tak
Nie
Tak
Centrum Logistyczne Medyka – ĩurawica
b.d.
nródo: Opracowanie wasne na podstawie danych operatorów terminali [5]
Terminal
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PojemnoĞü
skáadowania
[TEU]
1800
1300
300

Z powyszych danych wynika, e poowa terminali posiada tory adunkowe
o dugoyci powyej 600 m. Wyród pozostaych terminali, na których dugoyÂ torów nie pozwala na obsugÆ caych skadów pocigowych, s takie, które w najbliszych latach zostan zastpione terminalami w nowych lokalizacjach. Pozwoli
to na wybudowanie torów przeadunkowych o wymaganej dugoyci minimum
600 m. S to terminale Cargosped w Gdkach i Kobylnicy koo Poznania, które
zostan zastpione nowym terminalem PoznaÍ Franowo. Równie terminal Polzug
w Pruszkowie bÆdzie zastpionym nowym w Brwinowie.
Na 20 z rozpatrywanych terminali tylko 6 posiada suwnice bramowe, przy
czym 2 dotycz terminali Spedcont-u. Jednak terminale te, z racji wczeyniej opisanej lokalizacji nie s perspektywicznymi terminalami.
Na pozostaych terminalach eksploatowane s rónego rodzaju wozy mobilne,
tzw. reachstackery. Pojazdy te mog zarówno dokonaÂ przeadunku jednostki adunkowej z wagonu na samochód lub plac przeadunkowy i odwrotnie lub przemieyciÂ t jednostkÆ na dalsz czeyÂ placu skadowego. Suwnice bramowe przemieszczaj siÆ tylko wzdu frontu przeadunkowego jednak s bardziej wydajne.
Koszt zakupu pojazdów mobilnych (lub koszt ich pozyskania, np poprzez leasing) jest niszy ni w przypadku suwnic bramowych. Jest to szczególnie istotne
dla operatorów mniejszych terminali, którzy obsuguj mniejsz liczbÆ klientów.
Dla nich due znaczenie ma zmniejszenie kosztów inwestycji w terminal, przy
zwiÆkszonym ryzyku inwestowania.
Na wielkoyÂ terminala wpywa równie jego powierzchnia skadowa. W rozpatrywanych terminalach waha siÆ ona od 500 do 4000 TEU i zaley przede wszystkim od dora|nych potrzeb, jak równie moliwoyci wynikajcych z lokalizacji danego terminala. Mona stwierdziÂ, e wiÆkszoyÂ terminali ma powierzchni skadowania w granicach 1000 – 2000 TEU.

5. Kierunki rozwoju funkcjonowania terminali intermodalnych wzdu
kolejowych cigów transportowych wschód-zachód
Budowa nowego lub rozbudowa istniejcego terminalu wymaga zaangaowania znacznych nakadów inwestycyjnych. Dlatego te poszczególni operatorzy lub
zarzdcy terminali intermodalnych, kad decyzjÆ zwizan z tymi inwestycjami,
podejmuj na podstawie szczegóowych analiz.
Szans na dziaania inwestycyjne w rozwój infrastruktury przeadunkowej
wzdu kolejowych korytarzy do transportu towarów jest pozyskanie yrodków
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unijnych. W Polsce szanse takie stwarza Program Operacyjny Infrastruktura i krodowisko na lata 2007 –2013 w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny yrodowisku, Dziaanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego. Program ten zakada
wsparcie w dofinansowaniu projektów zwizanych z:
– budow, rozbudow lub remontem infrastruktury wchodzcej w skad kolejowych lub morskich terminali intermodalnych,
– zakupem lub remontem urzdzeÍ, instalacji, systemów i wyposaenia terminala,
– zakupem lub remontem taboru intermodalnego obejmujcego specjalistyczne wagony.
W ramach POIik (Dziaanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego) zostay
dotychczas podpisane nastÆpujce umowy na budowÆ nowych lub rozbudowÆ istniejcych terminali przeadunkowych dedykowanych dla transportu intermodalnego[6]:
– Budowa terminalu intermodalnego w Brwinowie koo Warszawy przy linii
kolejowej nr 1 do obsugi przeadunku kontenerów dla aglomeracji warszawskiej. Inwestorem tego przedsiÆwziÆcia jest HHLA Intermodal Polska
Sp. z o.o., wayciciel operatora intermodalnego Polzug Polska Sp. z o.o.
W ramach projektu przewidziana jest m.in. budowa infrastruktury torowej
do obsugi skadów caopocigowych, zakup i monta urzdzeÍ przeadunkowych, w tym m.in. suwnicy bramowej oraz dwóch reachstackerów (jako
rezerwa), zakup i monta systemu informatycznego (IT) zapewniajcego
wymianÆ i biece monitorowanie informacji o adunkach, system kontroli
obejmujcy instalacjÆ nadajników i zakup urzdzeÍ umoliwiajcych lokalizacjÆ kontenerów na terenie terminala. Przewidywany termin uruchomienia
terminala planowany jest na 2015 rok.
– Budowa ogólnodostÆpnego Intermodalnego Terminala Kontenerowego
wraz z infrastruktur w Ktach Wrocawskich. Inwestorem tego projekt jest firma Schavemaker Invest sp. z o.o. Projekt przewiduje budowÆ
terminala intermodalnego na istniejcej bocznicy kolejowej na stacji Kty
Wrocawskie. Oprócz rozbudowy bocznicy planowany jest równie zakup
dwóch reachstackerów do przeadunku kontenerów oraz dwóch wózków
widowych do celów przenoszenia pustych kontenerów. Oprócz tego planowany jest zakup cignika szynowo-drogowego, penicego funkcjÆ lokomotywy manewrowej na terenie terminala. Planowany termin penego
uruchomienia terminala planowany jest na kwiecieÍ 2014 roku.
– Budowa terminala intermodalnego w Kórniku koo Poznania penicego
funkcjÆ hubu przeadunkowego dla Polski. Inwestycja realizowana jest przez
HHLA Intermodal Polska Sp. z o.o. we wspópracy z Polzug Polska
Sp. z o.o. Projekt przewiduje m.in. zakup i monta 2 suwnic bramowych
oraz 4 reachstackerów (jako rozwizanie awaryjne), zakup i monta systemu informatycznego (IT) zapewniajcego wymianÆ i biece monitorowanie informacji o adunkach z klientami a take monta systemu kontroli
obejmujcego m.in. instalacjÆ nadajników i zakup urzdzeÍ niezbÆdnych
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do lokalizacji kontenerów na terenie terminala. Otwarcie terminala (Etap I
inwestycji) miao miejsce we wrzeyniu 2011 roku. Docelowo terminal posiadaÂ bÆdzie 6 torów o dugoyci 600 m, na których moliwy bÆdzie przeadunek kontenerów ze skadów caopocigowych a take 6 torów manewrowo
– postojowych.
– Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszcymi w Brzegu Dolnym. Inwestycja realizowana jest przez PCC
Intermodal S.A. W ramach projektu przewidziano m.in. budowÆ nowego
terminalu przeadunkowego wraz z budow dróg dojazdowych i obiektów
zwizanych z jego obsug, modernizacjÆ istniejcych bocznic kolejowych
pozwalajc na dostosowanie do potrzeb transportu kontenerów, zakup
specjalistycznego sprzÆtu do przeadunku kontenerów oraz zakup systemu
informatycznego (IT) do zarzdzania przeadunkami. Planowany termin zakoÍczenia inwestycji to 2015 rok.
– Budowa i wyposaenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji PoznaÍ Franowo – Etap 1a. Inwestorem w tym przypadku jest PKP Cargo
S.A. Projekt ten stanowi pierwszy etap w budowie Centrum Logistycznego
w rejonie stacji PoznaÍ Franowo. Przewiduje budowÆ terminalu z placem
skadowym o powierzchni ok. 20 tys. m2 wraz z ukadem torowym o cznej dugoyci 1570 mb. Planowany termin zakoÍczenia pierwszego etapu to
2014 rok.
Na podpisanie umowy czeka równie projekt dotyczcy budowy terminala intermodalnego w Kutnie. Operatorem tego terminala jest PCC Intermodal S.A.
Caa inwestycja zostaa podzielona na etapy. We wrzeyniu 2011 roku zosta ukoÍczony pierwszy etap inwestycji – rozpoczÆcie dziaalnoyci operacyjnej na terminalu.
Docelowo terminal w Kutnie bÆdzie wyposaony w 4 tory o dugoyci 700 m kady,
2 suwnice bramowe oraz 4 rachstackery. Terminal posiadaÂ bÆdzie równie plac
skadowy na ponad 4000 TEU oraz zaplecze socjalno-techniczne (m.in. warsztat
do naprawy kontenerów).
Wymienione powyej projekty inwestycyjne wpisuj siÆ w kierunki rozwoju
funkcjonowania terminali intermodalnych wzdu kolejowych cigów transportowych. Przede wszystkim projekty te zlokalizowane s na terenach przemysowych,
w obrÆbie aglomeracji lub w bliskim jej ssiedztwie. Powoduje to, e ruch drogowy
i kolejowy generowany przez te terminale nie bÆdzie uciliwy dla okolicznych
mieszkaÍców. Taka lokalizacja umoliwi równie w przyszoyci ich rozbudowÆ. Ponadto s one dogodnie skomunikowanie zarówno z liniami kolejowymi, jak równie sieci dróg, przede wszystkim autostrad. Takie lokalizacje terminali powoduj, e mog one funkcjonowaÂ przez najblisze 30 – 40 lat.
W niektórych obecnie realizowanych projektach inwestycyjnych dotyczcych
terminali intermodalnych sygnalizuje siÆ dalsz ich rozbudowÆ poprzez miÆdzy
innymi monta suwnic bramowych, jako gównych urzdzeÍ przeadunkowych.
Optymalnym rozwizaniem w odniesieniu do urzdzeÍ przeadunkowych jest
eksploatacja zarówno suwnic bramowych na caej dugoyci frontu adunkowego,
jako podstawowych urzdzeÍ przeadunkowych oraz eksploatacja pojazdów mo-
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bilnych, jako dodatkowych urzdzeÍ przeadunkowych w okresach wzmoonych
przeadunków i jako urzdzeÍ przeznaczonych do skadowania wielowarstwowego
na placu skadowym.
Jednak takie wyposaenie w urzdzenia przeadunkowe mog mieÂ jedynie
due terminale intermodalne, z odpowiedni wielkoyci dobowych przeadunków
jednostek intermodalnych (przeadunek powyej 3 – 4 skadów caopocigowych
w cigu doby).
W aglomeracji poznaÍskiej i ylskiej funkcjonuje stosunkowo dua liczba czynnych terminali intermodalnych (odpowiednio 6 i 5). Taka dua poda terminali
z jednej strony powoduje du konkurencjÆ pomiÆdzy terminalami, ale z drugiej
„rozdrobnienie” tych terminali.
Z powyszej analizy wynika, e kierunkiem rozwoju terminali intermodalnych
jest funkcjonowanie terminali z „caopocigowym” frontem przeadunkowym
o dugoyci co najmniej 600 m (wymóg umowy AGTC) w lokalizacji z dogodnym
skomunikowaniem drogowym i kolejowym oraz z moliwoyci rozbudowy, wyposaone zarówno w suwnice bramowe, jak i równie w pojazdy mobilne, o powierzchni skadowania 1000 – 1500 TEU z moliwoyci jej zwiÆkszenia.

6. Podsumowanie
Utworzenie kolejowych korytarzy do transportu towarów na terenie Polski wymaga dostosowania zarówno infrastruktury liniowej (linie kolejowe), jak i infrastruktury punktowej (terminale intermodalne) do wymogów okreylonych w miÆdzynarodowych umowach AGC i AGTC oraz w Rozporzdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010. WiÆkszoyÂ z funkcjonujcych obecnie terminali
intermodalnych zlokalizowanych wzdu planowanych korytarzy tylko czÆyciowo
spenia standardy okreylone w powyszych dokumentach. Z uwagi na obecne wyposaenie terminali tj.:
– zbyt krótkie tory przeadunkowe,
– place umoliwiajce praktycznie tylko przeadunek bez moliwoyci skadowania wiÆkszej liczby kontenerów,
– posiadanie urzdzeÍ przeadunkowych w postaci jedynie reachstackerów,
mona uznaÂ, e maj one charakter tymczasowy.
Dlatego te, aby transport towarów w planowanych korytarzach towarowych
odbywa siÆ sprawnie i aby transport kolejowy by konkurencyjny w stosunku do
innych gaÆzi transportu (przede wszystkim do transportu drogowego), niezbÆdne
s inwestycje w budowÆ nowych lub rozbudowÆ istniejcych terminali intermodalnych. Dziaania inwestycyjne przede wszystkim powinny dotyczyÂ:
– rozbudowy infrastruktury na terminalu poprzez m.in. budowÆ torów przy
frontach przeadunkowych o dugoyciach min. 600 – 750 m pozwalajcych
na przyjÆcie caego skadu pocigu bez potrzeby jego dzielenia,
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– wyposaenia w stacjonarne urzdzenia przeadunkowe takie jak suwnice
bramowe (urzdzenia mobline powinny suyÂ jako zaplecze dodatkowe),
– wyposaenia w zaplecze magazynowo – skadowe w postaci hal magazynowych oraz placów skadowych o pojemnoyci powyej 1500 TEU,
– wyposaenia w nowoczesne systemy informatyczne umoliwiajce zarówno
yledzenie adunków podczas przewozu transportem kolejowym, jak i lokalizacjÆ pooenia danej jednostki adunkowej na terenie terminala.
Wsparciem dla operatorów terminali intermodalnych w dziaania inwestycyjne moe byÂ np. dofinansowanie ze yrodków UE w ramach POIik Dziaanie 7.4
Rozwój transportu intermodalnego, z którego coraz czÆyciej korzystaj polskie firmy dziaajce w sektorze kolejowych przewozów intermodalnych. Firmy te bÆd
w przyszoyci gównymi operatorami terminali intermodalnych w Polsce.
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Streszczenie. W procesie prowadzenia ruchu dyurni ruchu i inni pracownicy podejmuj decyzje na podstawie wskazaÍ urzdzeÍ srk i zapisów dokonanych w rónych dokumentach.
Dokumenty mog mieÂ formÆ papierow lub elektroniczn. Decyzje pracowników maj wpyw na
bezpieczeÍstwo ruchu. Dotyczy to równie pracowników niezwizanych bezpoyrednio z prowadzeniem ruchu. Przykadowo pracownik sub automatyki moe podjÂ decyzjÆ o moliwoyci odwoania
obostrzenia (np. ograniczenia prÆdkoyci), co zapisuje w dokumencie „Ksika kontroli urzdzeÍ
sterowania ruchem” (E1758).O ile wymagania dotyczce poziomu bezpieczeÍstwa zapewnianego
przez urzdzenia s zdefiniowane, to nie ma analogicznych wymagaÍ stawianych dokumentom
wystÆpujcym w formie elektronicznej. Celem tego artykuu jest próba zdefiniowania podstawowego
zbioru dokumentów majcych wpyw na bezpieczeÍstwo ruchu.
Sowa kluczowe: systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym, dokumentacja dyurnego ruchu, wspomaganie prowadzenia dokumentacji

1. Wprowadzenie
W procesie prowadzenia ruchu dyurni ruchu i inni pracownicy podejmuj
decyzje na podstawie wskazaÍ urzdzeÍ srk i zapisów dokonanych w rónych dokumentach. Dokumenty mog mieÂ formÆ papierow lub elektroniczn. Decyzje
pracowników maj wpyw na bezpieczeÍstwo ruchu. Dotyczy to równie pracowników niezwizanych bezpoyrednio z prowadzeniem ruchu. Przykadowo pracownik sub automatyki moe podjÂ decyzjÆ o moliwoyci odwoania obostrzenia
(np. ograniczenia prÆdkoyci), co zapisuje w dokumencie „Ksika kontroli urzdzeÍ sterowania ruchem” (E1758). Wtedy dyurny podejmuje decyzjÆ majc
wpyw na bezpieczeÍstwo na podstawie wpisu innego pracownika.
O ile wymagania dotyczce poziomu bezpieczeÍstwa zapewnianego przez
urzdzenia s zdefiniowane, to nie ma analogicznych wymagaÍ stawianych dokumentom wystÆpujcym w formie elektronicznej. Celem tego artykuu nie jest
opracowanie takich wymagaÍ, ale próba zdefiniowania podstawowego zbioru dokumentów majcych wpyw na bezpieczeÍstwo ruchu.
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2. Dokumenty prowadzone przez dyurnych ruchu
Obecnie dyurni ruchu mog mieÂ do dyspozycji ok. 20 rónych dokumentów[1]. Wyród dokumentów majcych poyredni wpyw na bezpieczeÍstwo mona
wymieniÂ:
- Dziennik ruchu (R146, R147),
- Ksika kontroli urzdzeÍ oraz o wprowadzaniu i odwoaniu obostrzeÍ
(E1758),
- Dziennik oglÆdzin rozjazdów (D831),
- Ksika ostrzeeÍ dora|nych (R189),
- Dziennik telefoniczny (R138),
- Rozkazy pisemne: „O”(R307), „S”(R305), „N”(R306), „Nrob”(R315),
- Ksika przebiegów (R142),
- Kontrolka zajÆtoyci torów (R292),
- Ksika dorÆczeÍ rozkazów,
- Dziennik uszkodzeÍ urzdzeÍ cznoyci (R366),
- Powiadomienie o przewozie przesyek substancji szczególnie toksycznych
(trujcych) (H3116).
Wyej w nawiasach podano skrótowe oznaczenia dokumentów formalnie nieobowizujce od kilku lat. Jednak skróty te s dalej potocznie uywane przez pracowników kolei, dlatego s stosowane w tym artykule.
Dyurni mog byÂ zobowizani do prowadzenia take innych dokumentów
majcych poyredni wpyw na bezpieczeÍstwo, np. w czasie prowadzenia robót
torowych wykorzystuje siÆ dokument „Powiadomienie o zabraniu czÆyci pocigu
roboczego z zamkniÆtego toru szlakowego”. Na bezpieczeÍstwo wpyw maj te
róne zarzdzenia przesyane najczÆyciej w formie telegramu subowego.
Dla potrzeb dyspozytury dyurni korzystaj te z „Wykazu wagonów w skadzie (R7)” tworzonych przez rewidentów taboru po kadym uformowaniu pocigu
na stacji. W niektórych zakadach linii kolejowych spotyka siÆ te takie dokumenty, jak: „Rozliczenie torów stacyjnych”, „DostÆp do terminali adunkowych
– przejazdu do/z bocznicy” czy „Zestawienie pobytu prywatnych lokomotyw oraz
wagonów na stacji”. Prowadzi siÆ te „KsikÆ wyprawieÍ pocigów”

3. Dokumenty prowadzone przez suby utrzymania i innych pracowników
Z punktu widzenia przepisów za bezpieczeÍstwo ruchu odpowiada dyurny
(§ 60 ust. 11, § 38 ust. 1, 4 i 5 przepisów [12]). Decyzje, które podejmuje dyurny
s oparte na zapisach w rónych spólnych, które s prowadzone przez spólnych innych sub. Sformuowanie „suba” w tym artykule odnosi siÆ do grupy spólnych
zajmujcych siÆ dan dziedzin. Na przykad „suba drogowa” oznacza spólnych
zajmujcych siÆ utrzymaniem nawierzchni i podtorza linii kolejowej. Na rysunku 1
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przedstawiono powizania grup spólnych przedstawionych symbolicznie w formie
owali. Przerywan lini oddzielono dokumentacjÆ przewo|ników od dokumentacji
prowadzonych przez zarzdcÆ infrastruktury W postaci spólnych strzaek przedstawiono dokumenty przekazywane miedzy odpowiednimi subami. W spólnych
gdzie odpowiednie owale zachodz na siebie przedstawiono symbole spólnych
spólnych dla danych sub.

Rys. 1. Powizania dokumentacji dyurnego ruchu z dokumentami prowadzonymi przez pracowników
innych sub (opis w tekycie)

Na rysunku 1 jako dokumenty wspólne dla rónych sub przedstawiono:
– Dziennik oglÆdzin rozjazdów (D831) – wspólny dla sub drogowych,
– Ksika kontroli urzdzeÍ (E1758) – wspólny dla sub automatyki i diagnostyki,
– Dziennik uszkodzeÍ urzdzeÍ cznoyci (R366) – wspólny dla sub telekomunikacji.
Poza rysunkiem jest jeszcze Dziennik rozmów telefonicznych (R138). Jest to
dokument, w którym zapisuje siÆ treyÂ istotnych uzgodnieÍ miÆdzy pracownikami
kolei dokonanych drog telefoniczn lub radiotelefoniczn.
Kada ze sub, których dokumenty zostay przedstawione na rysunku 1, prowadzi dokumenty, których zapisy wpywaj poyrednio na bezpieczeÍstwo ruchu.
Suby automatyki prowadz dokumentacje zwizane z konserwacj, przegldami i naprawami biecymi [10]. Za kadym razem te czynnoyci opisywane s
w „Ksice kontroli urzdzeÍ” oraz w „Dzienniku dyurów” [10]. W zwizku
z wprowadzonym systemem zarzdzania zasobami przedsiÆbiorstwa (SAP) dodat-
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kowo prowadzi siÆ tzw. „karty zapisu” dokumentujce pracÆ automatyków, „karty
pracy sprzÆtu” i dokumentuje siÆ rozchody materiaów.
Naczelnik sekcji eksploatacji sporzdza harmonogramy planowanych robót
[10]. Harmonogramy mog dotyczyÂ:
- konserwacji i przegldów oraz planowanych napraw,
- badaÍ diagnostycznych,
- napraw biecych,
- remontów.
Przeprowadzone badania dokumentuje siÆ w postaci protokoów lub w kartach
odpowiednich urzdzeÍ [10] [11]. Przykadowo protokó moe dotyczyÂ badania
widocznoyci semafora, a karta moe zawieraÂ dane z okresowych badaÍ np. napÆdu zwrotnicowego.
Oprócz tego prowadzi siÆ wykazy istotnych urzdzeÍ, np. Wykaz urzdzeÍ shp
lub wykaz obwodów torowych.

4. Elektroniczna dokumentacja stacyjna: zakres, cele zastosowania
4.1. Zaoenia strukturalne elektronicznej dokumentacji stacyjnej
Autorzy proponuj, aby elektroniczna dokumentacja stacyjna zostaa zrealizowana jako spójna baza danych [2], [3]. W pracy [5] zaproponowano podzia dokumentacji na robocz i archiwizacyjn. Dokumenty robocze bÆd tworzone (najczÆyciej na podstawie innych dokumentów) tylko dla umoliwienia i wspomagania
pracy uytkowników dokumentacji. Poszczególne dokumenty bÆd realizowane
jako wyniki zapytaÍ do baz danych. Dokumenty robocze mog zostaÂ przedstawione jako widoki np. przypominajce dokumenty papierowe lub jako pakiety do
innych systemów informatycznych. Szczegóowe rozwizania informatyczne nie s
przedmiotem tego opracowania.
4.2. Zakres elektronicznej dokumentacji stacyjnej
Obecnie prowadzone prace na Wydziale Transportu maj na celu zdefiniowanie, które dokumenty powinny byÂ objÆte elektroniczn dokumentacj. Jako zaoenie pocztkowe przyjmuje siÆ, e elektroniczna dokumentacja stacyjna obejmie
wszystkie podstawowe dokumenty znajdujce siÆ na posterunku ruchu, których
prowadzenie wymagane jest obowizujcymi przepisami i instrukcjami kolejowymi. Jednak moe siÆ okazaÂ, e prowadzenie niektórych dokumentów w formie
elektronicznej byoby niecelowe.
Obszar geograficzny, z jakiego zbierane byyby informacje dla systemu dokumentacji stacyjnej, bÆdzie ograniczony do pojedynczego posterunku ruchu. Posterunkiem ruchu moe byÂ np. pojedynczy posterunek odgaÆ|ny, jak i nastawnia
zdalnego sterowania. Natomiast nie bÆdzie ograniczenia geograficznego dla wyko-
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rzystywania informacji. Zbierane i przetwarzane w systemie informacje bÆd wykorzystywane take poza posterunkiem ruchu. Przykadowo informacje ruchowe
mog byÂ wykorzystane w dyspozyturach, a informacje o urzdzeniach srk mog
zostaÂ wykorzystane w systemach planowania zasobów przedsiÆbiorstwa (erp).
4.3. Cele zastosowania
Przykadowe zastosowania dokumentacji roboczych przedstawiono na rysunku
2. Na wstÆpnym etapie prac skupiono siÆ na informacjach i dokumentach niezbÆdnych dla: prowadzenia ruchu, utrzymania urzdzeÍ srk i dróg kolejowych, rozliczenia pracy eksploatacyjnej i planowania zasobów przedsiÆbiorstwa. Struktura
bazodanowa umoliwi w przyszoyci inne zastosowania elektronicznej dokumentacji stacyjnej np. dla badaÍ wypadków kolejowych, dugookresowego planowania
zasobów przedsiÆbiorstwa, itp.

Rys. 2. Przykadowe zadania dokumentacji roboczej

5. Podsumowanie
Osob odpowiedzialn za bezpieczeÍstwo ruchu jest dyurny ruchu. Dyurny
ruchu podejmuje decyzje na podstawie informacji zapisanych w wielu rónych dokumentach. Sposób prowadzenia i informacje zawarte w tych dokumentach maj
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wpyw na bezpieczeÍstwo ruchu. Mimo, e powysze twierdzenie wydaje siÆ oczywiste, autor nie odnalaz w analizowanych instrukcjach ([10], [11], [12]) potwierdzajcych to zapisów. Instrukcje nakazuj tylko prowadzenie takiej dokumentacji
(np. § 7 ust. 12, 13 przepisów [12]). Dla nowopowstajcych systemów elektronicznej dokumentacji majcych wpyw na bezpieczeÍstwo ruchu nie s stawiane
wymagania zwizane z bezpieczeÍstwem tych systemów.
Dokumenty majce wpyw na bezpieczeÍstwo ruchu wymienione w niniejszym
opracowaniu su min. do rejestrowania ywiadomych decyzji dyurnego oraz do
zapisywania informacji przekazanych przez innych pracowników (takich cech nie
maj systemy takie jak np. SEPE czy SITKOL, które tylko zbieraj informacje
o ruchu kolejowym).
Aby wprowadzanie nowych systemów dokumentacji przynioso wymierne korzyyci, konieczne jest solidne przygotowanie moliwie kompletnych zaoeÍ, co do
funkcji tych systemów oraz odpowiednich interfejsów. W takich opracowaniach
niezbÆdny jest udzia zarzdcy (zarzdców) infrastruktury kolejowej oraz zaangaowanie innych instytucji, np. Zakad Sterowania Ruchem Wydziau Transportu
Politechniki Warszawskiej zdoby ju pewne doywiadczenie (system WSKR, system ILTOR-2) oraz dysponuje opracowaniami w tym zakresie. [3]
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Streszczenie. W artykule przedstawiono praktykowane od pocztku powstania spóki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. inicjatywy w zakresie poprawy efektywnoyci gospodarki energetycznej.
Omówiono efekty zwizane z optymalizacj zuycia oraz kosztów zakupu energii elektrycznej.
NajwiÆcej uwagi poywiÆcono nowatorskiemu systemu SMUE, polegajcemu na monitorowaniu
pracy urzdzeÍ elektroenergetyki kolejowej i zwizanym z tym wnioskom, pokazano perspektywy
jego rozwoju.
Sowa kluczowe: gospodarka energetyczna, monitoring urzdzeÍ elektrycznych, zarzdzanie urzdzeniami elektroenergetycznymi, optymalizacja kosztu i zuycia energii elektrycznej

1. WstÆp
Urzdzenia elektryczne znajduj siÆ w kadym domu, biurze, na kadej ulicy oraz linii kolejowej. Obecnie uytkowane urzdzenia pochaniaj coraz wiÆcej energii, pomimo tego, e s coraz bardziej energooszczÆdne. Powysze moe
byÂ nazwane paradoksem, gdy rozwój technologii, który powoduje zwiÆkszenie
efektywnoyci energetycznej wykorzystania |róde energii powoduje wzrost zuycia
energii. Racjonalnie patrzc na powysze, powinno byÂ odwrotnie. Przekadajc to
na ycie codzienne, kady moe znale|Â w swoim otoczeniu - w domu czy w pracy - przykady wzrostu zuycia energii, pomimo stosowania technologii energooszczÆdnych. Przykadowo: teoretyczna wymiana przysowiowej zwykej arówki
100-watowej na ywietlówkÆ kompaktow o mocy 20 W pozwala na oszczÆdnoyci
na poziomie okoo 80%. Jednake majc oszczÆdne |róda ywiata, stosujemy ich
wiÆcej i uywamy duej. To „wiÆcej i duej” po pewnym czasie staje siÆ rutyn
prowadzc do marnotrawstwa energii i zuboenia naszego portfela. Tu i ówdzie
mona wrÆcz usyszeÂ, e czÆste wczanie i wyczanie ywietlówki kompaktowej
(w przeciwieÍstwie do zwykych arówek arowych) moe mieÂ wpyw na jej ywotnoyÂ. WyjayniÂ tu naley, i ywietlówki kompaktowe wyposaone w ukad
przegrzewania elektrod s praktycznie niewraliwe na czÆstoyÂ wczeÍ, jeeli
powtórne wczenie nie nastÆpuje wczeyniej ni trzy minuty po zgaszeniu (jest
1 Wkáad procentowy poszczególnych autorów: Burak – Romanowski R. 50%, Kazimierski A. 50%
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to czas stygniÆcia elementów elektronicznych lampy). W przypadku, gdy lampy s czÆsto wczane i wyczane oraz (np. w azienkach), zaleca siÆ stosowanie
energooszczÆdnych lamp halogenowych.
W Spóce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. moc elektryczna zainstalowanych
urzdzeÍ przekracza 300 000 kW, a yrednioroczne zuycie energii elektrycznej
przekracza 250 000 000 kWh, co przekada siÆ na znaczny koszt w budecie Spóki. W ostatnich latach prowadzone modernizacje linii kolejowych z stosowaniem
nowoczesnych systemów i urzdzeÍ powoduj znaczny wzrost mocy zainstalowanej urzdzeÍ odbiorczych. Modernizacje z lat 2007 - 2010 spowodoway wzrost
mocy o 13 500 kW a w latach 2011 i 2012 spowodoway czny wzrost mocy
o 9 000 kW.

2. Inicjatywy w zakresie poprawy efektywnoyci gospodarki energetycznej
Od pocztku dziaalnoyci Spóka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracuje nad
wprowadzaniem inicjatyw i dziaaÍ zwiÆkszajcych efektywnoyÂ energetyczn, tj.
dziaaÍ optymalizujcych zuycie i koszt zakupu energii elektrycznej w dwóch
obszarach. Jednym z nich jest optymalizacja zuycia, poprzez zastosowanie nowoczesnych, energooszczÆdnych urzdzeÍ. Od 2004 roku prowadzony jest w ramach
zadaÍ remontowych program wymiany wyeksploatowanych energochonnych
opraw oywietleniowych z rtÆciowymi |ródami ywiata na energooszczÆdne oprawy
z sodowymi |ródami ywiata. W ramach programu wymieniono 33 tys. sztuk
opraw oywietleniowych wraz ze |ródami ywiata, co przeoyo siÆ na:
1) zmniejszenie mocy zainstalowanej w oywietleniu o okoo 4 250 kW,
2) zmniejszenie zuycia energii elektrycznej o okoo 17 GWh/rok,
3) zmniejszenie kosztu energii elektrycznej o okoo 9 500 tys. z/rok (przy cenach jednostkowych z 2011 r.).
Drugim obszarem jest optymalizacja kosztu zakupu, poprzez dobór grup taryfowych (udzia poszczególnych grup taryfowych w rozliczeniach energii). Dobór
grup taryfowych uzaleniony jest od charakteru pracy poszczególnych obiektów
czy te urzdzeÍ oraz taryf i cenników dostawców energii. Najkorzystniejsze dla
rozliczeÍ energii elektrycznej w obiektach i urzdzeniach s grupy taryfowe strefowe C12a i C22a (grupy strefowe szczyt/pozaszczyt), C12b i C22b (grupy strefowe
noc/dzieÍ), jako umoliwiajce ustalanie mocy umownej.
Chcc optymalizowaÂ koszty energii elektrycznej zmuszeni jesteymy do cigej kontroli poziomu zuycia energii. Racjonalne gospodarowanie energi elektryczn wymaga równie kontrolowania poziomu pobieranej mocy biernej. Jest to
szczególnie istotne ze wzglÆdu na fakt, e pobór mocy biernej mona doyÂ atwo
zoptymalizowaÂ i co najwaniejsze odbywa siÆ to bez ingerencji w iloyÂ pracujcych urzdzeÍ. W tym obszarze prowadzone s równie dziaania prowadzce do
kompensacji mocy biernej.
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Urzdzenia elektryczne zasilane napiÆciem przemiennym poza energi czynn
mog pobieraÂ równie energiÆ biern. Energia ta potrzebna jest do wytworzenia
pola magnetycznego (energia bierna indukcyjna) w silnikach, dawikach, transformatorach lub pola elektrycznego (energia bierna pojemnoyciowa) w kondensatorach i innych pojemnoyciach, np. w kablach elektroenergetycznych. EnergiÆ
biern mog pobieraÂ równie odbiorniki nieliniowe, np. ywietlówki kompaktowe,
których prd przesuniÆty jest w czasie wzglÆdem napiÆcia zasilajcego lub nie jest
sinusoid. Z fizycznego punktu widzenia energia bierna nie jest zamieniana na
pracÆ, jest ona jednak czÆsto niezbÆdna do jej wykonania i urzdzenia musz j
pobieraÂ.
W zakresie stosowanych urzdzeÍ w PKP Polskie Linie Kolejowe jest bardzo
duo odbiorników generujcych moc biern, której koszty dostawcy doliczaj do
naszych faktur, a s to w niektórych przypadkach koszty liczone w tysicach zotych dla jednego przycza elektroenergetycznego.
Wykorzystujc znane prawa fizyki i fakt, e wiÆkszoyÂ urzdzeÍ instalowanych w PKP PLK S.A. pobiera moc biern o charakterze indukcyjnym, redukujemy wartoyÂ poboru mocy biernej przez wprowadzenie do ukadu zasilania
odbiorników o charakterze pojemnoyciowym (kondensatorów). W ten sposób
moc pobierana przez urzdzenia indukcyjne jest kompensowana przez odbiory
pojemnoyciowe.
Skuteczna kompensacja eliminuje opaty za energiÆ biern i zmniejsza o 3 - 7%
koszt zakupionej energii elektrycznej dla przyczy, gdzie wayciwie kompensowana jest moc bierna.
Dziaania podejmowane w Spóce przyczyniaj siÆ do utrzymania yredniorocznego zuycia energii elektrycznej na staym poziomie, pomimo znacznego wzrostu mocy odbiorników energii elektrycznej, bÆdcego wynikiem wprowadzania do
eksploatacji urzdzeÍ na zmodernizowanych liniach kolejowych. W latach 2007
- 2012 przyczynio siÆ to do:
 zwiÆkszenia mocy zainstalowanej o okoo 22 500 kW,
 zwiÆkszenia zuycia energii elektrycznej o okoo 25 do 30 GWh/rok,
 zwiÆkszenia kosztu energii elektrycznej o okoo 14 000 do 17 000 tys. z/
rok.

3. Charakterystyka odbiorów energii elektrycznej
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykÆ gównych odbiorów energii elektrycznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Tabela 1. Charakterystyka gównych odbiorów energii elektrycznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczególnienie
Budynki wyposaĪone w instalacje odbiorcze elektryczne: (zasilane
urządzenia: srk (budynkowe i stacyjne), ogrzewanie pomieszczeĔ, instalacje
bytowe itp.)
1) liczba budynków posiadających instalacje elektryczne
2) moc umowna
Urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor):
3) pojedyncze rozjazdy przeliczeniowe áącznie z zamkniĊciami nastawczymi
4) moc umowna
Urządzenia oĞwietlenia drogi kolejowej oraz instalacje: elektryczne w
obiektach infrastruktury
5) punkty oĞwietlenia zewnĊtrznego
6) moc umowna
Pozostaáe odbiory energii elektrycznej:
7) moc umowna
Przyáącza elektroenergetyczne:
8) liczba wszystkich przyáączy elektroenergetycznych w Spóáce
9) moc umowna (z wszystkich umów w Spóáce)

Jednostka
miary

IloĞü

szt.
kW

5 600
120 000

szt.
kW

28 775
113 000

szt.
kW

194 821
48 000

kW

24 000

szt.
kW

15 440
305 000

4. Monitoring czasu pracy odbiorów jako element gospodarki energetycznej
Z jednej strony stosowane technologie wymuszaj zabudowÆ znacznej iloyci
i mocy urzdzeÍ odbiorczych energii elektrycznej, z drugiej strony podczas eksploatacji poszukiwane s rozwizania przyczyniajce siÆ do optymalizacji kosztów
energii elektrycznej, czyli zwiÆkszenia efektywnoyci energetycznej w Spóce.
Dla realizacji zwiÆkszenia efektywnoyci wykorzystania urzdzeÍ w 2011 r.
w Spóce wprowadzony zosta, po kilkuletnich przygotowaniach, nowatorski system sucy do zapewnienia monitorowania zdalnego pracy urzdzeÍ odbiorczych
elektroenergetyki kolejowej. ObjÆto nim gównie urzdzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR) w zakresie wszystkich systemów zainstalowanych na sieci
linii kolejowych. Jak przedstawiono wczeyniej, moc elektryczna (zamówiona) EOR
to a 113 MW.
EOR to urzdzenia wspomagajce prowadzanie ruchu kolejowego poprzez
udranianie rozjazdów kolejowych (wytapianie yniegu pomiÆdzy opornic a iglic,
likwidacje oblodzeÍ w ruchomej czÆyci rozjazdów, co przedstawiono na fot. 1).
Monitorowanie zdalne pracy urzdzeÍ elektroenergetyki kolejowej (tj. systemy
zdalnego sterowania i monitorowania pracy m.in. EOR) ma na polskich kolejach
dugoletni historiÆ. Pierwsze takie wdroenie miao miejsce w roku 1997 roku
na linii Reda–Hel. Jednake 15 lat temu zbudowanie wydzielonej sieci cznoyci dla potrzeb urzdzeÍ EOR wizao siÆ z duymi nakadami i stanowio due
wyzwanie inynierskie. Monitorowanie byo zazwyczaj moliwe jedynie z miejsc,
gdzie system ten zosta zainstalowany, nie byo moliwoyci nadzoru zdalnego po-
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szczególnych posterunków ruchu ze strony osób odpowiedzialnych we wayciwych
jednostkach czy Centrali Spóki.

Fot. 1. Dziaanie urzdzeÍ EOR

Dzisiaj po kilkunastu latach, szczególnie dziÆki rozwojowi technik bezprzewodowych GPRS, zadanie to udaje siÆ zrealizowaÂ tanim kosztem, osigajc du
niezawodnoyÂ dziaania systemu.
Zadaniem na 2011 rok byo wdroenie systemu monitoringu urzdzeÍ elektroenergetycznych, który zosta zbudowany na podstawie umowy z zewnÆtrznym
kontrahentem. Wdroonemu systemowi nadano nazwÆ SMUE – System Monitoringu UrzdzeÍ Elektroenergetyki (rys. 1 przedstawia ekran powitalny systemu).
Uruchomione zostay wskazane w umowie punkty monitoringu, zainstalowane
wymagane oprogramowanie serwerowe i operatorskie.

Rys. 1. Ekran powitalny powstaego w 2011 roku systemu monitorowania
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Zadaniem wprowadzonego systemu SMUE jest realizacja dwóch podstawowych celów:
 umoliwienie oceny skutecznoyci dziaania systemu EOR,
 umoliwienie biecej kontroli stanu urzdzeÍ i reagowaniu w przypadku
wystpienia sytuacji awaryjnych.
Kady z tych dwóch celów dedykowany jest dla innej grupy uytkowników.
Ocen skutecznoyci dziaania systemów zainteresowane s przede wszystkim dziay merytoryczne, które „reguluj rachunki” za energiÆ elektryczn. Natomiast reagowanie na wystpienie sytuacji awaryjnych w instalacjach EOR jest w gestii
dziaów eksploatujcych urzdzenia i sub utrzymaniowych. Wynika std, e stanowiska wizualizacyjne monitorowania urzdzeÍ powinny byÂ przygotowywane
w dwóch wariantach, dla:
 obsugi kontrolujcej skutecznoyÂ i koszty dziaania urzdzeÍ - m.in. naczelnicy dziaów energetyki w Zakadach Linii Kolejowych oraz Biuro Energetyki Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 sub eksploatacyjnych lub utrzymujcych urzdzenia - suby eksploatacji
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rys. 2. Ekran przedstawiajcy ocenÆ skutecznoyci pracy EOR na jednej ze stacji kolejowych
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Rys. 3. Ekran z przykadow statystyk zuycia energii elektrycznej przez EOR

Rys. 4. Ekran oprogramowania WizAr dedykowany dla stanowisk operatorskich
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5. Integracja systemów EOR z systemem SMUE
Ocena skutecznoyci dziaania systemu EOR wymaga analizy informacji w duszym okresie czasu w rónych wariantach pogodowych. Sprawnie dziaajcy system
EOR ma na celu utrzymywanie dronoyci rozjazdu przy jak najmniejszym zuyciu
energii elektrycznej. Niewayciwe sparametryzowanie systemu EOR, niewayciwie
dziaajce czujniki pogodowe, nieprzeszkolona obsuga, a dopiero na koÍcu awaria
sprzÆtu to czynniki, które najczÆyciej s przyczyn nieprawidowej pracy systemu
EOR. Niestety w wielu przypadkach, mimo wprowadzonego miejscowego systemu
zdalnego monitorowania, nieprawidowoyci w pracy systemów EOR ujawniay siÆ
dopiero po sezonie grzewczym w momencie rozliczeÍ za zuyt energiÆ elektryczn.
Obecnie na rynku kolejowym w Polsce dziaa kilka firm w brany EOR. WiÆkszoyÂ firm posiada wasne rozwizania w zakresie systemów zdalnego monitorowania
urzdzeÍ EOR. Kady z producentów mia wasny pomys na prezentacjÆ i zakres
eksponowanych danych. CzÆyÂ producentów ograniczaa prezentacjÆ tylko do danych biecych, przez co uytkownik nie mia praktycznie moliwoyci oceny. Z uwagi na rónorodnoyÂ wczanych do SMUE urzdzeÍ, w skad systemu wchodz:
1) konwertery instalowane na monitorowanych obiektach w terenie,
2) oprogramowanie serwerowe, w tym „webserwis” (w dwóch kopiach: w Internecie i w sieci wewnÆtrznej PLK),
3) programy WizAr do stacji operatorskich (komputerów PC).
Systemem SMUE w 2011 roku objÆto 52 posterunki ruchu z zainstalowanymi
135 rozdzielnicami i automatami pogodowymi EOR. Uruchomiono 33 dedykowane stanowiska z programem WizAr, przeszkolono cznie 90 osób: z Centrali
Spóki i jednostek organizacyjnych. Dla wszystkich uytkowników uruchomiono
strony internetowe z systemem SMUE, dostÆpne zarówno w ogólnym Internecie
jak i w sieci wewnÆtrznej Spóki.
Powstay system SMUE jest bardzo zoony i daleko wykracza poza praktykowane standardy. Zwykle firmy buduj jednorodne systemy dedykowane jedynie do swych produktów, gdy tak jest najatwiej. W przypadku systemu SMUE
jest inaczej. W systemie SMUE nadzorowane s urzdzenia rónych producentów,
rónych kategorii (od pulpitów sterowania rÆcznego, przez automaty, po w peni
funkcjonalne rozdzielnice), a take pochodzce z rónych lat, czÆsto rónice siÆ
zasad pracy i moliwoyciami technicznymi. PrzyjÆto strategiÆ, e poprzez portal
www (Internet) bÆd prezentowane dane w sposób ujednolicony i uniwersalny,
niezalenie od typu i producenta urzdzenia EOR, a powstae stanowiska operatorskie WizAr maj zapewniaÂ pozosta, pen funkcjonalnoyÂ.

6. Ocena efektywnoyci SMUE
Po sezonie grzewczym 2011/2012, zespó wdraajcy PKP PLK S.A. analizowa efekty wdroonego systemu SMUE oraz zasadnoyÂ wdroenia systemu w skali
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caej sieci linii kolejowych. Analizie poddano efektywnoyÂ wykorzystania urzdzeÍ
EOR objÆtych SMUE w stosunku do urzdzeÍ pracujcych autonomicznie.
Do przeprowadzenia analizy:
1) wykorzystano dane z funkcjonujcego ju systemu SMUE oraz dane z faktur za energiÆ elektryczn dla obiektów, które nie s wczone do systemu.
ZaznaczyÂ naley, e urzdzenia EOR obecnie wczone do systemu SMUE
s jednymi z nowoczeyniejszych urzdzeÍ, w peni sterowane automatycznie, a take wyposaone w automatyczne ograniczniki czasu pracy dla trybu
rÆcznego. SMUE dodatkowo pozwala na monitoring/kontrolÆ stanu pracy
urzdzeÍ EOR przez osoby odpowiedzialne ze szczebla kierownictwa jednostek/komórek organizacyjnych Spóki. Ide pracy systemów sterowania
automatycznego jest optymalizacja czasu pracy urzdzeÍ elektrycznego
ogrzewania rozjazdów, a tym samym zmniejszenie zuycia i kosztów energii
elektrycznej;
2) przyjÆto, e yrednioroczne wykorzystanie urzdzeÍ EOR w skali Spóki wynosi jedynie 330 godzin. Urzdzenia starszej generacji, sterowane rÆcznie
na zasadzie za./wy., przy nieodpowiednim sposobie eksploatacji s nieefektywnie wykorzystywane, zaczane do pracy cigej nawet na 30 dni;
3) przyjÆto jednostkowy koszt energii elektrycznej z koÍca roku 2011 na poziomie 0,56 z/kWh;
4) z uwagi, e system SMUE zosta wdroony na przeomie listopada/grudnia
2011 r., analiz/porównaniem objÆto niepene okresy zimowe, tj.: porównano wybrane obiekty/urzdzenia i zuycie energii w miesicach: styczeÍ, luty,
marzec 2011 r. (przed uruchomieniem systemu SMUE) do analogicznego
okresu 2012 r. (po uruchomieniu systemu SMUE, dla tych samych urzdzeÍ);
5) porównano zuycie energii w dwóch analogicznych okresach roku 2011
i 2012 na 83 wybranych obiektach nie objÆtych SMUE;
6) dla porównania zuycia energii elektrycznej w poszczególnych sezonach zimowych posuono siÆ wska|nikiem zuycia energii w stosunku do mocy
zainstalowanej – Wz. Pozwala to wyliczyÂ yrednie zuycie energii elektrycznej w stosunku mocy zainstalowanej – kWh/kW.
Wyniki prowadzonej analizy
1) Analiza zuycia i kosztów energii elektrycznej dla urzdzeÍ wczonych do
SMUE w 2011 roku, które umoliwiaj biecy podgld stanu pracy urzdzeÍ i zuycia energii elektrycznej
AnalizÆ przeprowadzono dla 23 stacji wyposaonych w urzdzenia EOR, które
wczone zostay do systemu SMUE. Moc zainstalowanych urzdzeÍ grzewczych
w rozpatrywanych okresach wynosia – 3038 kW. Zuycie energii elektrycznej
w poszczególnych miesicach sezonu 2010/2011 (bez SMUE) i 2011/2012 (objÆte
SMUE) przez urzdzenia EOR na wspomnianych 23 stacjach zostao przedstawione na poniszym rys. 5.
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Rys. 5. Zuycie energii elektrycznej przez urzdzenia objÆte SMUE na 23 stacjach

Posugujc siÆ wska|nikiem Wz:
x sezon 2010/2011 – Wz = 134,7 kWh/kW (urzdzenia przed objÆciem
SMUE),
x sezon 2011/2012 – Wz = 99,1 kWh/kW (urzdzenia po wczeniu do
SMUE).
Nastpio zmniejszenie zuycia energii – 'Wz = 35,6 kWh/kW, co stanowi
okoo 26,4%.
2) Analiza zuycia i kosztów energii elektrycznej dla urzdzeÍ nieobjÆtych
obecnie systemem SMUE – pracujcych autonomicznie (wykorzystano dane
z faktur)
Analiz objÆto 83 losowo wybrane stacje wyposaone w urzdzenia EOR
sterowane rÆcznie bd| przez automaty „starego” typu. Moc urzdzeÍ grzewczych w rozpatrywanych sezonach wynosia 10 106,8 kW. czne zuycie energii
elektrycznej dla tych stacji w poszczególnych miesicach styczeÍ, luty, marzec
z sezonów 2010/2011, w porównaniu do 2011/2012 przedstawia rys. 6.
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Rys. 6. Zuycie energii elektrycznej przez urzdzenia nieobjÆte SMUE

W tym przypadku wska|nik Wz (zuycie energii elektrycznej na 1 kW mocy
zainstalowanej) przedstawia siÆ nastÆpujco:
x sezon 2010/2011 – Wz = 151,1 kWh/kW,
x sezon 2011/2012 – Wz = 150,6 kWh/kW.
Zmniejszenie zuycia wynioso – 'Wz = 0,5 kWh/kW, co stanowi okoo 0,3%.
Stanowi to pomijalny spadek zuycia energii elektrycznej. Jeeli natomiast te stacje i urzdzenia zostan wczone do SMUE, mona zakadaÂ, e zuycie energii
elektrycznej na 1 kW mocy zainstalowanej wyniesie okoo 99,1 kWh/kW, wtedy
zmniejszenie zuycia wynosi – 'Wz = 52 kWh/kW, (151,1 – 99,1) co stanowi
zmniejszenie zuycia o okoo 35%. Powysze wyliczenie jednoznacznie przemawia
za zasadnoyci wdroenia systemu dla urzdzeÍ EOR.
Z powyszego jednoznacznie wynika równie, e stawiany cel wdroenia systemu zosta osigniÆty. Celem miaa byÂ równie „zmiana przyzwyczajeÍ” osób
odpowiedzialnych za sterowanie urzdzeniami, co mona zobrazowaÂ wykresem
przedstawiajcym sposoby zaczania urzdzeÍ na jednym z posterunków ruchu.
Przed wprowadzeniem systemu SMUE, nawet pomimo zastosowanych nowoczesnych urzdzeÍ (wyposaonych w automatykÆ pogodow) ich obsuga prowadzona
bya, w wielu przypadkach, w tzw. trybie rÆcznym (za./wy.) powodujcym znaczne zwiÆkszenie zuycia energii elektrycznej, co zostao przedstawione na rys. 7.
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Rys. 7. Wykres przedstawiajcy czas grzania urzdzeÍ w trybie rÆcznym i automatycznym przed wprowadzeniem systemu SMUE

Wprowadzenie systemu SMUE, a zarazem podniesienie ywiadomoyci obsugi,
e kade zaczenie, czy te zmiana konfiguracji urzdzeÍ, mog byÂ monitorowane przez inne osoby odpowiedzialne za eksploatacjÆ i utrzymanie urzdzeÍ zaskutkoway znacznym ograniczeniem obsugi urzdzeÍ w tzw. trybie rÆcznym za./wy.

Rys. 8. Wykres przedstawiajcy czas grzania urzdzeÍ w trybie rÆcznym i automatycznym po wprowadzeniu systemu SMUE

Powyszy wykres przedstawia minimalizacjÆ liczby zaczeÍ w trybie rÆcznym,
która przekada siÆ na znaczn optymalizacjÆ zuycia i kosztów energii elektrycznej, czynników bÆdcych gówn przyczyn wdroenia systemu SMUE. Tym samym zaoenia systemu SMUE ju w pierwszym sezonie zimowym zostay spenione.
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7. Wnioski
Podsumowujc mona stwierdziÂ, e kade dziaanie w zakresie zwiÆkszenia
efektywnoyci energetycznej jest dobre, gdy przynosi efekt. W ramach Spóki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednym z najwaniejszych dziaaÍ jest podniesienie ywiadomoyci personelu (okoo 40 tys. pracowników), w taki sposób,
aby widziana bya potrzeba efektywnego wykorzystania urzdzeÍ. Wdroony
w 2011 roku system SMUE wyra|nie wpywa na ywiadomoyÂ osób odpowiedzialnych za eksploatacjÆ urzdzeÍ EOR, co zauwaalne jest poprzez wzrost
efektywnoyci wykorzystania urzdzeÍ objÆtych systemem o 26 - 35% w stosunku do urzdzeÍ nieobjÆtych SMUE (pracujcych autonomicznie).
Powstay, nowatorski system pozwala czyÂ i monitorowaÂ róne systemy
eksploatowanych w Spóce urzdzeÍ elektroenergetyki kolejowej, tj.: EOR,
oywietlenie zewnÆtrzne, ogrzewanie pomieszczeÍ, itp.
Zaoenia wdroenia systemu SMUE byy prezentowane na Konferencji
„Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu
kolejowego” cyklicznie organizowanej przez firmÆ AREX Sp. z o.o. i Neel Sp.
z o.o. pod patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instytutu Kolejnictwa, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej oraz UrzÆdu Transportu Kolejowego. Obecnie obserwowane jest due zainteresowanie
systemem SMUE nie tylko yrodowiska energetyków kolejowych, ale i firm zewnÆtrznych posiadajcych w swych strukturach znaczne iloyci odbiorów energii elektrycznej.
Motto wdroenia systemu brzmi „Wystarczy przemyylnie i mdrze inwestowaÂ w nowoczesne systemy sterowania odbiornikami energii elektrycznej,
a postÆp cywilizacyjny w zakresie wzrostu iloyci i mocy urzdzeÍ odbiorczych
energii elektrycznej nie bÆdzie gro|ny dla budetu i yrodowiska”.
W cigu kilku lat uytkowania urzdzeÍ koszty wdroenia systemów sterowania zwracaj siÆ wielokrotnie. Std planowany jest dalszy rozwój tego
systemu, w roku 2013 zakadane jest objÆcie tym systemem caego Warszawskiego WÆza Kolejowego, a w latach dalszych pozostaych obszarów dziaalnoyci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. OszczÆdnoyÂ energii to dostÆpny,
czysty i opacalny kierunek.
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Streszczenie. Jednym z najistotniejszych czynników w prowadzeniu ruchu kolejowego,
obok dostosowania taboru i systemu sterowania ruchem do danych parametrów eksploatacyjno-technicznych, jest prawidowe uksztatowanie drogi szynowej oraz utrzymanie zakadanego
ksztatu w okresie eksploatacji. Proces utrzymania stanu pocztkowego ukadu geometrycznego, tj.
zgodnego z projektem, ma charakter dyskretny w postaci napraw, a w szczególnoyci regulacji osi
toru. PomiÆdzy tymi okresami, tj. w czasie eksploatacji toru kolejowego, w sposób cigy postÆpuje
degradacja ksztatu w paszczy|nie poziomej i pionowej. Proces diagnostyczny obejmujcy inspekcje
zwizane z jakoyci ukadu geometrycznego ma równie charakter okresowy. W artykule podjÆto
tematykÆ zwizan z ocen stanu jakoyci toru, gówn uwagÆ kierujc jednak na aspekt zwizany
z predykcj zmian zachodzcych w ukadzie geometrycznym. Przedstawiono zaoenia do metody
prognozowania, która umoliwia przewidywanie degradacji ksztatu toru bazujc na rozkadach
prawdopodobieÍstwa, tj. traktujc parametry modelu jako zmienne losowe. Zaprezentowana metoda moe zatem znale|Â miejsce w diagnostyce toru kolejowego.
Sowa kluczowe: tor kolejowy, pomiary nierównoyci, prognoza nierównoyci, wnioskowanie
w warunkach niepewnoyci

1. Wprowadzenie
Jednym z najistotniejszych czynników w prowadzeniu ruchu kolejowego,
obok dostosowania taboru i systemu sterowania ruchem do danych parametrów
eksploatacyjno-technicznych, jest prawidowe uksztatowanie drogi szynowej oraz
utrzymanie zakadanego ksztatu w okresie eksploatacji. Proces utrzymania stanu
pocztkowego ukadu geometrycznego, tj. zgodnego z projektem, ma charakter
dyskretny w postaci napraw, a w szczególnoyci regulacji osi toru. PomiÆdzy tymi
okresami, tj. w czasie eksploatacji toru kolejowego, w sposób cigy postÆpuje
degradacja ksztatu w paszczy|nie poziomej i pionowej. Proces diagnostyczny
obejmujcy inspekcje zwizane z jakoyci ukadu geometrycznego ma równie
charakter okresowy. W artykule podjÆto tematykÆ zwizan z ocen stanu jakoyci toru, gówn uwagÆ kierujc jednak na aspekt zwizany z predykcj zmian
zachodzcych w ukadzie geometrycznym. Przedstawiono zaoenia do metody
prognozowania, która umoliwia przewidywanie degradacji ksztatu toru bazujc
na rozkadach prawdopodobieÍstwa, tj. traktujc parametry modelu jako zmienne
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losowe. Zaprezentowana metoda moe zatem znale|Â miejsce w diagnostyce toru
kolejowego.

2. Nierównoyci toru a wska|nik degradacji ukadu geometrycznego
Tor kolejowy jako konstrukcja poddawany jest regularnie oddziaywaniom
dynamicznym w paszczyznach pionowej i poziomej. W zwizku z tym doznaje
on z upywem czasu trwaych deformacji w postaci przemieszczeÍ od pooenia
pocztkowego. Przemieszczenia te powoduj, e aktualny stan geometryczny odbiega swoj postaci od ksztatu zaoonego na etapie projektowania. Wiedzc,
e ksztat geometryczny toru bezpoyrednio wpywa na jego obcienie poprzez
wymuszanie zmiany wektora pÆdu pojazdu szynowego, konieczne jest kontrolowanie tyche zmian w okresie eksploatacji danej linii kolejowej. KontrolÆ tych
deformacji rozumie siÆ jako proces majcy na celu dostosowanie poziomu wska|ników nierównoyci (poprzez regulacjÆ osi toru), który zapewni bezpieczn jazdÆ
pojazdów szynowych, a take komfort pasaerów. Z drugiej strony kontrolowaÂ
mona prÆdkoyÂ pojazdu poruszajcego siÆ po zdeformowanym torze, co równie
skutecznie wpywa na wartoyci si kontaktowych, jednak takie rozwizanie problemu nie powinno byÂ regu na bezpieczn eksploatacjÆ z oczywistych wzglÆdów.
W diagnostyce i utrzymaniu dróg szynowych przyjÆo siÆ, e wska|nikami do
oceny ksztatu toru bÆd nierównoyci w paszczy|nie pionowej, poziomej obu toków szynowych, a take parametr okreylajcy szerokoyÂ toru (definiuje odlegoyÂ
pomiÆdzy tokami szynowymi) oraz przechyka toru i parametr wichrowatoyci obliczony na pewnej dugoyci l (wyraajcy stopieÍ skrÆcenia rusztu torowego na
jego dugoyci). Wymienione parametry opisuj zatem deformacjÆ ksztatu toru.
Wska|niki nierównoyci pionowych i poziomych przyjÆo siÆ okreylaÂ jako rónicÆ
pomiÆdzy aktualnym pooeniem toru (toków szynowych) a wartoyci yredni z lokalizacji punktów znajdujcych siÆ w pewnej (równej) odlegoyci po obu stronach
analizowanego punktu na dugoyci toru. Fizyczn interpretacj tego zaoenia jest
pomiar strzaki zdeformowanego toru (deformacja ma postaÂ uku z uwagi na
sztywnoyÂ szyn na zginanie) wzglÆdem rozpiÆtej na pewnej dugoyci ciÆciwy pomiarowej. Takie podejycie do zdefiniowania deformacji rodzi pewne problemy. Po
pierwsze, wska|niki te nie odnosz siÆ bezpoyrednio do zaprojektowanego ksztatu toru, a jedynie do pewnego hipotetycznego ksztatu okreylanego czÆsto jako
uyrednione pooenie (w paszczy|nie pionowej lub poziomej) osi toru. Innymi sowy okreylanie nierównoyci, przykadowo na odcinku prostym, polega na pomiarze
odlegoyci aktualnego pooenia toku szynowego od yredniego pooenia punktów
pocztku i koÍca ciÆciwy. Takie oszacowanie jest obcione niepewnoyci o tyle,
o ile niepewnoyci obcione s lokalizacje tych punktów, które stanowi bazÆ odniesienia. Znaczne uporzdkowanie problemu przynosi pewne rozgraniczenie [2]
pomiÆdzy deformacj toru a jego odksztaceniami. Przez deformacjÆ toru rozumie
siÆ rónice rzeczywistego pooenia toków szynowych i pooenia teoretycznego
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(projektowanego) bÆdce wynikiem bÆdów na etapie projektowania bd| tyczenia
czy wreszcie wykonawstwa. Natomiast odksztacenia toru s efektem jego eksploatacji. Zatem nierównoyci i ich pomiar odnoszony bÆdzie w dalszym cigu do
pewnego uyrednionego aktualnego pooenia toków szynowych, a interpretowane s jako efekt odksztaceÍ geometrycznych toków szynowych. W myyl takiego
okreylenia nierównoyci naley zwróciÂ uwagÆ na niepewnoyÂ wynikajc z przyjÆtej
definicji oraz z metodyki pomiarowej.
Sam pomiar strzaek odnoszonych do „wÆdrujcej” wzdu toru ciÆciwy daje
informacjÆ wzglÆdn. Na rysunkach 1-3 pokazano wykresy strzaek odpowiadajce deformacjom o rónych czÆstotliwoyciach. Na rys. 1 przedstawiono wykres
strzaek naoony na sinusoidaln deformacjÆ toru. WidaÂ tu wyra|nie, e pomimo
wzglÆdnej informacji (nie odnoszcej siÆ do idealnego pooenia toru w sposób
bezpoyredni) w przypadku toru pooonego w odcinku prostym daje siÆ odczytaÂ
charakter tej deformacji. Wykresy wygenerowano dla funkcji sinusoidalnej z zastosowaniem ciÆciwy 1,5 m.

Rys. 1. Przebieg deformacji sinusoidalnej p [mm] (linia 1) oraz strzaki f [mm] (linia 2) na dugoyci
toru; wynik symulacji

Rysunek 2 obnaa pewien problem zwizany z dugoyci ciÆciwy uytej do
symulacji wykresu strzaek. Nazbyt krótka w stosunku do dugoyci fali ciÆciwa
(w tym przypadku 1.5 m) powoduje, e wartoyÂ strzaki dla danej wartoyci krzywizny uku (proporcjonalnej do dugoyci fali deformacji) zdeformowanego toru
jest wartoyci bardzo ma w stosunku do amplitudy tej deformacji. Zatem aby
uwidoczni siÆ zmienny charakter strzaki, wartoyÂ tÆ pomnoono x10.
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Rys. 2. Przebieg deformacji sinusoidalnej p [mm] (linia 1) oraz strzaki f [mm] x10 (linia 2) na
dugoyci toru; wynik symulacji

Rysunek 3 pokazuje, e przebieg strzaki (obliczonej równie dla dugoyci ciÆciwy 1,5 m) odzwierciedla zaburzenie o krótkiej dugoyci naoone na dug falÆ
deformacji. Zatem kluczowym zagadnieniem wydaje siÆ byÂ dobór dugoyci ciÆciwy do zakresu nierównoyci, które naley pomiarem wychwyciÂ, w przeciwnym
razie istnieje moliwoyÂ nie wychwycenia w procesie diagnostycznym deformacji
odcinków prostych.

Rys. 3. Przebieg deformacji sinusoidalnej p [mm] (linia 1) oraz strzaki f [mm] (linia 2) na dugoyci
toru; wynik symulacji

Gdy analizowane s nierównoyci toru pooonego w uku koowym lub
na dugoyci krzywych przejyciowych, do analizy wykresu strzaek naley wczyÂ
równie teoretyczny ksztat toru, tj. nierównoyÂ okreylon za pomoc strzaki koniecznie naley odnieyÂ do strzaki teoretycznej rónej od zera (w przeciwieÍstwie
do analizy odcinków prostych). Uycie sowa «teoretyczny» moe rodziÂ pewn
nieycisoyÂ. Jeyli nierównoyci nie odnosimy do stanu projektowego, to odniesienie musi stanowiÂ pewien hipotetyczny wykres strzaek majcy obrazowo mówic
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«wspólny mianownik» ze stanem istniejcym. W tym celu mona siÆ znów odnieyÂ do uyrednionej wartoyci strzaki z najbliszego otoczenia danego punktu pomiarowego. Potrzeba ta wynika z faktu, e niezdeformowany tor uoony w uku
charakteryzuje siÆ niezerowym przebiegiem strzaki, a przebieg ten mona opisaÂ jedynie funkcjami nieliniowymi pomijajc przypadek uku koowego, kiedy
to strzaka teoretyczna ma niezerow sta wartoyÂ. Teoretyczny przebieg strzaki
w przypadku ukadu zoonego z uku koowego i dwóch krzywych przejyciowych
w postaci paraboli 3-go stopnia jawi siÆ jako nieliniowy przebieg funkcji f(l). Pojawia siÆ zatem problem jednoznacznoyci ukadu odniesienia do okreylenia nierównoyci, która nie moe byÂ w tym przypadku definiowana jako wartoyÂ strzaki.
W tak zarysowanym problemie deformacji uwidaczniaj siÆ pewne ograniczenia zwizane bezpoyrednio z technik pomiarow, a yciyle mówic z dugoyci
bazy odniesienia. W ywietle powyszych wayciwoyci, którymi charakteryzuj siÆ
wska|niki oparte o strzaki uków, analiza degradacji geometrycznej toru kolejowego (zwaszcza uoonego w ukach pionowych i poziomych) jest niewtpliwie
trudnym zagadnieniem, a dodatkowo pojawia siÆ problem wychwycenia nierównoyci charakteryzujcych siÆ znaczn dugoyci fali. Problem ten nie powinien byÂ
analizowany bez uwzglÆdnienia prÆdkoyci pojazdów szynowych, poniewa okreylenie „duga fala” jest nieprecyzyjne dla caego moliwego zakresu prÆdkoyci.
Z pewnoyci dla okreylonej prÆdkoyci Vmax pewne dugoyci fali deformacji nie maj
kluczowego znaczenia w kontekycie bezpieczeÍstwa, jednak wpywaj na komfort
jazdy [3].
Podsumowujc, na podstawie powyszych rozwaaÍ deformacj toru mona
nazwaÂ pewien stan ukadu geometrycznego, rónicy siÆ od stanu projektowego.
Stan ten charakteryzuje warunki pocztkowe dla procesu postÆpu degradacji ukadu geometrycznego. Proces degradacji oceniany jest poprzez analizÆ odksztaceÍ
geometrycznych toków szynowych, natomiast miernikiem tych odksztaceÍ s lokalne nierównoyci toków szynowych w paszczy|nie pionowej i poziomej okreylone
na stosunkowo krótkich bazach (ciÆciwach). W myyl takich definicji, stopieÍ nierównoyci musi byÂ ujÆty w sposób syntetyczny, tj. w taki, aby na wartoyÂ wska|nika wpyw miay wartoyci nierównoyci okreylone (pomierzone) we wszystkich
punktach na dugoyci analizowanego odcinka toru (pomiar cigy).

3. Zaoenia do analizy procesu postÆpowania degradacji ukadu geometrycznego toru
Gównym celem artykuu jest zdefiniowanie pewnego kierunku badaÍ odnoynie
do analizy procesu postÆpowania degradacji ukadu geometrycznego toru. Zagadnienie to jest od lat rozwijane przez wielu badaczy, a w literaturze spotkaÂ mona
wiele metod pozwalajcych na wspomaganie zarzdzania procesami technologicznymi w warunkach niepewnoyci. Jednak wci aktualne jest pytanie o racjonalne
planowanie napraw biecych czy te napraw gównych. W odpowiedzi na takie
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problemy proponowane s liczne metody prognozowania zjawisk zwizanych z degradacj ukadu geometrycznego toru. Prognozy te najczÆyciej operuj metodami
statystycznymi (wyznaczanie regresji oraz przedziaów ufnoyci). W dalszej czÆyci
artykuu sformuowane zostan zaoenia do prognozowania omawianego procesu
oraz przyblione bÆd pewne metody, których przydatnoyÂ jest aktualnie badana
przez oyrodki naukowe [4, 5].
3.1. Zaoenia do analizy prognozy procesu deformacji
Przez degradacjÆ ukadu geometrycznego toru kolejowego rozumie siÆ stopniow zmianÆ pooenia toków szynowych w paszczy|nie poziomej i pionowej. Zmiana ta (proces postÆpowania) moe byÂ analizowana wzglÆdem upywajcego czasu
lub wzglÆdem przeniesionego obcienia. Zmienna czasowa ma charakter intuicyjny, jednak bezpoyredni przyczyn narastania nierównoyci s procesy zachodzce
w czasie, a przede wszystkim oddziaywanie pojazdów szynowych na nawierzchniÆ.
W zwizku z powyszym proces degradacji w przypadku linii kolejowych przyjÆo
siÆ analizowaÂ gównie w funkcji przeniesionego obcienia (MTB - milion ton
brutto), jako bezpoyredniej przyczyny powstawania deformacji. Celem takiej analizy jest zamodelowanie trendu, który charakteryzowa bÆdzie konkretn liniÆ czy
pewien jej fragment. ZnajomoyÂ tego trendu pozwala na ekstrapolacjÆ przyjÆtego
modelu matematycznego i poprzez to prognozowanie poziomu deformacji opisanego wybranym wska|nikiem.
Przed przystpieniem do prognozowania procesu deformacji ukadu geometrycznego, niezbÆdna jest faza, w której przedyskutowane zostan gówne zaoenia zwizane z obserwowaniem przyczyn i skutków zwizanych z wystÆpowaniem
czynników majcych wpyw na dany proces. Zagadnienia zwizane z przyczynami
powstawania degradacji ukadu geometrycznego s badane od wielu lat, zatem
zdecydowana wiÆkszoyÂ z nich jest dobrze poznana i opisana w literaturze. Omówienie tych przyczyn nie naley do zakresu tego artykuu. Ponadto jednym z zaoeÍ podejycia, które zostanie omówione, jest pominiÆcie szczegóów dotyczcych
tych wszystkich czynników, których analiza jakoyciowa i iloyciowa jest tak trudna, e uwzglÆdnienie ich skomplikowaoby model, a ten z kolei mógby staÂ siÆ
niepraktyczny. Innymi sowy model postÆpowania odksztaceÍ powinien byÂ najprostszy z moliwych (przynajmniej w pierwszej fazie badaÍ), a nastÆpnie w miarÆ
moliwoyci uszczegóawiany.
3.2. Wybór modelu
Modelowanie odksztaceÍ geometrii toru z uwagi na wszystkie czynniki zachodzce w tym procesie z pewnoyci jest bardzo trudne, szczególnie dlatego, e
kada linia kolejowa charakteryzuje siÆ zmiennoyci tych charakterystyk na swojej
dugoyci. Z tego wzglÆdu tworzenie modeli deterministycznych moe byÂ obarczone duym stopniem oderwania od realnych zjawisk. Rozwizaniem tego problemu
jest analiza zjawiska postÆpu degradacji z zastosowaniem modeli o losowych ar-
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gumentach. Podejycie takie stosowane jest w wielu dziedzinach, w których bardzo
trudno analizowaÂ jest wszystkie czynniki wpywajce na dany efekt. Takie podejycie ma zastosowanie przykadowo w medycynie, fizyce kwantowej, ekonomii.
Zatem gównym zaoeniem do poszukiwania skutecznej metody bÆdzie podejycie
statystyczne opisujce dane zjawisko. Zastosowanie bÆd miay tu modele regresji liniowej lub nieliniowej. Na wstÆpie przedstawione zostan ogólnie wska|niki
wykorzystywane w ocenie stanu jakoyci ukadu geometrycznego toru kolejowego.
Na pocztku artykuu podjÆto dyskusjÆ nad parametrami (mierzonymi) do oceny jakoyci ukadu torowego. W myyl sformuowanych definicji ocenie podlegaÂ
bÆd przede wszystkim postÆpujce na skutek eksploatacji toru nierównoyci toków
szynowych. Zakada siÆ, e nierównoyci te mog byÂ mierzone rónymi metodami,
które powinny byÂ odpowiednio dobrane w kontekycie moliwoyci, jakimi dysponuje dany oyrodek. W rozdziale pierwszym zwrócono uwagÆ na pewne ograniczenia zwizane z przyjÆt definicj nierównoyci. Z rozwaaÍ rozdziau 2 wynika,
e do analizy modelu regresji, który moe posuyÂ do prognozowania zjawiska,
potrzebne s wartoyci zwizane z przyczyn i skutkiem. Zdefiniujmy zatem proces
prognozy badanego zjawiska. W kolejnych podpunktach przedstawiono sposób
postÆpowania:
a) Obserwacje i archiwizacja danych
W tym etapie wan rolÆ odgrywa przyjÆcie metodyki pomiarów przeprowadzanych w celu zbierania informacji o badanej cesze. Du rolÆ poza
sam metodyk pomiarow odgrywa cyklicznoyÂ wykonywania pomiaru.
Jeyli celem analizy jest odpowiednie zaplanowanie prac remontowych, to
zaley nam na wczesnym zweryfikowaniu przyjÆtego modelu, aby moliwa
bya jego ewentualna korekta. Z tego faktu nasuwa siÆ wniosek, e konieczne jest przeprowadzenie analizy nad okreyleniem cykli pomiarowych
pomiÆdzy oddaniem toru do eksploatacji a szacowanym za pomoc modelu
momentem wystpienia koniecznoyci przeprowadzenia regulacji osi toru,
w celu zapobiegniÆcia koniecznoyci obnienia prÆdkoyci pocigów.
b) PrzyjÆcie modelu zalenoyci skutku od przyczyny postÆpowania nierównoyci
Jak stwierdzono, gównym celem jest ominiÆcie problemu modelowania
szczegóowych udziaów poszczególnych czynników wywoujcych dany
przyrost odksztaceÍ. Zatem najodpowiedniejsze s w tego typu przypadkach modele statystyczne. Wybór konkretnego modelu zaley od konkretnej wiedzy na temat jego przebiegu w czasie. W kontekycie metod statystycznych naley starannie zaplanowaÂ reprezentatywnoyÂ badanych prób
populacji, przykadowo naley przeanalizowaÂ sposób wyizolowania moliwie dugich odcinków toru, które bÆdzie siÆ traktowaÂ jako jednorodne.
Problem jednorodnoyci jest obszernym zagadnieniem do analizy, jednak
w badaniach statystycznych odgrywa kluczow rolÆ, szczególnie gdy chcemy wykorzystaÂ wyniki badaÍ do estymacji parametrów modelu innej lokalizacji.
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c) Weryfikacja modelu
Jest to równie bardzo wany etap w projektowaniu sposobu analizy.
W tym etapie weryfikowane s wszystkie zaoenia i moliwa jest wówczas
ich ewentualna korekta.
W przypadku modelowania postÆpu nierównoyci jako pierwszy z modeli mona
przyjÂ funkcjÆ liniow, jako najprostsz do analizy [4]. W trakcie analizy model
ten moe byÂ stosunkowo atwo korygowany, co jest szczególnie istotne w przypadku nieliniowego charakteru zjawiska. Przykadowo, jeyli analizowane bÆdzie
odchylenie standardowe nierównoyci, które maj najwiÆkszy wpyw w procesie decyzyjnym o przeprowadzeniu regulacji osi toru (zwaszcza nierównoyci pionowe),
model liniowy bÆdzie mia nastÆpujc postaÂ:
(1)
gdzie:
VN - wartoyÂ odchylenia standardowego nierównoyci w funkcji czasu bd| obcienia,
a - wspóczynnik proporcjonalnoyci modelu liniowego,
VN0 - wartoyÂ pocztkowa nierównoyci,
Q - przeniesione obcienie.
Tak zdefiniowany model jest z pewnoyci prosty do interpretacji i uycia w celu
prognozowania, pod warunkiem, e znamy parametr a. Widzimy, e najwiÆksz
niepewnoyci bÆdzie obarczony waynie ten parametr (na etapie zaoeÍ), w przeciwieÍstwie do niepewnoyci wyrazu wolnego modelu, która wynika gównie z przyjÆtej metodyki pomiarowej i reprezentuje deformacje ukadu torowego. W takich
warunkach deterministyczne podejycie do prognozowania nie przyniesie dobrych
rezultatów, bo kade obserwacje z przedziau T0 (moment oddania toru do eksploatacji) do TN (planowany moment naprawy biecej) dadz wynik róny od
wartoyci linii regresji. W zwizku z tym pytanie powinno dotyczyÂ poziomu niepewnoyci, jaki ksztatuje siÆ wraz z nowymi informacjami. Zatem model liniowy
(jego parametry) staje siÆ hipotez, która musi byÂ weryfikowana na podstawie
obserwacji, wska|nikiem musi byÂ obliczone prawdopodobieÍstwo tego, e model
jest suszny, a jego parametry s dobrane odpowiednio.
Wnioskowanie o prawdopodobieÍstwie susznoyci hipotezy pod warunkiem
wystpienia konkretnej obserwacji jest elementem statystyki bayesowskiej [4] która
pozwala na obliczenie prawdopodobieÍstwa zaoeÍ w ywietle faktów. Jeyli jest to
moliwe, to takie podejycie bardzo dobrze pasuje do procesu diagnostyki, kiedy
wystÆpuje koniecznoyÂ interpretacji wyniku doywiadczenia w kontekycie domniemywanej przyczyny. Takie prawdopodobieÍstwo (warunkowe) wprowadzi do statystyki Thomas Bayes (1702-1761), a zasadÆ tÆ prezentuje ponisze równanie:
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(2)
gdzie:
P(Ai) jest miar prawdopodobieÍstwa jednej z przyczyn, wzajemnie siÆ wykluczajcych (które w sumie daj SP(Ai)=1),
P(B) jest tzw. prawdopodobieÍstwem cakowitym, które wyznacza siÆ jako
sumÆ (lub cakÆ w przypadku cigych rozkadów prawdopodobieÍstwa)
iloczynów wszystkich prawdopodobieÍstw skutków pod warunkiem danej przyczyny i prawdopodobieÍstw samych przyczyn, zatem:
(3)
Powysze podejycie moe jednak budziÂ wiele kontrowersji z racji tego, e
w równaniu (2) wystÆpuje prawdopodobieÍstwo przyczyny (P(A)) zwane prawdopodobieÍstwem a priori. Niestety rozkad ten nie jest dany jako pewny dla konkretnego analizowanego przypadku, dlatego du rolÆ w obliczaniu rozkadu tzw.
a posteriori czyli peni faza doboru odpowiedniego rozkadu apriorycznego oraz
estymacja jego parametrów. W zwizku z tym wnioskowanie bayesowskie ma sens
tylko wówczas, gdy w procesie duy udzia bÆdzie miaa wiedza ekspercka. Du
trudnoyÂ stanowi te obliczanie potrzebnych prawdopodobieÍstw warunkowych
wchodzcych w skad równania (2), równie w tym przypadku kluczow rolÆ peni
analiza rozkadu charakteryzujcego proces prowadzenia obserwacji (badania metodyki prowadzonych pomiarów).
Przy obecnych technikach komputerowych moliwe jest take przejycie z rozkadów dyskretnych na cige rozkady prawdopodobieÍstwa, wówczas rozkad a
posteriori wyraony bÆdzie nastÆpujco:
(4)
Prawa strona tego równania z pewnoyci jest trudna do obliczenia w sposób
analityczny, jednak z pomoc przychodz metody, które pozwalaj na próbkowanie danych rozkadów; wówczas rozkad jest oszacowaniem ycisego rozkadu
a posteriori. Naley tutaj zwróciÂ uwagÆ na fakt, e w przypadku funkcji wielowymiarowych innej moliwoyci na obliczanie równania (4) nie ma. Jednake przy
wydajnych algorytmach próbkujcych rozkady zmiennych losowych dokadnoyÂ
uzyskanych wyników jest w peni zadowalajca. Do najbardziej skomplikowanych
rozkadów stosuje siÆ metody Monte Carlo oparte na aÍcuchach Markowa (MCMC
ang. Marcov Chain Monte Carlo np. próbnik Gibbsa), jednak do prostszych sytuacji
(np. zmienne losowe jednowymiarowe) równie skuteczne mog byÂ znane metody
próbkowania, np.: metoda „odrzucania” czy te metoda „transformacji odwrotnej”. Ostatecznie, znajc rozkad a posteriori, mona go eksplorowaÂ wyznaczajc podstawowe statystyki czy te obszar ufnoyci (odpowiednik przedziau ufnoyci
w statystyce klasycznej).
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Wracajc jednak do zaoonego modelu liniowego, aby przeprowadziÂ prognozÆ, zaoyÂ naley wspóczynnik kierunkowy prostej, a yciylej mówic okreyliÂ naley rozkad
a priori tego parametru. Na tym waynie etapie konieczna jest wiedza ekspercka
oraz wiedza w postaci znanych z doywiadczeÍ rozkadów, jakimi charakteryzoway
siÆ przykadowo podobne konstrukcje wykonane w podobnej technologii i podobnie eksploatowane. Przykadowo wyrónikami mog byÂ typ nawierzchni czy te
ksztat toru (prosta, uk). Wyania siÆ zatem koniecznoyÂ budowania bazy wiedzy
w postaci zarchiwizowanych plików pomiarowych, ale take w postaci jak najwiÆkszej informacji o konstrukcji i sposobach jej eksploatacji. Na tym etapie moliwoyÂ popenienia bÆdu przy okreyleniu parametrów modelu jest najwiÆksza, co
jest oczywiste z racji tego, e wiedza a priori jest zawsze tylko w pewnym stopniu
adekwatna do realiów. Jednak cay proces postÆpowania (sekwencyjny) uwzglÆdniajcy kolejne pomiary lub inne informacje prowadziÂ powinien do udoskonalania modeli apriorycznych. Przykadowo, jeyli z kolejnymi inspekcjami wyniki
pomiarów bÆd utwierdzay w przekonaniu o susznym doborze modelu, wówczas
niepewnoyÂ co do przyjÆtego modelu dla okreylonego cyklu eksploatacyjnego bÆdzie odpowiednio redukowana. Cykl eksploatacji mona wyznaczyÂ z zalenoyci
(1) i wyniesie on:
(5)
gdzie:
Qekspl - wartoyÂ przeniesionego obcienia dla którego planowana jest naprawa
bieca toru,
VN_lim - graniczna wartoyÂ odchylenia standardowego nierównoyci.
4. Wnioski koÍcowe
W artykule zwrócono uwagÆ znaczenie problemu planowania napraw biecych [1]. Planowanie to moe odbywaÂ siÆ na podstawie wielu rónych analiz
i z pewnoyci jest trudnym zadaniem szczególnie w warunkach ograniczeÍ w finansowaniu prac utrzymaniowych. Proponowane podejycie bazujce na statystyce
bayesowskiej moe stanowiÂ dodatkowe narzÆdzie w procesie planowania. Podejycie to uwzglÆdnia fakt wystÆpowania niepewnoyci zwizanej z kad metodyk
prowadzenia obserwacji. Budowanie wiedzy a priori moe wydawaÂ siÆ trudnym
zadaniem i z pewnoyci takie waynie jest. KoniecznoyÂ gromadzenia tej wiedzy
w prezentowanym podejyciu wymusza pewien pozytywny trend w doskonaleniu umiejÆtnoyci formuowania zwizków przyczynowo skutkowych oraz skania
do wspópracy ekspertów z danej dziedziny jak równie do rozwijania systemów
wspomagajcych podejmowanie decyzji [1]. Z pewnoyci metoda ta, zanim zostaaby zaakceptowana, powinna byÂ sprawdzona (zweryfikowana) w realiach charakteryzujcych dan sieÂ kolejow.
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Streszczenie. Prowadzenie ruchu kolejowego wymaga wykonywania wielu operacji, które
winny byÂ celowe i tworzyÂ uporzdkowany aÍcuch dziaaÍ. Mamy wiÆc do czynienia z procesem.
Tymczasem instrukcje subowe dotyczce ruchu kolejowego koncentruj siÆ na opisie poszczególnych
operacji. Brakuje ukazania caego aÍcucha wykonywanych operacji. W artykule, na przykadzie
procesów przyjmowania i wyprawiania pocigów na posterunkach ruchu, zaproponowano ukazanie
procedur ruchowych w postaci listy podstawowych operacji oraz w postaci schematów blokowych.
Sowa kluczowe: ruch kolejowy, posterunki ruchu, przyjmowanie i wyprawianie pocigów,
schematy blokowe

1. Wprowadzenie
Logistyczne podejycie do problemów przepywu adunków i osób odgrywa coraz wiÆksze znaczenie. Przywizuje siÆ w nim du wagÆ do caoyciowego, systemowego spojrzenia na poszczególne procesy logistyczne. Dotyczy to duej skali
dziaaÍ, tzw. aÍcuchów dostaw, ale równie dziaaÍ w skali mikro, czyli w poszczególnych dziaach przedsiÆbiorstw.
Coraz wiÆksz karierÆ robi te obecnie zarzdzanie procesami, którego celem
ogólnie jest podniesienie efektywnoyci organizacji.
Dla prowadzenia ruchu kolejowego podstawowe znaczenie ma „Instrukcja
o prowadzeniu ruchu pocigów” (Ir-1)1, znana wczeyniej jako Instrukcja R-1. Stanowi ona rozwiniÆcie i uszczegóowienie Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji2.
Instrukcja Ir-1 jest zredagowana w konwencji Rozporzdzenia, a wiÆc skada siÆ
z paragrafów, ustÆpów i punktów zgrupowanych w rozdziay. Nie to jest jednak
moe najistotniejsze. Gównym mankamentem s opisy skupione tylko na zasadach wykonywania poszczególnych czynnoyci, jakie winni wykonywaÂ pracownicy posterunków ruchu. Nie widaÂ natomiast pokazania poszczególnych procesów,
czyli aÍcuchów uporzdkowanych operacji, które naley wykonywaÂ. Czytajcy
1 PKP PLK S.A. „Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów” (Ir-1), Warszawa 2007
2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 w sprawie ogólnych warunków prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1444, z póĨniejszymi zmianami
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InstrukcjÆ musi sam doszukiwaÂ siÆ ogólniejszego porzdku w prowadzeniu ruchu
kolejowego i znajdowaÂ logikÆ postÆpowania. A przecie kade opracowanie nazywane instrukcj winno mieÂ pewne walory dydaktyczne. Winna ona uatwiaÂ
zrozumienie istoty danej dziedziny, suyÂ samoksztaceniu. Likwidacja szkó przygotowujcych dotychczas przyszych pracowników prowadzcych ruch kolejowy,
gdzie nauczyciel by przewodnikiem neutralizujcym niedoskonaoyÂ pomocy dydaktycznych, wymaga doskonalszych |róde sucych szkoleniu.
Obecnie instrukcje kolejowe s dostÆpne take w internecie i korzystaj z nich
nie tylko pracownicy kolejowi, ale take dosyÂ liczna rzesza entuzjastów kolei.
Znajduj siÆ tam równie symulatory pracy rónych urzdzeÍ sterowania ruchem,
jak np. symulator prezentowany na stronie www.isdr.pl3, które pobudzaj do poznawania metod prowadzenia ruchu kolejowego.
Wskazane czynniki skaniaj do postulowania, aby instrukcje dotyczce prowadzenia ruchu kolejowego byy wzbogacone o elementy ukazujce caoyciowo
proces prowadzenia ruchu.
W dalszej czÆyci artykuu, na przykadzie postÆpowania przy przyjmowaniu
i wyprawianiu pocigów na posterunkach ruchu, wskazano propozycje pokazania
prowadzenia ruchu pocigów, jako procesu, czyli aÍcucha operacji. Prosty sposób
zarysowania procesu to przedstawienie listy typowych, kolejno wykonywanych
operacji ruchowych. Bardziej zoon forma opisu, ale i dokadniejsz, jest zbudowanie schematu blokowego, np. w konwencji stosowanej na schematach algorytmów dla programów komputerowych.

2. Przedstawienie realizacji dróg przebiegu dla wjazdu i wyjazdu pocigów jako aÍcucha operacji
Przygotowanie drogi przebiegu, przejazd pocigu i rozwizanie drogi przebiegu wymagaj wykonania pewnego aÍcucha operacji przez personel posterunków
nastawczych.
Analizujc treyÂ rozdziau V w Instrukcji Ir-1, a take biorc pod uwagÆ róne
warianty urzdzeÍ srk na stacji, mona wyodrÆbniÂ nastÆpujce etapy w aÍcuchu
operacji ruchowych na posterunkach ruchu zwizanym z przyjmowaniem i wyprawianiem pocigów:
1) wybór toru na przyjÆcie lub wyprawienie pocigu,
2) wydanie polecenia przygotowania drogi przebiegu,
3) przygotowanie drogi przebiegu,
4) sprawdzenie przygotowania drogi przebiegu,
5) zgoszenie przygotowania drogi przebiegu,
6) wydanie polecenia podania sygnau na semaforze,
3 Chyba A., Okrzesik P., Puchaáa M.: Symulator komputerowy przekaĨnikowego systemu (typu E) sterowania
ruchem pociągów na stacji jako narzĊdzie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyĪurnych ruchu, Zeszyty
Naukowo-Techniczne SITK RP Oddziaá w Krakowie nr 158, seria Materiaáy konferencyjne nr 96, Kraków
2011
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7) podanie sygnau zezwalajcego na semaforze,
8) obserwowanie jazdy pocigu,
9) rozwizanie drogi przebiegu,
10) zgoszenie wjazdu (wyjazdu) pocigu.
W tym aÍcuchu wystÆpuj dwie grupy operacji:
x operacje zwizane z obsug urzdzeÍ srk i kontrol zajÆtoyci torów (operacje: 3, 4, 7, 8 i 9),
x operacje informacyjno-decyzyjne (operacje: 1, 2, 5, 6 i 10).
Powysza lista 10 operacji jest list maksymaln i jest ustawiona w kolejnoyci
ich wykonywania. O faktycznie wykonywanych operacjach w konkretnym przypadku decyduj takie czynniki, jak:
• liczba nastawni uczestniczcych w przygotowywaniu drogi przebiegu,
• rodzaj urzdzeÍ sterowania ruchem kolejowym,
• kierunek jazdy pocigu.
Jeeli tylko sama nastawnia dysponujca uczestniczy w przygotowaniu drogi
przebiegu, to naley wykonaÂ jedynie nastÆpujce operacje:
• wybór toru na przyjÆcie lub wyprawienie pocigu,
• przygotowanie drogi przebiegu,
• sprawdzenie przygotowania drogi przebiegu,
• podanie sygnau zezwalajcego na semaforze,
• obserwowanie jazdy pocigu,
• rozwizanie drogi przebiegu.
Lista ta ma zastosowanie, gdy:
x stacja wyposaona jest w urzdzenia elektryczne srk i posiada w zwizku
z tym tylko nastawniÆ dysponujc,
x stacja ma urzdzenia mechaniczne srk i kilka okrÆgów nastawczych, ale realizowany jest wyjazd ze stacji od strony nastawni dysponujcej, bez udziau
innych nastawni.
W powyszej liycie nie wystÆpuj operacje zwizane ze wspóprac nastawni.
Jeeli stacja jest wyposaona w urzdzenia mechaniczne srk, bez blokady stacyjnej i realizowany jest wjazd lub wyjazd pocigu od strony nastawni wykonawczej, to naley wykonaÂ wszystkie 10 operacji z listy maksymalnej. Telefoniczne
przekazywanie poleceÍ i dokonywanie zgoszeÍ nie gwarantuje bowiem odpowiedniego poziomu kontroli przez urzdzenia srk poczynaÍ pracowników i konieczna
jest pena wymiana informacji na drodze telefonicznej miÆdzy nastawniami, aby
dyurny ruchu uzyska pewnoyÂ, e nastawniczy odpowiednio przygotowa drogÆ
przebiegu i mona podaÂ sygna zezwalajcy na semaforze.
Jeeli stacja jest wyposaona w urzdzenia mechaniczne srk z blokad stacyjn,
istnieje zalenoyÂ sygnaów na semaforach od pooenia zwrotnic i realizowany
jest wjazd lub wyjazd pocigu od strony nastawni wykonawczej, to z listy maksymalnej wypadaj operacje 5 i 6. Jeyli jest na stacji blokada stacyjna i spenione
s warunki polegania na niej, to przekazanie polecenia przygotowania drogi przebiegu przez blok dania nakazu jest jednoczeynie ju poleceniem podania sygnau
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zezwalajcego na semaforze. Przyjmuje siÆ tutaj zaoenie, e urzdzenia blokady
stacyjnej na tyle dobrze uzaleniaj nastawnie miÆdzy sob, e nastawniczy ma
ograniczone moliwoyci zrobienia nieodpowiedniego kroku i stworzenia sytuacji
niebezpiecznej dla ruchu.
Najbardziej zoona jest sytuacja, gdy wjazd pocigu nastÆpuje od strony nastawni dysponujcej (stacja podzielona na okrÆgi nastawcze). Poniewa pocig
wjeda równie w okrÆg nastawczy nastawni wykonawczej, to nastawnia wykonawcza musi sprawdziÂ, czy tor przewidziany na wjazd jest wolny od poowy stacji
do semafora wyjazdowego oraz przygotowaÂ ochronn drogÆ przebiegu za tym
semaforem. Nastawnia wykonawcza musi wiÆc dostaÂ telefoniczne polecenie przygotowania drogi przebiegu w swoim okrÆgu nastawczym, a po jej przygotowaniu
zgosiÂ ten fakt nastawni dysponujcej. Dopiero wtedy dyurny ruchu przygotowuje drogÆ przebiegu w swoim okrÆgu nastawczym i podaje sygna zezwalajcy
na semaforze wjazdowym. Lista operacji jest przy tym niezalena od korzystania
z blokady stacyjnej. Stosowanie odpowiedniego sposobu w porozumiewaniu siÆ
nastawni ma tutaj wpyw nie na zakres realizowanych operacji, a na sposób wykonania operacji porozumiewawczych (obsuga bloku zgody lub telefonogram).
Porzdek dziaania jest tu wiÆc nastÆpujcy:
1) nastawnia dysponujca wykonuje operacje: 1 i 2,
2) nastawnia wykonawcza wykonuje operacje: 3, 4 i 5,
3) nastawnia dysponujca wykonuje operacje: 3, 4, 7, 8, 9 i 10,
4) nastawnia wykonawcza wykonuje operacjÆ 9.

3. Procedury realizacji dróg przebiegu dla wjazdu i wyjazdu pocigów
w postaci schematów blokowych
Poniewa procedury prowadzenia ruchu kolejowego s zoone ze wzglÆdu na
liczne uwarunkowania, zalenoyÂ od dostÆpnej techniki srk, sytuacje nietypowe
– to budowanie szczegóowych schematów blokowych uwzglÆdniajcych wszystkie moliwoyci prowadzi do bardzo rozbudowanych rysunków. Std przedstawiona dalej propozycja schematu blokowego procedury realizacji przebiegu pocigu
moe byÂ traktowana jako wariant podstawowy i przykad moliwoyci ilustracji
procesu ruchowego w formie schematu.
Schemat blokowy (rys. 1, 2 i 3) stworzono z myyl o stacji poyredniej, a wiÆc
najbardziej typowej na sieci kolejowej, która w zalenoyci od rodzaju urzdzeÍ nastawczych stanowi jeden okrÆg nastawczy lub podzielona jest na dwa okrÆgi – nastawni dysponujcej (ND) i nastawni wykonawczej (NW). UwzglÆdniono powizanie nastawni blokad stacyjn oraz wariant ze wspóprac nastawni tylko na drodze
telefonicznej. Dla wariantu z blokad stacyjn zaoono, e spenione s jednoczeynie
wszystkie wskazane w Instrukcji Ir-1 warunki bezpiecznego wykorzystywania tej
blokady dla przekazywania poleceÍ przygotowania drogi przebiegu i dokonywania
zgoszeÍ o gotowoyci dróg przebiegu lub wje|dzie czy wyje|dzie pocigu.
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Rys. 1. Schemat blokowy procesu wjazdu i wyjazdu pocigu na stacji – cz. I

87

88

Chyba A.

Rys. 2. Schemat blokowy procesu wjazdu i wyjazdu pocigu na stacji – cz. II
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Rys. 3. Schemat blokowy procesu wjazdu i wyjazdu pocigu na stacji – cz. III
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Patrzc na schemat blokowy mona yledziÂ kolejnoyÂ wykonywania operacji
nastawczych i informacyjno-decyzyjnych zwizanych z przygotowaniem dróg
przebiegu dla wjazdu pocigów z poszczególnych kierunków lub dla wyjazdu pocigów na róne kierunki. Tej moliwoyci nie zapewniaj bezpoyrednio opisy zawarte w Instrukcji Ir-1 i trzeba siÆ tam domyylaÂ sekwencji operacji ruchowych.
Dla poznania szczegóów wykonywania poszczególnych operacji wskazanych
na schemacie blokowym trzeba siÆgnÂ do instrukcji Ir-1. Mona by nawet na
schemacie blokowym zaznaczyÂ numery odnoynych paragrafów.
4. ZakoÍczenie
Celem artykuu byo przedstawienie pewnej propozycji wzmocnienia walorów
dydaktycznych Instrukcji o prowadzeniu ruchu pocigów Ir-1 i uczynienia z niej bardziej przyjaznego narzÆdzia wspomagajcego dyurnych ruchu i nastawniczych.
Poprawianie funkcji dydaktycznej instrukcji kolejowych jest równie istotne wobec likwidacji techników kolejowych i utrudnienia w ten sposób procesu przygotowania przyszego personelu posterunków ruchu. Ukazywanie prowadzenia ruchu
kolejowego jako procesu zoonego z sekwencji operacji uzmysawia lepiej logikÆ
postÆpowania. Same instrukcje kolejowe wzbogacone o algorytmy postÆpowania
bÆd mogy byÂ kojarzone bardziej jako forma wspierania pracownika ni jako
podstawa do rozliczania pracowników z nieprawidowoyci w ich pracy.
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Streszczenie. Artyku przedstawia moliwe zastosowania prezentowanego symulatora prowadzenia ruchu kolejowego i obsugi przeka|nikowych urzdzeÍ stacyjnych typu E. NajwiÆkszy
nacisk pooono na zastosowanie programu do szkolenia i doskonalenia zawodowego dyurnych
ruchu, którzy musz nabywaÂ umiejÆtnoyci obsugi urzdzeÍ tego typu. Zaproponowano równie
moliwoyci rozbudowy programu w celu lepszego jego dopasowania do warunków szkolenia, a take
wskazano inne obszary, w których wykorzystaÂ mona symulator lub jego elementy.
Sowa kluczowe: symulacja komputerowa, doksztacanie i doskonalenie zawodowe, systemy
sterowania ruchem pocigów, kierowanie ruchem pocigów, stanowisko dyurnego ruchu

1. Wprowadzenie
Komputerowa symulacja ruchu kolejowego i dziaania urzdzeÍ srk znajduje zastosowanie przy projektowaniu i testowaniu urzdzeÍ oraz przy szkoleniach
kadr, które maj je obsugiwaÂ. Producenci nowych urzdzeÍ czÆsto przygotowuj
wasne symulatory, suce do nauki dziaania i obsugi swoich systemów [3, 11].
Niewiele jest jednak programów symulujcych dziaanie urzdzeÍ starszych typów
- tymczasem wci stanowi one znaczn czÆyÂ systemów eksploatowanych na sieci
PKP PLK S.A. [12].
W artykule opisano symulator prowadzenia ruchu kolejowego i obsugi urzdzeÍ
stacyjnych typu E, które s podstawowym systemem urzdzeÍ przeka|nikowych na
PKP, oraz zaproponowano potencjalne zastosowania takiego narzÆdzia w procesie
ksztacenia dyurnych ruchu a take moliwe kierunki jego dalszego rozwoju.
1

Wkáad autorów w publikacjĊ: Chyba A. 15%, Okrzesik P. 60%,Puchaáa M. 15%, Puáawska S. 10%
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2. Zarys procesu szkolenia zawodowego dyurnych ruchu
Zakres i czas trwania przygotowania zawodowego na stanowisko dyurnego
ruchu okreyla Rozporzdzenie ministra infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpoyrednio zwizanych
z prowadzeniem i bezpieczeÍstwem ruchu kolejowego, prowadzeniem okreylonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra [13].
Rozporzdzenie okreyla warunki dopuszczenia kandydata do stanowiska pracy,
a take sposób przeprowadzania szkolenia i egzaminów. Oprócz zdolnoyci fizycznej
i psychicznej do penienia obowizków na stanowisku dyurnego ruchu, od kandydata wymagane jest:
 posiadanie wymaganego wyksztacenia technicznego,
 odbycie wymaganego przygotowania zawodowego,
 zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisj, a take zdanie innych egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych przy dodatkowych czynnoyciach
na danym stanowisku,
 uzyskanie autoryzacji do pracy na danym stanowisku,
 posiadanie upowanienia pracodawcy potwierdzajcego znajomoyÂ specyficznych warunków pracy na danym stanowisku, a take innych uprawnieÍ
wymaganych odrÆbnymi przepisami.
Przygotowanie zawodowe organizowane jest przez pracodawcÆ, którym w tym
przypadku jest spóka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pracodawca opracowuje
dla kandydata indywidualny program przygotowania zawodowego oraz sprawuje
nadzór nad jego przebiegiem.
Przygotowanie zawodowe obejmuje:
1) szkolenie teoretyczne, polegajce na grupowym lub indywidualnym zdobywaniu wiedzy wedug programu szkolenia,
2) sta stanowiskowy, polegajcy na zapoznaniu z prac na danym stanowisku,
3) szkolenie praktyczne, polegajce na zdobywaniu umiejÆtnoyci praktycznych
poprzez wykonywanie czynnoyci w okreylonej komórce organizacyjnej pracodawcy,
4) zajÆcia próbne, polegajce na samodzielnym wykonywaniu czynnoyci lub
ich czÆyci pod nadzorem opiekuna na stanowisku, na którym kandydat ma
byÂ zatrudniony.
Szkolenie teoretyczne moe odbywaÂ siÆ w trybie wewntrzzakadowym lub
moe zostaÂ zlecone wyspecjalizowanym oyrodkom szkoleniowym. Szkolenia teoretycznie organizowane s m.in. przez firmy: CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.
[2] oraz Hagans Logistic Sp. z o. o. [5]. ZajÆcia przeprowadzane s w formie wykadów oraz ÂwiczeÍ, na których prezentowane jest dziaanie urzdzeÍ oraz maj
miejsce Âwiczenia obsugi urzdzeÍ, prowadzenia dokumentacji ruchowej oraz
wykonywania innych czynnoyci ruchowych. Wymaga to bazy laboratoryjnej z symulatorami obsugi poszczególnych rodzajów urzdzeÍ. Tematyka zajÆÂ obejmuje
technikÆ i organizacjÆ ruchu kolejowego, sterowanie ruchem kolejowym i systemy
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sygnalizacji, a take urzdzenia cznoyci, budowÆ dróg kolejowych, energetykÆ
trakcyjn i budowÆ taboru.
Szkolenie teoretycznie nie jest wymagane, jeeli kandydat posiada wyksztacenie yrednie oraz tytu technika w zawodach i specjalnoyciach zwizanych z ruchem
i przewozami kolejowymi. Wyksztacenie takie uzyskiwane byo w technikach kolejowych na specjalnoyci „Ruch i przewozy kolejowe”, jednak z uwagi na brak
zainteresowania w ostatnich latach specjalnoyÂ ta praktycznie ulega likwidacji,
a wraz z ni czÆsto pracownie laboratoryjne, w których gromadzone byy róne
urzdzenia srk.
Sta stanowiskowy, szkolenie praktyczne oraz zajÆcia próbne odbywaj siÆ na
posterunkach ruchu u przyszego pracodawcy. W tym czasie kandydat ma moliwoyÂ zapoznania siÆ z czynnoyciami zwizanymi z prowadzeniem ruchu kolejowego od strony praktycznej, jednak moliwoyci Âwiczenia obsugi urzdzeÍ w rónych sytuacjach s ograniczone.

3. Opis funkcjonalnoyci symulatora
Symulator ISDR odwzorowuje prowadzenie ruchu kolejowego i obsugÆ urzdzeÍ srk na przykadowej stacji, wyposaonej w urzdzenia stacyjne typu E oraz
blokady liniowe rónych typów - blokady samoczynne typu Eac i blokady pósamoczynne typu Eap oraz C. W obrÆbie stacji oraz na przylegych szlakach umieszczono ponadto przejazdy kategorii A obsugiwane przez dyurnego ruchu i drónika oraz samoczynne sygnalizacje przejazdowe wraz z typowymi urzdzeniami
zdalnej kontroli.
Najbardziej szczegóowo odwzorowano urzdzenia stacyjne typu E. Oprócz ich
obsugi w normalnych i awaryjnych sytuacjach, przewidziano moliwoyÂ symulowania typowych usterek, które mog byÂ wywoywane przez uytkownika lub
w sposób losowy.
Ruch kolejowy symulowany jest na podstawie dokadnego modelu ukadu torowego stacji oraz zadanego rozkadu jazdy, który moe byÂ dowolnie modyfikowany. Przyspieszenia i opó|nienia pojazdów obliczane s na podstawie równania
ruchu pocigu, dziÆki czemu uzyskano bliskie rzeczywistoyci czasy rozruchów i hamowania.
W procesie kierowania ruchem istotn rolÆ spenia komunikacja ze wspópracujcymi posterunkami, polegajca na wymianie telefonogramów zapowiadawczych oraz wprowadzaniu i odwoywaniu obostrzeÍ. Moliwe jest równie przekazywanie sygnaów i poleceÍ bezpoyrednio do pojazdów trakcyjnych, dziÆki czemu
ruch prowadzony moe byÂ take w przypadku symulowania sytuacji uniemoliwiajcych przekazywanie sygnaów poprzez sygnalizatory przytorowe.
Uytkownik programu obsuguje równoczeynie kilka umieszczonych na zakadkach elementów, odpowiadajcych funkcjonalnie rónym czynnoyciom wykonywanym na stanowisku dyurnego ruchu (rys. 1):
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– podgld sytuacji w terenie - pozwala na obserwacjÆ ruchu pocigów i stanu
zewnÆtrznych urzdzeÍ srk, a take wykonywanie czynnoyci majcych miejsce poza nastawni, takich jak korbowanie napÆdów zwrotnicowych,
– pulpit nastawczy - suy do obsugi urzdzeÍ stacyjnych oraz blokad liniowych,
– urzdzenia cznoyci - przeznaczone s do komunikowania siÆ ze wspópracujcymi posterunkami technicznymi oraz maszynistami przy pomocy zestawu standardowych telefonogramów i radiotelefonogramów,
– rozkad jazdy - zawiera informacje o rozkadzie jazdy oraz jego realizacji
(System Wspomagania Dyurnego Ruchu),
– pozostae urzdzenia - nale do nich dodatkowe manipulatory i urzdzenia
zdalnej kontroli samoczynnych sygnalizacji przejazdowych.

Rys. 1. Widok okna symulatora ISDR
nródo: opracowanie wasne

Za dziaanie poszczególnych elementów symulacji odpowiadaj wspópracujce
ze sob moduy programowe, których ukad powizaÍ jest podobny do struktury
obiektów rzeczywistego systemu ruchu kolejowego i urzdzeÍ srk (rys. 2).
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Rys. 2. Ukad powizaÍ moduów programowych symulatora
nródo: opracowanie wasne

4. Zastosowanie symulatora w procesie ksztacenia dyurnych ruchu
Zasadniczym obszarem zastosowaÍ symulatora ISDR jest wspomaganie szkolenia teoretycznego dyurnych ruchu, zarówno w wyspecjalizowanych oyrodkach
szkoleniowych, jak i w technikach ksztaccych w specjalnoyciach zwizanych
z ruchem kolejowym. Zgodnie z zaleceniami pracownie laboratoryjne wykorzystywane w trakcie takich szkoleÍ powinny byÂ wyposaone nie tylko w rzeczywiste
urzdzenia, ale take w stanowiska komputerowe z symulatorami rónych systemów [7]. DziÆki zakresowi odwzorowanych w programie czynnoyci moe byÂ on
wykorzystywany zarówno na przedmiotach zwizanych ze sterowaniem ruchem
kolejowym, jak równie na przedmiotach dotyczcych techniki i organizacji ruchu
kolejowego.
Wykorzystywanie programu w trakcie szkoleÍ moe podstawowo przybieraÂ
trzy formy:
– prezentacja dziaania i obsugi urzdzeÍ srk, a take zasad prowadzenia ruchu kolejowego przez osoby prowadzce szkolenia na zajÆciach w formie
wykadów lub ÂwiczeÍ,
– Âwiczenie obsugi urzdzeÍ oraz czynnoyci ruchowych, w tym zachowania
siÆ w przypadku usterek i innych utrudnieÍ w prowadzeniu ruchu pocigów
na stanowiskach komputerowych podczas zajÆÂ w pracowniach laboratoryjnych,
– samodzielne Âwiczenie wyej wymienionych czynnoyci na prywatnych komputerach szkolonych osób jako uzupenienie prowadzonych zajÆÂ.
Oprócz obsugi programu uczestnicy szkolenia mog równoczeynie prowadziÂ
wymagan dokumentacjÆ ruchow zwizan z prowadzeniem ruchu kolejowego,
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do której zaliczyÂ mona np. dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego czy
kontrolkÆ zajÆtoyci torów stacyjnych. Poczenie prowadzenia dokumentacji ruchowej z symulacj innych czynnoyci ruchowych moe byÂ znacznie skuteczniejszym sposobem nauki w porównaniu do oddzielnych ÂwiczeÍ wypeniania dokumentacji.
Wanym aspektem zastosowania programu jest moliwoyÂ zasymulowania rónych sytuacji awaryjnych, których przeÂwiczenie moe byÂ utrudnione lub niemoliwe, zwaszcza w trakcie szkolenia praktycznego, kiedy kandydat szkoli siÆ na
rzeczywistych posterunkach, gdzie wywoywanie sytuacji awaryjnych jest niemoliwe lub niepodane. Opisywany program daje moliwoyÂ Âwiczenia zachowania
w takich sytuacjach bez ryzyka spowodowania opó|nieÍ lub zagroenia dla ruchu
pocigów.
W programie odwzorowane mog byÂ m.in. nastÆpujce sytuacje awaryjne:
– usterki urzdzeÍ srk:
o przepalenie arówki sygnalizatora,
o usterka odcinka izolowanego,
o brak pracy napÆdu zwrotnicowego,
o brak kontroli pooenia zwrotnicy,
o usterki blokad liniowych,
o usterki samoczynnych sygnalizacji przejazdowych;
– wprowadzenie telefonicznego zapowiadania pocigów;
– wprowadzenie ruchu dwukierunkowego po torze szlaku dwutorowego;
– zamkniÆcie toru szlakowego lub stacyjnego oraz prowadzenie ruchu pocigów po zamkniÆtym torze szlakowym;
– wydawanie rozkazów pisemnych.

5. Moliwoyci rozbudowy programu
DziÆki moduowej budowie modelu symulacyjnego w programie pozostawiono
dosyÂ due pole do dokonywania zmian lub jego rozbudowy. CzÆyÂ jego elementów, np. model ukadu torowego, wykonano przy pomocy specjalnie stworzonych
w tym celu narzÆdzi edycyjnych, które mog uatwiÂ dokonywanie modyfikacji.
Moliwa jest zmiana ukadu torów i urzdzeÍ zewnÆtrznych, rodzaju urzdzeÍ
stacyjnych i blokad liniowych czy ukadu wspópracujcych posterunków technicznych oraz specyfiki ich dziaania.
Moduy niektórych urzdzeÍ, takich jak blokady liniowe, funkcjonowaÂ mog
samodzielnie. Na ich podstawie przygotowaÂ mona osobne symulatory suce do
prezentacji dziaania konkretnych systemów, pozbawione szczegóowej symulacji
kierowania ruchem, w razie potrzeby uzupenione o dodatkowe elementy wizualizacji stanu urzdzeÍ.
W przypadku zmiany rodzaju odwzorowanych urzdzeÍ stacyjnych pozostae elementy programu pozostan bez wiÆkszych zmian. W interfejsie uytkowni-
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ka pulpit nastawczy zastpiony zostanie wówczas przez odpowiednie urzdzenia
nastawcze - w przypadku urzdzeÍ mechanicznych scentralizowanych moe byÂ
to nastawnica mechaniczna z aparatem blokowym oraz plan ywietlny. Moliwe
jest odwzorowanie urzdzeÍ na rónych posterunkach nastawczych w obrÆbie
stacji i powizanie ich poprzez blokadÆ stacyjn. W takim przypadku urzdzenia poszczególnych posterunków mogyby byÂ obsugiwane przez uytkownika
lub przez program odwzorowujcy dziaanie nastawniczego na podstawie poleceÍ
otrzymywanych od dyurnego ruchu poprzez urzdzenia cznoyci telefonicznej,
podobnie jak przy wspópracy z ssiednimi posterunkami zapowiadawczymi.
Dla poprawienia wygody obsugi symulatora, stanowisko komputerowe z programem wyposayÂ mona w kilka monitorów, pozwalajcych na jednoczesn obserwacjÆ rónych urzdzeÍ obsugiwanych przez dyurnego ruchu.
Jednym z najbardziej skomplikowanych elementów programu s moduy odpowiadajce za dziaanie ssiadujcych posterunków zapowiadawczych. Jakkolwiek udao siÆ odwzorowaÂ podstawowe procedury zwizane ze wspóprac posterunków ruchu, moliwoyci w tym zakresie s ograniczone funkcjonalnoyci tych
moduów, a komunikacja miÆdzy posterunkami ogranicza siÆ do wyboru jednego
z kilkunastu gotowych wzorów telefonogramów.
Podczas szkolenia grupowego bardziej efektywnym rozwizaniem moe byÂ poczenie kilku stanowisk z symulatorem poprzez sieÂ LAN i prowadzenie ruchu na
odcinku linii kolejowej przez kilku uytkowników, którzy w takiej sytuacji mog komunikowaÂ siÆ bezpoyrednio i przekazywaÂ sobie dowolne informacje, Âwiczc rozmaite przypadki prowadzenia ruchu na szlaku. Wspópraca programów polegaÂ moe na
powizaniu dziaania blokady liniowej oraz przesyaniu miÆdzy sob skadów pocigów
po ich dotarciu do granicy obszaru obsugiwanego przez dany program. Poszczególne
stanowiska mog zostaÂ wyposaone w symulatory posterunków o odmiennej specyfice czy nawet z rónymi rodzajami urzdzeÍ stacyjnych i liniowych.
Wspópraca kilku symulatorów zrealizowana moe byÂ na dwa sposoby (rys. 3):
– jako bezpoyrednie poczenie programów poszczególnych posterunków, bez
wyrónienia nadrzÆdnego programu – symulacja w systemie rozproszonym,
– jako poczenie poprzez serwer ruchu, którego uytkownik moe mieÂ dodatkowo podgld na sytuacjÆ ruchow na caym odcinku w postaci wykresów ruchu i w porozumieniu z pozostaymi uytkownikami koordynowaÂ
ruch, penic rolÆ dyspozytora odcinkowego, a take inscenizowaÂ sytuacje
awaryjne, wprowadzaÂ obostrzenia w ruchu, itp.

Rys. 3. Warianty poczenia sieciowego stanowisk z symulatorem: a) bezpoyrednio, b) poprzez serwer ruchu
nródo: opracowanie wasne
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Program moe zostaÂ wykorzystany take do budowy stanowiska szkoleniowego wyposaonego w rzeczywisty pulpit nastawczy. Pulpity takie byy wyposaeniem pracowni laboratoryjnych dawnych techników kolejowych, jednak ich dziaanie opierao siÆ na technice przeka|nikowej, co byo rozwizaniem kosztownym
i mao elastycznym.
Poczenie pulpitu nastawczego z symulatorem pozwoli na rozszerzenie zakresu
funkcjonalnoyci stanowiska z pulpitem o elementy kierowania ruchem kolejowym,
a take o podgld sytuacji ruchowej i stanu urzdzeÍ zewnÆtrznych, co jest bardzo
istotne w przypadku symulowania usterek uniemoliwiajcych normaln obsugÆ
pulpitu nastawczego (np. brak kontroli pooenia zwrotnic czy niezajÆtoyci odcinków). Rozwizanie takie jest równie mniej kosztowne od symulatora wykonanego
w caoyci w technice przeka|nikowej.
Na rys. 4 przedstawiony zosta widok stanowiska eksperymentalnego symulatora z rzeczywistym pulpitem nastawczym. Program symulatora oparty zosta
o moduy programowe symulatora ISDR i funkcjonalnoyci nie odbiega od jego
podstawowej, poprzednio opisanej wersji. Pulpit nastawczy obsugiwaÂ mona zarówno w programie, jak i w rzeczywistoyci.

Rys. 4. Widok stanowiska symulatora z rzeczywistym pulpitem nastawczym
nródo: opracowanie wasne

Za dziaanie rzeczywistego pulpitu odpowiada sterownik mikroprocesorowy,
który przetwarza informacje o stanie pulpitu z programu na sygnay analogowe
sterujce elementami ywietlnymi pulpitu oraz przesya informacje o obsudze przycisków. Wszystkie zalenoyci realizowane s programowo, pulpit peni jedynie rolÆ
urzdzenia wejycia-wyjycia (rys. 5).
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Rys. 5. Ukad powizaÍ elementów symulatora wykorzystujcego rzeczywisty pulpit nastawczy
nródo: opracowanie wasne

6. Inne zastosowania programu
Producenci nowych komputerowych i hybrydowych urzdzeÍ srk czÆsto wraz
z budowanym systemem przygotowuj wasne symulatory, przeznaczone do szkolenia pracowników, którzy maj je obsugiwaÂ. Symulatory takie dokadnie odwzorowuj funkcje danego systemu, jednak zwykle pozbawione s elementów kierowania ruchem kolejowym, a symulowanie jazdy taboru i zajmowania odcinków
przebiega w sposób uproszczony.
Uzupenienie takiego symulatora o dokadny model ruchu pocigów oraz
czynnoyci zwizane z kierowaniem ruchem na podstawie zadanego rozkadu jazdy i wspóprac z ssiednimi posterunkami zapowiadawczymi, jak odwzorowano
w symulatorze ISDR, pozwoli na zapoznanie siÆ przy jego pomocy nie tylko z zasadami obsugi urzdzeÍ danego typu, ale take z caym procesem prowadzenia
ruchu kolejowego przy ich wykorzystaniu. Tak przygotowane narzÆdzia mona
wykorzystaÂ równie do badania obcienia psychicznego operatora, który oprócz
obsugi systemu musi równolegle wykonywaÂ szereg innych czynnoyci [4]. Jest to
problem szczególnie istotny przy projektowaniu stanowisk operatorów nastawni
zdalnego sterowania, które obejmowaÂ mog szereg stacji i kontrolowaÂ ruch wielu pocigów jednoczeynie.
Model ruchu pocigów zastosowany w symulatorze ISDR moe znale|Â zastosowanie nie tylko w symulatorach o przeznaczeniu dydaktycznym, ale take jako
narzÆdzie wspomagajce projektowanie i testowanie nowych urzdzeÍ srk oraz
ocenÆ funkcjonalnoyci ukadów torowych.
Testowanie nowych systemów odbywaÂ moe siÆ w zakadzie produkcyjnym,
jeszcze przed ich zabudow w docelowym miejscu. Pozwala to na szybsze wykrycie
ewentualnych bÆdów w oprogramowaniu systemu zalenoyciowego, a przez to
zmniejszenie czasu, w którym system po uruchomieniu powodowaÂ moe utrud-
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nienia w prowadzeniu ruchu pocigów [8]. Zastosowanie w tym celu dokadnego
modelu ruchu kolejowego pozwoli na uzyskanie bliszych rzeczywistoyci warunków funkcjonowania systemu.
Wykorzystanie symulacji ruchu pocigów przy projektowaniu ukadów torowych posterunków ruchu moe uatwiÂ rozwizywanie nastÆpujcych problemów
[10]:
– okreylenie liczby torów na szlaku,
– okreylenie liczby torów stacyjnych,
– okreylenie topografii ukadu torowego,
– sprawdzenie wykonalnoyci ustalonych rozkadów jazdy dla danego ukadu
torowego,
– testowanie rónych wariantów dziaania w przypadku wystpienia utrudnieÍ
w prowadzeniu ruchu pocigów, takich jak zamkniÆcie toru szlakowego.

7. ZakoÍczenie
Artyku mia na celu przedstawienie zakresu zastosowaÍ opisanego symulatora
w obecnej formie, jak równie moliwoyci rozszerzenia jego funkcjonalnoyci lub
wykorzystania jego elementów do budowy innych narzÆdzi, gównie dydaktycznych. Wyród uytkowników programu znalaza siÆ grupa pracowników suby
ruchu, a take uczniów szkó technicznych i studentów kierunków zwizanych
z transportem kolejowym [6]. Ich opinie potwierdzaj jego wartoyÂ edukacyjn
i atrakcyjnoyÂ takiego sposobu zdobywania wiedzy o ruchu kolejowym i dziaaniu
urzdzeÍ srk.
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Streszczenie. Artyku przedstawia kinematyczn analizÆ przestrzennego ukadu dwóch szeregowo poczonych sprzÆgie 4-ciÆgowych, znakoprzemiennych, stosowanych w niskopodogowych
tramwajach z klasycznymi wózkami napÆdowymi. W pracy zawarto opis konstrukcji mechanizmu
oraz zasadÆ jego dziaania. Sformuowano nieliniowy model obliczeniowy ukadu pojedynczego
oraz podwójnego sprzÆga, które moe pracowaÂ przy wychylonych i przesuniÆtych waach napÆdowych. Zaoono idealne przeguby kinematyczne w mechanizmie. W analizie symulacyjnej rozwaono wpyw rónych parametrów konstrukcyjnych sprzÆga na jego zdefiniowane wska|niki jakoyci
pracy, jak np. równobienoyÂ, czy bicie promieniowe przy rónych pooeniach wau wyjyciowego.
Sowa kluczowe: tramwaj niskopodogowy, ukad napÆdowy, sprzÆga wielociÆgowe, analiza kinematyczna

1. Wprowadzenie
1.1. WstÆp
Ukady napÆdowe tramwajów niskopodogowych nale do najbardziej zoonych spoyród stosowanych we wspóczesnych pojazdach szynowych, poniewa
powinny siÆ cechowaÂ [2, 8]:
– nisk podog obejmujc jak najwiÆksz powierzchniÆ pojazdu,
– ma yrednic kó ze wzglÆdu na wymagania jak najniszej podogi,
– wysokim poziomem komfortu podróy pasaerów,
– jak najmniejszym wpywem na drgania otoczenia.
Na podstawie powyszych zaoeÍ mona stwierdziÂ, e najwaniejszym wymaganiem jest uzyskanie jak najwiÆkszej przestrzeni uytecznej o jak najniszej
pododze. Wymusza to zmniejszanie rozmiarów ukadów napÆdowych i komplikuje drogÆ przekazania napÆdu.
W omawianym w niniejszej pracy tramwaju eksploatowanym w Krakowie niska podoga stanowi ok. 63% powierzchni tramwaju, zay nad wózkami napÆdowymi zastosowano podogÆ o yredniej wysokoyci rónic siÆ o jeden stopieÍ [1,
2]. Rozwizanie to pozwolio na zastosowanie klasycznego wózka napÆdowego na
koach o mniejszej yrednicy, zmniejszonych rozmiarach podstawowych elementów,

104

Czauderna T.

jak: silnik, przekadnia, sprzÆga. Uzyskano take cakowite usprÆynowanie silnika i przekadni dziÆki wykorzystaniu wau dronego i ukadu dwóch szeregowo
poczonych sprzÆgie FLENDER [2, 7]. Ze wzglÆdu na omówione powyej wymaganie jak najmniejszej wysokoyci podogi, yrednice waów i sprzÆgie powinny
byÂ jak najmniejsze przy zachowaniu jak najlepszych wayciwoyci przekazywania
momentów napÆdowych.
Podstawowe definicje i schematy ukadów transmisji momentu napÆdowego
zaczerpniÆto z [7], gdzie omówiono wayciwoyci ukadów napÆdowych pojazdów
szynowych, zastosowane w nich mechanizmy oraz zasady ich dziaania. Znanych
jest wiele rónych opracowaÍ na temat ukadów napÆdowych pojazdów szynowych (gównie kolejowych) [4, 7], sprzÆgie [5], w tym ich zastosowaÍ w napÆdzie
tramwajów. Istnieje te wiele artykuów technicznych opublikowanych w czasopismach branowych, jak TTS, które daj ogólny przegld stosowanych rozwizaÍ
konstrukcyjnych.
Zagadnienia analizy przestrzennej ukadu sprzÆgie wielociÆgowych stosowanych w wagonach tramwajowych nie s powszechnie omawiane. W dostÆpnych
|ródach rozwaane s zazwyczaj tylko paskie modele takich ukadów [5, 9].
Ograniczony dostÆp opracowaÍ dotyczcych konstrukcji tramwajów wynika równie z tajemnicy handlowej konkurujcych ze sob producentów.
1.2. SprzÆga stosowane w ukadach napÆdowych pojazdów szynowych
Artyku dotyczy analizy konstrukcji i wayciwoyci kinematycznych ukadu
dwóch szeregowo poczonych cztero-ciÆgowych sprzÆgie Flender [2] stosowanych w ukadach napÆdowych wagonów BOMBARDIER FLEXITY CLASSIC
NGT6 Kr eksploatowanych w Krakowie [1].
Zadania stawiane sprzÆgom [7]:
– zachowanie równobienoyci przy przemieszczeniach wzglÆdnych waów,
– mae rozmiary przy moliwoyci przenoszenia jak najwiÆkszego momentu
napÆdowego.
Rozróniamy nastÆpujcy typy sprzÆgie: wysuwne, odsuwne oraz wychylne.
Ponadto istniej sprzÆga o zadaniach poczonych (kombinowanych). Rozwizania
konstrukcyjne tych sprzÆgie uywane w ukadach napÆdowych pojazdów szynowych, najczÆyciej bazuj na przegubach Cardana, platformach 4 lub 6-ciÆgowych.
1.3. Ukad napÆdowy tramwaju BOMBARDIER FLEXITY CLASSIC
NGT6 Kr
W wózkach napÆdowych wagonów tramwajowych NGT6Kr stosuje siÆ ukad
przeniesienia napÆdu zapewniajcy pene usprÆynowanie silnika i skrzyni przekadniowej. Silnik przymocowany jest do ramy wózka, a oy jego wirnika jest równolega do osi wau osiowego w pooeniu konstrukcyjnym. Za poyrednictwem
skrzyni przekadniowej skadajcej siÆ z trzech kó zÆbatych napÆdzany jest wa
drony, który nastÆpnie za pomoc ukadu dwóch poczonych szeregowo sprzÆ-
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gie 4-ciÆgowych [7] przekazuje napÆd na wa osiowy. Szeroko rozumiane tutaj
sprzÆgo jest w praktyce ukadem: wa drony czynny – sprzÆgo – wa drony
poyredni – sprzÆgo – wa bierny (osiowy), który dziÆki temu ma wayciwoyci nie
tylko wychylne, ale i odsuwne. Podstawowy parametr sprzÆgie 4-ciÆgowych to
kt wychyu, a dla ukadu dwóch szeregowych sprzÆgie 4-ciÆgowych dochodzi
dodatkowo odsuniÆcie waów.
Poniewa jest to ukad zoony, w celu jego analizy kinematycznej i elasto-kinematycznej atwiej jest rozpatrywaÂ go, jako dwa pojedyncze podukady [6].
WystÆpujce tu sprzÆga wyprodukowane przez firmÆ FLENDER nale do grupy
wychylnych, 4-ciÆgowych. Wprawdzie faktycznie sprzÆga te s zoone z wiÆkszej liczby elementów (takich jak: jarzma, przeguby kulowe z elementami gumowymi, sworznie, pary ciÆgie – paskowników), lecz ukad ten odpowiada sprzÆgom 4-ciÆgowym z punktu widzenia teorii mechanizmów [3].

Rys. 1. Schemat ukadu napÆdowego wagonu tramwajowego NGT6 Kr: 1 – fragment wózka napÆdowego wraz z: 2 elektrycznym silnikiem trakcyjnym, 3 – przekadni, 4 –waem dronym, 5 – cztero- ciÆgowymi sprzÆgami (FLENDER), 6 – waem poyrednim, 7 – waem osiowym wraz z koami
jezdnymi
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Fot. 1. Mechanizm w stanie zoonym (a) oraz poszczególne czÆyci sprzÆga 4 – ciÆgowego (b, c)

1.4. Wymagania dotyczce projektowania ukadu sprzÆgie
Przy projektowaniu sprzÆgie i ukadów napÆdowych istotne s nastÆpujce parametry:
a) moliwoyÂ przenoszenia wysokich momentów obrotowych (im wiÆkszych
tym lepiej),
b) moliwoyÂ jak najwiÆkszych odksztaceÍ wzajemnych waów (ktowych i liniowych),
c) wyrównowaenie (powinno byÂ moliwe balansowanie zarówno statyczne
i dynamiczne),
d) mae zmiany wska|ników kinematycznych podczas wychyleÍ ktowych lub
przesuniÆÂ waów (warunek homokinetycznoyci),
e) masa (im mniejsza tym lepiej),
f) wymiary (im mniejsze tym lepiej),
g) trwaoyÂ,
h) wibroizolacja (minimalizacja drgaÍ przekadni napÆdowej).
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Omawiane rozwizanie sprzÆga (rys. 1 i fot. 1) cechuj nastÆpujce parametry:
- masa (75 kg),
- gabaryty (yrednica 0,387 m, dugoyÂ wau poyredniego 0,8 m),
- niezawodnoyÂ (3 mln km),
- due wychyy (5 stopni),
- wyrównowaenie (m.in. efekty przesuniÆcia yrodka platformy z osi obrotu),
- niezmiennoyÂ przeoenia (warunek homokinetycznoyci),
- spokojnoyÂ biegu (dynamika, wzbudzanie drgaÍ w ukadzie napÆdowym),
- wytrzymaoyÂ statyczna,
- niezawodnoyÂ.
W niniejszym artykule kryteria (b), (c) i (d) s rozwaane dziÆki zastosowaniu
modelu 4-ciÆgowego sprzÆga. Wspomniane kryteria mog byÂ analizowane przy
zastosowaniu modelu kinematycznego, czyli uwzglÆdniajcego tylko poczenia
idealnie sztywne.
1.5. Cel i zakres pracy
Celem pracy jest analiza kinematyczna szeregowego ukadu dwóch sprzÆgie
4–ciÆgowych (rys. 1 i fot. 1), o wayciwoyciach wychylno-odsuwnych, wykorzystywanych w ukadach napÆdowych tramwajów niskopodogowych. JakoyÂ pracy
tych sprzÆgie wpywa na drgania w poje|dzie i ukadzie biegowym, a przez to na
komfort podróy i trwaoyÂ zespoów.
W dostÆpnej literaturze zagadnienia podobnych sprzÆgie s rozwaane teoretycznie, ale najczÆyciej jako mechanizm paski lub bez badania obiektu rzeczywistego. Rozwaany w pracy przykad numeryczny dotyczy ukadu napÆdowego
wagonów BOMBARDIER FLEXITY CLASSIC NGT6 Kr uytkowanych przez
MPK S.A. w Krakowie [2]. Analizowane charakterystyki kinematyczne mog byÂ
uyte do:
– lepszego zrozumienia dziaania przestrzennego mechanizmu,
– sformuowania elasto-kinematycznego modelu w kolejnych fazach pracy,
– okreylenia wytycznych do ulepszenia istniejcych rozwizaÍ.
Otrzymane wyniki mog suyÂ do sprawdzenia, jakie wymiary mechanizmu
byyby optymalne, a tym samym do stworzenia wytycznych konstrukcyjnych do
projektowania kolejnych egzemplarzy takich sprzÆgie.

2. Kinematyczny model 4-ciÆgowego sprzÆga
2.1. Zaoenia
Na rysunku 2 przedstawiono schemat budowy omawianego sprzÆga. Kierunek osi OX jest prostopady do osi wau, oy OY pokrywa siÆ z osi wau czynnego,
oy OZ jest zwrócona pionowo w dó. Zwroty osi s zgodne z zasadami prawo-
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skrÆtnego ukadu wspórzÆdnych. Zakadamy, e wa czynny wykonuje tylko ruch
obrotowy wokó wasnej osi pokrywajcej siÆ z osi OY. Ruch ten jest opisywany
funkcj )(t), czyli zmian kta obrotu ) w czasie. Ukadem OaXaYaZa nazywamy
ukad zwizany z waem czynnym. Ukad ten moe wykonywaÂ tylko ruch obrotowy wokó osi OaYa. Punkt Oa pokrywa siÆ z punktem O, a oy OaYa pokrywa siÆ
z osi OY. Ukadem ObXbYbZb nazywamy ukad zwizany waem poyrednim. Ukad
ten moe wykonywaÂ 2 ruchy obrotowe wzglÆdem ukadu podstawowego.
W przypadku, gdy wa poyredni nie jest odchylony w stosunku do czynnego
i oba s w stanie spoczynku wszystkie trzy ukady siÆ pokrywaj.
Gówne zaoenia do analizy kinematycznej pojedynczego sprzÆga przedstawione na rysunku 2 a), s nastÆpujce [3, 6]:
– platformy A, B i C s sztywne, z tak sam geometri, symetryczne zamontowane prostopadle do waów,
– platformy z ciÆgami s opisywane przez 2 parametry: promieÍ (R) okrÆgu
opisanego, (l) dugoyci ciÆgie,
– promieÍ platformy jest bezwymiarowy (R = 1 m) w celu lepszego zrozumienia problemu,
– kade ciÆgo jest tej samej dugoyci, sztywne i zakoÍczone sferycznymi (S)
i idealnymi przegubami,
– lokalne stopnie swobody ciÆgie zostay pominiÆte,
– problemy geometryczne wynikajce z odchylania platform i przemieszczeÍ
ciÆgie, wiÆzów nie analizowane.

Rys. 2 a) Schemat kinematyczny pojedynczego sprzÆga z 4 ciÆgami l w pozycji podstawowej, b) geometria
obu platform pojedynczego sprzÆga 4-ciegowego (fot. 2a) w pooeniu pocztkowym – wspópaszczyznowym
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Parametry analizy kinematycznej pojedynczego sprzÆga oraz ukadu dwóch
sprzÆgie 4-ciÆgowych (rys. 2) s opisane w tabeli 1.
Tabela 1. Parametry analizy kinematycznej pojedynczego sprzÆga 4-ciÆgowego i ukadu 2 takich sprzÆgie
Parametry

Liczba bryá
sztywnych

Warunki
projektowania

Warunki
podparcia
waáu biernego
(wiĊzy
aktywne)

Pojedyncze sprzĊgáo 4-ciĊgáowe

1) waá wejĞciowy (a), zamontowany
do przegubu kulowego, z platformą A (1
stopieĔ swobody),
2) poĞredni waá (b) z platformami AB i BC (3
stopnie swobody),
3) waá wyjĞciowy (c) z platformą C (3 stopnie
swobody).
razem: 4 stopnie swobody
razem: 7 stopni swobody
1) R/l (opisane proporcjami
1) R/l (jak po lewej),
w platformach, rys. 2.1b),
2) į (jak po lewej),
2) į – odsuniĊcie osiowe pomiĊdzy
3) dáugoĞü waáu b,
platformami A-B (ten parametr pokazuje 4) ĳbc kąt (0 lub 90 stopni) pomiĊdzy
zaleĪnoĞü dáugoĞci (l) ciĊgáa).
platformami waáu b.
1) ĳa – kąt obrotu waáu wejĞciowego,
1) ĳa – kąt obrotu waáu wejĞciowego,
2) Įc,yz – pochylenie waáu wyjĞciowego
2) Įb,yz – kąt pochylenia waáu wyjĞciowego
Kąt w páaszczyĨnie yx,
w páaszczyĨnie yz,
3) Į c,yx – pochylenie waáu wyjĞciowego
3) Įb,yx – waá wyjĞciowy
Kąt w páaszczyĨnie yx,
Kąt w páaszczyĨnie yx,
4) xc – x-wspóárzĊdna waáu – c ,
5) zc – z- wspóárzĊdna waáu – c .
1) waá wejĞciowy (a), zamontowany na
przegubie obrotowym z platformą A (1
stopieĔ swobody),
2) waá wyjĞciowy (b) z platformą B (3
stopnie swobody).

Liczba równaĔ
4 (dla 4 ciĊgieá)
wiĊzów
Zmienne do
wyznaczenia

Ukáad dwóch sprzĊgieá 4-ciĊgáowych

ĳb – waá wyjĞciowy –b kąt obrotu,
xb, yb, zb – pozycja platformy–B,

8 (dla 8 ciĊgieá)
ĳc – waá wyjĞciowy -c kąt obrotu, yc – ywspóárzĊdna waáu – c ,
xb, yb, zb – pozycja platformy -B, ĳb, Įb,yz, Įb,yx –
orientacja kąta platformy B,

W przypadku sprzÆga pojedynczego 4-ciÆgowego mamy 2 bryy sztywne z 6
stopniami swobody dla kadej (12 stopni swobody). Zakadajc, e wa wejyciowy – a) jest poczony przegubem kulowym, wa ten traci 5 stopni swobody. Kt
obrotu przegubu jest traktowany jako aktywny w wiÆzach. Oba way s poczone
poprzez 4- ciÆgowe, gdzie kade ciÆgo zabiera 1 stopieÍ swobody. W przypadku
ukadu dwóch sprzÆgie 4-ciÆgowych (rys. 3) mamy 3 bryy sztywne z 6 stopniami
swobody dla kadej (daje to cznie 18 stopni swobody).

110

Czauderna T.

Rys. 3. Schemat kinematyczny ukadu dwóch sprzÆgie 4-ciÆgowych w pooeniu odchylonym od konstrukcyjnego

2.2. Równania wiÆzów kinematycznych
W przypadku poszukiwania pooeÍ elementów sprzÆga naley zaoyÂ i zdefiniowaÂ dane wejyciowe oraz aktywnoyÂ wiÆzów (tab. 1). Bierne wiÆzy kinematyczne musz byÂ opisane algebraicznie i nastÆpnie rozwizywane iteracyjnie.
Platformy - A (rys. 3) z waem wejyciowym mog wykonywaÂ obroty opisane
poprzez a (pierwsze wÆzy aktywne) z dostosowaniem do y. Transformacje punktów Ai, ich yrodków S-poczeÍ, od platformy - A ukadu odniesienia do bazowego
ukadu odniesienia s nastÆpujce:
ai = Ra aia, i = 1, 2...4



gdzie:
aia – pozycja wektora punktu Ai w ukadzie odniesienia zwizanym z platform
– A,
ai – pozycja wektora punktu Ai w bazowym ukadzie odniesienia,
Ra

ª cos(Ma ) 0 sin(Ma ) º
«
0
1
0 »»
«
¬«  sin(Ma ) 0 cos(M a ) ¼»

Pooenie platformy – B (rys. 3) moe byÂ znalezione przez zastosowanie wiÆzów pasywnych, poprzez 4 ciÆga i aktywne wiÆzy opisujce ograniczenia przemieszczeÍ wau wyjyciowego z powodu jego poczenia z reszt ukadu napÆdowego (rys. 1). Transformacje punktów Bi, to jest yrodków przegubów kulowych na
platformÆ – B, z platformy – B ukadu odniesienia do bazowego ukadu odniesienia jest nastÆpujce:
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(2)

gdzie:
bib – pozycja wektora punktu Bi w ukadzie odniesienia zwizanym z platform
-B,
bi – pozycja wektora punktu Bi w bazowym ukadzie odniesienia,
Rb= f (Mb, Db,yx, Db,yz),
ob= [xb (yb+G) zb]T.
W przypadku systemu dwóch szeregowo poczonych sprzÆgie (rys. 3), wa
wyjyciowy jest poczony z platform C. Dodatkowo, wa poyredni pomiÆdzy dwiema platformami (BA i BC) przy swoich koÍcach musi byÂ wczony w mechanizm.
Platforma BA jest poczona z platform A czterema ciÆgami, a platforma BC jest
poczona z platform C kolejnymi czterema ciÆgami.
W tym przypadku transformacja (2) przyjmuje nastÆpujc formÆ:
bai = Rbbai + ob , i = 1, 2...4
bci = Rbbcib + ob , i = 1, 2...4

(3)

gdzie:
baib – pozycja wektora w punkcie BAi w ukadzie wspórzÆdnych zwizanym
z platform –B,
b
bci – pozycja wektora w punkcie BCi w ukadzie wspórzÆdnych zwizanym
z platform –B,
bai – pozycja wektora w punkcie BAi w bazowym ukadzie wspórzÆdnych,
bci – pozycja wektora w punkcie BCi w bazowym ukadzie wspórzÆdnych.
WiÆzy bierne dla ciÆgie, maj tak sam formÆ (3), ale opisuje je 8 równaÍ i s
rozwaane jako wektory ciÆgie w formie:
li = bai – ai, i = 1, 2…4
li = bci – ci, i = 1, 2…4

(4)

Ukad dwóch sprzÆgie ma wiÆksz ruchliwoyÂ ni pojedyncze sprzÆgo. Dlatego te aktywne wiÆzy musz byÂ dodane do opisanych skadowych wau wyjyciowego – C pozycji i orientacji (tab.1). Zakada siÆ, e wa wyjyciowy moe byÂ
definiowany poprzez kt pochylenia i pozycjÆ wyjyciow. Jest to opisane poprzez
dwa kty (Dc,yx – kt w paszczy|nie yx, Dc,yz – kt w paszczy|nie yz) i dwie skadowe (x i z) swojej pozycji.

3. Analiza sprzÆga pojedynczego 4-ciÆgowego
3.1. Symulacja
W celu przeanalizowania charakterystyk rozwaanego ukadu sprzÆgie (rys. 3)
sformuowanie modelu kinematycznego zastosowano w oprogramowaniu Matlab.
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Symulacja zawiera zmiany w parametrach konstrukcyjnych (takie jak: R/l opisujcy proporcje platformy, Gy – oddalenie osiowe pomiÆdzy platformami, etc.)
i aktywne wiÆzy (Ma – kt obrotu wau wejyciowego, D – kt pochylenia wau wyjyciowego) sprzÆga, które jest opisane w tab. 1. Zmieniane proporcje R/l otrzymanych platform mona zobaczyÂ na rys. 4, (gdzie 1,065 odpowiada oryginalnemu
mechanizmowi). Opisywane s one poprzez róne dugoyci ciÆgie.

Rys. 4. SprzÆga ze zmienianymi proporcjami (R/l)
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3.2. Analiza charakterystyk sprzÆga
W celu przeanalizowania charakterystyk sprzÆga, zakada siÆ, e wa wejyciowy obraca siÆ ze sta prÆdkoyci ktow, co daje stay przyrost kta wau (Ma)
w czasie. Pochylenie i odsuniÆcie osiowe wau wyjyciowego jest zmieniane jako
parametr symulacji. Do oceny ukadu sprzÆgie s uywane nastÆpujce kryteria:
– zmiany (im mniejsze tym lepsze) wska|ników kinematycznych pomiÆdzy
prÆdkoyciami ktowymi (przyrostami któw) platform, które s zwizane
z homokinetycznoyci sprzÆga, i s definiowane jako:
C1 = max (ĳa – ĳb)

(5)

– odchylenie (im mniejsze tym lepsze) yrodków mas platform od linii obrotu
wau wejyciowego, które moe siÆ przyczyniaÂ do statycznego niewywaenia
mechanizmu, jest to definiowane jako:
C2 = max (xb) – min (xb)

(6)

Rys. 5. Trajektoria w paszczy|nie XZ yrodka platformy B podczas obrotu przy zmienianym kcie
(D = 2 i 4 stopnie) pochylenia wau i proporcjach platform (R/l = 1,3, 1,065, 0,8)
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Rys. 6. Kt rónicowy pomiÆdzy platformami A i B sprzÆga jako funkcja kta obrotu wau A, przy
zmienianym kcie (D = 2 i 4 deg) pochylenia wau i proporcjach platform (R/l = 1,3, 1,065, 0,8)

Rys. 7. Kryteria C1 (a) i C2 (b) oceny sprzÆga jako funkcje kta pochylenia wau (D) i parametrów
konstrukcyjnych (R/l oraz Gy)
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Na rys. 6 przedstawiono trajektoriÆ yrodka platformy B w paszczy|nie XY
podczas obrotu przy wprowadzonych ktach pochylenia wau (D = 2 i 4 stopnie)
i proporcjach platform sprzÆga (R/l = 1,3, 1,065, 0,8). Na rys. 7a przedstawiono
kt rónicowy pomiÆdzy platformami A i B sprzÆga jako funkcja kta obrotu
platformy A, której zmieniano take pochylenie (D = 2 i 4 stopnie) i (b) proporcje
(R/l = 1,3, 1,065, 0,8).
Charakterystyki na rys. 7 zawieraj zestawienie wyników symulacji wpywu
zmienianych parametrów konstrukcyjnych na kryteria oceny sprzÆgie zdefiniowane powyej. Na ich podstawie mona stwierdziÂ, e im nisza wartoyÂ R/l tym
nisza jest pulsacja odpowiedzi ukadu, dotyczca równobienoyci sprzÆgie. Oczywiycie, rozwaane sprzÆgo jest tym mniej równobiene, im bardziej wychylimy
wa wejyciowy. ZalenoyÂ ta wykazuje progresywnoyÂ w badanym zakresie zmian
któw. Trajektoria yrodka platformy B zaley (proporcjonalnie) tylko od kta (D)
wychylenia wau wejyciowego. OdlegoyÂ Gy równie wpywa na wayciwoyci sprzÆga (im mniejsza tym wayciwoyci lepsze). Naley jednak pamiÆtaÂ, e w pozycji wspópaszczyznowej platform dojdzie do pooenia osobliwego, które moe
utrudniÂ prawidow pracÆ rozwaanego ukadu (bez podatnych tulei).
4. Analiza ukadu dwóch sprzÆgie 4-ciÆgowych
W dalszym etapie pracy sformowano model ukadu dwóch sprzÆgie poczonych szeregowo w celu bliszego odwzorowania rzeczywistego ukadu napÆdowego pojazdu szynowego. Na schemacie mechanizmu (fot. 1) wyróniono: wa
czynny (a), wa poyredni (b), wa bierny (c). Obraz graficzny mechanizmu w pozycji
wyjyciowej przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Geometryczny model ukadu dwóch sprzÆgie w pozycji pocztkowej
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Rys. 9. Kryteria C3 (a) i C4 (b) oceny ukadu sprzÆgie jako funkcje przesuniÆcia pionowego (zc) wau
c, kta pomiÆdzy platformami (0o i 90o), zmiennej dugoyci wau poyredniego (b) przy oryginalnych
proporcjach platform

Na rys. 9 przedstawiono kryteria C3 (a) i C4 (b) oceny ukadu sprzÆgie jako
funkcje przesuniÆcia pionowego wau c, przy zmieniajcych siÆ takich parametrach jak kt pomiÆdzy platformami 0o lub 90o oraz dugoyÂ wau poyredniego (c),
ustalajc bazowe parametry konstrukcyjne (R/l). Jak mona zauwayÂ, istniejcy
w rzeczywistoyci kt 0o pomiÆdzy platformami jest duo lepszy ni hipotetyczny
90o, poniewa znosi pulsacje ktowe ukadu sprzÆgie. Jeyli chodzi o dugoyÂ wau
poyredniego, to najkorzystniejszy byby wa jak najduszy, jednak oczywistym
ograniczeniem jest rozstaw kó uwarunkowany szerokoyci toru.

5. Wnioski i plan dalszych prac
Na podstawie wyników przeprowadzonych badaÍ symulacyjnych przedstawiono charakterystyki pojedynczego sprzÆga 4-ciÆgowego oraz ukadu szeregowo
dziaajcych dwóch sprzÆgie. Jako gówne zaoenia analizy przyjÆto idealne przeguby kulowe w miejscach rzeczywistych poczeÍ oraz moliwoyÂ duych wychy-
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leÍ sprzÆgie. Dokonano równie symulacji zmian parametrów konstrukcyjnych
sprzÆgie. Najlepsze cechy wykazuje ukad, w którym ciÆga sprzÆgie oraz wa
pomiÆdzy dwoma sprzÆgami s jak najdusze. Jednak stoi to w sprzecznoyci zarówno z ograniczonymi rozmiarami mechanizmu, jak i problemami wytrzymaoyci
i sztywnoyci konstrukcji. Dlatego te oryginalne rozwizanie konstrukcyjne rozwaanego mechanizmu wyglda na kompromisowe. Symulacyjnie potwierdzono
take korzystniejsze charakterystyki sprzÆgie 4-ciÆgowych w przypadku równolegoyci platform na wale poyrednim, co wykazuje rzeczywiste rozwizanie.
Plan dalszej pracy obejmuje:
– analizÆ elasto-kinematyczn uwzglÆdniajc elastomerowe przeguby podatne istniejce w rzeczywistym mechanizmie,
– przygotowanie i realizacjÆ pomiarów stanowiskowych stanu ruchu rzeczywistego sprzÆga tramwaju Bombardier Flexity Classic NGT6Kr,
– weryfikacjÆ modeli na podstawie wyników pomiarów obiektu rzeczywistego,
– przygotowanie wytycznych umoliwiajcych poprawÆ wayciwoyci rozwaanego rozwizania ukadu napÆdowego.
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Streszczenie. Niniejszy artyku zawiera podstawowe informacje dotyczce zaoeÍ tzw.
Systemu Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur PKP PLK S.A. W artykule opisano trzy
kolejne etapy pracy nad zaoeniami systemu (dane, wska|niki, test), a take korzyyci pynce
z jego wdroenia. Materia zilustrowano przykadami konkretnych zbiorów danych i wska|ników.
Sowa kluczowe: infrastruktura, informatyka, system

WstÆp
Niniejszy artyku jest pierwszym szerzej publikowanym opracowaniem poywiÆconym Systemowi Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur (SWZI), którego
zaoenia zostay opracowane przez Instytut Kolejnictwa na zlecenie spóki PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowic podstawÆ do przygotowania wayciwego
oprogramowania przez wybran na drodze przetargu firmÆ informatyczn. Celem
artykuu jest przyblienie podstawowych informacji dotyczcych realizowanego
projektu, w oparciu o jego kartÆ programow, a w dalszej czÆyci prezentacja, na
przykadzie infrastruktury drogowej, efektów, jakie do tej pory udao siÆ ju osignÂ. Ponadto artyku ten naley te traktowaÂ jako wstÆp do cyklu podobnych
prac, które zostan poywiÆcone tematyce SWZI i nowoczesnego zarzdzania infrastruktur w ogóle.

Zaoenia Systemu Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur
System Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur ma staÂ siÆ narzÆdziem
sucym do gromadzenia wiarygodnych informacji opisujcych infrastrukturÆ
kolejow i do wspomagania procesu decyzyjnego w zakresie zarzdzania t infrastruktur, w oparciu o zaimplementowane w systemie wska|niki oceny stanu
technicznego infrastruktury. Jednoczeynie ju na samym wstÆpie naley zaznaczyÂ,
e SWZI nie jest systemem diagnostycznym, odnosi siÆ, co najwyej, do wyników
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procesu diagnostycznego zaimportowanych z innych dedykowanych systemów
diagnostycznych (np. oprogramowania pojazdów pomiarowych). Bardzo istotna
jest integracja SWZI z moliwie najwiÆksz liczb systemów funkcjonujcych ju
obecnie w spóce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w szczególnoyci z takimi, jak:
POS, POSEOR, EWI, a take z rozwijanym LRS w zakresie wizualizacji danych.
Zakres pracy pt. Zaoenia Systemu Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur PKP PLK S.A. podzielono systemem branowym na infrastrukturÆ drogow,
infrastrukturÆ automatyki i telekomunikacji kolejowej oraz infrastrukturÆ energetyczn. Realizacja tematu obejmowaa trzy etapy (dziewiÆÂ zadaÍ), z których
pierwszy skupia siÆ zasadniczo na okreyleniu zestawu danych opisujcych sieÂ kolejow PKP PLK S.A., jaki powinien byÂ zgromadzony w SWZI, drugi przyblia
ksztat wska|ników oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej, trzeci natomiast stanowi test wska|ników z etapu II, przeprowadzony na „ywym organizmie”, to jest na wybranych odcinkach linii kolejowych w Polsce o cznej dugoyci
150 km.
Szczegóy konstrukcji opracowania Zaoenia Systemu Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur PKP PLK S.A. przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Zaoenia Systemu Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur PKP PLK S.A.
Etap Zad.

1

I

2

3

Opis zadania
ZESTAW DANYCH, KTÓRE MAJĄ BYû ZBIERANE
Zakres danych podlegających akwizycji i archiwizacji (pierwotne, wtórne Ĩródáa danych),
leksykon (jednolite nazewnictwo typów i rodzajów danych oraz metadanych), poziom
szczegóáowoĞci danych (uwzglĊdniając realnoĞü ich pozyskania), relacje miĊdzy danymi
i ich hierarchia, czĊstoĞci zbierania (aktualizacji) danych z uwzglĊdnieniem ich charakteru
oraz specyﬁki zmian, ocena moĪliwoĞci oraz zasad zwiĊkszania szczegóáowoĞci danych
w przyszáoĞci, wykorzystanie danych do prognozowania zmian stanu technicznego elementów,
urządzeĔ i obiektów i planowania utrzymania (w procedurach utrzymania), potrzeba
i moĪliwoĞü odniesienia elementów oraz obiektów infrastruktury kolejowej do kilometraĪu
linii kolejowej i ukáadu wspóárzĊdnych geodezyjnych (x, y, z), obowiązujące certyﬁkaty,
Ğwiadectwa dopuszczenia, specyﬁkacje, dokumenty prawne i normalizacyjne wzajemne
powiązania z danymi przetwarzanymi w systemach informatycznych PLK.
SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH
Propozycja takiego systemu wykorzystania danych, aby na poszczególnych szczeblach
zarządzania moĪna byáo uzyskaü informacje dotyczące zarówno tych urządzeĔ, których
eksploatacja prowadzona jest przez daną jednostkĊ lub komórkĊ organizacyjną Spóáki
(np. urządzeĔ podsystemu srk), jak i niezbĊdnych informacji o urządzeniach naleĪących do
innych podsystemów, zarządzanych przez inne jednostki lub komórki (np. drogi kolejowe);
zestaw takich danych powinien byü zróĪnicowany dla poszczególnych szczebli zarządzania
(Zarząd, Centrala, Zakáady Linii Kolejowych i Sekcje Eksploatacji), w celu przygotowania
prognozowania, planowania utrzymania i wspomagania decyzji.
DOSTĉP DO DANYCH
Propozycja regulacji dostĊpu do przetworzonych danych na poszczególnych szczeblach
zarządzania z uwzglĊdnieniem poziomu szczegóáowoĞci adekwatnego do danego poziomu
zarządzania oraz z uwzglĊdnieniem powiązaĔ z urządzeniami oraz obiektami naleĪącymi do
innych podsystemów.
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Etap Zad.

4

II

5

6

7

8
III
9
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Opis zadania
WSKAħNIKI
Zestaw wskaĨników do oceny stanu urządzeĔ elementów oraz obiektów, które powinny
uwzglĊdniaü szczególnie: wskaĨniki bezpieczeĔstwa wg ERA, dotychczasową praktykĊ oceny
stanu elementów (urządzeĔ) infrastruktury, wpáyw stanu elementów (urządzeĔ) naleĪących do
podsystemów na ocenĊ stanu systemów, z uwzglĊdnieniem podziaáu na elementy ulegające
stopniowemu zuĪyciu oraz na elementy, których stan techniczny moĪna okreĞliü w postaci
binarnej (dziaáa, nie dziaáa), dopuszczalny wiek elementów (urządzeĔ), aktualne i przewidywane
natĊĪenie ruchu, kategoriĊ, klasĊ i typ linii.
WskaĨniki bĊdą sáuĪyáy do wspomagania decyzji dotyczących modernizacji i utrzymania
infrastruktury kolejowej na róĪnych szczeblach zarządzania. Dla kaĪdego ze wskaĨników
naleĪy okreĞliü: dane wejĞciowe, metody ich zbierania i aktualizacji, rodzaje badaĔ oraz
pomiarów oraz ich czĊstoĞü.
OKREĝLENIE WZAJEMNEGO STANU ODDZIAàYWANIA URZĄDZEē
PowyĪszy stan dotyczy urządzeĔ oraz procedur determinujących podejmowanie decyzji.
W ramach opracowania zostanie uwzglĊdniona kompatybilnoĞü infrastruktury i taboru.
OKREĝLENIE KOLEJNOĝCI POZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP
DANYCH
NaleĪy zapewniü jednoznacznoĞü, kompletnoĞü i reprezentatywnoĞü danych.
OKREĝLENIE PODSTAWOWYCH WYMAGAē DLA PRZYSZàEGO
SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE
INFRASTRUKTURĄ
Zasady dostĊpu do danych, moĪliwoĞü zwiĊkszania szczegóáowoĞci danych, powiązanie
z innymi systemami informacyjnymi (w tym teĪ systemami informatycznymi) PKP PLK S.A.,
prezentacja danych (interfejsy graﬁczne) z uwzglĊdnieniem eksploatowanych systemów (LRS
w zakresie danych, dla których istnieje potrzeba lokalizacji na mapie).
Sprecyzowane wymagania mają byü podstawą przyszáego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)
do przetargu na wybór wykonawcy SWZI (ﬁrmy informatycznej).
TESTOWANIE
Sprawdzenie wyników pracy dla proponowanego zestawu wskaĨników na rzeczywistych
danych z wybranych, uzgodnionych z PKP PLK S.A., odcinków linii o áącznej dáugoĞci
do 150 km. UwzglĊdnienie wyników wczeĞniejszych opracowaĔ IK (CNTK), stycznych
z tematyką bĊdącą przedmiotem niniejszej pracy.
OSZACOWANIE SPODZIEWANYCH EFEKTÓW EKONOMICZNYCH
Oszacowanie spodziewanych efektów ekonomicznych, które mogą zostaü uzyskane przez
Zamawiającego po wdroĪeniu systemu informatycznego zbudowanego na podstawie
rezultatów niniejszej pracy.

W chwili opracowywania artykuu (20.10.2012) zakoÍczone zostay ju etapy
I oraz II, zay etap III znajduje siÆ w fazie ostatnich uzgodnieÍ i uwzglÆdniania
uwag Zamawiajcego.

Opracowanie zestawu danych
Zbiory danych opisujcych infrastrukturÆ kolejow w zakresie poszczególnych
bran zostay podzielone na mniejsze grupy oraz podgrupy danych. Podzia infrastruktury drogowej przedstawiono szczegóowo w tab. 2. Dwie pierwsze grupy
danych, oznaczone na szaro, s wspólne dla wszystkich bran – definiuj i opisuj
sieÂ kolejow PKP PLK S.A.
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Tab. 2. Podzia infrastruktury drogowej na grupy i podgrupy danych w SWZI
Lp.

1

Grupy danych
1.1
DEFINICJA ELEMENTÓW SIECI 1.2
KOLEJOWEJ
1.3.1
1.3.2
2.1
2.2

2

OPIS ELEMENTÓW SIECI
KOLEJOWEJ

3

NAWIERZCHNIA KOLEJOWA

2.3
2.4
2.5.1
2.5.2
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6.1
3.6.2
4.1
4.2

4

PODTORZE KOLEJOWE

5

BUDYNKI I BUDOWLE

6

OBIEKTY INĩYNIERYJNE

7

OCHRONA ĝRODOWISKA

8

CERTYFIKACJA

4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6.1
5.6.2
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.1
7.2
7.3
8.1

Podgrupy danych
Wykaz linii kolejowych
Wykaz punktów eksploatacyjnych
Wykaz torów kolejowych (SZL, GZ)
Wykaz torów kolejowych (GD, B, INNE)
PrzynaleĪnoĞü administracyjna linii kolejowych
Charakterystyka odcinków linii kolejowych
Przyporządkowanie odcinków linii do
miĊdzynarodowych ciągów przewozowych
Geometria toru
Parametry eksploatacyjne torów (POS)
Ograniczenia par. eksploatacyjnych torów (POSEOR)
Wykaz zdarzeĔ dla potrzeb ERA
Podkáady kolejowe
Szyny, przytwierdzenia, záącza
Podsypka
Rozjazdy i skrzyĪowania torów (SZL, GZ)
Rozjazdy i skrzyĪowania torów (GD, B, INNE)
Nawierzchnia na skrzyĪowaniach z drogami i przejĞciach
dla pieszych w poziomie szyn
Roboty torowe
Diagnostyka
Charakterystyka podtorza
Stan podtorza
Wady podtorza i ograniczenia eksploatacyjne z powodu
wad podtorza
Remonty i modernizacje podtorza
Perony
Place áadunkowe i rampy
Drogi koáowe naleĪące do PKP PLK S.A.
Budynki i pomieszczenia wydzielone
Pozostaáe elementy infrastruktury kolejowej
Roboty budowlane
Diagnostyka
Mosty
Wiadukty
PrzejĞcia pod torami
Przepusty
ĝciany oporowe
Tunele liniowe
Káadki dla pieszych
PrzejĞcia dla zwierząt
Ekrany akustyczne
Urządzenia do odpáaszania zwierząt
Dokumenty (certyﬁkacja)

Wszystkie dane zostay opisane przy pomocy nastÆpujcego zbioru informacji:
1) Liczba porzdkowa - szereguje pooenie danej w zbiorze;
2) Etykieta - okreyla etykietÆ (nazwÆ) danej;
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3) Opis – zawiera szczegóowy opis danej;
4) Rodzaj - charakteryzuje dane wedug kategorii:
a) data – w okreylonym formacie daty,
b) liczba [j] – dana liczbowa, gdzie [j] to nazwa jednostki miary,
c) lista (1) – dana wybierana z listy jednokrotnego wyboru,
d) lista (w) – dana wybierana z listy wielokrotnego wyboru,
e) tekst – dana tekstowa, wprowadzana dowolnie przez uytkownika,
f) wybór – dana alternatywna TAK/NIE,
g) X, Y, Z – wspórzÆdne geograficzne;
5) RozwiniÆcie listy, przykad - uzupenia informacje o rodzaju danej;
6) Edycja – zawiera informacjÆ o jednostce odpowiedzialnej za edycjÆ danej:
a) Biuro Centrali PKP PLK S.A.,
b) Zakad Linii Kolejowych (IZ),
c) Sekcja Eksploatacji (ISE);
7) Aktualizacja – czÆstoyÂ aktualizacji danych, najczÆyciej „na bieco”;
8) nródo – |ródo pozyskania lub formuy obliczania danej;
9) ObligatoryjnoyÂ – stopieÍ wanoyci danej wedug podziau:
a) 1 – dane obligatoryjne, pozyskiwane dla wszystkich obiektów,
b) 2 – dane obligatoryjne dla infrastruktury nowej oraz istniejcej w przypadku ograniczeÍ eksploatacyjnych lub zagroeÍ takimi ograniczeniami, fakultatywne dla pozostaej istniejcej infrastruktury,
c) 3 – dane fakultatywne, pozyskiwane w zalenoyci od potrzeb i moliwoyci.
Przykadowy zbiór danych (opisujcych podsypkÆ) przedstawiono w tab. 3.
Tab. 3. Zbiór danych opisujcych podsypkÆ kolejow w SWZI
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Poszczególne elementy infrastruktury drogowej opisano nastÆpujc liczb etykiet:
– definicja elementów sieci kolejowej – 90,
– opis elementów sieci kolejowej – 118,
– nawierzchnia kolejowa – 220,
– podtorze kolejowe – 70,
– budynki i budowle – 218,
– obiekty inynieryjne – 63,
– ochrona yrodowiska – 51,
– certyfikacja – 9.
cznie do opisu infrastruktury drogowej uyto zatem 839 etykiet.

Opracowanie zestawu wska|ników
W etapie II (zweryfikowanym w oparciu o wyniki testów w etapie III) do oceny
stanu technicznego infrastruktury drogowej zaproponowano nastÆpujcy zestaw
wska|ników:
1) wska|niki eksploatacyjne infrastruktury drogowej: udzia ograniczeÍ
eksploatacyjnych (OE), udzia ograniczeÍ prÆdkoyci (OV), udzia ograniczeÍ
nacisków osiowych (ON), yrednie ograniczenie prÆdkoyci (v0), yrednie ograniczenie nacisku osiowego (NB0, NC0), dostÆpnoyÂ prÆdkoyci konstrukcyjnej
(DVK), dostÆpnoyÂ nacisku osiowego (DNB, DNC);
2) wska|niki stanu nawierzchni kolejowej: stopieÍ degradacji szyn (GS),
stopieÍ degradacji podkadów (GP), stopieÍ degradacji podsypki (GT), stopieÍ degradacji nawierzchni (G), wska|nik syntetyczny stanu toru (J), wadliwoyÂ piÆcioparametrowa toru (W5), wska|nik syntetyczny dokadnoyci
utrzymania rozjazdu (JR), wska|nik maksymalnego relatywnego przekroczenia odchyek dopuszczalnych w rozje|dzie (Spm), wska|nik rozlegoyci
przekroczeÍ w rozjazdach (E), wska|nik powtarzalnoyci przekroczeÍ w rozjazdach (P), wadliwoyÂ grupy rozjazdów (W), yredni stopieÍ przekroczenia
odchyek dopuszczalnych w grupie rozjazdów (S), yredni wska|nik rozlegoyci przekroczeÍ odchyek dopuszczalnych w grupie rozjazdów (ES), yredni stan techniczny przytwierdzeÍ, zcz, spoin oraz zgrzein (SPyr, SKyr, SByr),
yredni stan techniczny rozjazdów (SRyr), yredni stan techniczny przejazdów
kolejowych (SSyr), udzia stanu technicznego przytwierdzeÍ, zcz, spoin oraz
zgrzein (WPS, WKS, WBS), udzia stanu technicznego rozjazdów (WRS), udzia
stanu technicznego przejazdów kolejowych (WSS), udzia robót utrzymania
obiektów liniowych (Olr), udzia robót utrzymania obiektów punktowych
(Opr);
3) wska|niki stanu podtorza kolejowego: stan budowli ziemnej – podtorza
(Wb), stan torowiska (Wt), stan odwodnienia (Wo), stopieÍ degradacji podtorza (Wp), wady i ograniczenia eksploatacyjne z winy podtorza (We);
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4) wska|niki stanu budynków i budowli: yredni stan techniczny peronów,
ramp, placów adunkowych (SLyr), yredni stan techniczny innych obiektów
(SXyr), udzia stanu technicznego peronów, ramp, placów adunkowych
(WLS), udzia stanu technicznego pozostaych obiektów (WXS), udzia robót
utrzymania obiektów punktowych (Opr);
5) wska|niki obiektów inynieryjnych: zuycie techniczne poszczególnych
grup skadowych elementów obiektu (Se), udzia ograniczeÍ eksploatacyjnych (OE), dostÆpnoyÂ prÆdkoyci (DV), dostÆpnoyÂ nacisku (DN), yrednie
ograniczenie prÆdkoyci (v0), yrednie ograniczenie nacisku (N0), stan elementów punktowych (WSP), stan elementów liniowych (WSL), stopieÍ degradacji mostownic (GP), stopieÍ degradacji podsypki (GT), stopieÍ degradacji
nawierzchni (G);
6) wska|niki stanu urzdzeÍ ochrony yrodowiska: wska|nik stanu elementów liniowych – ekrany akustyczne (WSL), wspóczynnik robót liniowych – ekrany akustyczne (Rlr), stan elementów punktowych – UOZ (WSP),
wspóczynnik robót punktowych – UOZ (Rpr);
W niniejszym artykule nie bÆdzie rozwijane szczegóowo znaczenie i zastosowanie wyej zaprezentowanych wska|ników (jest to w zaoeniu temat kolejnych
opracowaÍ dotyczcych SWZI), natomiast zasadnym wydao siÆ ich wymienienie
choÂby i z tego powodu, e kilka z nich jest na pewno dobrze znanych pracownikom suby drogowej i uwzglÆdnionych w obowizujcych dziy instrukcjach
i przepisach, rzucajc od razu pewien obraz na domyylny sposób funkcjonowania
SWZI. Wdroenie SWZI wcale nie musi i nie powinno byÂ równoznaczne z „rewolucj” w zakresie istniejcych metod oceny stanu technicznego infrastruktury
drogowej i jej zarzdzania, winno natomiast procesy te usprawniÂ i w jakimy stopniu – automatyzowaÂ. Ju teraz naley równie wyra|nie podkreyliÂ, e i tak ostatnim ogniwem procesu decyzyjnego zawsze musi byÂ czowiek, którego wiedzy,
rozsdku i odpowiedzialnoyci komputer nie zastpi.
Aby nieco przybliyÂ sposób opisu poszczególnych wska|ników, stosowany
w pracy Instytutu Kolejnictwa, poniej zamieszczono przykadow charakterystykÆ wska|nika „dostÆpnoyÂ prÆdkoyci konstrukcyjnej”, oznaczonego symbolem
DVK.
DostÆpnoyÂ prÆdkoyci konstrukcyjnej (DVK) – jest to stosunek yredniej waonej prÆdkoyci aktualnej w danym zbiorze odcinków torów do yredniej waonej prÆdkoyci konstrukcyjnej
w tym zbiorze odcinków. WagÆ przy obliczaniu yredniej stanowi dugoyci poszczególnych odcinków zbioru. Okreylajc prÆdkoyÂ aktualn naley uwzglÆdniÂ obowizujc prÆdkoyÂ drogow
oraz aktualne ograniczenia prÆdkoyci. DostÆpnoyÂ DVK wyraona jest w procentach i zawiera siÆ
w przedziale od 0% (stan maksymalnie negatywy – na wszystkich odcinkach torów prÆdkoyÂ
aktualna wynosi 0 km/h, co oznacza odcinek/obszar nieczynny) do 100% (stan idealny – na
wszystkich odcinkach torów prÆdkoyÂ drogowa równa jest prÆdkoyci konstrukcyjnej). Wska|nik
DVK opisuje wykorzystanie potencjau prÆdkoyci konstrukcyjnej w sposób iloyciowy (po dugoyci
odcinków) oraz jakoyciowy (poprzez stosunek prÆdkoyci aktualnej do konstrukcyjnej). Wska|nik
oblicza siÆ wedug wzoru:
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n

DVK

¦

vai u Lai

i 1
k

(1)

¦

vkj u Lkj

j 1

gdzie:
vai – prÆdkoyÂ aktualna na i-tym odcinku toru [km/h],
Lai – dugoyÂ i-tego odcinka toru [km],
n – liczba odcinków toru wedug kryterium prÆdkoyci aktualnej w danym zbiorze [-],
vkj – prÆdkoyÂ konstrukcyjna na j-tym odcinku toru [km/h],
Lkj – dugoyÂ j-tego odcinka toru [km],
k – liczba odcinków toru wg kryterium prÆdkoyci konstrukcyjnej w danym
zbiorze [-],
przy czym zachodzi równoyÂ przedstawiona we wzorze:
n

¦ Lai
i 1

k

¦L

kj

(2)

j 1

Test wska|ników
Zgodnie z zaoeniami opracowania testem wska|ników miay zostaÂ objÆte
odcinki linii kolejowych zarzdzanych przez PKP PLK S.A. o cznej dugoyci
150 km. Kierujc siÆ dodatkowym przeywiadczeniem, e stosownym byoby wykonanie porównawczych obliczeÍ dla infrastruktury znajdujcej siÆ w zrónicowanym stanie technicznym (bardzo dobrym – po modernizacji, przeciÆtnym – przed
modernizacj/rewitalizacj, zym – linia z zawieszonym ruchem), wybrano do testów 5 poligonów, scharakteryzowanych w tab. 4.
NiezbÆdnym warunkiem realizacji etapu III pracy Zaoenia Systemu Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur PKP PLK S.A. byo dostarczenie przez Zamawiajcego, tj. spókÆ PKP PLK S.A., kompletu danych dotyczcych odcinków
testowych. W praktyce dane te miay udostÆpniÂ wayciwe Zakady Linii Kolejowych, a mianowicie:
– dla linii nr 002: IZ Siedlce,
– dla linii nr 074: IZ Lublin,
– dla linii nr 244: IZ Gdynia,
– dla linii nr 245: IZ Bydgoszcz,
– dla linii nr 286: IZ Wabrzych.
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Tab. 4. Poligony testowe SWZI: parametry techniczno – eksploatacyjne i uzasadnienie wyboru

WystÆpujc o dane Instytut Kolejnictwa przygotowa odpowiedni zestaw tabel, który w formie elektronicznej (arkusz kalkulacyjny Excel) zosta rozesany
do poszczególnych IZ. Kady Zakad otrzyma dokadnie ten sam zestaw tabel,
dlatego test pozwoli sprawdziÂ nie tylko wyliczalnoyÂ i jakoyÂ wska|ników, lecz
umoliwi równie identyfikacjÆ zrónicowania w metodyce oraz dokadnoyci opisu infrastruktury miÆdzy wytypowanymi do testu Zakadami Linii Kolejowych.
Potrzebne do prawidowego przeprowadzenia testu dane miay objÂ:
– dane eksploatacyjne na temat linii kolejowych (prÆdkoyci, naciski, ograniczenia),
– dane dotyczce nawierzchni kolejowej (paszportyzacja, arkusze badania
technicznego rozjazdów, metryki przejazdowe),
– dane dotyczce podtorza (wskazanie sabych miejsc),
– dane dotyczce obiektów inynieryjnych (karty obiektów, wycigi z systemu
SMOK),
– dane dotyczce urzdzeÍ ochrony yrodowiska (szczególnie UOZ i ekranów).
W duym uogólnieniu naleaoby uznaÂ sposób wypenienia tabel przez Zakady Linii Kolejowych w zakresie infrastruktury drogowej za zadowalajcy, w niektórych przypadkach przekraczajcy nawet pierwotne oczekiwania, wynikajce
ze znanego stanu linii kolejowej (np. od lat nieczynnej linii nr 244 Morzeszczyn –
Gniew). WiÆkszoyÂ wanych informacji zostaa przekazana w sposób jasny i zgodny z zaoeniami, a wystÆpujce braki nie stworzyy problemów w kwestii wykonalnoyci testu, co najwyej nieco zawÆajc jego zakres.
Aby cokolwiek przybliyÂ charakter i wyniki testu, niej przedstawiono interpretacjÆ wyników dla trzech wska|ników, w tym najpierw dla opisanego wczeyniej
DVK:
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1) DostÆpnoyÂ prÆdkoyci konstrukcyjnej DVK. Idealne lub zblione do ideau rezultaty otrzymano dla linii nr 2, 74 i toru nr 3 linii nr 244, który jest
de facto torem stacyjnym stacji Morzeszczyn. Wynik 0% (co wynika z definicji) uzyskano dla toru nr 1 (szlak) nieczynnej linii nr 244. Z wyników
poyrednich najgorzej prezentuje siÆ linia nr 245, co bierze siÆ std, e na
caej jej dugoyci prÆdkoyÂ drogowa 60 km/h jest trochÆ nisza od prÆdkoyci konstrukcyjnej 80 km/h. W tym przypadku wska|nik DVK wyraa wiÆc
przybliony stosunek prÆdkoyci drogowej do prÆdkoyci konstrukcyjnej, pomniejszony nieco z uwagi na wystÆpujce w kilku miejscach dora|ne ograniczenia prÆdkoyci.
Wyniki dla wska|nika DVK przedstawiono w tab. 5. Kolory w tabeli sytuuj
wartoyÂ w okreylonym przedziale, to jest 0 – 50%, 50 – 100% i 100%. Na
obecnym etapie nie naley jednak nadawaÂ tym przedziaom ycisej funkcji
interpretacyjnej.
Tab. 5. DostÆpnoyÂ prÆdkoyci konstrukcyjnej DVK na odcinkach testowych SWZI

Naley zwróciÂ uwagÆ na fakt, e przy pomocy wska|nika DVK moemy
opisywaÂ nie tylko pojedyncze tory, lecz równie linie kolejowe, punkty
eksploatacyjne, a nawet obszary administracyjne sieci kolejowej PKP PLK
S.A., np. IZ i ISE.
2) StopieÍ degradacji podkadów Gp. Test wykaza due rónice degradacji
podkadów na testowanych odcinkach torów, przy czym za doyÂ dobry (niskie stany przeciÆtnego zuycia) mona uznaÂ jedynie stan podkadów na
zmodernizowanej linii nr 2. Znaczne wartoyci wska|nika dla pozostaych
linii wynikaj ze zbyt dugiego czasu eksploatacji podkadów w torze, co
w szczególnoyci odczuwalne jest dla podkadów sosnowych ze stosunkowo
niedugim domyylnym czasem eksploatacji (18–21 lat).
Wyniki dla wska|nika Gp przedstawiono w tab. 6. Kolory w tabeli sytuuj
wartoyÂ w okreylonym przedziale, to jest 0,0 – 0,6, 0,6 – 0,8 i 0,8 – 1,0.
W przeciwieÍstwie do wska|nika DVK, tym liczbom mona byoby przypisaÂ pewn funkcjÆ interpretacyjn, wynikajc z Warunków technicznych
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), wykazujc zalenoyÂ degradacji nawierzchni z rodzajem napraw.
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Tab. 6. StopieÍ degradacji podkadów Gp na odcinkach testowych SWZI

Podobnie, jak w przypadku wska|nika DVK, zastosowan w SWZI formuÆ
wska|nika stopnia degradacji Gp, bÆdcego yredni waon ze zbioru odcinków jednorodnych (np. toru kolejowego), mona zastosowaÂ równie do
opisu innych obiektów, np. caej linii kolejowej, punktu eksploatacyjnego,
a nawet obszaru administracyjnego, co jest pomocne przy wykonywaniu
rónorakich analiz porównawczych i statystyk.
3) Udzia stanu technicznego przejazdów kolejowych WSS. Wyniki dla
wska|nika WSS wskazuj na doyÂ znaczne zrónicowanie stanu technicznego
testowanych przejazdów kolejowych. Doskonale prezentuje siÆ on na linii
nr 2, natomiast na liniach nr 74 i 286 ogólny stan przejazdów oceniony
zosta w granicach od dobrego do dostatecznego. Na linii nr 245 pojawiaj
siÆ przejazdy ocenione negatywnie, natomiast skrajnie z ocenÆ stanu technicznego przejazdów kolejowych posiada nieczynna linia nr 244. Co wane,
otrzymane wyniki mona z czystym sumieniem uznaÂ za zgodne z rzeczywistoyci.
Wyniki dla wska|nika WSS zilustrowano na rys. 1.

Rys. 1. Udzia stanu technicznego przejazdów kolejowych WSS na odcinkach testowych SWZI

Analogicznie do poprzednio prezentowanych wska|ników, równie ten mona
odnieyÂ do rónych zbiorów obiektów (linia kolejowa, punkt eksploatacyjny, ob-
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szar administracji), co pozwala na jego szerokie zastosowanie pomimo trywialnej
wrÆcz konstrukcji.
Przeprowadzony test wska|ników pozwoli na sformuowanie wanego wniosku: jest konieczne odpowiednie doprecyzowanie kryteriów oceny stanu technicznego tych obszarów infrastruktury, których obecna ocena odbywa siÆ opisowo, na
zasadzie okreylenia stanu (np. dobry, dostateczny, zy). Wypracowanie takich kryteriów powinno wynikaÂ z doywiadczeÍ branowych, jak równie obserwacji, które
zostan poczynione ju na etapie dziaania SWZI, wypenionego docelow liczb
danych. Tym niemniej Instytut Kolejnictwa, wspópracujc yciyle z PKP PLK S.A.,
ju teraz zaproponowa wstÆpny ksztat kryteriów oceny opisowej infrastruktury
kolejowej, których przykady zaprezentowano w tab. 8 - 11. Naley zauwayÂ, e
dla rozjazdów jest to tylko element bardziej kompleksowej oceny.
Tab. 7. Rozszerzone kryteria oceny stanu technicznego rozjazdów kolejowych
Ocena

BD

4,0

DB

3,0

DST

2,0

ZàY

1,0

BZ

0,0

Opis kryterium degradacji rozjazdu
STAN BARDZO DOBRY
1) PoáoĪenie toru w planie i proﬁlu mieĞci siĊ w granicach tolerancji dla danego typu,
2) CzĊĞci rozjazdowe:
a) stalowe – bez widocznych wad i zuĪyü,
b) podrozjazdnice – bez stwierdzonych zuĪyü,
c) nie zachodzi potrzeba wykonania Īadnych prac remontowych,
3) PrĊdkoĞü jazdy taboru bez ograniczeĔ.
STAN DOBRY
1) PoáoĪenie toru w planie i proﬁlu mieĞci siĊ w granicach tolerancji dla danego typu,
2) CzĊĞci rozjazdowe:
a) stalowe – widoczne drobne Ğlady zuĪycia, ale w granicach tolerancji, potrzeba
wykonana drobnych prac regeneracyjnych (np. napawanie),
b) podrozjazdnice – uszkodzenia pojedynczych egzemplarzy, potrzeba wymiany do
10% doboru,
3) PrĊdkoĞü jazdy taboru bez ograniczeĔ.
STAN DOSTATECZNY
1) PoáoĪenie toru w planie i proﬁlu jest powodem m. in. nadmiernego zuĪywania siĊ
pojedynczych elementów rozjazdowych, potrzeba korekty poáoĪenia rozjazdu,
2) CzĊĞci rozjazdowe:
a) stalowe – widoczne Ğlady zuĪycia powodujące koniecznoĞü wymiany pojedynczych
elementów,
b) podrozjazdnice – do wymiany do 30% doboru,
3) PrĊdkoĞü jazdy taboru z ograniczeniem do czasu naprawy.
STAN ZàY
1) PoáoĪenie toru w planie i proﬁlu jest powodem m. in. nadmiernego zuĪywania siĊ czĊĞci
rozjazdowych, potrzeba naprawy poáoĪenia na caáej dáugoĞci rozjazdu,
2) CzĊĞci rozjazdowe:
a) stalowe – zuĪycie przekraczające granice tolerancji, koniecznoĞü wymiany caáoĞci,
b) podrozjazdnice – wymiana doboru podrozjazdnic,
3) Eksploatacja rozjazdu w stopniu ograniczonym tylko po kierunku zasadniczym, przy
minimalnej prĊdkoĞci taboru do czasu wymiany.
STAN BARDZO ZàY
1) PoáoĪenie toru w planie i proﬁlu jest powodem m. in. nadmiernego zuĪywania siĊ czĊĞci
rozjazdowych, potrzeba naprawy poáoĪenia na caáej dáugoĞci rozjazdu,
2) CzĊĞci rozjazdowe:
a) stalowe – zuĪycie przekraczające granice tolerancji, koniecznoĞü wymiany caáoĞci,
b) podrozjazdnice – wymiana doboru podrozjazdnic,
3) Jazda taboru zabroniona do czasu kompleksowej wymiany.
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Tab. 8. Rozszerzone kryteria oceny stanu technicznego zczek poczeÍ i przytwierdzeÍ
Ocena
DB

2,0

DST

1,0

ZàY

0,0

Opis stanu technicznego záączek poáączeĔ i przytwierdzeĔ
STAN DOBRY
Záączki nie wykazują wad i uszkodzeĔ lub liczba uszkodzonych záączek nie przekracza 10%
ogólnej liczby záączek na danym odcinku jednorodnym.
STAN DOSTATECZNY
Záączki wykazują nieliczne wady lub uszkodzenia, przy czym liczba uszkodzonych záączek
nie przekracza 30% ogólnej liczby záączek na danym odc. jednorodnym.
STAN ZàY
Záączki wykazują liczne wady lub uszkodzenia, wystĊpujące w iloĞci przekraczającej 30%
ogólnej liczby záączek na danym odcinku jednorodnym.

Tab. 9. Rozszerzone kryteria oceny stanu technicznego skrzyowaÍ/przejyÂ dla pieszych
Ocena
DB

2,0

DST

1,0

ZàY

0,0

Opis stanu technicznego skrzyĪowania/przejĞcia
STAN DOBRY
Nawierzchnia drogowa nie wymaga robót naprawczych poza
bieĪącą konserwacją.
STAN DOSTATECZNY
Nawierzchnia drogowa wymaga – poza robotami naprawczymi
wynikającymi z bieĪącej konserwacji – wymiany pojedynczych
elementów.
STAN ZàY
Nawierzchnia drogowa wymaga wymiany elementów na
powierzchni ponad 30% caáej powierzchni skrzyĪowania lub
przejĞcia dla pieszych w poziomie szyn.

Tab. 10. Rozszerzone kryteria oceny stanu technicznego budynków, budowli i innych obiektów
Ocena
DB

3,0

DST

2,0

ZàY

1,0

BZ

0,0

ZB

-

Opis stanu technicznego budynku, budowli lub innego obiektu kolejowego
STAN DOBRY
Obiekt nie wykazuje wad i uszkodzeĔ i jest zdatny do eksploatacji w peánym zakresie.
STAN DOSTATECZNY
Obiekt wykazuje nieliczne wady lub uszkodzenia, ale pozostaje zdatny do eksploatacji
w peánym zakresie.
STAN ZàY
Obiekt wykazuje liczne wady lub uszkodzenia, co powoduje koniecznoĞü wprowadzenia
ograniczeĔ w eksploatacji tego obiektu.
STAN BARDZO ZàY
Obiekt wykazuje liczne wady lub uszkodzenia, co powoduje koniecznoĞü wyáączenia obiektu
z eksploatacji.
STAN ZBĉDNY
Obiekt nieeksploatowany (z innych przyczyn niĪ techniczne), przeznaczony do likwidacji
i niepodlegający bieĪącej ocenie stanu technicznego. Obiekty w tym stanie nie są brane pod
uwagĊ przy ustalaniu Ğredniego stanu technicznego.

Korzyyci, które moe przynieyÂ SWZI
1) Poprawa jakoyci zarzdzania infrastruktur. Baza danych, prawidowo
wypeniona aktualnymi informacjami na temat stanu technicznego infrastruktury oraz wyposaona w zestaw wska|ników, pozwalajcy wielokryterialnie analizowaÂ stan infrastruktury, umoliwi zracjonalizowanie decyzji
inwestycyjnych oraz konsolidacjÆ – a tym samym redukcjÆ – kosztów utrzy-
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mania infrastruktury kolejowej. Newralgicznym elementem tego procesu
bÆdzie optymalizacja zarzdzania przegldami i naprawami.
2) Poprawa obiektywnoyci oceny stanu urzdzeÍ. Wykorzystanie nowych
wska|ników przyczyni siÆ do bardziej obiektywnego zdefiniowania stanu
technicznego elementów infrastruktury. Aktualnie ocenÆ kondycji technicznej infrastruktury w PKP PLK S.A. prowadzi siÆ gównie na podstawie
przepisów prawnych i instrukcji obowizujcych w spóce. Ocena ta jest
czÆsto subiektywna i zalena od osób prowadzcych tÆ ocenÆ. Opracowane
w ramach etapu II pracy zaoenia dla wska|ników stanu infrastruktury
pozwol na racjonaln kwalifikacjÆ urzdzeÍ do remontów i modernizacji.
Co wiÆcej, powstajcy system umoliwi weryfikacjÆ potrzeb remontowych,
a take weryfikacjÆ planu kosztów remontowych poszczególnych jednostek
spóki PKP PLK S.A., a tym samym moe przyczyniÂ siÆ do optymalizacji
kosztów ponoszonych na utrzymanie.
3) Wzrost jakoyci prognozowania zmian stanu infrastruktury w czasie.
Dusza eksploatacja SWZI, pod warunkiem biecej oraz rzetelnej aktualizacji danych, umoliwi identyfikacjÆ tendencji zmian stanu technicznego
infrastruktury, a tym samym umoliwi przewidywanie okreylonych trendów
zmian w przyszoyci i pozwoli podjÂ bd| to odpowiednie dziaania prewencyjne, bd| te racjonalnie zaplanowaÂ harmonogram robót kolejowych
w bardziej rozlegym horyzoncie czasowym. Rzetelna aktualizacja danych
pozwoli take na obiektywne wypracowanie i ewentualn zmianÆ czasookresów przewidywanej eksploatacji poszczególnych skadników infrastruktury,
a byÂ moe umoliwi te – w niektórych przypadkach – przejycie na okresy
ustalane dynamicznie. Wypracowanie lub korekta czasookresów przewidywanej eksploatacji poszczególnych skadników infrastruktury pozwoli na
miarodajne ich zastosowanie – wyduenie, gdy rzeczywisty stan techniczny umoliwia bezpieczne uytkowanie obiektów pomimo zaawansowanego okresu eksploatacji lub skracanie, gdy nasilaj siÆ symptomy moliwej
awarii, lecz z jakichy wzglÆdów korzystne jest nie wyczanie urzdzenia
z uytkowania. Mona w ten sposób wyduyÂ czasookresy amortyzacji.
4) Przyspieszenie obiegu informacji. Bardzo wanym mankamentem obecnego sposobu gromadzenia danych w spóce PKP PLK S.A. jest wyra|nie
zbyt dugi bieg informacji – zarówno w obrÆbie samej spóki, jak i na styku
z podmiotami wspópracujcymi. Posugiwanie siÆ danymi gromadzonymi
w formie papierowej, bd| w prostych arkuszach kalkulacyjnych Excel, czÆsto spowalnia pracÆ, prowadzc przy okazji do powstawania bÆdów i rozbienoyci (kilka wersji tego samego pliku). Wprowadzenie systemu korzystajcego z jednolitej centralnej bazy danych, umoliwi dostÆp do zgromadzonych tam informacji praktycznie „od rÆki”. Przykady wykorzystania:
• Realizacja inwestycji. Proces inwestycyjny, poczwszy od opracowywania koncepcji oraz studiów, na projektowaniu i wykonawstwie koÍczc,
wymaga staego oraz moliwie szybkiego dostÆpu do danych na temat
infrastruktury kolejowej. Obecnie uczestnicy takiego procesu czÆstokroÂ
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musz przeznaczyÂ duo czasu na skompletowanie potrzebnych danych
(np. paszportyzacji, kart obiektów, metryk przejazdowych, planów i profili linii itd.). Wdroenie SWZI moe dopomóc w bardzo atwym rozwizaniu tego problemu. Stworzenie w systemie profilowanych kont dla
Wykonawców, z ustalonym odpowiednim poziomem dostÆpu do danych
(ograniczonym do niezbÆdnych przy realizacji zamówienia okreylonego
typu), zagwarantuje im moliwoyÂ przystpienia do pracy praktycznie
od chwili podpisania umowy. Czas, który uda siÆ w ten sposób zyskaÂ –
powinien przeoyÂ siÆ na jakoyÂ merytoryczn pracy. Nie bÆdzie te ju
tumaczeÍ wykonawców, e nieterminowa realizacja przedmiotu zamówienia wynika z niedostarczenia przez PKP PLK S.A. dokumentacji.
• SprawozdawczoyÂ. W chwili obecnej opracowanie sprawozdaÍ rocznych na temat stanu infrastruktury kolejowej wymaga kolejnego przekazywania sobie danych z poziomu Sekcji na poziom Zakadu; nastÆpnie
do odpowiednich biur Centrali. Kosztuje to wiele czasu, wymaga kilkukrotnej weryfikacji, a i tak po drodze nieuniknione jest powstanie nieycisoyci. Wprowadzenie SWZI sprawi, e dane wprowadzone na poziomie
Sekcji zostan automatycznie zagregowane oraz przekazane na wysze
poziomy. Rola pracowników Zakadów oraz Biur moe ograniczyÂ siÆ
wówczas tylko do zweryfikowania otrzymanych danych (dzisiaj doyÂ czÆsto zmuszeni s oni do czenia kilkunastu tabel excelowskich, kadej
w innym formacie). Wedug zaoeÍ SWZI automatyzacji ulegnie te
proces tworzenia raportów, których rÆczna edycja jest uciliwa, a przy
tym czasochonna. ZaoszczÆdzony czas mona wykorzystaÂ na inne, korzystniejsze dla spóki PKP PLK S.A., zadania i cele.
• Sprzeda dostÆpu do infrastruktury. Zasoby danych zgromadzone
w SWZI mona z powodzeniem wykorzystaÂ take do stworzenia panelu dostÆpowego dla przewo|ników. Wszelkie informacje dotyczce
klasyfikacji linii oraz torów kolejowych, parametrów techniczno – eksploatacyjnych linii, ograniczeÍ prÆdkoyci oraz nacisków, ukadu geometrycznego i profilu podunego linii, wyposaenia punktów eksploatacyjnych bÆd umoliwiay im tak precyzyjne sformuowanie zamówienia,
jak i przemyylan gospodarkÆ taborow.
• Spotkania, konferencje, konsultacje. SWZI, gwarantujc dostÆp do
danych w trybie on-line, bÆdzie móg byÂ wykorzystywany do szybkiej
prezentacji okreylonych informacji na temat infrastruktury kolejowej
w dowolnym miejscu i czasie. Nie bÆdzie koniecznoyci przygotowywania
wydruków, zapisywania plików na noynikach danych i innych rozmaitych niedogodnoyci. To równie jest czas zaoszczÆdzony – czyli potencjalny zysk – a do tego ywietne wraenie marketingowe, prezentujce
PKP PLK S.A. jako firmÆ nowoczesn.
5) Inwentaryzacja infrastruktury. Odczuwalnym efektem wprowadzenia
SWZI bÆdzie ponowne szczegóowe zinwentaryzowanie infrastruktury PKP
PLK S.A.
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6) Wzrost jakoyci posiadanych informacji. Wprowadzenie SWZI bÆdzie
oznaczao nie tylko wzrost szybkoyci obrotu informacjami, ale równie –
a moe przede wszystkim – poprawÆ jakoyci danych. System w wiÆkszoyci
przypadków bÆdzie determinowa (wymusza) odpowiedni format danych
wprowadzanych do bazy, bÆdzie te posiada mechanizmy ograniczajce ryzyko wprowadzenia przez uytkowników bÆdnych lub sprzecznych informacji.
7) Zmniejszenie iloyci dokumentacji w formie papierowej. Wdroenie
SWZI powinno przeoyÂ siÆ na ograniczenie do niezbÆdnego minimum
prowadzenia dokumentacji w formie papierowej. Obecnie zajmuje ona
w pomieszczeniach PKP PLK S.A. bardzo duo miejsca, nierzadko przyczyniajc siÆ do powstawania chaosu w pracy. Palc spraw jest równie
kwestia archiwizacji danych. Szybkie odnalezienie potrzebnej informacji
archiwalnej w ryzach dokumentów nie jest moliwe. Archiwizacja danych
w postaci cyfrowej nie posiada tych mankamentów.

Wnioski z realizacji opracowania
1) Testowanie proponowanych wska|ników potwierdzio ich przydatnoyÂ
w procesie oceny stanu technicznego poszczególnych urzdzeÍ oraz elementów infrastruktury kolejowej. Szczególnie przydatne wydaj siÆ wska|niki
syntetyczne, umoliwiajce agregacjÆ stanów zestawów urzdzeÍ i elementów na rónych zbiorach tzw. odcinków jednorodnych, np. stopieÍ degradacji nawierzchni (szyn, podkadów, podsypki), czy te opracowany „w jego
duchu” stopieÍ degradacji podtorza.
2) Warunkiem uzyskiwania prawidowych wartoyci wska|ników jest kompletnoyÂ oraz odpowiednia szczegóowoyÂ zgromadzonych danych. Test wykaza, e obecnie takie dane nie zawsze s w peni dostÆpne (w kilku przypadkach trzeba naleao ograniczyÂ testy do jednego lub dwóch poligonów).
3) Kluczowym elementem wdroenia SWZI w PKP PLK S.A. powinno byÂ
gruntowne szkolenie jego uytkowników zarówno w zakresie obsugi oprogramowania, jak i specyfiki merytorycznej. Od sposobu podejycia uytkowników, ich sumiennoyci i odpowiedzialnoyci, zaley prawidowe dziaanie
systemu, bazujce tylko i wycznie na jakoyci wprowadzonych do niego
danych.
4) Wszystkie trzy etapy opracowania „Zaoenia Systemu Wspomagania
Zarzdzania Infrastruktur PKP PLK S.A.” wykazay korzyyci pynce
z wdroenia systemu. Owe korzyyci naley rozpatrywaÂ zarówno na polu
merytorycznym (wzrost jakoyci posiadanych informacji), jak i organizacyjnym (wzrost szybkoyci obrotu i dostÆpnoyci informacji). Nie mona mieÂ
wtpliwoyci, e wdroenie podobnego systemu jest ju wayciwie nie moliwoyci, a obowizkiem w firmie zarzdzajcej tak olbrzymi infrastruktur,
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jak narodowa sieÂ kolejowa. Przykady wielu korzyyci pyncych ze stosowania podobnych systemów u innych europejskich zarzdców infrastruktury, regularnie pojawiajce siÆ m. in. na konferencjach naukowych, ywiadcz
o tym, e systemy wspomagania decyzji to po prostu znak dzisiejszych czasów.
5) Dalsze prace nad SWZI powinny byÂ prowadzone z udziaem specjalistów
z PKP PLK S.A. oraz Instytutu Kolejnictwa. Wspópraca tyche specjalistów jest niezbÆdna zarówno na etapie opracowywania aplikacji, jak i etapie
jej pó|niejszego wdraania. Szczególnie istotne jest zaangaowanie w ten
proces specjalistów z Zakadów Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji,
którzy maj na co dzieÍ styk z najwiÆksz liczb szczegóowych danych,
a poza tym to oni bÆd je wprowadzaÂ do przyszego SWZI. Niektóre kwestie, poruszone w ramach opracowania, pozostaj otwarte. Proponowany
przez Instytut Kolejnictwa ksztat systemu jest pewnym stadium wyjyciowym, które mona nadal rozwijaÂ i ksztatowaÂ wedle zapotrzebowania Zamawiajcego.
Tekst artykuu oparto na opracowaniu pt. Zaoenia Systemu Wspomagania Zarzdzania Infrastruktur PKP PLK S.A., realizowanego przez Instytut Kolejnictwa dla PKP
PLK S.A.
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Streszczenie. Niniejszy artyku stanowi propozycjÆ wykorzystania potencjau przewozowego sabo i czÆyciowo wykorzystywanej linii kolejowej nr 285, czcej stacje Wrocaw Gówny
i kwidnica Przedmieycie. Jako uzupenienie tego poczenia na obszarze miasta kwidnicy naley
wskazaÂ krótk liniÆ nr 771 kwidnica Przedmieycie – kwidnica Miasto. Przedstawiono proponowany model wspópracy tramwaju i kolei, analizÆ potencjau przewozowego oraz kompatybilnoyci
technicznej.
Sowa kluczowe: tramwaj dwusystemowy, linia kolejowa nr 285, Wrocaw, kwidnica

WstÆp
Wraz z rozwojem masowej motoryzacji, spowodowanej przemianami ustrojowymi w Polsce pod koniec XX wieku, nastpio znaczne ograniczenie zarówno
zapotrzebowania, jak i oferty przewozów kolejowych, szczególnie widoczne w poczeniach lokalnych i regionalnych. Pogarszajcy siÆ stan linii, spowodowany niemal cakowitym wstrzymaniem inwestycji na okoo 15 lat, spowodowa znaczne
ograniczenie prÆdkoyci handlowych, stanowicych jeden podstawowych atutów
atrakcyjnoyci poczeÍ kolejowych. W odpowiedzi na gwatownie spadajc liczbÆ
pasaerów, w imiÆ rentownoyci poczeÍ liczba kursów zostaa znaczco ograniczona, wielokrotnie dochodzio te do cakowitego zawieszenia ruchu pasaerskiego.
Niedawno przeprowadzone przygotowania do inwentaryzacji Wrocawskiego
WÆza Kolejowego, wykonane czÆyciowo równie przez PolitechnikÆ Wrocawsk,
pozwoliy na szczegóowe zapoznanie siÆ z aktualnym stanem miÆdzy innymi linii kolejowych nr 285 i 771, czcych stacje Wrocaw Gówny i kwidnica Miasto.
Wskazane poczenie jest typowym przykadem linii „obumarej”, gdzie intensywny
ruch nie odbywa siÆ z powodu zego stanu infrastruktury, a gruntowny remont infrastruktury nie jest przeprowadzany ze wzglÆdu na permanentny brak yrodków oraz
spodziewan nisk stopÆ zwrotu inwestycji. Obecnie jedynym korzystajcym z tej linii jest kopalnia surowców skalnych, która kilka razy w tygodniu przewozi czÆyÂ wydobytych przez siebie kruszyw ze stacji Sobótka Zachodnia w kierunku Wrocawia.
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Analiza podobnych przypadków „straconych” dla pasaerskiego ruchu kolejowego poczeÍ w krajach Europy Zachodniej prowadzi do wniosku, e brak perspektyw dla intensywnego ruchu klasycznej kolei niekoniecznie musi owocowaÂ
zamkniÆciem danej linii. Jednym z podstawowych sposobów na przywrócenie na
danej trasie opacalnego dla pasaerów i przewo|ników form transportu szynowego jest udostÆpnienie szlaku pojazdom typu tramwajowego [1,2].

Analiza proponowanego modelu
Moliwe s rozmaite formy wspóistnienia pasaerskiego ruchu tramwajowego
i towarowego ruchu kolejowego na tym samym torze. Jako podstawowe modele
wspópracy mona wymieniÂ:
- przejÆcie linii kolejowej na wycznoyÂ ruchu tramwajowego, zawieszenie
ruchu towarowego, dopasowanie infrastruktury do potrzeb tramwaju,
- prowadzenie ruchu tramwajowego i kolejowego rozdzielonego w czasie (najczÆyciej przewozy pasaerskie w cigu dnia, przewozy towarowe w nocy),
- równoczesne prowadzenie ruchu tramwajowego i kolejowego, co wymaga
zastosowania specyficznego taboru tramwajowego o wielu cechach wspólnych z kolejowym.
Kady z wymienionych modeli pociga za sob rónice w ksztatowaniu infrastruktury, w szczególnoyci przytorowej. Rónice techniczne mog te wystÆpowaÂ
w miejscach poczenia torowisk tramwaju klasycznego z nowo przyczanymi
odcinkami. WstÆpna analiza moliwej struktury przyszego ruchu szynowego na
tej linii prowadzi do wniosku, e najbardziej uzasadnionym ekonomicznie rozwizaniem jest rozdzielenie pasaerskiego ruchu tramwajowego i towarowego ruchu
kolejowego w czasie. Poniej opisano wytyczne techniczne dla zaadaptowania linii
kolejowej nr 285 wedug zaoeÍ zgodnie z tym modelem.
Jedn z najistotniejszych decyzji do podjÆcia podczas konwersji linii kolejowej
na dostosowan do ruchu tramwajowego jest prawidowa identyfikacja moliwych
miejsc poczenia z istniejc sieci tramwajow. Przypadek linii 285 pozwala na
wybór jednej z kilku opcji, poniewa linia przebiega równolenikowo przez poudniowe dzielnice Wrocawia, zbliajc siÆ do trzech zakoÍczeÍ tras tramwajowych. Patrzc od zachodu, s to: pÆtla Klecina (planowana dugoyÂ poczenia
torowego – okoo 1100 m), pÆtla Park Poudniowy (okoo 990 m) oraz tymczasowe zakoÍczenie torów w ul. Bardzkiej (okoo 490 m). Biorc pod uwagÆ istotne uwarunkowania lokalne, wiele argumentów przemawia na korzyyÂ ostatniego
rozwizania. S to m.in.: moliwoyÂ powizania nowej trasy z lini Tramwaju Plus,
pozostawiona rezerwa terenu na przeduenie torów tramwajowych w kierunku
poudniowym (wtedy dugoyÂ poczeÍ torowych byaby znikoma ze wzglÆdu na
skrzyowanie linii 285 z now lini tramwajow) oraz obsuga komunikacyjna
poudniowych dzielnic lecych poza obrÆbem kolejowej obwodnicy towarowej,
obecnie pozbawionych dostÆpu do transportu szynowego.
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Rys.1. Poczenie linii 285 z pÆtl Klecina

Rys.2. Poczenie linii 285 z pÆtl
Park Poudniowy

Rys.3. Poczenie linii 285 z torowiskiem w ul. Bardzkiej
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Proponowane przystanki na obszarze Wrocawia, liczc od ul. Bardzkiej, to:
Terenowa (na razie pozostawienie rezerwy terenowej, przystanek do zbudowania
w drugim etapie), Grota – Roweckiego, Orawska (II etap), OtaszyÍska, Partynice, Kobierzycka. Proponowane przystanki poza obszarem Wrocawia obejmuj: Bielany Dwa kwiaty, Bielany Kolejowa, Bielany Wiosenna, Domasaw,
Kobierzyce, Wierzbice Wrocawskie, Pustków urawski, Olbrachtowice, Rogów
Sobócki Dworcowa, Rogów Sobócki Boczna, Sobótka, Sobótka Zmorskiego,
Strzelce, Szczepanów i Marcinowice, jak na rys. 4. Rozmieszczenie przystanków
w rejonie kwidnicy pokazane jest na rys. 5. Zakada ono obsugÆ nastÆpujcych
miejsc: Pszenno Dziakowa, Pszenno Kwiatowa, kwidnica Kopernika, kwidnica
Westerplatte (z pooeniem przystanku miÆdzy ul. Westerplatte i Bystrzyck
zamiast do stacji kwidnica Przedmieycie), kwidnica klska, kwidnica Rycerska
i kwidnica Miasto.

Rys. 4. Rozmieszczenie proponowanych przystanków na linii 285

Racjonalne i oszczÆdne rozmieszczenie 22 przystanków na dugoyci okoo
50 km oznacza, e ze wzglÆdu na bardzo regularne i doyÂ gÆste wystÆpowanie
osad ludzkich punkty obsugi podrónych usytuowane s yrednio co 2,3 km. Taka
gÆstoyÂ sieci osadniczej, w poczeniu z moliwoyci przejÆcia linii na wycznoyÂ
w ruchu pasaerskim, brakiem istniejcego korytarza transportu zbiorowego i brakiem perspektywy na inne dobre poczenie kolejowe kwidnicy z Wrocawiem,
moliwoyÂ obsugi popularnego celu wycieczek, jakim jest Sobótka, skadaj siÆ
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na niezaprzeczalne walory tego poczenia waynie w formule tramwaju dwusystemowego.

Rys. 5. Rozmieszczenie przystanków na liniach 285 i 771 w rejonie kwidnicy

Po stronie kosztów, zakadajc dla równego rachunku, e liniÆ 285 naley wyremontowaÂ na dugoyci 60 km oraz e 30% szyn, podkadów i podsypki nadaje
siÆ do ponownego uycia, otrzymuje siÆ nastÆpujce wartoyci:
- 10 mln z roboty rozbiórkowe torowe,
- 3 mln roboty rozbiórkowe rozjazdów, peronów, pozostaej kolidujcej infrastruktury,
- 15 mln budowa toru z materiaów starouytecznych,
- 55 mln budowa toru z materiaów nowych,
- 6 mln budowa rozjazdów,
- 2,5 mln budowa peronów jednostronnych,
- 45 mln elektryfikacja.
Razem z powyszego wyliczenia otrzymuje siÆ sumÆ niecaych 140 mln z. Do
tego naley doliczyÂ koszt remontu obiektów inynierskich, budowy podstacji
trakcyjnych wraz z zasilaniem i – w rónym zakresie - remont 3 przejazdów na
drogach krajowych i ok. 20 na wojewódzkich i powiatowych. Na korzyyÂ tramwaju dwusystemowego naley zaliczyÂ mniejsze naciski osiowe (nisza wymagana
noynoyÂ remontowanych obiektów), krótsze perony, mniejsze wymagania w zakresie zabezpieczenia przejazdów oraz prostsz sieÂ trakcyjn. Biorc pod uwagÆ
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pojawiajce siÆ ostatnio informacje, gdzie koszt modernizacji tego szlaku szacowany jest na 240 do 480 mln, naley przyjÂ, e dla potrzeb tramwaju nakady na
remont oscylowayby w pobliu dolnej granicy tych szacunków.
Poniej zestawiono orientacyjne rozmieszczenie odlegoyci pomiÆdzy planowanymi przystankami oraz sugerowane czasy przejazdu. PrzyjÆto nastÆpujce dane
wejyciowe:
- prÆdkoyÂ na odcinkach szlakowych – 80 km/h,
- przyspieszenie tramwaju – 1,1 m/s2,
- opó|nienie hamowania – 1,1 m/s2,
- dopuszczalne przyspieszenie boczne – 0,6 m/s2.
Rozplanowano dwa warianty przejazdu. Pierwszy z nich zakada postoje trwajce 20 sekund na kadym przystanku. Zaoenie takie jest uprawnione z tego
wzglÆdu, e w rzeczywistoyci tramwaj mógby pomijaÂ poszczególne przystanki
(przy zaoeniu, e wszystkie maj status „na danie”), a na niektórych zatrzymywaÂ siÆ nieco duej. Drugi wariant zakada przejazd pospieszny pomiÆdzy przystankami kwidnica Miasto i Wrocaw Terenowa z zatrzymaniami poyrednimi jedynie w Sobótce i na Bielanach. Poza odcinkami hamowania i rozpÆdzania w pobliu
przystanków, zaoono wystÆpowanie jedynie kilku ograniczeÍ prÆdkoyci, wynikajcych z geometrii trasy. Przy odpowiednich nakadach podczas modernizacji linii
mona te ograniczenia znieyÂ poprzez poprawÆ geometrii szlaku, polegajc na
zwiÆkszeniu promieni uków poziomych. Miejsca te zestawiono w tabeli 1. Kilometra nowo rozmieszczanych przystanków i uków o maych promieniach zosta
naniesiony jedynie orientacyjnie.
Tab. 1. Miejsca ograniczenia prÆdkoyci wynikajce z geometrii toru
Lp.
1
2
3
4
5
6

Opis lokalizacji
Przed przystankiem Wrocáaw Kobierzycka
Za przystankiem Kobierzyce
Za przystankiem Olbrachtowice
àuki odwrotne przed i za przystankiem Sobótka
800 m przed przystankiem Strzelce
àuki odwrotne w Pszennie

PromieĔ [m]
325
370
350
260
320
290

PrĊdkoĞü [km/h]
60
60
60
50
60
55

Tab. 2. Rozmieszenie projektowanych przystanków i czasy przejazdu pomiÆdzy nimi
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa przystanku
Terenowa
Grota - Roweckiego
Orawska
OátaszyĔska
Partynice
Kobierzycka
Bielany Dwa ĝwiaty
Bielany Kolejowa
Bielany Wiosenna
Domasáaw
Kobierzyce

OdlegáoĞü od poprzedniego [km]
x
0,86
0,63
1,02
0,97
0,78
1,79
0,57
0,79
2,71
4,47

Czas [s]
x
66,74
52,95
66,10
63,85
61,95
100,76
49,35
62,55
142,16
221,37
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Wierzbice
Pustków
Olbrachtowice
Rogów Dworcowa
Rogów Boczna
Sobótka
Sobótka Zmorskiego
Strzelce
Szczepanów
Marcinowice
Pszenno Dziaákowa
Pszenno Kwiatowa
ĝwidnica Kopernika
ĝwidnica Westerplatte
ĝwidnica ĝląska
ĝwidnica Rycerska
ĝwidnica Miasto
SUMA

2,37
2,41
2,50
5,66
1,36
2,40
2,94
3,20
2,97
3,62
3,82
1,49
1,66
1,28
1,03
0,46
0,76
54,52

129,47
128,66
132,71
276,03
81,41
128,21
163,64
174,54
153,86
183,12
203,68
111,40
94,91
91,94
76,94
42,75
60,75
3122

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, cakowity czas jazdy na odcinkach miÆdzyprzystankowych moe w optymalnych warunkach wynosiÂ 3122
sekundy, czyli 52 minuty. Dodajc do tego czas obsugi pasaerów na przystankach
wynoszcy 26 x 0,33 min, otrzymujemy cakowity czas przejazdu równy niecae
61 minut. Naley pamiÆtaÂ, e jest to wartoyÂ bez adnych koniecznych rezerw
czasowych.
Dla przejazdu ekspresowego, obejmujcego tylko przystanki Wrocaw Terenowa, Bielany Dwa kwiaty, SobótkÆ i kwidnicÆ Miasto, udao siÆ uzyskaÂ jeszcze
bardziej korzystne czasy przejazdu, które zestawiono w tabeli 3.
Tab. 3. Rozmieszenie projektowanych przystanków i czasy przejazdu pomiÆdzy nimi
Lp.
Nazwa przystanku
1 Terenowa – Bielany Dwa ĝwiaty
2 Bielany Dwa ĝwiaty – Sobótka
3 Sobótka – ĝwidnica Miasto
SUMA

DáugoĞü odcinka [km]
6,05
25,23
23,24
54,52

Czas [s]
298
1175
1167
2640

Do uzyskanego czasu wynoszcego 2640 sekundy, czyli 44 minuty naley dodaÂ jeszcze dwa postoje trwajce minutÆ (razem 46 minut) oraz rezerwy czasowe.
Otrzymane wyniki dowodz, e w przejazdach tramwajowych czcych kwidnicÆ
i Wrocaw moliwe jest uzyskanie korzystnych czasów jazdy, wynoszcych niecae
70 minut dla kursów zwykych i okoo 50 minut dla przyspieszonych. Oznacza
to osiganie bardzo wysokich prÆdkoyci handlowych, wynoszcych 46 km/h dla
przejazdów zwykych i 65 km/h dla ekspresowych. Popularny cel wycieczek w dni
wolne, jakim jest Sobótka, moe zostaÂ osigniÆty z poudniowych dzielnic Wrocawia w czasie nieprzekraczajcym 30 minut. Wyniki te moliwe s do osigniÆcia
przy zastosowaniu zwykego taboru tramwajowego – dane do obliczeÍ wziÆto dla
modelu Bombardier Flexity Classic dla Kassel o Vmax = 80 km/h. Uruchomienie
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przewozów taborem osigajcym wysze prÆdkoyci, takim jak Stadler Tango dla
Rhônexpress, którego prÆdkoyÂ maksymalna wynosi 100 km/h, przyczynioby siÆ
do dalszego skrócenia czasów przejazdu. Naley zwróciÂ uwagÆ, e osigniÆcie takich wyników szynobusami byoby trudne, o ile w ogóle moliwe – kluczowym
parametrem jest tu wysokie przyspieszenie oferowane przez tramwaje. Osobnymi
kwestiami pozostaje wayciwe rozmieszczenie mijanek dla zapewnienia wayciwej
czÆstotliwoyci poczeÍ oraz zakres modernizacji linii 285, co ma podstawowe znaczenie dla rozwijanych prÆdkoyci oraz bezpieczeÍstwa i komfortu przejazdów.

Techniczne aspekty wspódzielenia linii
Analizujc poszczególne parametry budowli i taboru kolejowego i tramwajowego, naley dojyÂ do wniosku, e s one w wielu miejscach wymiarowo niekompatybilne. Dlatego przy zaoeniu, e ruch towarowy bÆdzie rozdzielony od pasaerskiego w czasie i bÆdzie odbywa siÆ na dotychczasowym odcinku, tj. od stacji
Sobótka Zachodnia do Wrocawia, naley przyjÂ dwa standardy techniczne dla
urzdzeÍ i przystanków na dwóch wyodrÆbnionych w ten sposób odcinkach trasy.
Punktem wyjycia dla dalszych rozwaaÍ powinno byÂ zaoenie technicznej
kompatybilnoyci nowego tramwaju z dotychczasow infrastruktur na terenie
Wrocawia. Ustala to szerokoyÂ puda pojazdu na 2,40 m na wysokoyci krawÆdzi
peronowej oraz profil obrÆczy koa. W zwizku z powyszym, odcinek kwidnica –
Sobótka Zachodnia naley wyposayÂ w infrastrukturÆ torow i perony analogiczne do wrocawskich tramwajowych. Majc na uwadze perspektywÆ uytkowania
wozów niskopodogowych, naley zadbaÂ o odpowiednie przyblienie krawÆdzi
peronowej do osi toru oraz wyniesienie ponad gówkÆ szyny, co uatwi wymianÆ
pasaerów oraz umoliwi samodzielne podróowanie osobom niepenosprawnym.
Odpowiedni wymiar szczeliny pionowej i poziomej pomiÆdzy peronem i wejyciem
do pojazdu pokazano na rys. 6.

Rys.6. WielkoyÂ zalecanej (biay obszar) i dopuszczalnej (szare pola) szczeliny pomiÆdzy krawÆdzi
taboru (linia T-T) oraz peronu (linia P-P), wymiary w cm
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Parametrem nadrzÆdnym, wspólnym dla wszystkich peronów kolejowych
i tramwajowych pozostaj ich wymiary w planie. Minimalna dugoyÂ wynosi 36 m
dla wozów o dugoyci 35 m, odpowiednio 75 m dla przystanków podwójnych.
Minimalna szerokoyÂ to 3,50 m, z uwzglÆdnieniem szerokoyci pasa bezpieczeÍstwa. Tramwaje dwusystemowe mog byÂ przyjmowane przy wszystkich peronach
o wymiarach wiÆkszych, ni wymienione. Perony mog równie czyÂ moliwoyÂ
dogodnego przyjmowania pojazdów tramwajowych i kolejowych, dziÆki zastosowaniu rónych ich szerokoyci i wysokoyci w jednej krawÆdzi oraz poczeniu niszej
i wyszej czÆyci odpowiedni ramp. Innym parametrem, majcym bezpoyredni
wpyw na bezpieczeÍstwo pasaerów w obrÆbie peronów, jest powszechna w starszych, a rzadka w nowych tramwajach niedogodnoyÂ, polegajca na sytuowaniu
pierwszych i ostatnich drzwi na skosach puda. Powoduje to powstawanie niebezpiecznej szczeliny, którego to zagroenia mona atwo uniknÂ dziÆki doborowi odpowiedniego modelu tramwaju, niekoniecznie kosztem mniejszej liczby czy
cznej szerokoyci drzwi.
Sposobem na niezakócone prowadzenie ruchu kolejowego w trakcji spalinowej
przy jednoczesnej obsudze wozów tramwajowych o szerokoyci puda 2,40 m lub
wiÆkszej jest zastosowanie splotów torowych w rejonie przystanków. Rozwizanie
to jest jednakowo atwe i skuteczne na liniach dwutorowych (sploty czteroszynowe), jak i na liniach jednotorowych (sploty szeycioszynowe lub dwa czteroszynowe). OdsuniÆcie krawÆdzi peronu (o wysokoyci jak na sieci tramwajowej, z penym
dostosowaniem do wysokoyci wejycia w poje|dzie) od osi toru kolejowego pozwala
na kursowanie tramwajów ze standardow szerokoyci obrÆczy, poniewa w takim
ukadzie torowym nie wystÆpuj krzyownice. Naley pamiÆtaÂ, e zastosowanie
tego rodzaju konstrukcji nie zastÆpuje mijanki, co jest szczególnie istotne przy
konstruowaniu rozkadu jazdy dla linii jednotorowej. Konstruowanie mijanek dostosowanych do rónych szerokoyci obrÆczy w pojazdach wymaga jednak stosowania rozjazdów o ruchomych dziobach krzyownicy.
Naciski osiowe wywierane przez pojazdy typu tramwajowego s o okoo poowÆ nisze, ni w przypadku pojazdów kolejowych. Nie ma wiÆc potrzeby wzmacniania konstrukcji podtorza ani nawierzchni na odcinku wspólnym, natomiast na
trasie wycznie tramwajowej mona zastosowaÂ mniej restrykcyjne kryteria projektowe i wykonawcze podczas remontu, co niewtpliwie przyczyni siÆ do obnienia kosztów caego procesu inwestycyjnego.
Nieco wiÆcej uwagi, ze wzglÆdu na brak istniejcych w kraju przykadów, bÆdzie wymagao dopasowanie systemu sterowania ruchem do obsugi nietypowych
pojazdów. Naley zaoyÂ, e tramwaje zostan wyposaone na pudle i wewntrz
kabiny motorniczego w zestaw urzdzeÍ d|wiÆkowych i ywietlnych mogcych
podawaÂ wymagane przepisami kolejowymi sygnay. W ramach testów systemu
bÆdzie równie naleao skontrolowaÂ kompatybilnoyÂ elektromagnetyczn pojazdów i urzdzeÍ torowych [4].
WytrzymaoyÂ poduna tramwaju dwusystemowego dostosowanego do ruchu
po linii 285 nie musi odbiegaÂ od typowych wartoyci stosowanych dziy w konstrukcji wozów tramwajowych. Brak koniecznoyci zwiÆkszenia wytrzymaoyci po-
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dunej bierze siÆ z planowanego rozdzielenia w czasie ruchu tramwajowego i kolejowego. DziÆki takiemu rozwizaniu mona utrzymaÂ mniejsze naciski osiowe,
ni ma to miejsce w przypadku pojazdów dostosowanych do jednoczesnego ruchu
z taborem kolejowym, jak w Karlsruhe [5, 6].
Ze wzglÆdu na istnienie odcinka wspólnego dla ruchu tramwajowego i kolejowego konieczne jest przeanalizowanie profilu obrÆczy koa przewidzianego do
zastosowania w tramwajach. Obecnie wydaje siÆ, e rozwizaniem mniej kosztownym bÆdzie przebudowanie wybranych rozjazdów na konstrukcje wyposaone
w ruchome krzyownice, ni zastosowanie innego ni obowizujcy na sieci miejskiej profilu koa. Zaploty torów proponowane do zastosowania w rejonie przystanków nie musz byÂ wyposaane w krzyownice, poniewa skadaj siÆ tylko
z kompletów odpowiadajcych sobie iglic, dlatego to rozwizanie godzce róne
gabaryty skrajni i profile kó peni podwójn rolÆ [7].
Zasilanie pojazdów dwusystemowych moe przyjÂ w przypadku analizowanej
trasy dwa standardy. Pierwszy z nich stosuje siÆ przy przejÆciu linii kolejowej na
wycznoyÂ lub przy prowadzeniu ruchu mieszanego kolejowego i tramwajowego
po linii niezelektryfikowanej napiÆciem kolejowym. W takiej sytuacji najkorzystniejsz opcj jest elektryfikacja linii napiÆciem tramwajowym 600 V DC. WysokoyÂ zawieszenia przewodu pozwala na zmieszczenie kolejowej skrajni taboru,
wiÆc rozwizanie to nie rodzi adnych komplikacji dla dotychczasowego ruchu
kolejowego. Drugi sposób, moliwy do zastosowania na liniach kolejowych niezelektryfikowanych, to zastosowanie taboru hybrydowego o napÆdzie elektryczno
– dieslowskim przystosowanym do napiÆcia 600 V. Taki pojazd na obszarze miasta
porusza siÆ pod sieci trakcyjn tramwajow, natomiast na linii kolejowej korzysta
z zasilania silnikiem spalinowym. Ze wzglÆdu na przewidywan du czÆstotliwoyÂ
ruchu tramwajowego oraz brak wskazaÍ dla elektryfikacji w standardzie kolejowym, korzystniejsza wydaje siÆ opcja pierwsza.
Istotn kwesti eksploatacyjn jest dopuszczalna tolerancja poszerzenia w torze
zuytym. Analiza przepisów kolejowych i tramwajowych dowodzi, e przy stosowaniu obrÆczy kó tramwajowych o dotychczasowej szerokoyci nie jest moliwe
bezpieczne prowadzenie ruchu na torze z szyn zuytych mniej, ni pozwalaj na to
przepisy kolejowe. Naley przeprowadziÂ odrÆbne, szczegóowe analizy w tej kwestii, ale wstÆpnie mona zaoyÂ, e bezpieczeÍstwo ruchu bÆdzie zapewnione przy
ograniczeniu poszerzenia rozstawu toru do wartoyci nie wiÆkszej ni 1475 mm.
Zgodnie z przepisami [3], maksymalne pochylenie podune linii kolejowych
wynosi 20‰. Jest to wartoyÂ analogiczna do tej, jak podaj przepisy [6] jako
maksymaln dopuszczaln dla pocigów trójwagonowych. Nowoczesne wozy niskopodogowe traktowane s jako jeden wagon, dlatego dopuszczalne pochylenie
podune dla nich wynosi 50‰. Zaomy niwelety agodzone s za pomoc uków
pionowych. WartoyÂ maksymalna przechyki jest taka sama dla torów kolejowych
i tramwajowych normalnej szerokoyci i wynosi 150 mm. Dlatego te uksztatowanie profilu podunego i poprzecznego linii kolejowych nie stanowi problemu ani
dla obecnych wozów tramwajowych, ani dla istniejcych konstrukcji tramwajów
dwusystemowych [8].
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W celu stworzenia spójnego systemu transportowego, odbieranego przez pasaerów, jako jednolita, powizana wzajemnie caoyÂ, konieczne jest wytworzenie
standardowego wizerunku, wygldu i zakresu wyposaenia przystanków kolejowych i tramwajowych. Propozycja standaryzacji przystanków kolejowych przeznaczonych do obsugi tramwajów dwusystemowych obejmuje:
- system informacji pasaerskiej,
- system sprzeday biletowej,
- dostÆp dla osób niepenosprawnych,
- liczbÆ miejsc siedzcych na przystanku/stacji,
- propozycje organizacji przesiadek z pocigów do komunikacji iejskiej oraz
systemów Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride oraz taxi,
- system bezpieczeÍstwa, w tym monitoringu,
- estetykÆ przystanków i ich funkcjonalnoyÂ.
Wskazanie konkretnego standardu obsugi podrónych zaley przede wszystkim od przewidywanej ich liczby. Wpyw na to maj równie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz sposoby obecnego i docelowego wykorzystania istniejcych budynków dworcowych, budynków i budowli pomocniczych, jak
równie placu przeddworcowego. Uznano, e wskazanie szczegóowego zakresu
wyposaenia przystanków powinno odbywaÂ siÆ w porozumieniu z obsugiwanymi gminami lub innymi odpowiedzialnymi za transport jednostkami samorzdu
terytorialnego.
Sugerowany dla niemal wszystkich przystanków na trasie standard powinien
obejmowaÂ nie gorsze wyposaenie ni: aktualn informacjÆ pasaersk w formie
drukowanych obwieszczeÍ i rozkadów, na wybranych przystankach o wiÆkszej
frekwencji informacjÆ dynamiczn wizualn i/lub d|wiÆkow; automat biletowy,
chocia równowane jest te nawizanie do dzisiejszego standardu obowizujcego
w tramwajach wrocawskich i umieszczenie automatów biletowych we wszystkich
pojazdach; zachowanie penej dostÆpnoyci do wszystkich elementów wyposaenia
przystanku i do pojazdów dla osób niepenosprawnych podróujcych samodzielnie; odpowiednie do planowanej liczby pasaerów zadaszenie, choÂby w formie
znanej z dzisiejszych przystanków tramwajowych wiat; odpowiednia do lokalnego
zapotrzebowania liczba miejsc parkingowych dla rowerów i samochodów [9].

Podsumowanie
Analiza przykadów z Europy Zachodniej dowodzi, e w wielu sytuacjach,
gdzie nie jest opacalne prowadzenie ruchu kolejowego, racjonalne i zasadne jest
prowadzenie pasaerskiego ruchu tramwajowego. Dugofalowa eksploatacja takiego rozwizania, o atrakcyjnych parametrach przewozowych, czyli odpowiednio gÆstym takcie i wysokiej prÆdkoyci handlowej, jest w stanie przy racjonalnie
skonstruowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego doprowadziÂ do urbanizacji lub reurbanizacji terenów przylegych do przystanków
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zorganizowanych wzdu dawnej linii kolejowej. Na korzyyÂ poczenia kwidnicy
z Wrocawiem za pomoc istniejcego korytarza transportu szynowego przemawiaj nastÆpujce argumenty:
- kwidnica jako jedyny duy oyrodek miejski metropolii wrocawskiej nie posiada istniejcego ani projektowanego dogodnego poczenia kolejowego
z Wrocawiem, nie istnieje wiÆc bezpoyrednia konkurencja ze strony innych
form transportu szynowego, natomiast transport autobusowy napotyka na
trudnoyci ruchowe na odcinku wÆze BielaÍski – centrum miasta;
- Moliwoyci techniczne zdecydowanie przemawiaj za wprowadzeniem na
odcinku kwidnica – Sobótka Zachodnia standardu tramwajowego (skrajni, peronów, trakcji), natomiast na odcinku Wrocaw – Sobótka Zachodnia
postuluje siÆ prowadzenie ruchu rozdzielonego w czasie z dostosowaniem
przystanków i infrastruktury torowej do rónych skrajni;
- Uruchomienie przewozów na tej trasie, przyczonej do sieci torowisk miejskich przez ul. Bardzk, zapewnioby obsugÆ komunikacyjn caego poudnia Wrocawia wzdu kolejowej obwodnicy towarowej. Dzielnice te rozwijaj siÆ obecnie bardzo dynamicznie, nie posiadaj jednak perspektyw na
dogodne poczenie komunikacyjne z centrum miasta ze wzglÆdu na ma
liczbÆ istniejcych i brak planowanych nowych przebiÂ pod nasypem kolejowej obwodnicy towarowej. Wprowadzenie nowego yrodka transportu w silny korytarz transportowy, jakim jest wydzielone torowisko z priorytetem
w sygnalizacji ywietlnej dedykowane projektowi Tramwaju Plus, przyczynioby siÆ do lepszego wykorzystania tego cigu oraz zapewnio tramwajom
dwusystemowym korzystny czas przejazdu, punktualnoyÂ i niezawodnoyÂ.
Ze wzglÆdu na brak precedensu i jednoznacznych przepisów naley spodziewaÂ
siÆ licznych problemów i dugotrwaych procedur podczas procesu legislacyjnego
i homologacyjnego. Pomimo wymienionych niedogodnoyci, przeprowadzenie tego
projektu wydaje siÆ ze wszech miar korzystne, zarówno dla mieszkaÍców miejscowoyci pooonych na trasie, jak i struktury ruchu w dojazdach do Wrocawia. Moe
równie staÂ siÆ prototypem analogicznych rozwizaÍ wykorzystujcych porzucone korytarze kolejowe na terenie caego kraju.
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Streszczenie. Artyku opisuje pewne ograniczenia zwizane z powszechnie stosowan
w Polsce pósamoczynn blokad liniow typu Eap, dotyczce problemu kontroli zajÆtoyci toru szlakowego i kontroli ywiecenia ywiata semafora wjazdowego. Zaproponowano usprawnienia.
Sowa kluczowe: sterowanie ruchem kolejowym, blokada pósamoczynna

1. Wprowadzenie
Artyku przedstawia niektóre z ograniczeÍ zwizanych z zapewnieniem bezpieczeÍstwa ruchu pocigów w przypadku blokad pósamoczynnych typu Eap i wskazuje propozycje moliwoyci ich rozwizania. Zaprezentowane przypadki odnosz
siÆ do technicznych ograniczeÍ urzdzeÍ sterowania ruchem kolejowym (srk) stosowanych w Polsce.
Blokady pósamoczynne Eap [2, 3] s w chwili obecnej produkowane przez kilku producentów. Ich dziaanie mona analizowaÂ z dwóch punktów widzenia. Po
pierwsze s urzdzeniami majcymi speniÂ okreylone funkcje bezpiecznoyciowe,
tj. tak jak w przypadku urzdzeÍ stacyjnych maj uniemoliwiÂ wjazd pocigu na
zajÆty tor, wykluczyÂ jednoczesne wjazdy z przeciwnych kierunków na ten sam tor
itd. Z drugiej strony s narzÆdziem wspomagajcym porozumiewanie siÆ dwóch
dyurnych, gdzie jeden daje pozwolenia na wyjazd pocigu, a drugi informuje
o niezajÆtoyci szlaku.
Blokady Eap s proste w konstrukcji i dziaaniu, wymagaj jedynie
dwuprzewodowej linii czcej posterunki na koÍcach szlaku, ale maj pewne
ograniczenia techniczne, które zostan omówione w tym artykule. Dotyczy to
kontrolowania zajÆtoyci szlaku i kontrolowania ywiecenia ywiata zabraniajcego
jazdy (czerwonego) na semaforze wjazdowym.
1

Wkáad procentowy poszczególnych autorów: Karolak J. 75%, Grochowski K. 25%.
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2. Problem zajÆtoyci szlaku
W blokadzie pósamoczynnej Eap standardowo nie wykorzystuje siÆ ukadowej (urzdzeniowej) kontroli zajÆtoyci torów szlakowych. ZajÆtoyÂ szlaku jest
stwierdzana automatycznie wraz z wyjazdem pocigu ze stacji, a konkretniej jest
stwierdzana przez odwzbudzenie przeka|nika sygnaowego. Jest to dogodniejsze
ni w przypadku blokady elektromechanicznej, gdzie potwierdzenie zajÆcia szlaku
przez wyjedajcy pocig wymaga obsugi urzdzeÍ przez dyurnego.
Zwolnienie szlaku (odstÆpu) wymaga potwierdzenia przez dyurnego, poprzedzonego kontrolowanym automatycznie wjazdem pocigu na posterunek (zadziaanie przeka|ników W i Z), oraz stwierdzeniem wjazdu z sygnaami koÍca pocigu, a w przypadku zastosowania odrÆbnego posterunku Stwierdzania KoÍca
Pocigu – obsugi urzdzeÍ SKP przez uprawnionego do tego pracownika.
Pozwolenie na wyprawienie pocigu jest tosame z zasileniem linii transmisyjnej prdem staym od strony stacji dajcej to pozwolenie. Prd stay powoduje
zasilenie odpowiednich przeka|ników w zestawie blokady na posterunku majcym
wyprawiÂ pocig na szlak. Wyprawieniu pocigu na szlak towarzyszy nastÆpujca
sekwencja dziaania zestawu. Podanie na semaforze wyjazdowym sygnau zezwalajcego wymaga wzbudzenia przeka|nika Pwl. Przeka|nik ten jest wzbudzony
prdem staym z linii transmisyjnej blokady. Podanie sygnau zezwalajcego powoduje, e wzbudzi siÆ przeka|nik pS. Przeka|nik ten zwiera swoim zestykiem
obwód liniowy blokady. Zwarcie linii powoduje, e przeka|nik Pwl odwzbudza siÆ
(dziÆki temu niemoliwe jest dwukrotne wykorzystanie danego pozwolenia). Przeka|nik sygnaowy jest wzbudzony i jego wasny zestyk bocznikuje zestyk przeka|nika Pwl, dziÆki czemu semafor wyywietla sygna zezwalajcy niezalenie od stanu
przeka|nika Pwl. Wjazd pocigu za semafor spowoduje odwzbudzenie przeka|nika sygnaowego S. Wraz z nim odwzbudza siÆ przeka|nik pS i linia transmisyjna
jest rozwierana. Rozwarcie linii jest tosame z zajÆciem szlaku przez pocig.
Dziaanie blokady nie uniemoliwia wyprawienia pocigu na rozkaz bd| na
sygna zastÆpczy z przeciwnego kierunku ni ustawiony. Do takiej sytuacji moe
dojyÂ w wyniku nieprawidowego prowadzenia ruchu przez dyurnych. Wjazd pocigu na szlak od strony posterunku dajcego pozwolenie nie moe zostaÂ wykryty
przez blokadÆ. Taka sytuacja nie wpywa na jej stan, gdy blokada nie kontroluje
podania sygnau zastÆpczego na semaforach wyjazdowych ani tego, czy z posterunku dajcego pozwolenie nie wyjeda na tor szlakowy pocig.
W przypadku blokady zainstalowanej na posterunku wyposaonym w urzdzenia ukadowej kontroli zajÆtoyci mona postulowaÂ wczenie w obwód liniowy
zestyków przeka|nika torowego kontrolujcego odcinek ochronny za semaforem
wjazdowym (lub pierwszego odcinka kontroli zajÆtoyci za semaforem) [7]. Rozwizanie to jest podobne do rozwizania zastosowanego w blokadzie Eac [4]. Mona
w obwód liniowy blokady wczyÂ równie zestyki przeka|ników sygnaowych sygnau zastÆpczego dla semaforów wyjazdowych. Podanie sygnau zastÆpczego na
semaforze wyjazdowym lub wyjazd pocigu na rozkaz spowodowayby wówczas
przerwanie nadawania sygnau prdu staego i blokada przeszaby tym samym
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w stan wskazywania zajÆtoyci szlaku. Na posterunku, który otrzyma pozwolenie,
niemoliwe staoby siÆ nastawienie sygnau zezwalajcego na semaforze wyjazdowym.
Opisane rozwizanie nie eliminuje jednak zagroenia w chwili, gdy na semaforze wyjazdowym posterunku, który otrzyma pozwolenie, zosta ju podany sygna zezwalajcy na wyjazd pocigu na szlak. Wówczas, jak opisano poprzednio,
zestaw blokady na posterunku wyprawiajcym pocig na szlak zwiera przewody
linii transmisyjnej, w której pynie prd stay – sygna pozwolenia. Zaprzestanie
nadawania sygnau prdu staego nie zostanie odebrane, a sygna zezwalajcy na
semaforze pozostanie wyywietlony mimo wyjazdu na szlak pocigu z przeciwnego
kierunku.

3. Problem kontrolowania ywiata czerwonego
S dwa przypadki, w których blokada Eap kontroluje ywiata na semaforze
wjazdowym:
 przy dawaniu pozwolenia poleceniem Poz kontrolowane jest, czy semafor
wskazuje jakiy sygna – zabraniajcy albo zezwalajcy, czyli czy semafor nie
jest ciemny (poprzez równolege poczenie zestyków zwiernych przeka|ników kontroli ywiata czerwonego Kc i kontroli ywiate zezwalajcych Kpz),
 przy obsudze polecenia Ko kontrolowane jest ywiecenie siÆ ywiata czerwonego na semaforze wjazdowym (zestyk zwierny Kc). Wynika to z koniecznoyci osoniÆcia pocigu sygnaem zabraniajcym po wje|dzie, a przed potwierdzeniem zwolnienia szlaku przez pracownika obsugujcego blokadÆ.
Dziaanie blokady wynika z przepisów WTB (§50 ust. 4 punkty 1 i 2) [8]:
„1) sygna zezwalajcy na semaforze (semaforach) ustawionym na pocztku odstÆpu blokowego moe byÂ podany dopiero po zwolnieniu tego odstÆpu przez pocig i osoniÆciu pocigu
sygnaem zabraniajcym jazdy na semaforze ustawionym na koÍcu odstÆpu, 2) sygna zezwalajcy na semaforze (semaforach) ustawionym na pocztku odstÆpu blokowego moe byÂ
podany tylko jeden raz do czasu zwolnienia odstÆpu przez pocig i potwierdzeniu (za pomoc
urzdzeÍ blokady) jego przybycia przez personel posterunku ruchu, znajdujcego siÆ na koÍcu odstÆpu”. Przepisy Ir-1 traktuj kwestiÆ podobnie (§22 ust. 4)) [5]: „Tor szlakowy
wzglÆdnie odstÆp jest wolny wtedy, gdy wyprawiony uprzednio pocig przejecha przylegy
szlak lub odstÆp w caoyci z sygnaem koÍca pocigu i zosta osoniÆty semaforem”.
Blokada Eap dziaa w tym wzglÆdzie podobnie do elektromechanicznej z sygnalizacj ksztatow. Nie mona zwróciÂ pozwolenia i zwolniÂ szlaku poleceniem
Ko, jeeli semafor wjazdowy nie wskazuje sygnau „Stój” (jeeli na semaforze
wjazdowym nie ywieci siÆ ywiato czerwone). OsoniÆcie pocigu sygnaem „Stój”
powinno odbywaÂ siÆ automatycznie i jeeli nastpi, a nastÆpnie dyurny ustawi
przebieg wjazdowy spod tego samego semafora, ale na inny tor - niemoliwe bÆdzie zwrócenie pozwolenia poleceniem Ko. To dziaanie jest podobne do dziaania
segmentu sygnaowego zawórki koÍcowej.
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Zdaniem autorów kontrolowanie semafora podczas obsugi polecenia Ko jest
zbÆdne lub nieskuteczne z nastÆpujcych powodów:
a) pocig, po wje|dzie na posterunek przyjmujcy go mona osoniÂ w inny
sposób – np. przestawiajc zwrotnicÆ kierunkow,
b) pocig mona osoniÂ nastÆpnym semaforem, czyli wyprawiajc go dalej. Za
semaforem wjazdowym pozostanie niezajÆta droga do nastÆpnego semafora,
c) arówka (arówki) w komorze ywiata czerwonego w semaforze wjazdowym
moe ulec awarii po zwrocie pozwolenia lub po daniu pozwolenia dla nastÆpnego pocigu, a wówczas na torze, na który kieruj ustawione zwrotnice, moe staÂ nie osoniÆty pocig,
d) po wje|dzie pocigu moe wystÆpowaÂ chÆÂ wyprawienia pocigu w przeciwnym kierunku; nie bÆdzie mona tego zrobiÂ, poniewa nie bÆdzie mona zwróciÂ pozwolenia poleceniem Ko (wynika to z algorytmu pracy blokady) pomimo tego, e czowiek decyduje o stwierdzeniu, e szlak jest wolny.
Mona równie uznaÂ, e semafor ciemny jest semaforem osaniajcym sygnaem zabraniajcym jazdy – poniewa zgodnie z przepisami sygnalizacji (§2 ust. 8)
[6] – brak sygnau oznacza sygna „Stój”.
Z punktów a), b) i c) wynika, e kontrolowane zestyki Kc i Kpz mona byoby zastpiÂ zestykami przeka|nika, którego wzbudzenie zaleaoby nie tylko od
ywiecenia siÆ ywiate na semaforze wjazdowym, ale np. od pooenia rozjazdów
i kontroli ywiate na nastÆpnych semaforach ustawionych dla jazd w kierunku takim, jak semafor wjazdowy. Wymaga to bardziej skomplikowanego, ni w chwili
obecnej, uzalenienia blokady od urzdzeÍ stacyjnych.
Opisywana w punkcie c) usterka semafora (ciemny semafor), do którego zblia
siÆ pocig jest problemem ogólnym [1], odnoszcym siÆ nie tylko blokady, ale
do wszystkich urzdzeÍ stacyjnych i liniowych niewspópracujcych z sygnalizacj
kabinow w poje|dzie.
W przypadku braku urzdzeÍ ATP bez sensu staje siÆ analizowanie usterki
ywiata czerwonego w odniesieniu do blokady i w odniesieniu do urzdzeÍ stacyjnych po miniÆciu sygnalizatora przez pocig. Pocig niewyposaony w urzdzenia
ATP zawsze moe przejechaÂ obok ciemnego semafora jak równie i obok semafora wskazujcego sygna „Stój”. Chwila rozpoczÆcia hamowania, a wiÆc i miejsce,
w którym pocig siÆ zatrzyma, zaley od maszynisty. Urzdzenia SHP nie gwarantuj, e maszynista rozpocz prawidowo hamowanie.
W aspekcie rozpatrywanej blokady i usterki z punktu c) wayciwsze byoby
skontrolowanie ywiate semafora (lub semaforów i zwrotnic kierunkowych) podczas
dawania zgody poleceniem Poz, a nastÆpnie kontrolowanie ich w sposób cigy, a
do chwili wjazdu pocigu na szlak (wygaszenia sygnau zezwalajcego na semaforze
wyjazdowym). Mona to zrobiÂ kontrolujc w linii transmisyjnej przepyw
prdu staego oznaczajcego utrzymujce siÆ dane pozwolenie. Rozwizanie to
pozwalaoby równie wyeliminowaÂ zagroenie opisywane pod koniec rozdziau 2.
Wprowadzenie opisywanych rozwizaÍ wymaga modyfikacji przepisów WTB
[8] i Ir-1 [5].
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4. Podsumowanie
Proponowane rozwizania powoduj skomplikowanie powizania blokady
z urzdzeniami stacyjnymi. Wszystkie zabiegi o charakterze bezpiecznoyciowym
z reguy obniaj sprawnoyÂ ruchu, std wystÆpujca czÆsto niechÆÂ do stosowania rozwizaÍ bezpieczniejszych, jeeli prawdopodobieÍstwo zagroenia ruchu jest
(zdaniem decydenta) niewielkie.
BlokadÆ liniow naley traktowaÂ jako czÆyÂ urzdzeÍ srk obu posterunków. Jej
dziaanie powinno byÂ podobne jak w przypadku nastawiania kadego przebiegu,
co oznacza, e sygna zezwalajcy mona podaÂ i utrzymywaÂ podany po spenieniu nastÆpujcych warunków:
a) jest pozwolenie od ssiedniego posterunku na wjazd na szlak,
b) nie jest zajÆta caa droga jazdy i droga ochronna za semaforem, na którym
droga jazdy siÆ koÍczy,
c) brak jest (zostay wykluczone) sprzecznych przebiegów,
d) nastÆpny semafor wskazuje sygna (zabraniajcy lub zezwalajcy na jazdÆ);
jeeli ten warunek nie jest speniony, drogÆ jazdy rozwaan w punkcie a)
wyduyÂ naley do kolejnego semafora, a drogÆ ochronn za ten kolejny semafor (jeeli wskazuje „Stój”, jeeli zezwala na jazdÆ, droga ochronna wchodzi w skad kolejnej drogi jazdy). Mona równie rozwayÂ kontrolowanie
tarczy ostrzegawczej, jako nastÆpnego sygnalizatora.
W niedalekiej przyszoyci naley liczyÂ siÆ z sytuacj, w której pósamoczynne
blokady liniowe strac przypisywane im znaczenie. Szlaki pomiÆdzy dwoma stacjami mona wyposaaÂ w odcinki kontroli zajÆtoyci oparte o liczniki osi. Przykadem
s szlaki na linii Reda – Hel. Automatyzacji podlega w blokadzie pósamoczynnej
polecenie Ko, jako e otrzymujc prawidow sekwencjÆ zajmowania i zwalniania
odcinków stacyjnych i szlaku, komputer zalenoyciowy jest w stanie stwierdziÂ
niezajÆtoyÂ szlaku.
W przypadku blokad samoczynnych, co bÆdzie m.in. tematem odrÆbnego artykuu, ich istnienie te pozostaje do rozwaenia w dobie wprowadzania zdalnego
sterowania, moliwoyci atwej implementacji samoczynnoyci nastawiania przebiegów i blokad zintegrowanych z urzdzeniami stacyjnymi.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczce specyficznych funkcji
sterowania ruchem pocigów kolei aglomeracyjnej, w tym metra. Przedstawiono uproszczony opis
systemu sterowania ruchem pocigów uwzglÆdniajcy specyfikÆ i zadania techniczno - ruchowe.
Analizie poddano system ograniczenia prÆdkoyci – SOP, który zostanie zmodernizowany w celu
uzyskania penej jego funkcjonalnoyci.
Sowa kluczowe: pocig, metro, kolej aglomeracyjna, system, sterowanie, zadanie sterowania, ATP - Automatic Train Protection

1. Wprowadzenie
Technika sterowania ruchem kolejowym, jak i ruchem pocigów metra charakteryzuje siÆ podobnymi, a w przypadku nowoczesnej kolei aglomeracyjnej – bardzo zblionymi, jeeli nie identycznymi, wymaganiami z uwagi na bezpieczeÍstwo
ruchu i poziom automatyzacji. Stosowane systemy sterowania ruchem kolejowym
i systemy sterowania pocigami metra maj wspóln cechÆ inteligentnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Jednake ze wzglÆdu na ograniczon liczbÆ
zadaÍ ruchowych kolei aglomeracyjnej, pewn jednorodnoyÂ tych zadaÍ (ruch pasaerski realizowany z wykorzystaniem staych skadów pocigowych) i infrastruktury (niezbyt rozbudowane ukady torowe przeznaczone do realizacji tego ruchu)
oraz z uwagi na koniecznoyÂ osigniÆcia podstawowego wymagania, jakim jest
maksymalizacja przepustowoyci, systemy automatyki sterowania i zabezpieczenia
ruchu pocigów kolei konwencjonalnej, w tym metra wykazuj szereg istotnych
cech, a nawet rónic, obejmujcych system sygnalizacji, system kontroli jazdy pocigów (automatyzacji rozruchu i hamowania) oraz inne systemy, zalenie od realizowanych funkcji i zadaÍ sterowania.
1 Wkáad autorów w publikacjĊ: Grochowski K. 33%, KonopiĔski L. 33%, Zabáocki W. 34%.
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Analizujc aktualnie stosowane nowoczesne systemy BKJP2 (Bezpieczna Kontrola Jazdy Pocigu), take w odniesieniu do kolei aglomeracyjnej i metra, przyjmuje siÆ, e systemy te obejmuj rozwizania klasy: ATC – Automatic Train Control, ATP - Automatic Train Protection oraz ATO - Automatic Train Operation.
Zastosowanie takich systemów na kolei aglomeracyjnej, w tym w metrze umoliwia pen funkcjonalnoyÂ procesów ruchowych metra z zachowaniem bezpieczeÍstwa ruchu. Powysze systemy róni siÆ zakresem funkcjonalnoyci, a zatem
i rozwizaniami technicznymi. Docelowym zaoeniem systemów ATO jest m. in.
automatyzacja sterowania pocigiem bez udziau maszynisty. Szczegóy rozwizaÍ
technicznych zale od przyjÆtych lub realizowanych zaoeÍ techniczno – ruchowych zarzdów eksploatujcych poszczególne linie metra. W publikacji zostan
przedstawione zagadnienia dotyczce koncepcji sterowania ruchem pocigów metra (kolei aglomeracyjnej) oraz certyfikacji systemu klasy ATP.

2. Identyfikacja i sformuowanie problemu
Podstawowym rozwizaniem stosowanym w sterowaniu ruchem pocigów
Metra Warszawskiego jest dwustawna sygnalizacja3 wykorzystujca sygnalizatory
ywietlne umoliwiajce wyywietlanie dwóch sygnaów „wolna droga” lub „stój”.
Zasada funkcjonowania dwustawnej sygnalizacji jest przedstawiona na rys. 1.

Rys. 1. Zasada funkcjonowania sygnalizacji dwustawnej

Zastosowanie dwustawnej sygnalizacji jest uzasadnione koniecznoyci istnienia
rozwizania rezerwowego, koniecznego w przypadku jazd pojazdów niewyposaonych w urzdzenia kontroli jazdy pocigu albo z niesprawnymi lub wyczonymi
2 Skrót wystĊpuje m. in. w táumaczeniu Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 22 lipca 2009r. (2009/561/WE)
3 JeĞli stawnoĞü sygnalizacji jest okreĞlona liczbą s=2 lub wiĊkszą, oznacza to, semafor(y) blokady umoĪliwiają przekazanie informacji o zajĊtoĞci s-1 odcinków blokowych, w przypadku blokady dwustawnej dotyczy to 1 odcinka blokowego.
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takimi urzdzeniami. W przypadku I linii Metra Warszawskiego obecnie istnieje równie problem braku dopuszczenia do eksploatacji urzdzeÍ kontroli jazdy
pocigu. Na rys. 2. przedstawiono moliwe przypadki a), b), c) i d) sterowania
ruchem pocigów z zastosowaniem sygnalizacji dwustawnej.

Rys. 2. Sposoby sterowania ruchem pocigów metra

W przypadku a) bezpieczeÍstwo ruchu zaley od maszynisty, który prowadzi
pocig A wycznie na podstawie wskazaÍ sygnalizatorów i bez automatycznej
kontroli prÆdkoyci, z bezwzglÆdnym zatrzymaniem czoa pocigu przed sygnaem
„stój”, poniewa odcinek it97 zajmuje pocig B. Przypadek a) naley traktowaÂ
jako przypadek „zerowy” w celu wykazania, e dwustawna sygnalizacja nie spenia
wszystkich warunków bezpieczeÍstwa, a ze wzglÆdu na ograniczony zakres prÆdkoyci nie spenia take wymagaÍ techniczno-ruchowych metra.
W przypadku b), podobnie jak w przypadku a), maszynista reaguje na sygna
„stój”, ale mija semafor ze zmniejszon prÆdkoyci i prowadzi pocig na tzw. widocznoyÂ, co dopuszczaj przepisy kolejowe. Przypadek ten ma te same wady jak
przypadek a).
W przypadku c) zastosowano funkcjÆ automatyzacji hamowania, gdyby maszynista pocigu A nie reagowa na sygna „stój”. Przy tym poziomie automatyzacji krzywa hamowania moe nie speniaÂ warunku bezpiecznej drogi hamowania,
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poniewa pojazd poprzedzajcy (pocig B) moe znajdowaÂ siÆ zbyt blisko za sygnalizatorem.
W przypadku d) system automatyzacji inicjuje hamowanie, które spenia
warunek bezpiecznej drogi hamowania, poniewa krzywa hamowania pocigu
A uwzglÆdnia prÆdkoyÂ i zmienne trakcyjne pocigu A oraz wyznaczan na bieco odlegoyÂ miÆdzy pocigami A i B. Jest to najwyszy poziom automatyzacji
umoliwiajcy prowadzenie pocigu na tzw. widocznoyÂ elektroniczn. Taki system wyposaony w interfejs maszynisty wspomaga pracÆ maszynisty wskazujc
moliw dopuszczaln, bezpieczn prÆdkoyÂ, z jak maszynista moe prowadziÂ
pocig metra na okreylonej czÆyci odstÆpu. W systemie takim moliwe jest take bezobsugowe sterowanie jazd pocigu (automatyzacja prowadzenia pocigu)
z uwzglÆdnieniem rozruchu silników trakcyjnych oraz konieczna jest rezygnacja
z semaforów lub wprowadzenie sygnau zezwalajcego na mijanie semafora przez
pocig wyposaony w czynne i sprawne urzdzenia kontroli jazdy, jeeli na drodze
hamowania za semaforem nie ma przeszkód do jazdy.
Dodatkowym elementem analizy jest fakt, e w przypadku I linii Metra Warszawskiego sygnalizatory przytorowe zaprojektowano jako elementy rozwizania
rezerwowego pozwalajcego na prowadzenie ruchu pojazdów roboczych nie wyposaonych w urzdzenia kontroli jazdy pocigu (kjp) oraz dla „wyprowadzenia”
z ruchu pocigu o niesprawnych lub wyczonych urzdzeniach kjp. W konsekwencji semafory zlokalizowane zostay tylko jako semafory wyjazdowe z toru
przyperonowego, z torów odstawczych i osaniajce tor przyperonowy w przypadku jazd dwukierunkowych. Oznacza to, e kontrolowany odstÆp ma dugoyÂ
zblion do odlegoyci miÆdzyprzystankowych lub równ tej odlegoyci. Jest to
oczywiycie niekorzystne w przypadku prowadzenia ruchu wycznie z wykorzystaniem tych semaforów.
Przedstawiona powyej analiza moliwych poziomów automatyzacji sterowania pojazdem pozwala stwierdziÂ, e najwyszy poziom automatyzacji
i bezpieczeÍstwa mona osignÂ wprowadzajc funkcje: kontroli prÆdkoyci
pocigów, wyznaczania pooenia (lokalizacji) pocigów i odlegoyci miÆdzy
nimi. Dobór i zaprojektowanie systemu sterowania pocigami stanowi sformuowanie problemu: jak rozwizaÂ system sterowania pocigami zastÆpujc lub
uzupeniajc dwustawn sygnalizacjÆ, systemem sterowania o wyszym poziomie automatyzacji i bezpieczeÍstwa, a przy tym uzasadnionym ekonomicznie.
Problem dotyczy nie tylko zaprojektowania i wdroenia systemu, ale take
jego certyfikacji, a w konsekwencji uzyskania bezterminowego ywiadectwa dopuszczenia typu urzdzenia. Ponadto projekt systemu powinien uwzglÆdniaÂ
pewien zapas rozszerzajcy moliwoyci techniczno-ruchowe systemu w przyszoyci. Istnieje take szereg rozwizaÍ poyrednich uwzglÆdniajcych m. in.
kontrolÆ czuwania maszynisty i jego reakcji na wskazania semaforów. Aktualne systemy automatyzacji ruchu pocigów kolei aglomeracyjnej, w tym metra,
realizowane s w oparciu o technologie informatyczne i bezpieczne struktury
komputerowe. Jednym z takich systemów, stosowanych w Polsce, speniaj-
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cych zarysowane wczeyniej wymagania jest system SOP4 speniajcy funkcje
systemu ATP [2, 3].

3. System SOP
Podstawow funkcj systemu SOP jest automatyczne zmniejszenie prÆdkoyci
do wartoyci zapewniajcej bezpieczn jazdÆ, w przypadku gdyby maszynista nie
reagowa na ograniczenia prÆdkoyci. Bezpieczna krzywa hamowania w SOP powstaje jako rezultat schodkowego (stopniowego) zmniejszania prÆdkoyci pocigu
w funkcji drogi, tzn. na kolejnych odstÆpach, przy czym dugoyÂ kadego odstÆpu
zapewnia moliwoyÂ zmniejszenia prÆdkoyci do prÆdkoyci odpowiadajcej niszemu stopniowi. Informacja o dopuszczalnej prÆdkoyci pocigu na odstÆpie jest wyywietlana w kabinie maszynisty na panelu SOP. W nastÆpnym rozdziale zostanie
przedstawiona charakterystyka techniczna systemu SOP-2.
System SOP-2 jest stosowany obecnie na I linii Metra Warszawskiego jako
system pomocniczy w prowadzeniu pocigu przez maszynistÆ. Zasadniczym zadaniem systemu jest techniczne wspomaganie maszynisty przy ograniczaniu prÆdkoyci pocigu do wartoyci dopuszczalnej w danej sytuacji ruchowej. Maszynista
prowadzi pocig na podstawie obserwacji przytorowej sygnalizacji ywietlnej oraz
informacji wyywietlanych na panelu systemu SOP-2. PrÆdkoyÂ pocigu jest regulowana przez maszynistÆ w taki sposób, aby nie zostaa przekroczona aktualna
dopuszczalna prÆdkoyÂ wskazywana na wyywietlaczu pulpitu. System SOP-2 nadzoruje chwilow dozwolon prÆdkoyÂ pojazdu metra i w razie jej przekroczenia automatycznie oddziauje na ukad napÆdowo-hamujcy pocigu, wczajc automatyczne ograniczenie jego prÆdkoyci lub bezpieczne zatrzymanie przed przeszkod.
System SOP-2 realizuje nastÆpujce funkcje takie jak:
A) kodowanie informacji o prÆdkoyci dozwolonej wyznaczanej na podstawie
biecej sytuacji ruchowej stanu urzdzeÍ oraz staych ograniczeÍ prÆdkoyci
(sygnay o zajÆtoyci odcinków, pooeniu zwrotnic, stanie sygnalizatorów,
ograniczenia na ukach itp.),
B) przesyanie w sposób cigy zakodowanej informacji do pojazdów,
C) odbiór informacji na poje|dzie, ich poprawne zdekodowanie, zasygnalizowanie oraz interpretacja,
D) prowadzenie cigego nadzoru prÆdkoyci dopuszczalnej i reakcja w przypadku jej przekroczenia - odczenie napÆdu, wdroenie hamowania,
E) automatyczna jazda pocigu (funkcja ajp) – docelowo.
W systemie SOP-2 wyrónia siÆ dwie strukturalne czÆyci:
 urzdzenia stacjonarne zawierajce nadajnik zlokalizowany w nastawni
na kadej stacji metra, odpowiedzialny za realizacjÆ funkcji kodowania
(funkcja A) i przesyania informacji do pocigów (funkcja B) przy pomo4 System SOP w wersji SOP-2 zostaá opracowany w Polsce przez PolitechnikĊ àódzką i ﬁrmĊ (obecnie)
Bombardier Transportation ZWUS w Katowicach. Powstaáa takĪe wersja systemu SOP-2P wdroĪona na
linii metra w Pradze (Czechy) [6].
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cy pÆtli kablowych (obwodów przewodowych) uoonych w torze pomiÆdzy tokami szyn,
 urzdzenia pokadowe wyposaone w odbiornik zabudowany na kadym
z wagonów czoowych taboru metra, tzn. kady pocig posiada dwa
komplety urzdzeÍ odbiorczych odpowiedzialnych za realizacjÆ funkcji
odbioru, dekodowania oraz nadzoru prÆdkoyci pocigu (funkcje C, D
i E).
CzÆyÂ stacjonarna komunikuje siÆ z czÆyci pojazdow systemu za pomoc
transmisji tor-pojazd wykorzystujcej pÆtle transmisyjne (obwody przewodowe)
stanowice anteny nadawcze. Parametry transmisji s nastÆpujce:
 czÆstotliwoyÂ noyna 36,6 kHz,
 sygna FSK5 z dewiacj ± 0,6 kHz,
 szybkoyÂ modulacji 1200 bodów.
Urzdzenia stacjonarne systemu SOP powizane s z istniejcymi na linii metra
urzdzeniami sterowania ruchem pocigów - srp (rys. 3.), które dla kadej pÆtli
transmisyjnej w sposób bezpieczny realizuj zalenoyci, tzn. wybieraj odpowiedni
stopieÍ prÆdkoyci dozwolonej na podstawie przypisanej mu kombinacji sygnaów
wejyciowych, takich jak zajÆtoyÂ odcinków torowych i zwrotnicowych, stan sygnalizatorów i zwrotnic, utwierdzenie przebiegów [11]. W oparciu o stany tych sygnaów, nadajniki pÆtli systemu SOP-2 koduj informacje o prÆdkoyci dozwolonej
w telegramach i wysyaj je cyklicznie do przyporzdkowanej nadajnikowi pÆtli.
StopieÍ prÆdkoyci jest zaleny od wasnoyci hamujcych pocigów obsugujcych
liniÆ, dugoyci i pochylenia wolnej drogi przed koÍcem danej pÆtli oraz od staych
ograniczeÍ prÆdkoyci. PÆtla przewodowa stanowica antenÆ nadawcz jest uoona
wzdu torów i symetrycznie wzglÆdem osi toru, miÆdzy tokami szyn na poziomie
stopek szyn. PÆtle maj tak dobieran dugoyÂ, aby moliwe byo przekazywanie
przed przeszkod kolejno zmniejszajcych siÆ stopni prÆdkoyci, na odcinkach
odpowiadajcych co najmniej wayciwym drogom hamowania.
Urzdzenia pokadowe, zabudowane w pocigu, wyposaone s w odbiornik
i interfejsy, za których poyrednictwem realizowane s funkcje sterowanie napÆdem
i systemem hamowania oraz wprowadzania dodatkowych informacji do odbiornika. Telegramy generowane przez nadajnik urzdzeÍ stacjonarnych i zasilajce pÆtle
transmisyjne odbierane s przez anteny zainstalowane na pocigu. Dekodowane
telegramów odbywa siÆ w odbiorniku, dziÆki czemu w pocigu odtworzone zostaj
wiadomoyci i rozkazy nadane przez urzdzenia stacjonarne systemu SOP-2. Dane
o prÆdkoyci dozwolonej porównywane s w sposób cigy z prÆdkoyci rzeczywist
pocigu wyznaczan na podstawie impulsów z tachometrów. W wyniku porównania tych wielkoyci wytworzone zostaj wayciwe stany napiÆciowe na wyjyciach
sterujcych, które przez dopasowany do danego typu pocigu interfejs, wywouj
sterowania w obwodach napÆdowo-hamujcych pocigu, w celu obnienia prÆdkoyci pocigu poniej wartoyci dozwolonej. Pogldowe rozmieszczenie urzdzeÍ
stacjonarnych systemu SOP-2 wraz z urzdzeniami pokadowymi ilustruje rys. 4.
5 FSK - Frequency Shift Keying, sposób modulacji czĊstotliwoĞci dla sygnaáów cyfrowych.
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Rys. 3. Urzdzenia pokadowe i stacjonarne systemu SOP-2

Rys. 4. System SOP-2 na linii metra

4. Modernizacja i certyfikacja systemu SOP na I linii metra
Eksploatacja systemu SOP-2 na I linii Metra Warszawskiego rozpoczÆa siÆ
w 1995 roku. System zainstalowano w torach i na taborze rosyjskim typu 81.
W 2000 r. zostay wprowadzone do eksploatacji pocigi METROPOLIS produkowane przez firmÆ Alstom. W trakcie eksploatacji w niektórych komponentach sys-
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temu wprowadzano zmiany wynikajce z doywiadczeÍ eksploatacyjnych i rozwoju
funkcjonalnego systemu. Zmiany te dotyczyy gównie sprzÆtu i oprogramowania
urzdzeÍ pojazdowych.
W roku 2004 system SOP-2 uzyska ywiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
jako pomocniczy system prowadzenia ruchu. Uzyskane ywiadectwo dotyczy obu
wersji taboru i urzdzeÍ stacjonarnych. Ograniczenie funkcji systemu do urzdzeÍ
wspomagajcych prowadzenie pocigu powoduje, e ruch pocigów w metrze
prowadzony jest przy wczonych sygnalizatorach przytorowych, a ich wskazania
s obowizujce dla maszynisty. Przyczyn ograniczonego zastosowania systemu
SOP-2 jest fakt, e czÆyÂ pojazdowa systemu nie spenia obowizujcych obecnie
wymagaÍ w zakresie bezpieczeÍstwa. Pomimo badaÍ analitycznych i eksploatacyjnych prowadzonych w kolejnych latach, system SOP-2 nie uzyska ywiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji jako podstawowy system prowadzenia ruchu, a ruch
pocigów prowadzony jest obecnie nadal na podstawie wskazaÍ semaforów sygnalizacji dwustawnej z prÆdkoyci ograniczon do 60 km/h (z uwagi na ograniczon
widocznoyÂ), co znacznie ogranicza przepustowoyÂ I linii metra. W roku 2009
Wydzia Transportu Politechniki Warszawskiej na zlecenie Metra Warszawskiego podj prace majce na celu modyfikacjÆ systemu SOP-2 i jego certyfikacje
na I linii metra jako podstawowego systemu prowadzenia ruchu umoliwiajcego
prowadzenie pocigu na tzw. widocznoyÂ elektroniczn.
Proces wprowadzania zmian w systemie SOP-2, w celu uzyskania jego certyfikacji i zwizanych z certyfikacj badaÍ zaproponowanych w postaci tzw. mapy
drogowej, przedstawiono na rys. 5. Prace analityczne, a w szczególnoyci analiza
zagroeÍ, prowadzone z udziaem producenta systemu, pozwoliy okreyliÂ zakres
niezbÆdnych zmian eliminujcych istniejce w systemie zagroenia bezpieczeÍstwa. Zadania przedstawione na schemacie (rys. 5) obrazuj zoonoyÂ certyfikacji
oraz koniecznoyÂ spójnoyci specyfikacji poszczególnych zadaÍ. W tym celu prace
analityczne uwzglÆdniaj analizÆ systemow i strukturaln systemu SOP-2.
Opracowana specyfikacja zmian dotyczy wycznie czÆyci pojazdowej systemu,
gdy jak wykazano, czÆyÂ stacjonarna spenia obowizujce obecnie wymagania
bezpieczeÍstwa zawarte w europejskich normach i standardach technicznych.
Zmodyfikowana wersja systemu o nazwie SOP-2W bazuje na platformie sprzÆtowo-programowej kompatybilnej z systemem SOP-3, który bÆdzie eksploatowany
na II linii Metra Warszawskiego. System SOP-2W przeszed peny cykl badaÍ
koniecznych [8] prowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz na torze prób
stacji postojowej Kabaty i uzyska terminowe ywiadectwo dopuszczenia w celu
przeprowadzenia badaÍ eksploatacyjnych. Badania w tunelu metra oraz badania
eksploatacyjne s prowadzone przez Jednostki Upowanione [8] z udziaem producenta – Bombardier Transportation ZWUS i uytkownika systemu Metro Warszawskie. Uzyskanie przez system SOP-2W ywiadectwa dopuszczenia do eksploatacji jako podstawowego systemu prowadzenia ruchu i jego instalacja na wszystkich pocigach pozwol na zwiÆkszenie przepustowoyci I linii metra i podniesienie
poziomu bezpieczeÍstwa ruchu.
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Rys. 5. Schemat procesu certyfikacji systemu SOP-2

5. Wnioski koÍcowe
W publikacji przedstawiono niektóre problemy dotyczce sterowania ruchem
pocigów z zastosowaniem systemu SOP-2. Podstawowe wymagania odnoszce
siÆ do systemu sterowania ruchem pocigów metra oraz innych kolei aglomeracyjnych, to poziom automatyzacji umoliwiajcy uzyskanie wymaganej przepustowoyci, bezpieczeÍstwa i oszczÆdnego zuycia energii trakcyjnej. Systemami, które
mog speniÂ te warunki s systemy klasy ATP, umoliwiajce realizacjÆ bezpiecznej krzywej hamowania opartej o tzw. widocznoyÂ elektroniczn, w kadej chwili
dla kadego pocigu metra znajdujcego siÆ na linii. Umoliwia to skrócenie czasu
nastÆpstwa pocigów w godzinie szczytu i sprostanie zadaniom przewozowym.
Dla Metra Warszawskiego istotnym staje siÆ wiÆc wdroenie systemu SOP-2W
i uzyskanie ywiadectwa dopuszczenia. Rozwizanie takie jest równie uzasadnione
ekonomicznie, poniewa system SOP-2 jest eksploatowany jako system pomocniczy w prowadzeniu ruchu pocigów, a z tego wzglÆdu znana jest specyfika i moliwoyci systemu, wiÆc nakady, które zostan poniesione na jego modernizacjÆ,
aby uzyskaÂ wymagany poziom bezpieczeÍstwa s jak najbardziej racjonalnym
rozwizaniem.
Doywiadczenia uzyskane podczas stosowania systemu SOP-2, podczas jego
modyfikacji do wersji SOP-2W oraz podczas wdraania, a w przyszoyci wersji
SOP-3 stanowiÂ powinny istotn bazÆ dla wprowadzania systemów klasy ATP
w szeroko rozumianych kolejach aglomeracyjnych w Polsce.
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Streszczenie. Zmniejszenie szkodliwych skutków naraenia na dziaanie haasu to najbardziej proekologiczne dziaania ochrony yrodowiska. Obowizujce w Polsce rozporzdzenie Ministra krodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów haasu przed 1 pa|dziernika 2012 r. byo
jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Wprowadzenie nowych dopuszczalnych poziomów
haasu czÆyciowo moe pomóc inwestorom w zaoszczÆdzeniu czÆyci yrodków finansowych, jednak
niektóre istotne problemy pozostay. Sposobami ograniczajcym haas kolejowy s: zmiany w przepisach, zmiany w procesie inwestycyjnym, ograniczenia prÆdkoyci pocigów towarowych, ograniczenia
haasu u |róda, szlifowanie szyn, nakadki przyszynowe, panele na torowisko, niskie ekrany
akustyczne, ekrany akustyczne, naturalne ekrany akustyczne, stolarka okienna o podwyszonej
izolacyjnoyci akustycznej.
NiezbÆdna byaby analiza skutecznoyci czenia poszczególnych sposobów walki z haasem,
wdroenie nowych praktyk podczas procesu inwestycyjnego oraz dalsza zmiana przepisów, które
ograniczaj dobre praktyki inynierskie, rozsdne myylenie i zwiÆkszaj wydatki ze yrodków publicznych nie zawsze zgodnie z interesem mieszkaÍców.
Sowa kluczowe: haas, kolej, przepisy, proces inwestycyjny

Wprowadzenie
Zmniejszanie szkodliwych skutków naraenia na dziaanie haasu wg dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
naley do najbardziej proekologicznych dziaaÍ ochrony yrodowiska.
Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra krodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów haasu w yrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz.
826) dotychczas dopuszczalne poziomy haasu dla dróg lub linii kolejowych wynosiy od 50 dB dla obszarów ochrony uzdrowiskowej do 65 dB dla terenów w strefie
yródmiejskiej miast powyej 100 tys. mieszkaÍców w porze dziennej i odpowiednio od 45 dB do 55 dB w porze nocnej.
W krajach Unii Europejskiej dopuszczalne poziomy haasu s zrónicowane dla
linii kolejowych i dróg, dla infrastruktury istniejcej, zmodernizowanej i budowanej od podstaw. Spoyród 17 krajów Unii Europejskiej, równie rygorystyczne dopuszczalne poziomy emisji haasu pochodzcego od transportu kolejowego, jakie
obowizyway w Polsce przed 1 pa|dziernika 2012 roku, miaa tylko Portugalia
i Szwajcaria, z sieci kolejow mniejsz o okoo 20 razy ni Polska. W pozostaych
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krajach dopuszczalne poziomy haasu byy minimum 5 dB wysze ni w Polsce,
jednak z licznymi wyjtkami.
Z dniem 01 pa|dziernika 2012 r. rozporzdzenie Ministra krodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów haasu w yrodowisku zostao zmienione. Wartoyci
dopuszczalne zostay podniesione dla wiÆkszoyci przypadków o 6 dB. CzÆyciowo
pomaga ono inwestorom w ograniczeniu iloyci ekranów akustycznych, jednak nie
rozwizuje istotnych problemów, jakie towarzysz dziaaniom ograniczajcym haas na liniach kolejowych w Polsce.
Poniej omówiono sposoby ograniczania haasu kolejowego dla linii kolejowych
w Polsce.

Zmiany w przepisach
Zmiany w przepisach, które nastpiy w tym roku to tak naprawdÆ dobry pocztek. Jednak przepisy dotyczce ochrony yrodowiska przed haasem, uniemoliwiaj zastosowanie niektórych sposobów ochrony ludzi przed wpywem haasu,
majc jednoczeynie negatywny wpyw na inne aspekty ich ycia. Przede wszystkim
naley zastanowiÂ siÆ czy w raporcie o oddziaywaniu inwestycji na yrodowisko,
sporzdzanym najczÆyciej na etapie studium wykonalnoyci, naley proponowaÂ
ekrany akustyczne jeyli metody obliczeniowe haasu kolejowego obarczone s
du niepewnoyci (niestety obecne przepisy narzucaj taki obowizek i nie ma
praktycznie moliwoyci przeniesienia tego na etap analizy porealizacyjnej). O ile
w transporcie samochodowym wyniki obliczeÍ teoretycznych pokrywaj siÆ z wynikami pomiarów, to w transporcie szynowym wyniki obliczeÍ teoretycznych
czÆsto znacznie odbiegaj od rzeczywistych pomiarów. Wynika to gównie z niepewnoyci danych wejyciowych. Przede wszystkim brakuje elementu poyredniego,
gdzie w trakcie trwania modernizacji linii kolejowej na jej koÍcowym etapie wykonywaoby siÆ dodatkowe badania akustyczne i uszczegóowiao zakres ochrony
przeciwhaasowej do stanu faktycznego ograniczajc w ten sposób do minimum
bd prognozowania, stosujc najbardziej aktualne sposoby ograniczania emisji haasu i obowizujce przepisy. Oczywiycie pojawia siÆ od razu wtpliwoyÂ czy mona
decyzjÆ o budowie np. ekranów akustycznych zostawiaÂ na sam koniec inwestycji.
Biorc pod uwagÆ podejycie inynierskie, odpowied| brzmiaaby tak. Jednak przepisy na to niestety nie pozwalaj.

Zmiany w procesie inwestycyjnym
Zmiany w procesie inwestycyjnym zmierzajce do zastosowania wnikliwej analizy umoliwiajcej osigniÆcie najwiÆkszego stosunku efektywnoyci do kosztów.
Praktycznie niemoliwym do zastosowania podczas procesu inwestycyjnego jest
analiza techniczno-ekonomiczna, która powinna rozstrzygaÂ czy bardziej opacal-
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na jest ochrona przed haasem np. pojedynczego budynku mieszkalnego, czy te
wykup takiej nieruchomoyci. Moliwe byoby pó|niejsze odsprzedanie jej na inne
cele, niewymagajce tak restrykcyjnej ochrony przed haasem. Teoretycznie analiza taka jest moliwa na etapie studium wykonalnoyci, jednak czÆsto brakuje jej
na pó|niejszych etapach procesu inwestycyjnego, gównie z powodu niezgodnoyci
alternatywnych rozwizaÍ np. z przepisami lub decyzj yrodowiskow.

Ograniczenia prÆdkoyci pocigów towarowych
Ograniczenia prÆdkoyci towarowych powinny dotyczyÂ szczególnie tych pocigów, które wykazuj zwiÆkszon emisjÆ haasu. Tutaj naley zastosowaÂ analizÆ
ekonomiczno-przewozow, która pozwoli wykazaÂ, e np. dla niektórych terenów
ograniczenie prÆdkoyci pocigów towarowych, szczególnie w porach nocnych,
umoliwia spenienie wymagaÍ ochrony przed haasem bez dodatkowych kosztów, ale równie bez strat w przepustowoyci odcinka linii kolejowej. Zmniejszenie
prÆdkoyci pocigów towarowych ze 100 km/h do 80 km/h powoduje zmniejszenie
emisji haasu od 1 do 3 dB.

Ograniczenia haasu u |róda
Sposób ten oznacza dziaania promujce cichy, zarazem ekologiczny tabor. NiezbÆdnym, promowanym przez UniÆ Europejsk sposobem ograniczania haasu,
moe byÂ dopasowanie stawek za dostÆp do infrastruktury w zalenoyci od „emisyjnoyci” skadów, co zmobilizowaoby przewo|ników do modernizacji taboru. Spowodowaoby to równie obnienie emisji haasu na caej sieci linii kolejowych, a nie
tylko na terenach chronionych. Do najwiÆkszych zadaÍ w tym zakresie naleaoby
wyposaenie istniejcych wagonów kolejowych w kompozytowe klocki hamulcowe
oraz odpowiednie utrzymanie obrÆczy kó nie wspominajc o takich elementach jak
amortyzatory kó, zmodyfikowane obrÆcze kó czy te aerodynamiczne pantografy
(w pocigach osigajcych wysze prÆdkoyci). D|wiÆk wysokich czÆstotliwoyci emitowany przez hamujcy pocig czÆsto przekracza 100 dB, mamy wiÆc tutaj ogromny
potencja do wykorzystania przy stosunkowo niewielkich nakadach inwestycyjnych.

Szlifowanie szyn
Szlifowanie szyn ma na celu wyeliminowanie zuycia falistego, usuniÆcia wad
wrodzonych i nabytych szyn. Reprofilacja w celu uzyskania prawidowego profilu
szyn, zarazem uzyskania prawidowej powierzchni styku koo – szyna. Porównujc
stare torowisko z szynami o duym zuyciu falistym, a torowisko z reprofilowanymi szynami mona osignÂ zmniejszenie emisji haasu do 9 dB.
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Fot. 1. Szyna po procesie szlifowania
nródo: fotograf Kamil Hajduk

Fot. 2. Pocig szlifierski firmy Speno
nródo: www.speno.ch

Fot. 3. Maszyna szlifierska firmy Asmo
nródo: fotograf Kamil Hajduk
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Nakadki przyszynowe
Nakadki przyszynowe rzadko kiedy mog byÂ jedynym elementem ograniczajcym emisjÆ haasu jednak w wielu przypadkach mogyby byÂ z powodzeniem stosowane jako uzupenienie innych elementów ograniczania emisji haasu.
Producenci tych elementów deklaruj, e ich skutecznoyÂ wynosi od 1 do 5 dB,
jednak zaley ona od wielu czynników, m. in. od rodzaju taboru, prÆdkoyci i stanu
nawierzchni kolejowej.

Fot. 4. Przykadowe nakadki
nródo: fotograf nieznany

Fot. 5. Zamontowane nakadki na szyny
nródo: www.heringinternational.com

Panele na torowisko
Panele na torowisko byy zakadane na przeomie lat 90. i pocztku XXI
wieku w Niemczech jednak w 2004 roku praktycznie zaprzestano ich instalacji.
Dane przekazywane przez firmy produkujce tego typu elementy wskazyway na
ich skutecznoyÂ od 1 do 8 dB.
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Fot. 6. Stacja Alexanderplatz w Berlinie
nródo: www.rail-pictures.com

Fot. 7. Linia S-bahn w Berlinie
nródo: www.panoramio.com
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Niskie ekrany akustyczne
Niskie ekrany akustyczne to najnowsze doywiadczenia w Unii Europejskiej.
Ich zaletami s stosunkowo wysoka skutecznoyÂ dziÆki usytuowaniu bliej |róda
d|wiÆku, brak efektu tunelowego czyli zasaniania widoku z jadcego pocigu,
jak równie mniejszy negatywny wpyw na otoczenie w porównaniu z wysokimi
ekranami akustycznymi. SkutecznoyÂ tych elementów wynosi od 5 do 17 dB i zaley od rodzaju taboru, jak równie od prÆdkoyci pocigów. Przyjmuje siÆ, e dla
prÆdkoyci powyej 250 km/h ich skutecznoyÂ jest znikoma ze wzglÆdu na dominujcy haas aerodynamiczny, którego nie s w stanie wytumiÂ z powodu niskiej
wysokoyci.

Fot. 8. Niski ekran akustyczny elbetowy
nródo: www.heringinternational.com

Fot. 9. Niski ekran akustyczny gabionowy
nródo: www.heringinternational.com
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Fot. 10. Niski ekran akustyczny z tworzywa
nródo: www.soundim.fi

Fot. 11. Niski ekran akustyczny elbetowo-aluminiowy z cigiem komunikacyjnym
nródo: fotograf Kamil Hajduk

Kwesti problematyczn dla wprowadzania na rynku polskim nowoczesnych
rozwizaÍ w postaci niskich ekranów akustycznych jest interpretacja polskich
przepisów dotyczcych skrajni budowli oraz koniecznoyÂ ich modyfikacji. Zatem
rodz siÆ pytania:
- Czy naley stosowaÂ przepisy jak dla obiektów inynierskich – 2,5 m od osi
toru – bardzo negatywne, jeeli gównym wymogiem dla niskich ekranów
akustycznych jest usytuowanie jak najbliej |róda d|wiÆku?
- Czy naley braÂ przykad z niektórych krajów europejskich i dla niskich
ekranów stosowaÂ podstawow skrajniÆ budowli 2,2 m od osi toru?
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- Czy naley stosowaÂ przepisy jak dla peronów, które pozwol na bardzo
korzystne usytuowanie niskich ekranów akustycznych?
Poniej na rys. 1 przedstawiono skrajnie budowlane obowizujce w Polsce
i Austrii. Problem w polskich przepisach wynika z faktu, e zgodnie z obowizujcymi Standardami Technicznymi, poza skrajni budowlan, musi wystÆpowaÂ
obszar „wymagalnej wolnej przestrzeni”, gdzie nic nie powinno wystÆpowaÂ (wysokoyÂ poniej 100 cm ponad gówkÆ szyny w odlegoyci wiÆkszej ni 2 m od
osi toru, wysokoyÂ poniej 76 cm ponad gówkÆ szyny w odlegoyci wiÆkszej ni
167 cm od osi toru, nie dotyczy to tylko peronów). Podobnych wymogów nie ma
w porównywanej obowizujcej skrajni w Austrii.

Rys. 1. Porównanie skrajni budowlanej dla linii kolejowych o prÆdkoyci maksymalnej do 200 km/h
obowizujcych w Polsce i w Austrii
nródo: Standardy techniczne
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Ekrany akustyczne
Powszechnie stosowane wysokie ekrany akustyczne w niektórych miejscach s
wkomponowane w otoczenie jednak w wiÆkszoyci przypadków niestety degraduj
krajobraz.

Fot. 12. Ekran akustyczny na linii kolejowej E-30
nródo: www.techbud.com

Fot. 13. Ekran akustyczny w Poznaniu
nródo: mmpoznan.pl

Zmiana przepisów nie zmienia zaoeÍ projektowych na trwajcych modernizacjach linii kolejowych i pozostawia wiele problemów nierozwizanych. Przykadem takiego stanu rzeczy moe byÂ zaprojektowany ekran akustyczny w Iawie,
którego nie chce wiÆkszoyÂ okolicznych mieszkaÍców, z wadzami miasta na czele.
Powód jest prosty. Zbudowany ekran akustyczny o wysokoyci czterech metrów
cakowicie zasoni widok na jezioro mieszkaÍcom okolicznych budynków za lini
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kolejow, jak równie pasaerom pocigów na trasie Warszawa – Gdynia. Gównym powodem tej sytuacji jest decyzja yrodowiskowa wydana w roku 2007.
OdrÆbn kwesti jest problem z usytuowaniem ekranów akustycznych w obrÆbie przejazdów kolejowych, które pomimo speniania przepisów bezpieczeÍstwa
(m. in. Rozporzdzenie ministra transportu i gospodarki morskiej „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaÂ skrzyowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie” - Dz. U. Nr.33, poz.144), pogarszaj
jednak widocznoyÂ kierowcom pojazdów, co ewidentnie pogarsza warunki bezpieczeÍstwa.

Naturalne ekrany akustyczne
Najbardziej przyjaznymi i estetycznymi formami ograniczania emisji haasu s
naturalne ekrany akustyczne. Niestety korzysta siÆ z nich zdecydowanie za rzadko,
gównie ze wzglÆdu na wiÆksz zajÆtoyÂ terenu i wymagane zabiegi pielÆgnacyjne.
Naturalne ekrany to przede wszystkim: pasma nasadzeÍ drzew i krzewów o szerokoyci min 5 m i wysokoyci 7 m, way ziemne obsadzone krzewami, ywopoty,
ekrany akustyczne z pnczami roylin. Niestety czÆyciowo w opozycji do takich
rozwizaÍ s znowu polskie przepisy, czyli wymóg pozostawiana pustych pasów
w odlegoyci nie mniejszej ni 15 m od osi skrajnego toru. Spenienie tych przepisów w wielu przypadkach modernizacji linii kolejowej spowodowao koniecznoyÂ
wycinki kilkudziesiÆcioletnich drzew na terenach miejskich, stanowicych naturaln barierÆ akustyczn od linii kolejowych.

Fot. 14. Naturalny ekran akustyczny
nródo: www.techbud.com

Stolarka okienna o podwyszonej izolacyjnoyci akustycznej
Zgodnie z rozporzdzeniem Ministra krodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
dopuszczalne poziomy haasu w yrodowisku okreylone s dla poszczególnych ro-
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dzajów terenów zabudowy mieszkalnej. Zgodnie z tym przepisem naley chroniÂ
tereny zabudowy oraz budynki mieszkalne. Dla budynków mieszkalnych usytuowanych na terenach niewymagajcych ochrony przed haasem naley zapewniÂ
dotrzymanie dopuszczalnych poziomów haasu wewntrz budynków zgodnie Polsk Norm PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana, ochrona przed haasem
pomieszczeÍ w budynkach, dopuszczalne wartoyci poziomu d|wiÆku w pomieszczeniach”, która wymaga by dopuszczalny równowany poziom d|wiÆku przenikajcego do pomieszczenia od wszystkich |róde haasu wynosi 40 dB i 30 dB
odpowiednio dla dnia i nocy. Wymagane ograniczenie mona uzyskaÂ za pomoc
montau stolarki okiennej o podwyszonej izolacyjnoyci akustycznej. Czy nie byoby zasadne by w przypadku, gdy spenienie dopuszczalnych poziomów haasu
w yrodowisku nie jest moliwe lub jest bardzo kosztowne, stosowaÂ tylko Polsk
NormÆ „Akustyka budowlana…” czyli spenienie dopuszczalnych poziomów haasu w pomieszczeniach?

Podsumowanie
Wymienione powyej sposoby ograniczania haasu kolejowego praktycznie
uoyy siÆ w hierarchii: od |róda do czowieka (moe za wyjtkiem dwóch pierwszych). Z drugiej strony wszystkie te sposoby uoyy siÆ w hierarchii kosztów od
najtaÍszych do najdroszych (moe za wyjtkiem dwóch ostatnich). Najwaniejsze
jednak by przepisy i stosowana praktyka dalej nie stay w sprzecznoyci ze zdrowym
rozsdkiem i reprezentoway autentyczne interesy ludzi, dla których ta ochrona
jest stosowana, tym bardziej, e za obnienie estetyki pacimy my wszyscy, ale
przede wszystkim to yjcy w ssiedztwie mieszkaÍcy.
Podsumowujc naley stwierdziÂ, e nie ma jednego idealnego sposobu na walkÆ
z haasem. Jest to proces, który powinien byÂ gruntownie przemyylany i na kadym
etapie, czy to powstawania lub zmian przepisów, lub dziaaÍ majcych bezpoyredni
wpyw na ludzi sprawdzany, czy nie zachodzi prawdopodobieÍstwo sprzecznoyci
z innymi warunkami ochrony przyrody lub innymi zapisami. W celu znalezienia
optymalnych rozwizaÍ dla rónych warunków miejskich niezbÆdna byaby równie analiza skutecznoyci czenia poszczególnych sposobów walki z haasem kolejowym, wdroenie wymienionych powyej praktyk podczas procesu inwestycyjnego oraz dalsza zmiana przepisów. Polskie podejycie do ich tworzenia w sposób zero
– jedynkowy, brak lub bardzo trudne moliwoyci uzyskiwania od nich odstÆpstw,
nawet jeyli stoj one w sprzecznoyci z logicznym rozumowaniem lub miÆdzynarodowymi doywiadczeniami, to podstawowe ograniczenia dla dobrych praktyk inynierskich, rozsdku i kreatywnego ograniczania wydatków ze yrodków publicznych
w imiÆ poprawy ycia spoecznoyci lokalnej, jak wskazuje przedstawiony problem
z Iawy.
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Streszczenie. Praca zawiera analizÆ metody trygonometrycznego pomiaru wysokoyci. Prezentuje take wyniki pomiarów weryfikujcych metodÆ pod ktem moliwoyci wykorzystania jej
w pomiarach kolejowych.
Sowa kluczowe: geodezja kolejowa, pomiar trygonometryczny, wózki pomiarowe, tachymetr elektroniczny

1. WstÆp
W pomiarach geodezyjnych na obszarach kolejowych szczególn rolÆ odgrywaj pomiary trygonometryczne. Jeszcze w latach szeyÂdziesitych ubiegego stulecia
do pomiaru i wyznaczenia wspórzÆdnych kolejowej osnowy pomiarowej stosowano poligonizacjÆ precyzyjn [6]. W metodzie tej dugoyci boków mierzono w sposób poyredni z trygonometrycznym pomiarem rozwiniÆcia bazowego. Ten sposób
wyznaczenia dugoyci, podobnie jak trygonometryczny pomiar wysokoyci wymaga stosowania precyzyjnych teodolitów optycznych do pomiaru któw poziomych
i pionowych.
Wspóczesne teodolity cyfrowe wyposaone w dalmierz (np. dalmierz elektrooptyczny) zabudowany w lunecie nazywane s tachymetrami elektronicznymi.
Umoliwiaj one pomiar dugoyci w sposób poyredni z milimetrow dokadnoyci oraz pomiar któw z dokadnoyci kilkusekundow. Przyrzdy te znajduj
zastosowanie w pomiarach sytuacyjno-wysokoyciowych, prowadzonych metod
biegunow 3D. W tej metodzie wysokoyci punktów wyznaczane s z pomiaru
trygonometrycznego.
W opracowaniu przedstawiono charakterystykÆ metody trygonometrycznego
pomiaru wysokoyci. Przeprowadzono analizÆ dokadnoyci i przedstawiono wyniki
1

Wkáad autorów w publikacjĊ: Jamka M. 70%, Strach M. 30%
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pomiarów testujcych dokadnoyÂ metody. Sporzdzono take wnioski z przeprowadzonej analizy dokadnoyci opisywanej metody.

2. Metodologia trygonometrycznego pomiaru wysokoyci
W ostatnim dziesiÆcioleciu, w pomiarach kolejowych, pojawio siÆ kilka nowych
metod pomiarów inwentaryzujcych pooenie osi toru. Najszersze zastosowanie
w tych pomiarach, uzyskaa metoda biegunowego pomiaru 3D. W metodzie tej
sytuacyjne pooenie punktu wyznacza siÆ poprzez pomiar poziomy kta biegunowego oraz odlegoyÂ do sygnalizowanego punktu. WysokoyÂ punktu w przyjÆtym
ukadzie odniesienia, okreyla siÆ w oparciu o trygonometryczny pomiar wysokoyci.
Pomiarowi podlega wówczas kt pionowy oraz odlegoyÂ skoyna do punktu sygnalizowanego (reflektorem) pryzmatem dalmierczym. W pomiarach tych sygnalizowanie mierzonych punktów pryzmatem dalmierczym, wykonuje siÆ na kilka
sposobów. NajczÆyciej reflektor mocuje siÆ do teleskopowej tyczki mierniczej wyposaonej w libellÆ sferyczn do jej pionowania. Instrukcja D-19 opisujc sposoby
pomiaru osi toru, zaleca stosowanie aty z pryzmatem dalmierczym wyznaczajcym tÆ oy. Pomiary pooenia osi szyn, przeprowadza siÆ stosujc reflektory zamocowane do specjalnych adapterów przykadanych do gówki szyny. Wymuszaj
one pooenie pryzmatu w osi podunej szyny. W obu wymienionych technikach
pomiarowych, znana jest pionowa odlegoyÂ osi pryzmatu od sygnalizowanego
punktu pomiaru. Innym rozwizaniem, stosowanym coraz powszechniej jest wykorzystanie wózków pomiarowych wyposaonych w pryzmaty dalmiercze [2, 3].

Rys. 1. Wózek pomiarowy z pryzmatem dalmierczym i anten GPS

Do pomiarów inwentaryzujcych pooenie osi toru metod pomiaru biegunowego 3D, zastosowano po raz pierwszy w Polsce (AGH 2003 r.) zmodyfiko-
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wany toromierz elektroniczny TEB-1435, na którym zamocowano pryzmat dalmierczy. Na wózku tym (rys. 1) zainstalowany by równie odbiornik GPS. Takie
rozwizanie umoliwio testowanie dokadnoyci pomiarów kinematycznych GPS
i moliwoyci ich wykorzystania w pomiarach kolejowych. Kolejne testy wózka pomiarowego z wykorzystaniem metody biegunowej 3D przeprowadzono na odcinku
linii kolejowej nr 95 w Krakowie (Politechnika Krakowska 2005 r.). W pomiarach
tych testowano system LEICA GRP FX. Pozwala on na okreylenie wspórzÆdnych
przestrzennych X, Y, H punktów osi toru na podstawie pomiarów metod biegunow 3D z wykorzystaniem wózka GPR3000 (rys. 2).

Rys. 2. Wózek pomiarowy GPR3000

Obecnie na sieci PKP coraz czÆyciej stosuje siÆ wózki pomiarowe pracujce
w systemie GEDO CE (rys. 3). Od 2009 roku wykorzystuje siÆ je w pomiarach
metod biegunow 3D. Wózki systemu GEDO CE umoliwiaj inwentaryzacjÆ
geometrii istniejcej osi toru. Tego typu pomiar jest podstaw do sporzdzenia
projektu regulacji toru w obu paszczyznach. System GEDO CE z bardzo dobrym
skutkiem stosowany jest take w geodezyjnej obsudze podbijarek i w pomiarach
odbiorczych po wykonaniu napraw nawierzchni (rys. 4).

Rys. 3. Wózek pomiarowy GEDO CE z pryzmatem dalmierczym
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Rys. 4. Wózek pomiarowy GEDO CE z tachimetrem S-8

Wyznaczenie wysokoyci punktów z uyciem metody trygonometrycznej realizowane jest poprzez pomiar: któw pionowych D i E oraz odlegoyci skoynych d
i s ze stanowiska tachymetru do punktów A i B, na których ustawiono pryzmaty
dalmiercze.

Rys. 5. Zasada prowadzenia niwelacji trygonometrycznej [1, 5]
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RónicÆ wysokoyci 'HAB, punktów A i B wyznacza siÆ z zalenoyci:
ǻHAB = lw – hw+ hp- lp

(1)

gdzie:
Įiȕ

–

pomierzone kty pionowe,

lw

–

wysokoyÂ ustawienia reflektora nad punktem A,

lp

–

wysokoyÂ ustawienia reflektora nad punktem B,

hw = d sin Į

–

wyznaczone przewyszenie na punkcie A,

hp = s sin ȕ

–

wyznaczone przewyszenie na punkcie B,

dis

–

pomierzone odlegoyci skoyne.

W ogólnym przypadku podana zalenoyÂ (1) winna uwzglÆdniÂ wpyw refrakcji pionowej i krzywizny Ziemi na pomiar któw pionowych i odlegoyci skoynych
od tachymetru do pryzmatów dalmierczych. Wówczas rónica wysokoyci 'HAB,
wyznaczana jest z zalenoyci:
ǻHAB= lw – d sin ȕ – d2(1-k)/2Rcos2 Į + s sin ȕ +s2(1-k)/2Rcos2 Į

(2)

gdzie:
d2(1-k)/2 - czna poprawka krzywizny Ziemi i refrakcji.

3. Analiza dokadnoyci metody trygonometrycznego pomiaru wysokoyci
Przyjmujc zaoenie o ograniczonej dugoyci celowych (do stu kilkudziesiÆciu
metrów) i zakadajc korzystne warunki pomiaru (eliminowanie pomiarów prowadzonych przy wysokich temperaturach - refrakcja) oraz stosujc znane prawo propagacji bÆdów yrednich, mona wyznaczyÂ bd yredni funkcji m'H , okreylonej
AB
zalenoyci (1) na rónicÆ wysokoyci dwójki punktów:
(3)
gdzie:
mlw, mlp, – yrednie bÆdy okreylenia wysokoyci pryzmatów dalmierczych nad
punktami,
mhw, mhp, – yrednie bÆdy wyznaczenia przewyszeÍ na punktach pomiaru, wyznaczone z zalenoyci (4.1), (4.2):
(4.1)

(4.2)

186

Jamka M., Strach M.

gdzie:
md, ms – yrednie bÆdy pomiaru dugoyci celowych,
mD, mE – yrednie bÆdy pomiaru któw pionowych.
W obliczeniu wielkoyci bÆdu yredniego pomiaru rónicy wysokoyci metod
trygonometryczn (3), przyjÆto nastÆpujce wielkoyci zmiennych, wpywajce na
jego wartoyÂ:
– kt pionowy D = E = 1g
– zmienne dugoyci celowych od 0 do 200 m,
– yrednie bÆdy pomiaru któw pionowych mD = mE = ±5cc, ±10cc, ±15cc,
– yredni bd pomiaru odlegoyci md = ms = ±1 mm+1ppm,
– yredni bd okreylenia wysokoyÂ pryzmatu dalmierczego nad punktem:
mlw = mlp = ±1
Wyniki obliczeÍ zobrazowano w postaci wykresu (rys. 6), na którym przedstawiono wielkoyci bÆdów yrednich dla trzech wartoyci yredniego bÆdu pomiaru
kta pionowego.

Rys. 6. Wpyw dugoyci celowej na wartoyÂ yredniego bÆdu pomiaru rónicy wysokoyci
metod trygonometryczn
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4. Pomiary testujce dokadnoyÂ trygonometrycznego pomiaru wysokoyci
Pomiary testujce dokadnoyÂ trygonometrycznego pomiaru wysokoyci, przeprowadzono w trzech rónych lokalizacjach oraz w rónych warunkach atmosferycznych (wiosna, lato, jesieÍ). Odcinki poligonowe, na których wykonywano
pomiary testujce, to odcinki toru bezstykowego zlokalizowane na rónych pochyleniach niwelety toru. W wybranych i oznaczonych punktach wykonano niwelacjÆ
precyzyjn. Na odcinkach „Somniki” oraz „Olsza”, pomiar wykonano niwelatorem kodowym DNA03 firmy Leica, na odcinku „CMK” niwelatorem kodowym
Trimble DiNi 03, przy uyciu at inwarowych. Wzdu analizowanych odcinków
toru poprowadzono cigi niwelacyjne zamkniÆte, dowizane do znaków paÍstwowej osnowy wysokoyciowej.

Rys. 7. Precyzyjna niwelacja geometryczna odcinka doywiadczalnego toru kolejowego

Odcinek poligonowy „Somniki” o dugoyci 1390 m, pooony jest na zmiennym pochyleniu (od 0,9‰ do 9,4‰) w obrÆbie stacji i szlaku linii kolejowej nr 8.
Pomiary przeprowadzono w miesicu wrzeyniu, mierzc wysokoyci gówki szyny
niepodwyszonej w punktach wyznaczonych co 10 m.
Odcinek poligonowy „Olsza” o dugoyci 440 m, pooony jest na zmiennym
pochyleniu (od 0,2‰ do 4,9‰) na szlaku linii kolejowej nr 100. Pomiary testujce przeprowadzono w miesicu kwietniu, mierzc wysokoyÂ gówki szyny niepodwyszonej w punktach co 10 m.
Odcinek poligonowy „CMK” o dugoyci 220 m, pooony jest na pochyleniu
0‰, szlaku linii kolejowej nr 4. Pomiary testujce przeprowadzono w miesicu pa|dzierniku mierzc wysokoyÂ gówki szyny niepodwyszonej w punktach co
20 m.
Testy weryfikujce dokadnoyÂ trygonometrycznego pomiaru wysokoyci przeprowadzono w technologii pomiaru biegunowego 3D do reflektorów zamocowanych na wózkach pomiarowych.
Na odcinku poligonowym „Somniki” stosowano wózek skonstruowany
w AGH (rys. 1), a pomiary ktowo – liniowe przeprowadzono precyzyjnym tachymetrem elektronicznym TCA 2003 firmy Leica.
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Pomiary testujce na pozostaych odcinkach przeprowadzono w technologii pomiaru GEDO Rec, z wykorzystaniem wózka tachymetrycznego GEDO CE (rys. 3)
oraz elektronicznego tachymetru precyzyjnego TRIMBLE S8.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla kadego odcinka poligonowego wykonano obliczenia rónic wysokoyci gówki szyny pomierzonej niwelacj precyzyjn oraz trygonometrycznym pomiarem wysokoyci. Obliczono równie
wartoyci yrednie rónic wysokoyci, odchylenia standardowe wartoyci yrednich oraz
maksymalne rónice na kadym odcinku poligonowym. Wyniki przeprowadzonych obliczeÍ zestawiono w tabeli nr 1.
Tab. 1. Zestawienie wyników pomiarów porównawczych na odcinkach poligonowych
Odcinek
poligonowy
„Sáomniki”
„Olsza”
„CMK”

DáugoĞü
odcinka
[m]
1400
440
220

Liczba
badanych
punktów
140
23
16

ĝrednia róĪnica
wysokoĞci
[m]
0,0021
0,0025
0,0012

Odchylenie
standardowe
[m]
0,0016
0,0015
0,0014

Maksymalna
róĪnica
[m]
0,006
0,006
0,005

5. Wnioski
1. Wspóczesne technologie pomiarów sytuacyjno – wysokoyciowych gwarantuj moliwoyÂ osigniÆcia wysokich dokadnoyci okreylenia pooenia
mierzonych punktów. DokadnoyÂ t zapewniaj wysokiej klasy tachymetry
elektroniczne charakteryzujce siÆ wysok dokadnoyci pomiaru odlegoyci
i któw. Wykorzystywana w tachymetrach procedura ATR (automatyczne
naprowadzanie osi celowej na pryzmat) pozwala na zautomatyzowanie procesu pomiaru.
2. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokadnoyci metody trygonometrycznego pomiaru wysokoyci oraz pomiarów kontrolnych wykonanych
na odcinkach poligonowych, mona potwierdziÂ wnioski przedstawione
w opracowaniu [4]. DokadnoyÂ okreylenia wysokoyci punktów pomierzonych metod trygonometryczn dla celowych o dugoyciach nie przekraczajcych 130 metrów jest równorzÆdna z niwelacj geometryczn (III klasa
dokadnoyci).
3. Zapisy obowizujcej Instrukcji D-19 nie dopuszczaj metody trygonometrycznego pomiaru wysokoyci w niwelacji profilowej czy w wyznaczeniu
rzÆdnych gówki szyn dla opracowaÍ map obszarów kolejowych. Tym samym odstaj od powszechnie przyjÆtych standardów obowizujcych w pomiarach geodezyjnych.
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Streszczenie. Artyku omawia wayciwoyci georusztów na tle innych materiaów geosyntetycznych. Dokonano klasyfikacji geosyntetyków, omówiono mechanizm pracy w funkcji stabilizacji.
Przybliono problematykÆ skrÆpowania bocznego kruszywa. Podano przykady aplikacji, w których
zastosowanie georusztów jest uzasadnione i moe przynieyÂ wymierne korzyyci ekonomiczne. Podano
przykad jednej z pionierskich realizacji z wykorzystaniem georusztów w Polsce.
Sowa kluczowe: georuszt, stabilizacja, skrÆpowanie kruszywa, sztywnoyÂ, zbrojenie

1. WstÆp
Zastosowania georusztów w budownictwie komunikacyjnym na ywiecie siÆgaj pocztku lat 80-tych XX wieku. W Polsce georuszty zaczÆto stosowaÂ w budownictwie drogowym z pocztkiem lat 90-tych XX wieku i do dnia dzisiejszego
pozostaj jednym z podstawowych materiaów rozwaanych przez projektantów,
jako pomocne do rozwizania wielu specyficznych problemów wynikajcych z lokalnych warunków gruntowych. Pomimo ponad 30-letniego doywiadczenia z ich
wykorzystaniem w budownictwie kolejowym na ywiecie [6, 7] i ponad dwudziestoletnich doywiadczeÍ w budownictwie drogowym w Polsce krajowe osigniÆcia
w zakresie zastosowaÍ do budownictwa kolejowego s zdecydowanie skromniejsze. Wpyw na to ma wiele czynników takich jak: wiÆkszy konserwatyzm w projektowaniu w porównaniu do konstrukcji drogowych, wystÆpowanie branowych
instrukcji ograniczajcych wprowadzanie nowych technologii, zdecydowanie
wiÆksze obcienia, w tym dynamiczne, przekazywane na podoe przez pojazdy szynowe, przywizanie do tradycji w stosowaniu rozwizaÍ technicznych przez
wykonawców czy te skromna iloyÂ nakadów inwestycyjnych wydawanych na infrastrukturÆ kolejow w stosunku do nakadów na budownictwo drogowe w ostatnim dwudziestoleciu. Wszystkie wymienione czynniki, do listy, których mona by
z pewnoyci dopisaÂ jeszcze kilka innych, powoduj, i budownictwo kolejowe nie
korzysta w peni z moliwoyci jakie daj geosyntetyki, lub te w przypadku ich
stosowania nie wykorzystuje skutecznie ich potencjau.
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2. Georuszt na tle innych wyrobów geosyntetycznych – definicje i klasyfikacja
PojÆcie geosyntetyk w budownictwie komunikacyjnym siÆga do lat 60-tych
XX wieku, kiedy wprowadzano do praktyki inynierskiej pierwsze wókniny,
a w pó|niejszym okresie tkaniny. Ze wzglÆdu na docelow formÆ ich zastosowania, tj. w poczeniu z gruntem, wszystkie materiay syntetyczne maj przedrostek „geo”. Std tekstylia stosowane w aplikacjach inynierskich bazujcych na ich
kontakcie z gruntem nosz odpowiednio nazwÆ geowóknin i geotkanin.
Geotekstylia, wiÆc geotkaniny i geowókniny s najbardziej rozpoznawaln
grup geosyntetyków, wynika to w równej mierze z bardzo szerokiej gamy funkcji, do jakich maj zastosowanie (filtracja, separacja, czasem zbrojenie, stabilizacja
czy ochrona), historycznego „pierwszeÍstwa” na rynku wyrobów geosyntetycznych oraz dosyÂ powszechnego, choÂ zupenie nieuzasadnionego, utosamiania
wszystkich wyrobów geosyntetycznych z t nazw. Nawet nazewnictwo wykorzystywane w procesie normalizacyjnym nie oparo siÆ urokowi tej grupy wyrobów
i wszystkie aktualne normy zharmonizowane nosz wspóln nazwÆ: „Geotekstylia
i wyroby pokrewne…”.
Ze wzglÆdu na cig powierzchniÆ materiau, bez adnych otworów, wspópraca geotekstyliów z gruntem odbywa siÆ tylko i wycznie dziÆki mobilizacji si
tarcia pomiÆdzy tymi dwoma oyrodkami. Powoduje to, i skutecznoyÂ zastosowania do funkcji zbrojeniowej czy stabilizacyjnej jest bardzo ograniczona, gdy mobilizacja wytrzymaoyci materiau wymaga jego odksztacenia i to tym wiÆkszego im
wiÆksz czeyÂ wytrzymaoyci nominalnej produktu chcemy wykorzystaÂ. Z tego
powodu geotekstylia w budownictwie kolejowym mog mieÂ zastosowanie praktycznie tylko do funkcji separacyjnej oraz filtracyjnej.
Na tym tle kolejna, druga grupa materiaów geosyntetycznych, do której zaliczyÂ naley geosiatki i georuszty cechuje siÆ zupenie odmiennymi wayciwoyciami.
Przede wszystkim w tej grupie geosyntetyków istnieje moliwoyÂ kontaktu i przenikania warstw gruntu znajdujcego siÆ pod i nad paszczyzn geosyntetyku. Jest
to moliwe dziÆki aurowej strukturze materiau, w którego paszczy|nie dominuj otwory (oczka) umoliwiajce penetracjÆ ziaren gruntu procesie zagÆszczania.
W tej grupie materiaów wystÆpuje jednak silne zrónicowanie, zwizane z technologi produkcji majc swe odzwierciedlenie w skutecznoyci ich stosowania do
poszczególnych aplikacji. I tak wyróniÂ mona tutaj:
– Geosiatki plecione, powstajce z poczenia metodami wókienniczymi prostopadle uoonych wókien polimerowych, czÆsto dodatkowo pokrywanych
ochronn warstw innego polimeru. Ksztat oczek jest kwadratowy lub prostoktny.
– Geosiatki zgrzewane, powstajce w technologii poczenia prostopadle uoonych paskich taym polimerowych, zgrzewanych w wÆzach. Przy zastosowaniu odpowiedniej technologii zgrzewu mona uzyskaÂ efekt nieodksztacalnoyci w obrÆbie wÆza. Ksztat oczek jest kwadratowy lub prostoktny.
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– Geosiatki ekstrudowane, powstae w wyniku ekstruzji prostopadle do siebie
skierowanych dysz z pynnym polimerem. Proces ten umoliwia czÆyciowe wtopienie siÆ powstaych w ten sposób eber w punktach wÆzowych.
Bezpoyrednio po procesie ekstruzji moe wystÆpowaÂ jeszcze proces rozcigania materiau na gorco na gadkim bÆbnie. Produkt koÍcowy charakteryzuje siÆ w efekcie odmiennym ksztatem przekroju eber podunych
od poprzecznych i gadk doln powierzchni. Ksztat oczek jest na ogó
prostoktny.
– Georuszty, powstae w wyniku wybicia siatki niewielkich otworów w monolitycznej pycie polimerowej, a nastÆpnie ich rozcigania w wysokiej temperaturze a do momentu uzyskania docelowej wielkoyci otworów (oczek) oraz
zorientowania struktury molekularnej materiau. Wyrób powstay w ten
sposób charakteryzuje siÆ brakiem jakichkolwiek poczeÍ (tzw. integralnoyci lub monolitycznoyci struktury) oraz du sztywnoyci w paszczy|nie.
GruboyÂ wÆzów jest wiÆksza od gruboyci eber, a obie wymienione gruboyci
s zdecydowanie wiÆksze od gruboyci geosiatek plecionych i zgrzewanych.
Ksztat oczek moe byÂ prostoktny, kwadratowy lub trójktny. WstÆpuj
dwa typy georusztów: jednokierunkowe, wykonane z polietylenu wysokiej
gÆstoyci (HDPE) oraz wielokierunkowe wykonane z polipropylenu (PP)
o odrÆbnym przeznaczeniu. Georuszty jednokierunkowe maj zastosowanie
w konstrukcjach oporowych, wielokierunkowe (wieloosiowe) przeznaczone
s do stabilizacji warstw z kruszyw.
Georuszty bywaj czasem w literaturze mylnie okreylane geosiatkami o sztywnych wÆzach, co w efekcie, cakowicie niesusznie, prowadzi do porównania ich
parametrów materiaowych i analogicznymi parametrami materiaowymi geosiatek zgrzewanych.
Kada z wymienionych odmian geosyntetyków charakteryzowaÂ siÆ moe odmiennym mechanizmem wspópracy z gruntem, a w konsekwencji inn efektywnoyci/skutecznoyci w konkretnym zastosowaniu. WiÆkszoyÂ wymienionych materiaów drugiej grupy wystÆpuje równie w postaci geokompozytów, tj. wyrobów
trwale poczonych z geowóknin.
Tablica 1. Przykadowe rodzaje geosyntetyków drugiej grupy
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Trzeci grup wyrobów geosyntetycznych s tzw. niskie geokomórki (o wysokoyci 100-200 mm), zwane potocznie od nazwy jednego z produktów geowebami.
Struktura geokomórek zbliona jest do plastra miodu. W odrónieniu od dwóch
pierwszych grup nie s one produkowane w rolkach, a jedynie ich odcinki s dostarczane na paletach.
Cigy rozwój technologiczny powoduje, i powstaj kolejne grupy geosyntetyków o jeszcze innych funkcjach i zastosowaniach. WymieniÂ tu mona chociaby
geomembrany (funkcja uszczelniajca i separujca), geomaty (funkcja przeciwerozyjna), maty bentonitowe (funkcja uszczelniajca) czy geokompozyty drenaowe (funkcja
drenaowa). Lista ta z pewnoyci moe byÂ uzupeniona o inne, nowe materiay.
PostÆp technologiczny skutkujcy powstaniem zarówno drugiej i trzeciej grupy
wymienionych geosyntetyków, jak równie materiaów wymienionych w poprzednim akapicie powoduje, i zmianie ulegaj równie wymogi w zakresie podstawowych parametrów, jakie poszczególne wyroby musz speniaÂ. Niestety w tym zakresie normalizacja nie nada za postÆpem. Np. georuszty, które s przedmiotem
dalszych rozwaaÍ nie maj oddzielnej normy i wspólnie z wszystkimi geosiatkami
podpadaj pod pojÆcie „...geotekstylia i wyroby pokrewne…”, co czÆsto skutkuje
niepoprawnym okreyleniem ich parametrów uytkowych.

3. Podstawowe cechy i funkcje georusztów
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale przy omawianiu definicji georusztu
materiay te cechuje integralnoyÂ struktury dua sztywnoyÂ w paszczy|nie. SztywnoyÂ w paszczy|nie, bÆdca efektem rozcigania monolitycznej pyty polimerowej wyrónia georuszty na tle geosiatek oraz geotekstyliów. aden z procesów
czenia, jak np. tkanie, igowanie, czy czenie pojedynczych wókien polimerów
w wÆzach poprzez ich zgrzewanie, spawanie, wtapianie, itp., nie nadaje wyrobom cech sztywnoyci. SztywnoyÂ ta powoduje, i ziarna zagÆszczonego kruszywa
dobranego odpowiednio do wielkoyci oczek georusztu wykazuj znacznie wiÆksz odpornoyÂ na przemieszczenia wzglÆdem siebie. Ta zwiÆkszona odpornoyÂ na
przemieszczenia bÆdca wynikiem skrÆpowania bocznego kruszywa w oczkach jest
cech charakterystyczn dla georusztów. Literatura angielskojÆzyczna opisuje to
pojÆcie, jako efekt zazÆbienia (ang. „interclocking”) kruszywa w georuszcie. Nie
wystÆpuje w geotekstyliach, geosiatkach plecionych i zgrzewanych, a w ograniczonym zakresie wystÆpuje w geosiatkach ekstrudowanych (w tym przypadku ograniczenie to zwizane jest z nieostrokrawÆdzistym przekrojem eber, których 50%
ma paski ksztat).
Efekt zazÆbienia kruszywa w oczkach georusztu powodujcy skrÆpowanie ziaren jest zmienny wraz z odlegoyci od paszczyzny geosyntetyku [3]. Wyrónia siÆ
tutaj 3 strefy o zrónicowanych cechach:
• Strefa penego skrÆpowania (ang. „full confinement zone”) - wystÆpujca na
odcinku pomiÆdzy poziomem uoenia georusztu do wysokoyci kilku zia-
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ren powyej tego poziomu. W tej strefie dziÆki zazÆbieniu zagÆszczonego
kruszywa w oczkach przemieszczenia wzajemne ziaren s mikroskopijne,
w praktyce zerowe, gdy ziarna s wzglÆdem siebie zupenie zablokowane.
WystÆpuje tu pena odpornoyÂ ziaren na przemieszczenie Qmax (ang. „maximum confining resistance”).
• Strefa poyrednia – bÆdca stref stopniowego zaniku skrÆpowania ziaren
kruszywa wywoan wpywem zazÆbienia w poziomie georusztu. ZdolnoyÂ
ziaren do przemieszczeÍ wzglÆdem siebie zmienia siÆ od wartoyci minimalnej ( u dou strefy) do wartoyci maksymalnej (górna czÆyÂ strefy). OdpornoyÂ
ziaren na przemieszczenia zmniejsza siÆ wraz ze wzrostem odlegoyci od georusztu w sposób nieliniowy.
• Strefa braku skrÆpowania (ang. „no confinement zone”) - do tej strefy skrÆpowanie ziaren nie dochodzi, opór ziaren kruszywa na przemieszczenie jest
wynikiem ich naturalnego oporu tarcia wewnÆtrznego. Kruszywo w tej
strefie nie „odczuwa” ju wpywu materiau uoonego gÆbiej, aby efekt
ten powróci wymagane byoby uoenie ponownej warstwy georusztu.

Rys. 1. Podzia stref skrÆpowania ziaren kruszywa nad georusztem

O efektywnoyci stabilizacji decyduj gruboyci poszczególnych stref. Gruboyci
tych stref nie s jednakowe. Podane jest, aby strefa penego skrepowania oraz
strefa poyrednia byy jak najgrubsze. Gruboyci poszczególnych stref s cechami
indywidualnymi dla konkretnego typu georusztu oraz rodzaju i uziarnienia kruszywa. Poprawne okreylenie gruboyci obu tych stref jest decydujce dla wayciwego
doboru rozstawu zbrojenia w geomateracach wielowarstwowych.
Niewayciwy dobór kruszywa, którego uziarnienie nie pozwala na wayciwe zazÆbienie w oczkach georusztu, moe zminimalizowaÂ gruboyÂ poszczególnych stref
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i spowodowaÂ gwatowny spadek skutecznoyci zbrojenia. Niewayciwy dobór geosyntetyku do stabilizacji, np. zastosowanie geosiatki plecionej powoduje, i w warstwie kruszywa uoonej na geosyntetyku wystÆpuje tylko strefa bez skrÆpowania.
W takim przypadku warstwa kruszywa jest podatna na deformacje niezalenie od
rodzaju zastosowanej geosiatki, a sam geosyntetyk nie pracuje.
SztywnoyÂ materiau skutkujca zwiÆkszeniem skrÆpowania bocznego ziaren
powoduje polepszenie odpornoyci na ycinanie warstwy kruszywa stabilizowanego
georusztem i jest podstawowym mechanizmem polepszajcym rozkad obcienia
przekazywanego wzmacnianemu podou (rys. 2).

Rys. 2. Klinowanie siÆ ziaren w oczkach sztywnego georusztu

Mechanizmem, który jest charakterystyczny dla geosiatek oraz geotekstyliów
jest przenoszenie obcienia poprzez efekt nacigniÆtej membrany (ang. „tensioned
membrane effect”. Mechanizm ten zakada zmniejszenie wartoyci pionowej skadowej naprÆenia dziaajcego na podoe w miejscu przyoenia obcienia dziÆki
mobilizacji poziomej skadowej naprÆenia poprzez nacigniÆty geosyntetyk. Mechanizm ten by przez wiele lat uznawany za podstawowy, opisujcy wzmacniane
sabego podoa. Dziy wiadomo ju, i w zastosowaniach gdzie nie dopuszczamy
do powstania deformacji w podou nie ma on zastosowania, jest nieskuteczny [2].
Mobilizacja wytrzymaoyci geosiatki czy geotkaniny wymaga bowiem deformacji,
co w wielu przypadkach skutkuje przekroczeniem parametrów uytkowych konstrukcji (np. kolein nawierzchni drogowej czy ugiÆÂ podkadu szyny).
WystÆpowanie tych dwóch odmiennych mechanizmów powoduje, i parametry stosowane do opisu i identyfikacji podanych cech poszczególnych rodzajów
geosyntetyków s odmienne. W przypadku geotekstyliów i wiÆkszoyci geosiatek
charakterystycznym parametrem jest wytrzymaoyÂ na rozciganie przy okreylonym odksztaceniu. Dla georusztów, których podstawowym mechanizmem jest
zwiÆkszenie odpornoyci warstwy na ycinanie, dziÆki skrÆpowaniu bocznemu ziaren, parametrem wiodcym jest sztywnoyÂ w zakresie maych odksztaceÍ.
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4. Wykorzystanie georusztów do stabilizacji warstw kruszywa w warstwach nawierzchni kolejowej
W przypadku zastosowaÍ w nawierzchni kolejowej moliwe s dwa rodzaje
zastosowaÍ:
• stabilizacja warstwy ochronnej,
• stabilizacja podsypki tuczniowej.
4.1. Stabilizacja warstwy ochronnej
Stabilizacja warstwy ochronnej zwizana jest z wystÆpowaniem pod ni warstwy o niekorzystnych parametrach noynoyci. Zastosowanie georusztu pozwala
na podwyszenie noynoyci podoa pod konstrukcj lub na zmniejszenie gruboyci
kruszywa w stosunku do gruboyci bez georusztu, przy uzyskaniu tych samych parametrów noynoyci na górze warstwy ochronnej. Wspomniana redukcja gruboyci
moe siÆgaÂ do 50%, choÂ kadorazowo wymaga indywidualnej analizy. CzÆstszym zastosowaniem jest wymóg uzyskania odpowiednich parametrów noynoyci.
Przy bardzo sabej noynoyci gruntów w podou czasem konieczne jest zastosowanie ukadów wielowarstwowych.

Rys. 3. Przykad zastosowania georusztu do stabilizacji warstwy ochronnej

Rys. 4. Przykad ukadu jednowarstwowego i wielowarstwowego w warstwie ochronnej

4.2. Stabilizacja podsypki tuczniowej
Zastosowanie gerousztów do stabilizacji warstwy podsypki zwizane jest z redukcj prÆdkoyci przyrostu deformacji (odksztacenia plastycznego) powstajcej
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w warstwie ochronnej w wyniku oddziaywania cyklicznych obcieÍ dynamicznych. Na ogó deformacja ta objawia siÆ nieregularnym osiadaniem toru i pogarszaniem jego geometrii w planie. Badaniami wpywu georusztu na redukcjÆ
osiadania i tym samym niezbÆdnych zabiegów utrzymaniowych zajmowa siÆ
Uniwersytet w Nottingham (Wielka Brytania) [1]. Publikowane prace wykazuj
wzrost iloyci cykli obcieniowych o wspóczynnik 2,5 po zastosowaniu georusztu.
Zastosowanie georusztu jest, np. w Wielkiej Brytanii, jednym ze standartowych
rozwizaÍ dla racjonalizacji kosztów utrzymania linii.

Rys. 5. Przykad zastosowania georusztu do stabilizacji podsypki tuczniowej

Rys. 6. Przykad zastosowania georusztu po podsypk wg brytyjskiej instrukcji RT/CE/C/039

4.3. Stabilizacja warstwy ochronnej i podsypki tuczniowej
Równoczesna stabilizacja warstwy ochronnej i podsypki tuczniowej jest rozwizaniem rzadko stosowanym w praktyce, choÂ teoretycznie jak najbardziej moliwym. Georuszt w kadej z warstw peni bowiem odrÆbn rolÆ, pozwalajc na
wzrost noynoyci (warstwa ochronna) i wyduenie okresów pomiÆdzy podbijaniami
(podsypka). Oczywiycie kada z warstw wymaga zastosowania innego rodzaju georusztu, o wielkoyci oczek dostosowanej do wielkoyci uziarnienia kruszywa w danej
warstwie.
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Rys. 7. Przykad równolegego zastosowania georusztów do stabilizacji warstwy ochronnej
i podsypki tuczniowej

Instalacja georusztu moe odbywaÂ siÆ mechanicznie z wykorzystaniem maszyn typu AHM lub sposobem tradycyjnym zwizanym z rozebraniem toru.

5. Wykorzystanie georusztów do konstrukcji oporowych wystÆpujcych
w infrastrukturze kolejowej
Innym obszarem zastosowaÍ georusztów s wszelkie konstrukcje oporowe
z gruntu zbrojonego. To dynamicznie rozwijajca siÆ dziedzina budownictwa,
która znajduje zastosowania równie w budownictwie kolejowym. Wykorzystane tutaj byÂ mog georuszty jednokierunkowe, które maj okreylone parametry
odksztacalnoyci i wytrzymaoyci w kierunku dziaania obcienia. Poniewa aktualnie stosowane metody projektowe dla analiz konstrukcji oporowych opieraj
siÆ tylko na parametrze wytrzymaoyci na rozciganie, wiÆc georuszty podobnie
do innych geosyntetyków musz charakteryzowaÂ siÆ dobrze rozpoznanymi parametrami reologicznymi, a dla obliczeÍ stosuje siÆ wytrzymaoyci dugoterminowe
uwzglÆdniajce wpyw pezania polimeru w czasie. Badania georusztów w tym zakresie zajmuj specjalne certyfikowane jednostki badawcze. W Polsce dotychczas
nie ma takiego laboratorium i korzysta siÆ na ogó z wyników badaÍ prowadzonych w laboratoriach brytyjskich oraz niemieckich. PodkreyliÂ naley, i badania
dugoterminowe musz trwaÂ minimum 10.000 godzin, choÂ mona w literaturze
spotkaÂ wyniki badaÍ po upywie 100.000 godzin. Obecny stan wiedzy o reologii
polimerów w georusztach jest ju na tyle zaawansowany, e pozwala na bezpieczne
okreylanie parametrów wytrzymaoyciowych w okresie 120 lat, wymaganym przez
przepisy dla bardzo odpowiedzialnych konstrukcji, w tym kolejowych.
W zakresie konstrukcji oporowych mona wyróniÂ kilka odmiennych zastosowaÍ:
• budowa ycian oporowych wzdu infrastruktury kolejowej,
• budowa ycian oporowych obcionych ruchem kolejowym,
• budowa przyczóków mostowych,
• budowa stromych skarp wzdu szlaków w tym obcionych ruchem kolejowym,
• odbudowa osuwisk.
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Tablica 2. Przykadowe zastosowania georusztów w konstrukcjach oporowych w kolejach

Wszystkie wymienione zastosowania wymagaj indywidualnego projektu
opartego o zweryfikowane metody projektowe. W tym zakresie georuszty nie doczekay siÆ indywidualnych metod projektowania. Funkcj geosyntetyku w konstrukcjach oporowych jest funkcja zbrojeniowa. Stosuje siÆ klasyczne metody dla
grunty zbrojonego oparte tylko i wycznie na wytrzymaoyci na rozciganie samego zbrojenia [4, 5]. Tym samym nie wykorzystuje siÆ sztywnoyci georusztu
i skrÆpowania ziaren i w efekcie wszystkie konstrukcje zaprojektowane klasycznymi metodami obliczeniowymi maj duy zapas bezpieczeÍstwa. Wyniki pomiarów
odksztacenia w konstrukcjach oporowych wykorzystujcych jednokierunkowe
georuszty wykazuj bardzo mae wartoyci, co ywiadczy o duym konserwatyzmie
metod projektowych.
W Polsce pionierem zastosowaÍ georusztów do konstrukcji oporowych w budownictwie kolejowym by Prof. dr in. Antoni RosikoÍ, który zastosowa je pod
koniec lat 90-tych XX wieku na klsku. Likwidacja szkód górniczych i zwizana
z ni koniecznoyÂ podwyszenia toru o kilka metrów spowodowaa zagroenie dla
budynku nastawni w Rudzie klskiej Bielszowicach. Prof. RosikoÍ w wieku lat 90ciu podj siÆ opracowania projektu, a nastÆpnie kierowania robotami budowlanymi. Autor niniejszego artykuu mia przyjemnoyÂ wspópracy z Profesorem na tej
budowie penic funkcjÆ nadzoru geotechnicznego. Konstrukcja zostaa wykonana
i suy do dnia dzisiejszego speniajc funkcjÆ do jakiej zostaa zaprojektowana.
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a) rok 1999 realizacja konstrukcji dla
uratowania budynku nastawni

b) rok 2012 – budynek nastawni
Fot. 8. Budynek nastawni w Rudzie klskiej Bielszowicach

6. Podsumowanie
Wykorzystanie georusztów w budownictwie kolejowym wymaga indywidualnego podejycia, ale z pewnoyci daje moliwoyci na uzyskanie wymiernych korzyyci,
w tym ekonomicznych, w wielu obszarach dziaalnoyci inwestycyjnej. Efektywna
stabilizacja warstw kruszyw w konstrukcji nawierzchni zwizana z podwyszaniem
noynoyci, wyduanie okresów miÆdzypodbijaniowych przy zastosowaniu stabilizacji podsypki czy nowoczesne, ekonomiczne konstrukcje oporowe s przykadami
tych obszarów inwestycyjnych, które mog skuteczniej wykorzystywaÂ potencja,
jaki daj georuszty. Dotychczasowe podejycie do geosyntetyków, które nie rozrónia wayciwoyci poszczególnych materiaów powoduje, i czÆsto wykorzystanie
georusztów sprowadza siÆ do zastosowania ich jako formy geotekstliów. Tym samym dominujca cecha, jak jest ich sztywnoyÂ w paszczy|nie ma ograniczone
wykorzystanie w praktyce.
Autor ma nadziejÆ, e przedstawione klasyfikacje, opisy funkcji poszczególnych
materiaów i zrónicowanych mechanizmów pracy pozwol na wayciwe uporzdkowanie geosyntetyków pod ktem moliwoyci i celowoyci ich zastosowania.

Literatura
[1] Brown S., Geogrid Reinforcement of Railway Ballast. Nottingham Centre for Pavement Engineering, University of Nottingham, 2006.
[2] Giroud J., An assessment of the use of geogrids in unpaved roads and
unpaved areas. Jubilee Symposium on Polymer Geogrid Reinforcement.
Identifying the Direction of Future Research, ICE, London, 8th September 2009.
[3] Kawalec J., Stabilizacja podoa z wykorzystaniem georusztów. Inynieria
Morska i Geotechnika nr 4/2010, str. 522-530.

202

Kawalec J.

[4] Kawalec J., GryczmaÍski M., Zastosowania georusztów w materacach
oraz w konstrukcjach oporowych. XXIV Ogólnopolska Konferencja
Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisa, WPPK 2009 str. 83113.
[5] Koerner R., Designing with geosynthetics. Prentice-Hall, Upper Saddle
River, New Jersey, 1999.
[6] Petrova T.M., Poltavchenko A.N., Petryaev A.V., Monitoring of trial reinforcing section of basic railway platform by geogrids. Ministry of Transport. Russian Federation, Theme No 148/2735. Saint-Petersburg State
University of Transport, Saint-Petersburg 2002.
[7] Walls J., Newby J., Geosynthetics for railroad track for rehabilitation.
Alabama, USA, ISSMFE TC9, 1987.

Nr 3(99)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

2012

GEOSIATKI KOMÓRKOWE
W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM
Kazimierz Kosek
dr hab.in. prof.nzw. Pol.kl., Katedra Dróg i Mostów, Wydzia Budownictwa, Politechnika klska, 44-100 Gliwice,
ul.Akademicka 5, tel. +48 32 237 1186, e-mail: klosekkpolsl@op.pl

Streszczenie. W pracy przedstawiono podstawowe informacje zwizane z wykorzystaniem
geosiatek komórkowych w budownictwie komunikacyjnym, oraz przyczyny dotychczasowych ograniczeÍ w ich wykorzystaniu z uwagi na parametry wytrzymaoyciowe surowców sucych do ich
produkcji. Przedstawiono kierunki modyfikacji tych parametrów co dotyczy w gównej mierze okreylania wytrzymaoyci dugotrwaej oraz limitowanej wydualnoyci surowców bazowych.
Sowa kluczowe: geosyntetyki, geosiatki komórkowe (geoweb)

1. WstÆp
Przed 15 laty po raz pierwszy na sieci PKP wykonano prototypowe stanowisko
badawczo pomiarowe na intensywnie eksploatowanej linii, celem oceny moliwoyci zwiÆkszenia noynoyci sabo noynego podtorza wzmocnionego geowebem. Zakres prac obejmowa pomiary i badania terenowe nawierzchni [11], sprowadzajce
siÆ gównie do rejestracji procesu kumulacji odksztaceÍ trwaych niwelety szyn
w obrÆbie rozjazdów na podrozjezdnicach betonowych oraz na przylegych odcinkach torów szlakowych. Badania te poprzedziy analizy noynoyci podtorza, w których wykorzystano - w tamtym okresie czasu - równie po raz pierwszy na PKP
metody badaÍ geofizycznych z wykorzystaniem georadaru.
Równolegle z powyszymi pracami terenowymi podjÆto badania i pomiary laboratoryjne w skali naturalnej [2, 3, 7, 11]. Zakres badaÍ laboratoryjnych dotyczy typowych przypadków zabudowy geowebu w podtorzu, przy rónych systemach obcieÍ zewnÆtrznych symulujcych obcienie taborem samochodowym
(rys. 2-3), jak i rusztem torowym (rys. 1). Parametrami zmiennymi pozostaway:
poziom lokalizacji wzmocnienia, wpyw geotekstylu na wzrost noynoyci geowebu,
natomiast parametrami wynikowymi byy gównie pomiary osiadaÍ dla obcieÍ
cyklicznych oraz noynoyÂ graniczna podoa. Analizy numeryczne problemu polegay na weryfikacji dotychczasowych, uproszczonych modeli obliczeniowych, oraz
ich rozbudowie adoptowanej dla potrzeb systemu1. Istota wzmocnienia, polegajca na ograniczeniu swobody poprzecznych deformacji materiau podoa w warun1 Zwanego alternatywnie: maty lub geosiatki komórkowe.
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kach obcieÍ pionowych nawierzchni sprzyja znacznemu ograniczeniu naprÆeÍ
normalnych przekazywanych na sabo noyne podtorze [6, 9, 10].

Rys.1. Istota wzmocnienia podoa podkadów poprzez redystrybucjÆ naprÆeÍ normalnych.

Rys.2. Redystrybucja naprÆeÍ normalnych w podou drogowym wzmocnionym geowebem
i bez wzmocnienia.
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Rys.3. Nawierzchnia nabrzea z podoem wzmocnionym kilkoma warstwami geowebu.

Rys.4. Stabilizacja skarp i uszczelnianie powierzchni (Tab. 1) poprzez zalewanie geowebu betonem.

2. Funkcje geowebu w budownictwie komunikacyjnym
NajczÆyciej przypisane poszczególnym rodzajom geosyntetyków funkcje przedstawiono w Tab. 1. Geoweb spenia wymogi wiÆkszoyci z tych wymogów [1, 5, 8,
12, 15].
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Tabela 1. Funkcje geosyntetyków
Funkcja
Filtracja
DrenaĪ
Wzmacnianie
Wzmacnianie
przeciwerone
Uszczelnianie
Separacja
Ochrona

Rodzaj stosowanego materiaáu geosyntetycznego
Geowáókniny: igáowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie; geotkaniny.
Geoweb perforowany
Geodreny, geowáókniny igáowane i przeszywane, geokompozyty przepuszczalne.
Georuszty, geosiatki bezwĊzeákowe, geokompozyty, geowáókniny igáowane i
przeszywane, geotkaniny. Geoweb (nowej generacji) - rys. 4
Geosiatki komórkowe, geomaty, gĊste geosiatki bezwĊzeákowe, geowáókniny igáowane i
przeszywane, geotkaniny, geokompozyty przepuszczalne. Geoweb (rys. 4)
Geomembrany jednowarstwowe i wielowarstwowe, bentomaty, geomembrany
bentonitowe. Geoweb + beton (rys. 4)
Geowáókniny igáowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny, gĊste
geosiatki bezwĊzeákowe, czasami cienkie geomembrany. Geoweb
Geowáókniny igáowane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny.
Geoweb (rys. 4)

W budownictwie komunikacyjnym geosyntetyki znajduj obecnie zastosowanie miÆdzy innymi do:
– rozdzielenia poszczególnych warstw noynych konstrukcji nawierzchni, przez
co nastÆpuje stabilizacja, wzmocnienie i zabezpieczenie lecych na geosyntetyku warstw konstrukcji oraz uatwienie poziomego odprowadzenia wody,
– stabilizacji przeciwerozyjnej skarp, i odwodnienia powierzchniowego,
– stabilizacji i wzmocnienia podtorza kolejowego,
– stabilizacji i wzmocnienia nasypów oraz przekopów kolejowych,
– wzmocnienia sabonoynego i górniczego podoa gruntowego konstrukcji
nawierzchni
Geosyntetyki uyte jako warstwa wzmacniajca i rozdzielajca pozwalaj na:
– znaczn oszczÆdnoyÂ materiaów przeznaczonych do budowy nawierzchni
i górnych warstw podtorza, poprzez redukcjÆ gruboyci tych warstw,
– uycie materiaów o niszej noynoyci,
– wysz, stale utrzymywan noynoyÂ, zastosowanych do budowy nawierzchni materiaów,
– duszy okres eksploatacji uytkowanej linii.
Szczególnie uzasadnion moliwoyci zastosowania geosyntetyków w budownictwie komunikacyjnym, jest ich wykorzystanie jako elementu wzmocnienia górniczego podtorza gruntowego podatnej konstrukcji nawierzchni drogi szynowej.
Geneza wzmocnieÍ sabo noynego podoa przy wykorzystaniu geowebu wywodzi siÆ z zastosowaÍ inynierii wojskowej do budowy dróg na terenach pustynnych (piaszczystych).
Komórkowa struktura przestrzenna czyni go szczególnie przydatnym w przypadku koniecznoyci ograniczenia swobody poprzecznej odksztacalnoyci gruntu
(lub innego materiau) „uwiÆzionego” w ograniczonej przestrzeni pojedynczej komórki otoczonej obwodowo polimerow taym o zmiennej, w zalenoyci od asortymentu, gruboyci jak i szerokoyci. W dotychczasowych rozwizaniach dominowa
polipropylen-PP lub HDPP).
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Uznaje siÆ, e jest to struktura przydatna gównie w trakcie budowy dróg lub
kolei na etapie formowania ochronnych warstw sypkich, jak i w celu uatwienia
transportu warstw kruszyw. Funkcja techniczna wyrobu koÍczy siÆ w tym przypadku na etapie zakoÍczenia robót budowlanych.
Wyrób nie by dotd przeznaczony do wbudowania w podoe nasypów celem
ich wzmacniania, gównie z uwagi na nisk wytrzymaoyÂ dugotrwa surowca,
co wynikao ze znacznej redukcji jego wytrzymaoyci w funkcji czasu i dziaajcego
w sposób cigy obcienia stycznego w strefach przyskarpowych (grawitacyjnego). Dodatkowym elementem osabiajcym ten materia s zgrzewy poczeÍ lub
mechaniczne czniki na stykach taym kolejnych segmentów.
Naley podkreyliÂ, e fakt posiadania tzw. Aprobat Technicznych na wybrane grupy geosyntetyków, nie jest równoznaczny z dokumentem dopuszczajcym
wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie komunikacyjnym (Dz.U. nr 207
z 2003r poz.2016), co reguluj odrÆbne przepisy.

Rys.5. Wyduenie geosyntetyków przy pezaniu dla rónych materiaów bazowych (polimerów)

Naley zwróciÂ uwagÆ na znaczn wydualnoyÂ niektórych materiaów bazowych (polimerów), co w szczególnoyci dotyczy polipropylenów (PP). BÆdzie to
ograniczao w istotnym zakresie ich skutecznoyÂ jako elementu zbrojenia podoa
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konstrukcji nawierzchni dróg szynowych, zwaszcza na terenach górniczych. OdksztacalnoyÂ (wydualnoyÂ) zbrojenia nie zabezpieczy lecych powyej warstw
nawierzchni przed analogicznymi odksztaceniami jednostkowymi, co moe przyczyniÂ siÆ do przyspieszonego narastania deformacji niwelety.
W zakresie obliczeÍ dotychczasowy system bazujcy na metodzie globalnego
wspóczynnika bezpieczeÍstwa ‘GWB’ jest obecnie zastÆpowany w formie tzw.
zaczników narodowych (do EC7) systemem nowym, bazujcym na metodzie
stanów granicznych ‘SG’. W odniesieniu do geosyntetyków obie metody wymiarowania s bardzo konsekwentne, zalecajc w zakresie okreylania obliczeniowej
wartoyci wytrzymaoyci na rozciganie korzystaÂ z zalenoyci:
metoda GWB =>

Fd = FBk0 / (A1A2 A3A4γ)
FBd = FBk0 / (A1A2 A3A4γB)

(1)
(2)

metoda SG =>
gdzie:
A1...4 – niezalene od metody wymiarowania wspóczynniki materiaowe charakteryzujce:
A1 – pezanie (dla PP-polipropylenu i PEHD-polietylenu wysokiej gÆstoyci
>A1=5,0, PA - poliamidu, PES-poliestru, PVA-polivinyloalkoholu, Aramidu >A1=2,5),
A2 – uszkodzenia mechaniczne na budowie (grunty drobnoziarniste A2=1,5,
wirowe A2=2,0, kamieniste A2=> wg badaÍ polowych),
A3 –utrata wytrzymaoyci na poczeniach,
A4 – wpyw yrodowiska wodno-gruntowego (PA > A4=3,3; PP i PEHD >
A4=3,3; PVA i PES>A4=2,0),
FBk0 – wartoyÂ charakterystyczna, krótkoterminowa (UTS) wytrzymaoyci na
rozciganie wg EN ISO PL 10319, deklarowana dla poziomu ufnoyci
95%,
J  wspóczynnik bezpieczeÍstwa materiaowego, w metodzie GWB =>
J=1,75
J% ! wspóczynnik bezpieczeÍstwa materiaowego, w metodzie SG=> J%
1,4 dla stanu podstawowego obcieÍ,
J% , dla stanu budowlanego,
J% , dla stanu wyjtkowego.
W zalenoyci od metody (systemu normowego) dany materia geosyntetyczny
moe zatem cechowaÂ doyÂ znacznie zrónicowana wartoyÂ liczbowa wytrzymaoyci obliczeniowej Fd / FBd.
Eliminacja tych wad i ograniczeÍ polega na poszukiwaniu nowych struktur
chemicznych eliminujcych w gównej mierze pezanie, jako podstawow wadÆ
dotd stosowanych polimerów, zwaszcza PP lub HDPE. Przykadem takiej struktury jest przedstawiony poniej schemat materiau, w którym funkcjÆ noyn speniaj nanowókna poliestrowe zatopione w strukturze wicej (rys. 6).
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Rys. 6. Przykad Nano technologii w ksztatowaniu geosyntetyków nowej generacji

Wykorzystanie w/w typów polimerów do produkcji geowebu nowej generacji
ma ju obecnie miejsce. Ich znacznie wysz wytrzymaoyÂ dugotrwa ilustruje rys. 7 poprzez mniejsz zmiennoyÂ wytrzymaoyci w czasie i jej korzystniejszy
wpyw na redukcjÆ zapasu bezpieczeÍstwa konstrukcji nawierzchni i podtorza.

Rys. 7. ZmiennoyÂ wytrzymaoyci geosyntetyków w czasie i jej wpyw na redukcjÆ zapasu bezpieczeÍstwa konstrukcji nawierzchni i podtorza

3. Wnioski
Geosiatki komórkowe (geoweb) nowej generacji nie s ju geosyntetykiem
o tymczasowym przeznaczeniu, którego funkcja uytkowa zanika po zakoÍczeniu
robót budowlanych. Fakt ten moe zwiÆkszaÂ w sposób istotny zakres stosowalnoyci tych geosyntetyków, gównie z uwagi na znacznie wysz wytrzymaoyÂ dugo-
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trwa jak i mniejsze odksztacenia tego materiau w warunkach staych obcieÍ.
Zakres jego moliwych zastosowaÍ nie ogranicza siÆ tylko do gruntów piaszczystych w warunkach pustynnych, lecz moe byÂ poszerzony na inne warunki sabo
noynego podoa, równie w budownictwie kolejowym na rónych etapach modernizacji i wzmacniania podtorza wraz ze skarpami, odwodnienia powierzchniowego, dróg, itp.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono metodÆ projektowania odcinków trasy kolejowej pooonych w uku, w której zastosowano analityczn formÆ opisu za pomoc odpowiednich formu
matematycznych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku korzystania z danych uzyskanych
z cigych pomiarów satelitarnych. Algorytm obliczeniowy zaimplementowano w opracowanym
programie komputerowym. Opisano podstawowe funkcje i dziaanie tego programu. Pokazano cig
uzyskanych przykadowych rozwizaÍ, wykazujc, e zastosowana w programie analityczna metoda projektowania umoliwia generowanie kolejnych wariantów w sposób natychmiastowy, bez
jakichkolwiek ograniczeÍ. Program zawiera równie narzÆdzia uatwiajce ocenÆ praktycznej
przydatnoyci poszczególnych rozwizaÍ geometrycznych.
Sowa kluczowe: tor kolejowy, ukad geometryczny, projektowanie, wspomaganie komputerowe

1. Wprowadzenie
Ju pierwsze pomiary przeprowadzone po uruchomieniu w naszym kraju
(w poowie 2008 roku) Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS [1] wykazay, e
zastosowana technika pomiarowa GPS [10] otwiera zupenie nowe perspektywy
w zakresie okreylania rzeczywistego pooenia toru. Jej wykorzystanie umoliwia
bardzo precyzyjne okreylenie podstawowych danych do projektowania modernizacji linii kolejowej [8]. Pozwala ona na odtworzenie kierunków prostych trasy
(i okreylenie wystÆpujcych na nich deformacji poziomych), a take rejonu zmiany
kierunku trasy (kty zwrotu trasy, uki koowe i krzywe przejyciowe).
Wszystko to stanowio inspiracjÆ do podjÆcia prac nad opracowaniem nowych metod projektowania, dostosowanych do techniki cigych pomiarów satelitarnych. Pierwsza procedura, dotyczca projektowania rejonu zmiany kierunku
trasy kolejowej, zostaa zaprezentowana w 2010 roku na IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne Technologie i Systemy Zarzdzania w Kolejnictwie”
w Koycielisku [4]. Kolejne, rozszerzone wersje tego opracowania przedstawiono

1 Wkáad autorów w publikacjĊ: Koc W. 50%, Chrostowski P. 50%
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w pracach [2, 3]. Obecnie nadchodzi wiÆc kolej, eby nadaÂ omawianej koncepcji
charakter aplikacyjny w postaci odpowiedniego programu komputerowego.
2. Podstawowe dane do projektowania
Sposób okreylenia podstawowych danych do projektowania zosta przedstawiony w pracach [2, 3, 4]. Pomierzone wspórzÆdne Yi i Xi (w paÍstwowym ukadzie
odniesieÍ przestrzennych 2000) prostych stanowicych przecinajce siÆ kierunki
gówne trasy moemy wykorzystaÂ do wyznaczenia – metod najmniejszych kwadratów – ich równaÍ w postaci X = A + B Y. ZnajomoyÂ równaÍ obydwu prostych umoliwia wyznaczenie wspórzÆdnych punktu przeciÆcia kierunków gównych trasy w ukadzie 2000 za pomoc wzorów:
(1)

(2)

To z kolei pozwala zdefiniowaÂ warunki okreylajce wspórzÆdne koÍcowej strefy kierunku gównego trasy na Prostej 1 oraz strefy pocztkowej drugiego kierunku
gównego na Prostej 2. JednoznacznoyÂ zadania projektowego wyznacza nastÆpujcy zapis:
Prosta 1

X = A1 + B1 Y,

Y > Yw lub Y < Yw, X > Xw lub X < XW

(3)

Prosta 2

X = A2 + B2 Y,

Y > Yw lub Y < Yw , X > Xw lub X< XW

(4)

Z punktu widzenia poszukiwaÍ rzeczywistego kierunku trasy kluczow wartoyÂ stanowi tutaj wspóczynnik nachylenia kadej prostej B = tan M. Wyznaczenie któw nachylenia M1 i M2 obu prostych wzglÆdem osi Y pozwala na okreylenie
kta zwrotu trasy D. Przyjmujemy powszechnie stosowan konwencjÆ znaków odnoszc siÆ do któw paskich: znak „+” w przypadku kta rosncego przeciwnie
do ruchu wskazówek zegara, a znak „–” w przypadku kta zgodnego z ruchem
wskazówek zegara. Poniewa chcemy operowaÂ dodatnimi wartoyciami kta M,
musimy do jego wyznaczenia wykorzystaÂ dwa wzory:



Ogólny wzór na kt zwrotu trasy a jest nastÆpujcy:


przy czym:
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Ȗ=ʌ

dla nastĊpujących przypadków zwrotu trasy w lewo: B1 > 0, B2 > 0,
B1 > B2 ; B1 < 0, B2 > 0 ; B1 < 0, B2 < 0, ,

Ȗ=íʌ

dla nastĊpujących przypadków zwrotu trasy w prawo: B1 > 0, B2 < 0;
B1 > 0, B2 > 0, B1 < B2 ; B1 < 0, B2 < 0, ,

Ȗ=0

dla pozostaáych przypadków.

215

Zalet operowania wzorem (7), przy wykorzystywaniu wspórzÆdnych punktów trasy w ukadzie 2000, jest to, e otrzymany wynik okreyla kierunek zwrotu
trasy: znak „+” oznacza zwrot trasy w lewo, a znak „–” zwrot trasy w prawo (co
jest zgodne z obowizujc konwencj znaków).
Okreylenie nowych rzÆdnych osi toru odbywaÂ siÆ bÆdzie dla nastÆpujcych
danych wyjyciowych:
• kta zwrotu stycznych D,
• promienia uku koowego R,
• przechyki na uku h0,
• dugoyci l1 i l2 przyjÆtych postaci krzywych przejyciowych.
Aby mona byo wykorzystywaÂ uzyskane dane pomiarowe do zaprojektowania rejonu zmiany kierunku trasy, naley interesujcy nas jej fragment wyodrÆbniÂ
z caoyci ukadu geometrycznego oraz dokonaÂ odpowiedniej transformacji (przesuniÆcia i obrotu) ukadu wspórzÆdnych. Kady bowiem zaprojektowany ukad
geometryczny moe byÂ przedstawiony we wasnym lokalnym ukadzie wspórzÆdnych x, y. Pocztek tego ukadu znajduje siÆ na jednym z kierunków gównych
(na Prostej 1). Do lokalnego ukadu wspórzÆdnych moemy przenieyÂ – w celu
porównania rzÆdnych – okreylone na drodze pomiarów satelitarnych wspórzÆdne
istniejcej trasy. Wzory na nowe wspórzÆdne trasy w przesuniÆtym do punktu
O(Y0, X0) i obróconym o kt b lokalnym ukadzie wspórzÆdnych x, y opisuj zalenoyci [9]:
x = (Y – Y0) cos E + (X – X0) sin E

(8)

y = – (Y – Y0) sin E + (X – X0) cos ȕ

(9)

Jeyli dokonujc wyboru Prostej 1 przyjmiemy jako zasadÆ, e powinna on posiadaÂ, w miarÆ zbliania siÆ do punktu przeciÆcia kierunków gównych trasy, rosnce
rzÆdne X, wówczas wartoyci kta E bÆdzie mona wyznaczaÂ za pomoc nastÆpujcego wzoru:


W przypadku zwrotu trasy w prawo, po dokonaniu obrotu ukadu otrzymujemy dodatnie wartoyci rzÆdnej y. W przypadku zwrotu trasy w lewo wartoyci
rzÆdnej y s ujemne; moemy jednak – dla celów praktycznych – dokonaÂ ich lustrzanego odbicia wzglÆdem osi x. Operujemy wówczas w ukadzie wspórzÆdnych
x, y , gdzie y  y .
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3. Program komputerowy
3.1. Charakterystyka ogólna
Wykorzystujc procedurÆ przedstawion w pracach [2, 3, 4], obejmujc nowy
sposób projektowania przebiegu trasy w paszczy|nie poziomej, stworzono odpowiedni algorytm, stwarzajcy moliwoyci do:
• szybkiego zaprojektowania poprawnego ukadu geometrycznego czcego
dwa kierunki gówne,
• szybkiej oceny wygenerowanego ukadu geometrycznego, szczególnie
w przypadku, gdy projekt dotyczy modernizacji istniejcej linii,
• tworzenia dowolnej liczby wariantów, stosujc róne typy krzywych przejyciowych, a take poprzez zmianÆ wartoyci promienia uku koowego,
• wygenerowania tablicy zawierajcej wspórzÆdne geograficzne punktów
z okreylonym krokiem wzdu osi toru, niezbÆdnych do wytyczenia zaprojektowanego przebiegu trasy w terenie.
Algorytm zosta zaimplementowany w yrodowisku SciLab [11] i pozwala uytkownikowi zaprojektowaÂ zarówno nowy, tj. niezwizany z adnym istniejcym
ukadem wariant, jak równie wariant modernizacji istniejcego szlaku na podstawie danych pomiarowych odnoszcych siÆ do konkretnego toru kolejowego. Aby
zobrazowaÂ omawiany proces, przedstawiona zostanie sekwencja wykonywanych
czynnoyci. Sekwencja ta pokae, jak mona zaprojektowaÂ kolejne warianty dc
do minimalizacji przemieszczeÍ istniejcego toru kolejowego.
Cay tok postÆpowania mona podzieliÂ na fazÆ przygotowawcz oraz stricte
projektow. Pierwsza z nich polega na przygotowaniu niezbÆdnych danych do zaprojektowania nowego wariantu przebiegu trasy. Dane te stanowi tablicÆ punktów pomiarowych, obejmujc swoim zakresem interesujcy nas rejon trasy. Wybór tego rejonu wykonuje siÆ w module programu SATTRACK [6], który suy
do wizualizacji i oceny przebiegu trasy kolejowej na podstawie cigych pomiarów
satelitarnych, jednak faza ta nie bÆdzie w tym artykule szczegóowo omawiana.
Faza projektowa polega ju na generowaniu kolejnych wariantów przebiegu
trasy i jest ona w duym stopniu zautomatyzowana, przez co rola projektanta polega gównie na podejmowaniu krytycznych decyzji. Wspomaganie komputerowe
przenosi zatem wysiek zwizany z czynnoyciami obliczeniowymi oraz prezentacyjnymi na proces decyzyjny.
3.2. Wybór rejonu trasy do zaprojektowania nowego ukadu
Uytkownik wczytuje do programu tablicÆ zawierajc wspórzÆdne punktów w ukadzie 2000. Tablica ta, jak wspomniano wczeyniej, utworzona zostaa
w fazie poprzedzajcej projektowanie. Przykadowy cig punktów pomiarowych
pokazano na rysunku 1 jako wizualizacjÆ ich wspórzÆdnych na siatce przesuniÆtego ukadu wspórzÆdnych Yloc, Xloc, [5], którego pocztek powizany jest z pierwszym punktem pomiarowym. Naley zaznaczyÂ, e punkty te w tablicy opisane s
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ich rzeczywistymi wspórzÆdnymi w ukadzie 2000, jednak do celów wizualizacji
praktyczniej jest operowaÂ w ukadach lokalnych.

Rys. 1. Widok fragmentu trasy w przesuniÆtym ukadzie wspórzÆdnych

3.3. Okreylenie kierunków gównych trasy
Krok ten przedstawiony bÆdzie na przykadzie przypadku, gdy modernizacja
dotyczy jedynie rejonów pooonych w uku, tj. gdy poligon trasy zostaje zachowany. W takiej sytuacji kierunki gówne w prezentowanym programie identyfikuje
siÆ poprzez szybk analizÆ punktów obejmujcych swoim zasiÆgiem fragmenty
odcinków prostych trasy. Program prowadzi uytkownika przez etapy, w których
wyodrÆbnia on z caego zakresu punktów obszary prostoliniowe po obu stronach
uku. Czynnoyci te wykonuje siÆ bazujc na informacjach w postaci wyywietlajcych siÆ wykresów. Uytkownik widzi wówczas w skali skaonej przebieg punktów
trasy w ukadzie, którego oy pozioma pokrywa siÆ z wyznaczon ze wskazanego
zakresu punktów prost najmniejszych kwadratów. W zalenoyci od rozpatrywanego kierunku gównego jest to Prosta 1 lub Prosta 2.
RzÆdne wykresu stanowi miarÆ odchylenia punktów pomierzonej trasy od wyznaczanego analitycznie kierunku prostej. Rónice te okreyla siÆ jako Cross Track
Error (XTE) [7]. Na rysunku 2 pokazano wyselekcjonowany zakres punktów, dla
którego w skali skaonej wyra|nie uwidoczni siÆ zakres nalecy do czÆyci nieliniowej trasy. W takiej sytuacji uytkownik ma moliwoyÂ zaznaczenia nowego
zakresu punktów, przez co odrzucone zostaj te punkty, które wyra|nie odstaj od
liniowego trendu – wybrany nowy zakres zostaje wówczas podywietlony. W czasie
tych operacji uytkownik yledzi na ekranie wspóczynniki A i B prostej w ukadzie 2000 oraz wska|nik dopasowania prostej dla konfiguracji aktualnej (R2) oraz
po zaproponowaniu nowego zakresu punktów (next R2). Operacje te mog byÂ
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wykonywane tak dugo, a uytkownik zadecyduje o ostatecznej postaci prostej
opisujcej wybrany kierunek gówny trasy.

Rys. 2. Widok wyselekcjonowanego zakresu punktów (w skali skaonej) sucy do okreylenia wybranego kierunku gównego trasy (Prostej 2)

Na rysunku 3 pokazano ukad punktów w nowym ukadzie wspórzÆdnych
Prostej 2 po odciÆciu ich zbÆdnego (nieliniowego) zakresu oraz wyznaczone wspóczynniki równania prostej w ukadzie 2000 wraz ze wska|nikiem dopasowania R2,
którego predykcjÆ uytkownik widzia jeszcze przed odciÆciem wybranego zakresu. Uytkownik w kilku krokach jest w stanie zidentyfikowaÂ z du dokadnoyci
obydwa kierunki gówne. W prezentowanej implementacji bardzo pomocny jest
aktywny charakter okien graficznych pozwalajcy na powiÆkszanie wybranych zakresów punktów.

Rys. 3. Widok ostatecznie zatwierdzonego zakresu punktów (w skali skaonej) do okreylenia kierunku
gównego trasy (Prostej 2)
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3.4. Rozwizanie zadania projektowego (okreylenie promienia uku koowego
oraz rodzaju i dugoyci krzywych przejyciowych)
Na tym etapie uytkownik okreyla rodzaj krzywych przejyciowych oraz wprowadza ich dugoyÂ l, jak równie promieÍ uku koowego R, dla których to danych program komputerowy ma wygenerowaÂ wariant przebiegu trasy pomiÆdzy
okreylonymi wczeyniej kierunkami gównymi. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu
danych uytkownik widzi na ekranie ukad punktów w lokalnym ukadzie wspórzÆdnych x, y. Na tle punktów pomiarowych wrysowany jest obliczony wariant
projektowy z wyrónionymi zakresami krzywych przejyciowych i uku koowego.

Rys. 4. Wariant poczenia dwóch kierunków gównych trasy (Prosta 1 i Prosta 2) ukiem koowym
o promieniu R = 700 m oraz dwiema krzywymi przejyciowymi o dugoyci l1 = l2 = 50 m
(w skali skaonej)

Na rysunku 4 pokazano rozwizanie uzyskane po przyjÆciu promienia
R = 700 m i dwóch krzywych w postaci klotoidy o dugoyci l1 = l2 = 50 m. Dla
podniesienia czytelnoyci ukadu pocztki i koÍce obydwu krzywych przejyciowych
poczono ze sob liniami prostymi. Jak widaÂ, obliczony przez program wariant
znajduje siÆ na zewntrz istniejcego uku, tj. na siatce wspórzÆdnych nowo zaprojektowane rzÆdne s wiÆksze od tych, które reprezentuj sytuacjÆ istniejc.
Wartoyci rónic rzÆdnych nowo zaprojektowanych i istniejcych w zakresie odciÆtych x (opisujcych zaprojektowany uk koowy) uytkownik ocenia na wykresie
towarzyszcym aktualnemu wariantowi. Wykres rónic odpowiadajcy wariantowi przedstawionemu na rysunku 4 pokazano na rysunku 5. Prezentowane rónice
'y – pomimo tego, e nie odpowiadaj yciyle wartoyciom potencjalnych przesuniÆÂ
poprzecznych toru okreylanych na potrzeby etapu wykonawczego – stanowi pomocny wska|nik przy podejmowaniu decyzji odnoynie danego wariantu podczas
projektowania.
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Rys. 5. Rónice pomiÆdzy rzÆdnymi projektowymi i istniejcymi (w skali skaonej) odpowiadajce
wariantowi z rysunku 4

Jeyli celem projektanta jest takie zaprojektowanie nowego ukadu, aby przesuniÆcia toru byy jak najmniejsze (przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych
wartoyci parametrów kinematycznych zwizanych z ukiem koowym i krzywymi
przejyciowymi), to moe on generowaÂ kolejne warianty zmieniajc jedynie parametry krzywych i uku koowego. Na rysunku 6 pokazano jeden z kolejnych
uzyskanych wariantów dla przyjÆtych R = 965 m oraz l1 = l2 = 125 m. Wartoyci
rónic pomiÆdzy rzÆdnymi projektowymi i istniejcymi przedstawia rysunek 7.

Rys. 6. Wariant poczenia dwóch kierunków gównych trasy (Prosta 1 i Prosta 2) ukiem koowym
o promieniu R = 965 m oraz dwiema krzywymi przejyciowymi o dugoyci l1 = l2 = 125 m
(w skali skaonej)
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Rys. 7. Rónice pomiÆdzy rzÆdnymi projektowymi i istniejcymi (w skali skaonej) odpowiadajce
wariantowi z rysunku 6

Jeyli uzyskane rozwizanie jest nadal niesatysfakcjonujce, mona dokonywaÂ dalszej zmiany promienia uku koowego oraz rodzaju i dugoyci krzywych
przejyciowych. Na zakoÍczenie, gdy uytkownik zakoÍczy proces generowania
wariantów przebiegu trasy, program dostarcza tablicÆ wspórzÆdnych punktów
rozmieszczonych wzdu zaprojektowanego ukadu geometrycznego. Punkty te
stanowi opis projektowanej trasy w paÍstwowym ukadzie odniesieÍ przestrzennych 2000. Dodatkowo istnieje moliwoyÂ wydrukowania raportu zawierajcego
analityczny zapis przyjÆtego rozwizania w lokalnym ukadzie wspórzÆdnych x, y.
Ponadto zawarte w raporcie dane pozwalaj odtworzyÂ w dowolnym czasie wartoyci wspórzÆdnych zaprojektowanej trasy w ukadzie 2000. Dla rozwizania przedstawionego na rysunku 6 raport taki przedstawia siÆ nastÆpujco:
RAPORT: wariant 2
Równania prostych okreĞlających kierunki gáówne trasy:
X1=-8414235.47363148 +2.21874636 Y
X2=-830414.56560599 + 21.05187384 Y
Kąt zwrotu trasy Į = 0.33667627 rad
Transformacje do ukáadu roboczego:
1) translacja:
TY=-6498999.45792000
TX=-6005395.91727049
2) rotacja:
ȕ = -0.979018 rad
Parametry áuku koáowego i krzywych przejĞciowych:
PromieĔ áuku koáowego: R=965 m
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Typ krzywej przejĞciowej i jej dáugoĞü:
KP1 – KLOTOIDA, l1=125 m
KP2 – KLOTOIDA, l2=125 m

Równanie parametryczne krzywych przejyciowych i uku koowego w ukadzie
lokalnym:
KP1:

KP2:

àK:

x(l)= 9.85865E-01ǜl+2.31495E-07ǜl3+1.69388E-12ǜl5+429.9021
y(l)= 1.67544E-01ǜl-1.36216E-06ǜl3+2.97969E-13ǜl5+73.0603
l <0 ÷ 125>
x(l)= -9.85865E-01ǜl-2.31495E-07ǜl3-1.69388E-12ǜl5+873.836
y(l)= 1.67544E-01ǜl-1.36216E -06ǜl3+2.97969E -13ǜl5+73.0603
l <0 ÷ 120>
y(x)= -868.643+(9652-(x-651.869)2) 0.5 x <552.640÷ 751.098>

Pocztek ukadu lokalnego w ukadzie 2000:
YO = 6498999.4579
XO = 6005395.9172

4. Podsumowanie
• Zastosowanie cigych pomiarów satelitarnych, z antenami zainstalowanymi na poruszajcym siÆ poje|dzie szynowym, umoliwia odtworzenie
pooenia osi torów w bezwzglÆdnym ukadzie odniesienia. W zaistniaej
sytuacji pojawia sie koniecznoyÂ opracowania nowej metody projektowania
ukadów geometrycznych toru. Ksztatowanie kierunków prostych trasy
na podstawie pomiarów satelitarnych odbywaÂ sie moe w ramach analizy
uzyskanych wyników pomiarowych, natomiast bardziej zoona jest kwestia
projektowania odcinków pooonych w uku.
• Przedstawiona w pracy koncepcja sposobu projektowania rejonu zmiany
kierunku trasy prowadzi do uzyskania rozwizania analitycznego, z zastosowaniem odpowiednich formu matematycznych, a wiÆc najbardziej przyjaznego w praktycznym stosowaniu.
• Po opracowaniu odpowiedniego systemu wspomagania komputerowego
pojawia siÆ moliwoyÂ natychmiastowego generowania zestawu wspórzÆdnych projektowanej trasy, praktycznie w nieograniczonej liczbie wariantów.
W takiej sytuacji problemem staje siÆ ju tylko kwestia wyboru rozwizania
najkorzystniejszego.
• Opracowany i zaimplementowany algorytm umoliwia szybkie generowanie poprawnych ukadów torowych oraz ich ocenÆ w ywietle konkretnych
zaoeÍ projektowych. PrzyjÆta procedura prowadzi do systematycznego
i ywiadomego projektowania ukadów krzywych przejyciowych i uków koowych. Tworzc warianty projektant momentalnie wyczuwa wpyw zmiany
konkretnych parametrów na caoyciowe umiejscowienie ukadu wzglÆdem
okreylonego poligonu oraz ewentualnie wzglÆdem istniejcej trasy. W poczeniu z analiz parametrów kinematycznych (która nie jest tematem tego
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artykuu), zaprezentowana metodyka projektowania prowadzi do efektywnego (szybkiego) oraz poprawnego ksztatowania ukadu torowego w paszczy|nie poziomej.
• Zaimplementowany w programie SciLab algorytm naley traktowaÂ jako
przykad zastosowania opracowanej idei projektowania. Wykorzystanie innego yrodowiska programowania moe stworzyÂ bardziej przyjazne warunki
pracy dla potencjalnego uytkownika, jednak w kadym wypadku wymagaÂ od niego bÆdzie gruntownego przygotowania merytorycznego
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Streszczenie. W artykule przedstawiono analizÆ sposobów modelowania krzywizny krzywej
przejycia czcej dwa uki koowe o zgodnym przebiegu, z których jeden pooony jest wewntrz
drugiego. Opisane w literaturze krzywe Bezier [2, 4] porównano z krzywymi typu K0 i K1 uzyskanymi na drodze analitycznej przy zastosowaniu uniwersalnej metody modelowania krzywizny.
Ocen objÆto wayciwoyci dynamiczne porównywanych krzywych przejycia oraz moliwoyci zastosowania w przykadowych ukadach geometrycznych toru kolejowego.
Sowa kluczowe: tor kolejowy, ukad geometryczny, krzywe Bezier, projektowanie, wspomaganie komputerowe

1. WstÆp
Projektowanie ukadu geometrycznego toru kolejowego polega na czeniu ze
sob okreylonych punktów charakterystycznych trasy za pomoc odcinków prostych oraz uków o staej i zmiennej krzywi|nie. W miejscach poczeÍ, na skutek
zmian krzywizny poziomej, dochodzi do zwiÆkszenia oddziaywaÍ dynamicznych
wystÆpujcych w ukadzie tor-pojazd. W procesie modelowania krzywizny projektant dy do zapewnienie pynnej zmiany krzywizny przy spenieniu odpowiednich
warunków [5], by poprzez wayciwe uksztatowanie krzywych przejycia zapewniÂ
moliwie najkorzystniejsze wayciwoyci dynamiczne ukadu.
Poszukiwanie nowych postaci krzywych przejycia i ocena istniejcych s tematami wci aktualnymi, czego dowodem s liczne publikacje poywiÆcone tym
zagadnieniom. W ostatnich latach w szeregu publikacji dotyczcych krzywych
Bezier [1, 2, 3, 4] autorzy przedstawiaj nowe sposoby konstruowania tych krzywych oraz sugeruj moliwoyÂ zastosowania tego rodzaju krzywych w dziedzinie
projektowania dróg koowych i kolejowych. W pracy [7] przedstawiono pozytywn ocenÆ moliwoyci zastosowania krzywych Bezier [2, 3] jako krzywych przejycia
czcych dwa uki koowe odwrotne (S-shaped transition) i dwa uki zgodne (C-shaped transition).
1
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Ocena moliwoyci zastosowania krzywych Bezier w projektowaniu dróg kolejowych zostaa dokonana na podstawie analizy oddziaywaÍ dynamicznych w ukadzie tor-pojazd oraz sprawdzenia, czy spenione zostay warunki stawiane ukadom
geometrycznym toru [5]. Jako element porównawczy wykorzystano krzywe typu
K0 i K1 uzyskane na drodze analitycznej przy zastosowaniu uniwersalnej metody
modelowania krzywizny.
Niniejszy artyku skupia siÆ na porównaniu krzywych typu K0 i K1 z kubicznymi krzywymi C-Bezier (cubic C-Bezier curve) [2] oraz PH krzywymi Bezier pitego
stopnia (Pythagorean hodograph quintic Bezier curve) [4], wykorzystanych jako krzywe przejycia czce dwa uki koowe zgodne, z których jeden uk ley wewntrz
drugiego (C-oval transition). Przypadek ten róni siÆ zasadniczo od przypadku czenia dwóch oddalonych uków zgodnych (C-shaped transition), w którym warunek monotonicznoyci krzywizny nie jest speniony i dy siÆ do uzyskania rozwizaÍ zapewniajcych pojedyncze ekstremum krzywizny.
Zastosowany model oraz sposób oceny oddziaywaÍ dynamicznych zosta
przedstawiony w pracach [6, 10]. Zasadniczym elementem analizy oddziaywaÍ
dynamicznych jest wyznaczenie wielkoyci drgaÍ X(t) oraz wypadkowego przyspieszenia w ruchu drgajcym X’’(t) w rejonach, w których wystÆpuj zmiany poziomej krzywizny toru. W pracy [10] przedstawiono opis metody numerycznej
stosowanej do wyznaczenia wielkoyci drgaÍ X(t) przy zaoeniu, e czynnikiem
wymuszajcym drgania poprzeczne pojazdu szynowego s zmiany krzywizny poziomej toru.

2. Uniwersalna metoda modelowania krzywizny
2.1. Zaoenia ogólne
Poczenie elementów trasy kolejowej o zrónicowanej krzywi|nie powinno
zapewniaÂ cig zmianÆ niezrównowaonego przyspieszenia bocznego, w sposób
korzystny dla dynamiki oddziaywaÍ w ukadzie droga – pojazd. Wie siÆ to yciyle
z wayciwym sposobem modelowania krzywizny. Uogólniajc metodÆ identyfikacji
przyspieszeÍ niezrównowaonych wystÆpujcych na rónych rodzajach krzywych
przejyciowych [9], moemy poszukiwaÂ funkcji krzywizny k(l) wyród rozwizaÍ
równania róniczkowego


z warunkami na pocztku (dla l = 0) i na koÍcu (dla l = lk) krzywej przejycia:
(2)

ANALIZA SPOSOBÓW MODELOWANIA KRZYWIZNY – KRZYWE BEZIER A METODA...

227

(3)
przy czym parametrem l jest pooenie danego punktu na dugoyci krzywej. Rzd
równania róniczkowego (1) wynosi m = n1 + n2 + 2, a otrzymana funkcja k(l)
jest funkcj klasy Cn w przedziale ¶0, lk Æ, gdzie n = min(n1, n2).
Zastosowanie przedstawionej metody stwarza moliwoyÂ czenia rónorodnych elementów geometrycznych, np. prostej z ukiem koowym czy te dwóch
uków koowych o przebiegu zgodnym lub odwrotnych. Metoda ta pozwala na
generowanie rozwizaÍ o liniowej lub nieliniowej zmianie krzywizny.
Po wyznaczeniu krzywizny k(l) zadaniem podstawowym staje siÆ okreylenie
wspórzÆdnych krzywej w ukadzie x, y. Zakadamy, e pocztek tego ukadu znajduje siÆ w punkcie koÍcowym krzywej wejyciowej o krzywi|nie k1, a oy odciÆtych
jest styczna do tej krzywej w tyme punkcie. Równanie szukanego poczenia moemy zapisaÂ w postaci parametrycznej:




FunkcjÆ okreylamy na podstawie wzoru


2.2. Przypadek liniowej zmiany krzywizny (krzywa typu K0)
Jak powszechnie wiadomo, liniowa zmiana krzywizny wystÆpuje na krzywej
1
).
przejyciowej zwanej klotoid, czc prost (k1 = 0) z ukiem koowym ( k2
R
Spróbujmy teraz ten przypadek uogólniÂ. Liniow zmianÆ krzywizny na okreylonej
dugoyci lk uzyskuje siÆ przez przyjÆcie dwóch elementarnych warunków:
(7)
oraz równania róniczkowego rzÆdu drugiego dajcego rozwizanie wielomianowe
k’’(l) = 0
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Po wyznaczeniu staych rozwizanie problemu róniczkowego (9), (10) jest nastÆpujce:
(9)
Poniewa otrzymane rozwizanie stanowi funkcja klasy C0, zaliczymy je do kategorii okreylonej przez nas jako krzywe typu K0. Wyznaczenie funkcji 4(l)
(10)
umoliwia okreylenie wspórzÆdnych x(l) i y(l) za pomoc wzorów (4) i (5) i rozwiniÆciu funkcji podcakowych w szereg Maclaurina [8] (w przypadku czenia
krzywizn odwrotnych równie w szereg Taylora [8]).
2.3. Przypadek nieliniowej zmiany krzywizny (krzywa typu K1)
O ile przedstawione w punkcie 2.2 rozwizanie dla liniowej zmiany krzywizny ma
charakter jednoznaczny, to rozwizaÍ nieliniowych mona uzyskaÂ wiele, przyjmujc
róne warunki brzegowe oraz postaci równaÍ róniczkowych. Spróbujmy zajÂ siÆ
teraz przypadkiem, który w odniesieniu do klasycznych krzywych przejyciowych,
czcych prost z ukiem koowym, identyfikuje krzyw Blossa [5].
Przyjmijmy warunki brzegowe
(11)
oraz nastÆpujce równie róniczkowe:
(12)
Po rozwizaniu problemu róniczkowego (11), (12) otrzymujemy nastÆpujcy
wzór na krzywiznÆ k(l):


(13)

Uzyskane rozwizanie, bÆdce funkcj klasy C1, kwalifikuje siÆ do kategorii
okreylonej, jako krzywe typu K1. PostaÂ funkcji 4(l) jest nastÆpujca:
(14)
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Tak jak w przypadku liniowej zmiany krzywizny, okreylenie wspórzÆdnych x(l)
i y(l) za pomoc wzorów (4) i (5) wymaga rozwiniÆcia funkcji podcakowych w szereg Maclaurina i ewentualnie Taylora [8].
3. Krzywe Bezier
Spoyród omawianych w literaturze krzywych Bezier [1, 2, 3 , 4] analizie poddano kubiczne krzywe C-Bezier (cubic C-Bezier curves) [2] i PH krzywe Bezier pitego
stopnia (Pythagorean hodograph quintic Bezier curves) [4].
3.1. Kubiczne krzywe C-Bezier
Kubiczna krzywa C-Bezier opisana jest nastÆpujcym równaniem parametrycznym:

(15)

zdefiniowanym dla parametru t speniajcego zalenoyÂ 0 d t d S2 . Spoyród punktów kontrolnych {Pi }3i 0 punkty P0 i P3 bÆdce wÆzami krzywej Bezier stanowi
punkty stycznoyci krzywej z ukiem odpowiednio wiÆkszym i mniejszym.
Pierwsza pochodna krzywej (15) wyraona jest nastÆpujc formu:
(16)
Druga pochodna krzywej (15) przedstawia siÆ nastÆpujco:
(17)
W pracy [2] podano algorytm wyznaczania punktów kontrolnych {Pi }3i 0
z uwzglÆdnieniem parametrów geometrycznych ukadu oraz parametru ksztatu
m. Na szczególne podkreylenie zasuguje fakt dokadnego uwzglÆdnienia pooenia
yrodków uków i zaprojektowanie krzywej przejycia niewymagajcej zmiany pooenia tyche uków.
3.2. PH krzywe Bezier pitego stopnia
W pracy [4] przedstawiono zastosowanie krzywej Bezier pitego stopnia (Pythagorean hodograph quintic Bezier curve) opisanej formu:
(18)
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zdefiniowanej dla parametru t, speniajcego zalenoyÂ 0  t  1.
5
Spoyród punktów kontrolnych {Pi }i 1 punkty P0 i P5 stycznoyci krzywej z ukiem odpowiednio wiÆkszym i mniejszym stanowi wÆzy krzywej Bezier.
Zastosowana krzywa spenia warunek stawiany Pitagorejskim hodografom
(Pythagorean hodograph), polegajcy na moliwoyci przedstawienia wyraenia
x’(t)2 + y’(t)2 jako wielomianu kwadratowego zmiennej t. Pochodna krzywej wyraona jest nastÆpujc formu:
(19)
gdzie:

W pracy [4] podano sposób wyznaczenia wspóczynników u0, u1, u2, v0, v1, v2
w odniesieniu do konkretnego ukadu geometrycznego uków z uwzglÆdnieniem
parametru ksztatu m.
Algorytm konstruowania PH krzywych Bezier pitego stopnia w przypadku
ukadu uków zgodnych, w którym jeden uk ley wewntrz drugiego [4], róni siÆ od algorytmu stosowanego w przypadku uków zgodnych oddalonych od
siebie [3]. W pracy [4] podano moliwoyÂ uzyskania poczenia G3 krzywej z ukiem wiÆkszym lub poczenia G3 z ukiem mniejszym. W projektowaniu dróg
kolejowych rozwaany moe byÂ jedynie wariant poczenia G3 krzywej z ukiem
wiÆkszym z uwagi na fakt, i w proponowanym poczeniu G3 krzywej z ukiem
mniejszym nie jest speniony warunek monotonicznoyci krzywizny.

4. Analiza moliwoyci zastosowana
Analiza moliwoyci zastosowania zostanie przeprowadzona poprzez rozpatrzenie przykadowych ukadów geometrycznych toru kolejowego, obejmujcych zadanie czenia krzyw przejyciow dwóch zgodnych uków koowych, z których
jeden zawarty jest wewntrz drugiego (C-oval transition). Wymagane jest tutaj
spenienie warunku monotonicznoyci krzywizny [5].
Rozwamy ukad geometryczny dwóch zgodnych uków koowych :0 i :1 opisany w tabeli 1, w którym uk :1 pooony jest wewntrz uku :0.
Tabela 1. Parametry geometryczne ukadu uków koowych zgodnych
PoáoĪenie Ğrodka áuku

PromieĔ áukuR [m]

C0

(0;700)

R0

700

C1

ustalane w toku algorytmu
konstruowania krzywej

R1

500
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W ukad opisany w tabeli 1 wpisujemy PH krzyw Bezier pitego stopnia przyjmujc 4 = 0,2332 w, wyniku czego otrzymujemy pooenie yrodka C1 = (58,79;
510,11) uku :1 oraz odlegoyÂ pomiÆdzy yrodkami uków r = __C– C0__= 198,78 m.
Algorytm konstruowania PH krzywej Bezier pitego stopnia przedstawiony w pracy [4] wykazuje siÆ znacznie mniejsz elastycznoyci od algorytmu stosowanego
w opracowaniu [3], dotyczcego czenia oddalonych uków zgodnych.
W celu porównania tej krzywej z krzywymi uzyskanymi metod analityczn
skonstruowano krzywe typu K0 i K1 o zaoonej dugoyci lk = 293 m. NastÆpnie
skonstruowano rodzinÆ kubicznych krzywych C-Bezier dla rónych wartoyci parametru ksztatu m £ {0,93; 0,95; 0,99}, zachowujc pooenie yrodków uków C0
i C1 uzyskane w trakcie konstruowania krzywej K0. Parametr ksztatu m kubicznych krzywych C-Bezier zosta dobrane tak, by speniÂ wymagania niezbÆdne do
uzyskania monotonicznoyci krzywizny okreylone przez algorytm [2], który w tym
przypadku okaza siÆ duo mniej elastyczny ni w przypadku czenia uków zgodnych oddalonych od siebie.
W rezultacie opisanego toku postÆpowania otrzymano poczenie uków zgodnych przestawione na rysunku 1.

Rys. 1. Poczenie uków zgodnych porównywanymi krzywymi przejycia
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Krzywe pokazane na rysunku 1 róni siÆ dugoyci, krzywizn (rys. 2), a take
punktami stycznoyci krzywej z ukiem :1. Pooenie yrodka C1 uku :1 ulego
przesuniÆciu jedynie w przypadku krzywej K1 oraz PH krzywej Bezier pitego
stopnia. Uzyskano kubiczne krzywe C-Bezier znacznie dugoyci w stosunku do
pozostaych krzywych. Nie istniao rozwizanie o krótszej dugoyci krzywej, zachowujce jednoczeynie pooenie yrodka C1 uku :1.
Tabela 2. Dugoyci, pooenia yrodka C1uku :1 oraz punkty stycznoyci krzywych K0 i K1,rodziny kubicznych krzywych C-Bezier oraz PH krzywej Bezier pitego stopnia
Krzywa
DáugoĞü krzywej
l[m]
Punkt stycznoĞci z áukiem ȍ1
PoáoĪenie Ğrodka C1

Krzywa
K0
293,00

Krzywa
K1
293,00

PH quintic
293,23

C-Bezier
m=0,93
734,14

C-Bezier
m=0,95
736,47

C-Bezier
m=0,99
741,21

(281,81;
68,11)
(41,22;
506,42)

(282,25;
67,36)
(42,73;
506,26)

(283,63;
63,52)
(58,79;
510,11)

(534,84;
394,98)
(41,22;
506,42)

(534,84;
394,98)
(41,22;
506,42)

(534,84;
394,98)
(41,22;
506,42)

Na rysunku 2 zaprezentowano krzywizny porównywanych krzywych, na rysunku 3 pochodne krzywizny, a na rysunku 4 przyspieszenie w ruchu drgajcym X’’.

Rys. 2. Krzywizny porównywanych krzywych przejycia
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Rys. 3. Pochodne krzywizny porównywanych krzywych przejycia

Rys.4. Przyspieszenie w ruchu drgajcym X’’

Spoyród krzywych o dugoyci lk = 293 m zdecydowanie najlepsze wayciwoyci
dynamiczne ma krzywa typu K1. PH krzywa Bezier pitego stopnia ma lepsze
wayciwoyci dynamiczne od krzywej typu K0 w pocztkowym rejonie, a gorsze
w rejonie koÍcowym. Wynika to z zastosowania wariantu algorytmu konstruowania krzywej gwarantujcego poczenie G3 z ukiem wiÆkszym. Dobre wayciwoyci
rodziny kubicznych krzywych C-Bezier wynikaj z ich znacznej dugoyci w stosunku do pozostaych krzywych.
W celu porównania wayciwoyci tej rodziny krzywych rozwamy ukad geometryczny dwóch zgodnych uków koowych :0 i :1 opisany w tabeli 3, w którym
uk :1 pooony jest wewntrz uku :0. W algorytmie konstruowania rezygnujemy z zachowania wspólnego pooenia yrodka C1 uku :1 dc do osigniÆcia
zblionych dugoyci wszystkich porównywanych krzywych.
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Tabela 3. Parametry geometryczne ukadu zgodnych uków koowych
PoáoĪenie Ğrodka áuku

PromieĔ áukuR [m]

C0

(0;1000)

R0

1000

C1

ustalany w toku algorytmu
konstruowania krzywej

R1

500

W ukad opisany w tabeli 3 wpisano krzyw typu K0 o zaoonej dugoyci
lk= 600 m, w wyniku czego otrzymano pooenie yrodka C1 = (175,48; 557,68)
uku :1 oraz odlegoyÂ pomiÆdzy yrodkami uków r = __C – C0__ = 475,86 m.
NastÆpnie skonstruowano krzyw typu K1 oraz krzywe Bezier: PH krzyw Bezier
pitego stopnia i kubiczn krzyw C-Bezier o zaoonej dugoyci lk = 600 m.
W wyniku tej operacji otrzymano poczenie uków zgodnych przestawione na
rysunku 5. Krzywe na rysunku 5 róni siÆ krzywizn (rys. 6), punktami stycznoyci krzywych z ukiem :1 oraz pooeniem yrodka C1 uku :1. DugoyÂ otrzymanych krzywych róni siÆ nieznacznie (tab. 4).
Tabela 4. Dugoyci, pooenia yrodka C1uku :1oraz punkty stycznoyci porównywanych krzywych
Krzywa
DáugoĞü krzywej
l[m]
Punkt stycznoĞci z áukiem ȍ1
PoáoĪenie ĞrodkaC1

Krzywa K0
760

C-Bezier m=0,81
760,96

PH quintic
759,98

Krzywa K1
760

(629,43;
348,01)
(175,48;
557,68)

(508,62;
440,79)
(15,00;
600,00)

(671,83;
296,59)
(268,97;
592,75)

(650,19;
344,16)
(229,21;
613,94)

Na rysunku 6 pokazano krzywizny porównywanych krzywych, na rysunku 7
odpowiadajce pochodne krzywizny, a na rysunku 8 przyspieszenie w ruchu drgajcym X’’.

Rys. 5. Poczenie uków zgodnych porównywanymi krzywymi przejycia
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Rys. 6. Krzywizny porównywanych krzywych przejycia

Rys. 7. Pochodne krzywizny porównywanych krzywych przejycia

Rys. 8. Przyspieszenie w ruchu drgajcym X’’
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Jak widaÂ, najkorzystniejsze wayciwoyci dynamiczne posiada krzywa typu K1.
Kubiczna krzywa C-Bezier z parametrem ksztatu m = 0,81 ma lepsze wayciwoyci dynamiczne ni krzywa K0 w koÍcowym rejonie i podobne w rejonie pocztkowym. PH krzywa Bezier pitego stopnia z uwagi na poczenie G3 z ukiem
wiÆkszym ma bardzo korzystne wayciwoyci dynamiczne w pocztkowym rejonie
i najgorsze w rejonie koÍcowym.
5. Podsumowanie
Przypadek czenia dwóch uków koowych zgodnych, z których jeden zawiera
siÆ w drugim, jest przypadkiem znacznie utrudniajcym konstrukcjÆ krzywych
Bezier w porównaniu z przypadkiem uków zgodnych oddalonych od siebie. Moliwoyci operowania parametrem ksztatu m i uzyskiwania szerokiego wachlarza
krzywych s ograniczone wskim zakresem dopuszczalnych wartoyci m, gwarantujcym uzyskanie rozwizania speniajcego warunek monotonicznoyci krzywizny.
Porównanie wayciwoyci dynamicznych krzywych Bezier i krzywych typu K0
1
i K uzyskanych metod analityczn w wyniku zastosowania uniwersalnej metody
ksztatowania krzywizny wykazao przewagÆ krzywych o nieliniowej krzywi|nie,
wyród których najkorzystniejsze wayciwoyci posiada krzywa typu K1. Zastosowanie poczenia G3 krzywej z ukiem o wiÆkszym promieniu spowodowao znaczne
pogorszenie wayciwoyci dynamicznych PH krzywej Bezier pitego stopnia w koÍcowym rejonie przy poczeniu z ukiem o mniejszym promieniu.
Artyku nie wyczerpuje tematu oceny moliwoyci zastosowania krzywych Bezier w dziedzinie projektowania dróg kolejowych. PominiÆto bowiem wiele wystÆpujcych przypadków, w tym analizÆ moliwoyci zastosowania krzywych Bezier do
czenia dwóch przecinajcych siÆ prostych [1].
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POZIOMY SYMULACJI
RZECZYWISTEGO RUCHU POCIGÓW
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Streszczenie. Artyku porusza zagadnienie symulacji komputerowej rzeczywistego ruchu
pocigów po sieci kolejowej i jej praktycznego wykorzystania w szkoleniu pracowników kolei. Przytoczone s rozwaania na temat zakresu symulacji ruchu rzeczywistego dla rónych podsystemów
systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym. W artykule wskazano na rónorodnoyÂ algorytmów symulacji i koniecznoyÂ ich doboru do rodzaju szkolenia. Przykadem s rozwizania
zastosowane na stanowisku dydaktyczno-badawczym kierowania i sterowania ruchem w Laboratorium Zakadu Sterowania Ruchem Wydziau Transportu PW.
Sowa kluczowe: symulacja ruchu kolejowego, system kierowania i sterowania ruchem
kolejowym, stanowisko dydaktyczno-badawcze „Sosna”, ILTOR-2, szkolenia pracowników kolei

1. Wprowadzenie
Transport kolejowy, podobnie jak inne gaÆzie przemysu, podlega technologicznej ewolucji zgodnie z nurtem ywiatowego rozwoju. Takie trendy widoczne
s równie w Polsce. Istotnym znakiem zachodzcych zmian jest zabudowa coraz
wiÆkszej iloyci urzdzeÍ komputerowych realizujcych funkcje sterowania i kierowania ruchem kolejowym, co jest zwizane m. in. z realizacj planów wyposaenia
polskiej sieci kolejowej w system ERTMS. Stosowanie urzdzeÍ komputerowych
prowadzi do zmian w sposobie realizacji funkcji ruchowych i daje coraz wiÆksze
moliwoyci integracji. Umoliwienie zdalnego sterowania oddalonymi praktycznie
dowolnie daleko posterunkami niesie ze sob korzystne ze wzglÆdów ekonomicznych ograniczenie liczby personelu ruchowego. Systemy komputerowe daj siÆ
równie atwo rozbudowywaÂ o funkcje odpowiedzialne za kierowanie ruchem na
okreylonym obszarze sieci kolejowej. Funkcje kierowania i sterowania mog siÆ
swobodnie przenikaÂ tworzc konfiguracje optymalne pod ktem zadaÍ stawianych przed konkretnymi stanowiskami. Wszystkie wymienione rozwizaÍ komputerowych sprawiaj, i s one coraz powszechniej wykorzystywane.
Z drugiej zay strony budowa, eksploatacja, a w szczególnoyci obsuga komputerowych systemów sterowania i kierowania ruchem wprowadza nowe zagadnienia
i problemy w porównaniu do systemów mechanicznych, mechaniczno-elektrycznych czy elektrycznych. Dlatego te istnieje potrzeba badaÍ i rozwoju technik
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nowych zasad szkolenia i doszkalania pracowników kolei w zakresie obsugi urzdzeÍ komputerowych i realizacji przy ich pomocy funkcji kierowania i sterowania
ruchem kolejowym.
Efektem takiego zapotrzebowania jest stanowisko dydaktyczno–badawcze
„Sosna” bÆdce kompletnym komputerowym systemem kierowania i sterowania
ruchem zbudowanym w laboratorium Zespou Sterowania Ruchem Kolejowym
Politechniki Warszawskiej. Zostao ono zbudowane na bazie systemu ILTOR-2.
Z wykorzystaniem tego stanowiska prowadzone s prace badawcze nad symulacj
rzeczywistego ruchu pocigów i jej zastosowaniu w celach szkoleniowych.

2. Symulacja ruchu pocigów – stosowane rozwizania
Symulacja komputerowa definiowana jest jako „metoda odtwarzania zjawisk
zachodzcych w ywiecie rzeczywistym (lub ich niektórych wayciwoyci i parametrów) za pomoc ich zmatematyzowanych modeli, definiowanych i obsugiwanych przy uyciu programów komputerowych; wykorzystywana do wnioskowania
o przebiegu tych zjawisk i procesów (np. przyrodniczych, technologicznych, ekonomicznych), których bezpoyrednia obserwacja jest niemoliwa lub zbyt kosztowna” [8]. Symulacj komputerow ruchu pocigów jest wiÆc metoda odtwarzania
ich ruchu rzeczywistego za pomoc odpowiednio dobranego modelu. Jej zastosowania s bardzo szerokie – od amatorskich (do których naley zaliczyÂ gry komputerowe i inne symulatory hobbystyczne) po profesjonalne narzÆdzia wspomagajce
pracÆ osób wykonujcych zadania badawcze, projektowe i dydaktyczne.
Symulacja ruchu pocigów jest narzÆdziem o bardzo bogatym wachlarzu zastosowaÍ przy projektowaniu i eksploatacji infrastruktury kolejowej. Ze wzglÆdu na
zastosowania symulatory ruchu mona podzieliÂ na trzy zasadnicze grupy:
- projektowanie linii kolejowych,
- tworzenie rozkadu jazdy,
- dydaktyka i badania.
Pierwsza z nich obejmuje symulatory, które s elementami wspomagajcymi przy projektowaniu budowy i modernizacji linii kolejowych. Ich najwaniejsze zadanie to kalkulacja potrzeb przewozowych, szacowanie potoków
pasaerskich generowanych przez otoczenie linii kolejowej, analizowanie przepustowoyci linii w zalenoyci od zastosowanych rozwizaÍ, analiza ruchu pocigów z trakcyjnego punktu widzenia (przyspieszanie, hamowanie, zasilanie,
itp.). Drug grup symulatorów s symulatory majce wspomagaÂ tworzenie
rozkadów jazdy. Pozwalaj one generowaÂ czasy przejazdu, oceniaÂ odpornoyÂ
na zakócenia ruchu i generowaÂ wykresy ruchu. Do trzeciej grupy nale symulatory o zastosowaniach dydaktyczno-badawczych. S to programy pozwalajce (w odrónieniu od dwóch pierwszych grup) na dynamiczne przedstawienie symulowanego ruchu pocigów. Jednym ze sposobów zastosowania jest
generowanie danych wejyciowych dla systemu kierowania i sterowania ruchem,
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które pozwalaj na to, aby w warunkach laboratoryjnych osoba pracujca na
stanowisku dyurnego ruchu czy dyspozytora liniowego miaa wraenie obserwowania i kierowania rzeczywistym ruchem pocigów. Takie wayciwoyci maj
zastosowanie w szkoleniu personelu w pracy z uyciem nowego systemu kierowania i sterowania ruchem, gdzie moliwy jest trening bez ryzyka naraenia
osób postronnych na niedogodnoyci zwizane z kierowaniem i sterowaniem
rzeczywistym ruchem pocigów przez osobÆ bez niezbÆdnego doywiadczenia.
Symulatory ruchu pocigów s narzÆdziami doyÂ popularnymi na ywiecie.
W Polsce jednak ich zastosowania s nieliczne i ograniczaj siÆ do narzÆdzi
wspomagajcych tworzenie rozkadów jazdy. Z tego te wzglÆdu w niniejszym
opracowaniu podano tylko kilka przykadów. Zgodnie z przedstawionym podziaem symulatory przydzielono do trzech grup. Symulatorami o zadaniach
zwizanych z planowaniem inwestycji s RAILS2000 [11] firmy CANAC Railway Services Inc., OnTrack [12] organizacji Transportation Decision Systems
oraz RAILSIM8 firmy SYSTRA. Do drugiej grupy, czyli symulatorów wspomagajcych tworzenie rozkadów jazdy nale RTC [15] stworzony przez Berkeley Simulation Software, OpenTrack [13] bÆdcy projektem szwajcarskiego
Federalnego Instytutu Technologicznego, a take RDCAM [14] firmy Rail
Sciences Inc. Symulatorem grupy trzeciej, czyli symulatorem nakierowanym
na dydaktykÆ jest BEST [16] firmy Funkwerk Information Technologies.

Rys 1. Podzia symulatorów ruchu pocigów
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3. Stanowisko dydaktyczno – badawcze „Sosna” – elementy skadowe
3.1. Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym
System kierowania i sterowania ruchem to system skadajcy siÆ z trzech podsystemów: kierowania ruchem, sterowania ruchem i zabezpieczenia ruchu pocigów [2]. Struktura systemu ma charakter hierarchiczny, co obrazuje rys. 2.

Rys 2. Struktura systemu kierowania i sterowania ruchem

W warstwie zabezpieczenia ruchu realizowane s dziaania operacyjne, a take
funkcje i dziaania techniczne majce na celu bezpieczny ruch pojazdów kolejowych. Mona w niej wyróniÂ warstwÆ wykonawcz, czyli urzdzenia wykonawcze srk, ale te urzdzenia wykrywania stanów awaryjnych taboru, urzdzenia
cznoyci przewodowej i bezprzewodowej oraz telewizji przemysowej, itd. Drug
warstw zabezpieczenia ruchu jest warstwa zalenoyciowa obejmujca urzdzenia
automatyki kolejowej zapewniajce uzalenienie poleceÍ nastawczych od warunków ich realizacji.
Kolejn warstw jest warstwa sterowania ruchem umoliwiajca podejmowanie i realizowanie decyzji wynikajcych z planowanego lub rzeczywistego ruchu
pojazdów kolejowych. Obejmuje ona warstwÆ sterowania miejscowego (ms), czyli
„sterowania ruchem poprzez oddziaywanie na urzdzenia zewnÆtrzne z wykorzystaniem urzdzeÍ sterowania zlokalizowanych na sterowanym posterunku, prze-
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widujce moliwoyÂ bezpoyredniego wgldu i ingerencji dyurnego ruchu w sytuacjÆ ruchow”. Drug warstw jest warstwa sterowania zdalnego (zs) umoliwiajca „scentralizowane sterowanie ruchem poprzez oddziaywanie z nastawni
zdalnego sterowania na urzdzenia posterunku sterowanego za poyrednictwem
urzdzeÍ zdalnego sterowania, zakadajce cakowity brak moliwoyci bezpoyredniego wgldu i ingerencji dyurnego ruchu w sytuacjÆ ruchow”. W tym przypadku sterowaniem mona objÂ kilka posterunków.
Warstwa kierowania ruchem (kr) to warstwa zapewniajca yledzenie i kontrolowanie sytuacji ruchowej oraz rozwizywanie konfliktów ruchowych. Dziaania te
realizuje dyspozytor liniowy dla odcinka dyspozytorskiego oraz w pewnym zakresie równie dyurny ruchu dla podlegajcego mu i ssiednich okrÆgów sterowania.
W warstwie kierowania ruchem wyrónia siÆ warstwÆ przekazywania informacji o pocigach (pip), która obejmuje wzajemn wymianÆ informacji pomiÆdzy dyurnymi ruchu oraz pomiÆdzy dyspozytorem liniowym i dyurnymi ruchu.
Warstwa kr obejmuje równie warstwÆ kontroli dyspozytorskiej zapewniajc
scentralizowane kierowanie ruchem pocigów na odcinku dyspozytorskim przez
dyspozytora liniowego z uyciem urzdzeÍ kontroli dyspozytorskiej.
3.2. Realizacja systemu kierowania i sterowania ruchem na stanowisku „Sosna”

Rys. 3. Struktura stanowiska dydaktyczno – badawczego „Sosna”
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Stanowisko dydaktyczno – badawcze „Sosna” zbudowane jest w oparciu o system ILTOR-2 [6] i komputerowe urzdzenia zalenoyciowe WT UZ [7]. Stanowisko realizuje praktycznie wszystkie elementy systemu ksr przedstawione powyej.
Warstwa zalenoyciowa zostaa zrealizowana dla stacji Sosna, dla której istnieje
moliwoyÂ sterowania miejscowego lub zdalnego. Warstwa przekazywania informacji o pocigu zrealizowana jest z uyciem komputerów stanowiska KSR-EDU
wykorzystujcych podsystem ILTOR2-PIOP [4]. Dane z powyszych |róde gromadzone s na stanowisku kontroli dyspozytorskiej zrealizowanym w oparciu
o podsystem ILTOR2-CKR. CaoyÂ systemu przedstawia rys. 3.

4. Realizacja symulacji rzeczywistego ruchu pocigów
4.1. Wybór poziomu symulacji
Realizacja symulacji polega na przesyaniu do systemu ksr sztucznie wygenerowanych danych opisujcych dziaanie symulowanych elementów tego systemu
oraz odbieraniu i interpretacji danych do nich przesyanych. Pozostae (niesymulowane) elementy systemu przetwarzajc dane pracuj w taki sam sposób jak w warunkach rzeczywistego dziaania.
Biorc pod uwagÆ warstwowe ujÆcie systemu ksr opisane w pkt. 3, jako miejsca wprowadzania sztucznych danych mona przyjÂ interfejsy pomiÆdzy rónymi
podsystemami. Przy takim podejyciu symulowanymi elementami staj siÆ podsystemy znajdujce siÆ poniej wybranego miejsca. Miejsce wprowadzania danych
bÆdzie nazywane poziomem symulacji.
Z technicznego punktu widzenia w systemie kierowania i sterowania ruchem
wystÆpuje przepyw danych od najniszej do najwyszej warstwy. Istotne etapy
tego przepywu w systemie ILTOR-2 pokazuje rys. 4.

Rys. 4. Przepyw informacji o zdarzeniu ruchowym w systemie ILTOR2
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System ksr moe przyjÂ sztuczne dane na rónych etapach tego przepywu.
Wyród nich mona wyszczególniÂ:
– sygnay urzdzeÍ przytorowych i wykonawczych,
– stany sterowników obiektowych,
– telegramy programu przesyajcego stany urzdzeÍ,
– dane wejyciowe programu analizujcego stany urzdzeÍ,
– dane wejyciowe programu analizujcy aktualn sytuacjÆ ruchow,
– dane wyjyciowe programu analizujcy aktualn sytuacjÆ ruchow.
Biorc pod uwagÆ powysze rozwaania mona wskazaÂ kilka moliwych poziomów symulacji rozumianych jako miejsce wprowadzania danych:
– Poziom 1 (najniszy): symulacja stanów logicznych urzdzeÍ wykonawczych i przytorowych.
– Poziom 2: symulacja stanów logicznych przetwarzanych przez sterownik
obiektowy.
– Poziom 3: symulacja telegramów nadawanych przez sterownik obiektowy
i przesyanych za pomoc programu przesyajcego stany urzdzeÍ.
– Poziom 4: symulacja stanów sytuacji ruchowej w podsystemie sterowania
ruchem.
– Poziom 5: symulacja telegramów o zdarzeniach ruchowych odbieranych
przez podsystem kierowania ruchem.
– Poziom 6: symulacja stanów sytuacji ruchowej w podsystemie kierowania
ruchem.
Wybór poziomu symulacji zaley od celu zastosowania symulacji, np. w przypadku prowadzenia szkoleÍ majcych na celu doskonalenie obsugi stacji operatorskich wystarczy symulacja stanów logicznych sytuacji ruchowej, natomiast w przypadku potrzeby przetestowania pracy caego systemu potrzebna jest symulacja na
poziomie stanów logicznych urzdzeÍ wykonawczych. Ogólnie mona stwierdziÂ,
e im niszy poziom symulacji tym bardziej symulacja jest skomplikowana. Przyczynia siÆ do tego wiÆksza liczba zdarzeÍ niezbÆdnych do zasymulowania oraz ich
bardziej elementarny charakter.
4.2. Mechanizm dziaania symulatora dla podsystemu ILTOR2-CKR
Jako przykad dziaania symulatora opisane zostanie rozwizanie dla podsystemu kontroli dyspozytorskiej. Symulacja dla podsystemu ILTOR2-CKR skada
siÆ z dwóch czÆyci. Pierwsz jest ukad pozwalajcy na generowanie rozkadu teoretycznego dla okreylnego obszaru sieci kolejowej. Dane konfiguracyjne o tym
obszarze musz zostaÂ wprowadzone do podsystemu kontroli dyspozytorskiej celem jego przygotowania na przyjÆcie rozkadu. Te same dane naley wprowadziÂ
do generatora rozkadu planowanego, który na podstawie informacji takich, jak
liczba posterunków i szlaków, ich wzajemne pooenie, dugoyÂ szlaków, rozwijane na nich prÆdkoyci yrednie (z rozoeniem na typy pocigów), liczba odstÆpów
blokowych, zaoona gÆstoyÂ ruchu, itp. automatycznie wygeneruje godziny przyjazdów i odjazdów pocigów dla posterunków. Druga czÆyÂ symulatora to system
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zaburzajcy rozkad jazdy planowany, a nastÆpnie przesyajcy informacje o zdarzeniach ruchowych w postaci telegramów z powrotem do systemu (konwersja na
telegramy). Dziaanie caoyci przedstawia rys. 5.

Rys. 5. Schemat dziaania symulatora dla podsystemu ILTOR2-CKR

5. Zrónicowanie realizmu sytuacji
Symulacja moe zapewniaÂ realizm rzeczywistoyci ruchu pocigów w rónym
stopniu. Takie zrónicowanie jest potrzebne np. w szkoleniach pracowników kolei
majcych na celu podniesienie umiejÆtnoyci obsugi pulpitów nastawczych w rónych warunkach oraz Âwiczenie poprawnych reakcji w sytuacjach nietypowych.
Potrzeby te wymuszaj stosowanie rónych technik symulacji. Z tego wzglÆdu
moemy wyróniÂ symulacje:
· schematyczne,
· stochastyczne,
· wariantowe.
Symulacje schematyczne przeprowadzane s wedug okreylonego scenariusza
i zakadaj okreylone reakcje operatora. Realizm rzeczywistoyci przejawia siÆ tutaj w postaci symulacji wystÆpowania zdarzeÍ ruchowych w czasie rzeczywistym.
Maj one zastosowanie w szkoleniach o charakterze podstawowym.. Szkolenia takie maj cel typowo poznawczy i potrzebne s tutaj powtarzalne schematy dziaaÍ,
które zapewniaj przekazanie okreylonej, tej samej wiedzy osobom szkolonym.
Symulacje stochastyczne (losowe) wprowadzaj element braku powtarzalnoyci.
Do przyjÆtych scenariuszy zdarzeÍ wprowadzane s zaburzenia, które powoduj unikalnoyÂ Âwiczonych sytuacji. WielkoyÂ zaburzeÍ mona regulowaÂ poprzez
okreylanie ich prawdopodobieÍstw. Symulacje stochastyczne maj zastosowanie
w przypadku szkoleÍ bardziej zaawansowanych, które wymagaj wprowadzenia
pewnego zakresu losowoyci. Maj one na celu zwykle Âwiczenie pewnych odruchów nie do koÍca powtarzalnych. Wprowadzenie losowoyci zwiÆksza uwagÆ szkolonego i zmniejsza moliwoyÂ mechanicznego (bezmyylnego) powtarzania operacji.
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Symulacje wariantowe wprowadzaj najwiÆkszy poziom zrónicowania przebiegu
zdarzeÍ. Dla takiej symulacji tworzonych jest wiele schematów. W czasie przebiegu
symulacji warianty wybierane s w sposób losowy. Takie podejycie daje efekt zupenego braku przewidywalnoyci i najwiÆkszy poziomu realizmu. Symulacja taka
ma ograniczone zastosowanie w przypadku szkoleÍ majcych na celu przekazanie
yciyle okreylonej wiedzy. Jest natomiast dobrym rozwizaniem w przypadku szkoleÍ
o charakterze treningowym. Symulacje wariantowe mona czyÂ z symulacjami stochastycznymi wzmacniajc ich moliwoyci treningowe i ich efekty.

6. Podsumowanie
Zalety wykorzystania symulacji rzeczywistego ruchu pocigów s niepodwaalne. W przypadku potrzeby prowadzenia badaÍ stanowisk operatora czy te
szkoleÍ samych operatorów (np. dyurnych ruchu, dyspozytorów) jest to wrÆcz
koniecznoyÂ. Zastosowanie symulacji w szkoleniach bez wtpienia podnosi ich
jakoyÂ i efektywnoyÂ. DziÆki moliwoyci wspópracy symulatora przez interfejsy
programowe z urzdzeniami wykorzystywanymi w codziennej pracy osigany jest
odpowiedni realizm dziaaÍ na stanowisku pracy.
Prace i badania prowadzone w Laboratorium Sterowania Ruchem Kolejowym
Wydziau Transportu Politechniki Warszawskiej maj bardzo szeroki zakres. W artykule poruszono kilka z nich. Ponadto prowadzone s badania nad algorytmami
wariantowania i wprowadzania losowoyci. We wszystkich pracach wykorzystywane s podsystemy systemy kierowania i sterowania ruchem ILTOR-2, którego Wydzia Transportu jest wspóautorem. System zosta zbudowany przez konsorcjum
zoone z Politechniki Warszawskiej, firm KONTRON i SIEMENS i jest dalej
udoskonalany i rozbudowywany.
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Streszczenie. Niniejsza praca prezentuje innowacyjn metodÆ pomiarów dynamicznych
podtorza kolejowego zastosowan na odcinku testowym toru kolejowego. Badania przeprowadzono
z wykorzystaniem wzbudnika rotacyjnego, jako symulacje przejazdu pojazdu szynowego. Maj
one charakter wstÆpny i stanowi punkt wyjycia do opracowania nowej metody pomiarowej parametrów dynamicznych podtorza kolejowego w celu poprawy konstrukcji projektowania i budowy
linii kolejowych.
Sowa kluczowe: linie kolejowe, podtorze kolejowe, dynamika

Wprowadzenie
Metody badaÍ podtorza kolejowego dzielimy na geotechniczne i geofizyczne. Stosuje siÆ równie podzia na badania majce na celu okreylenie cech gruntu
i parametrów podoa. Ze wzglÆdu na miejsce badaÍ dzielimy na: polowe (terenowe) i laboratoryjne, ze wzglÆdu na czas badaÍ: jednorazowe, dugotrwae i stae. Metoda geotechniczna to miÆdzy innymi wiercenie, sondowanie i pobieranie
próbek gruntu. Badania geotechniczne s bardzo trudne do wykonania na liniach
eksploatowanych we wzglÆdu na ruch pocigów. Metoda geofizyczna, jak jest
miÆdzy innymi metoda sejsmiczna jest skaona licznymi zakóceniami uniemoliwiajcymi dokadn interpretacjÆ wyników pomiarów. NajczÆyciej badania podtorza kolejowego maj szerszy zakres i obejmuj kilka metod badawczych: ocenÆ
wizualn podtorza, badania polowe, laboratoryjne[1]
Niniejsza praca ma na celu przedstawienie innowacyjnej metody badawczej podtorza kolejowego. Zaprezentowane wyniki badaÍ dynamicznych podtorza kolejowego
charakteryzuj eksperymentalne badania majce na celu pomiar przemieszczeÍ pionowych podtorza wywoanych przez obcienie dynamiczne generowane przez wzbudnik
drgaÍ i przekazywanych na konstrukcjÆ toru. Wykorzystany wzbudnik rotacyjny symulujcy przejazd pojazdu szynowego generuje drgania z zakresu od 5 Hz do 20 Hz.
1
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Metoda badawcza
Metoda badawcza obcieÍ dynamicznych przekazywanych przez konstrukcjÆ
nawierzchni kolejowej na podtorze kolejowe wykorzystuje zestaw pomiarowy zbudowany z:
– wzbudnika bezwadnoyciowego rotacyjnego,
– czujników przyypieszeÍ,
– siomierzy pakowych,
– falownik,
– osi z koami jezdnymi,
– podstawy z obudow do czujników przyspieszeÍ.
Wzbudnik bezwadnoyciowy rotacyjny wykorzystano jako |ródo wymuszenia
drgaÍ nawierzchni kolejowej symulujce przejazd pojazdy szynowego. Zaprezentowany wzbudnik zosta zaprojektowany i zbudowany przez Instytut Technologii
Maszyn i Automatyzacji we wspópracy z Instytutem Inynierii Ldowej Politechniki Wrocawskiej [2]
Wzbudnik bezwadnoyciowy rotacyjny skada siÆ z ( rys. 1):
– wzbudnika drgaÍ z silnikiem firmy Stöber o mocy 1.1 kW,
– 3 pakowych czujników siy,
– ramy wsporczej z 2 ceowników 120 mm,
– 3 klamry zaciskowe suce do przymocowania ramy i siomierzy do szyn,
– falownika do sterowania silnikiem wzbudnika (rys. 2),
– 2 osi z koami do transportu zestawu po szynach,
– generatora trójfazowego prdu przemiennego o mocy 4 kW.

Rys. 1. Wzbudnik bezwadnoyciowy rotacyjny wraz z siownikami pakowymi, oy z koami jezdnymi
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Rys. 2. Falownik

Konstrukcja wzbudnika umoliwia okreylenie amplitud siy wymuszajcej, w zalenoyci od czÆstoyci obrotowej mas. Falownik pozwala przeliczaÂ ustawienia czÆstotliwoyci (w [Hz]) w programie komputerowym na czÆstoyÂ obrotow wirnika silnika.

Rys. 3. Wykres pomierzonych wartoyci siy podczas pojedynczej próby [2]
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Rys. 4. Wykres pomierzonych przyspieszeÍ pionowych podczas pojedynczego eksperymentu [2]

Badania wstÆpne
Badania wstÆpne zostay przeprowadzone na odcinku toru kolejowego uoonego obok Laboratorium Instytutu Inynierii Ldowej Politechniki Wrocawskiej
w listopadzie 2011 r. Badania miay na celu sprawdzenie prototypowej techniki
pomiarowej z wykorzystaniem wzbudnika drgaÍ na torze kolejowym, symulujcego przejazd pojazdu szynowego.
Analizowany odcinek toru kolejowego skada siÆ z 12 podkadów strunobetonowych uoonych na 10 cm warstwie tucznia. Prowadzone badania maj charakter pogldowy i autorzy s ywiadomi tego, e ukad toru kolejowego o nieprawidowym zasypaniu warstw tucznia traci swoje wayciwoyci noyne.
Starano siÆ w miarÆ moliwoyci w peni oddaÂ budowÆ stanowiska badawczego.
Obudowy do czujników przyypieszeÍ zamontowano w osi okienka miÆdzy podkadami nr 5 i 6 (rys. 5).
Monta stanowiska rozpoczÆto od umocowania podstaw i obudów do czujników w okienku miedzy podkadami nr 5 i 6. PodstawÆ czujników stanowi prÆt o
dugoyci 50 cm zakoÍczony stalow kostk umoliwiajca prostopade wkrÆcenie
czujnika przyypieszeÍ. Cztery podstawy zostay zamontowane w osi okienka miedzy podkadami w odstÆpach co 40 cm (rys. 7).
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Rys. 5. Schemat stanowiska badawczego zrealizowanego w badaniach wstÆpnych z podkadami strunobetonowymi

Rys. 6. Schemat ukadu czujników pomiarowych zamontowanych w punktach A, B, C, D, E
Zielone punkty oznaczone numerami 6, 5, 4, 10, 9 wskazuj czujniki przyypieszeÍ pionowych,
Fioletowe punkty oznaczone numerami 3, 8 7, 2, 1 wskazuj czujniki przyypieszeÍ poziomych

Rys. 7. Podstawy czujników wraz z czujnikami przyypiesz pionowymi i poziomymi
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Wzbudnik drgaÍ umieszczono w osi toru i wraz ze stalow ram zosta przymocowany do szyn przy uyciu trzech siomierzy pakowych. W czasie montau
wykorzystano zestaw kó umoliwiajcy transport wzbudnika wzdu toru (rys. 8).

Rys. 8. Zestaw pomiarowy: wzbudnik drgaÍ, rama noyna, czujniki pomiarowe wraz z obudowami
i zestaw kó

Zamontowany ukad pomiarowy zosta podczony do falownika, a czujniki
przyypieszeÍ pionowe i poziome wraz z czujnikami siy do stacji rejestrujcej SPIDER (rys. 9).

Rys. 9. Stacja rejestrujca SPIDER wraz z komputerem
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Wyniki badaÍ wstÆpnych
Do badania wykorzystano piÆÂ zestawów pomiarowych. Jeden zestaw pomiarowy skada siÆ z dwóch czujników przyypieszeÍ pionowego i poziomego. cznie
do badaÍ wykorzystano 10 czujników, które dla potrzeb analizy oznaczano od
data 1 do data 10.
Badanie przeprowadzono w 5 próbach i analizie poddano zakres czÆstotliwoyci
generowanych przez wzbudnik z zakresu od 5 Hz do 20 Hz.
W pierwszym etapie analizy wstÆpnej przedstawiono zmiany przyspieszeÍ pionowych zarejestrowanych czujnikiem nr 1 w czasie realizacji (na rys. 10 oznaczonym jako A) pojedynczego eksperymentu.

Rys. 10. Zmiany przyspieszeÍ pionowych zarejestrowanych czujnikiem nr 1 w czasie realizacji pojedynczego eksperymentu z podkadami strunobetonowymi

Analiza przyypieszeÍ pionowych wykazuje, e po upywie okoo 200 sekund
nastÆpuj znaczce zmiany w poziomie przyypieszeÍ, sugerujc, e po upywie tego
czasu zachodz najwiÆksze zmiany w ukadzie.
W celu sprawdzania jak zachowuje siÆ cay ukad pomiarowy przeprowadzono
analizÆ funkcji odpowiedzi czÆstotliwoyciowej dla wszystkich czujników, uzyskanej
z uyrednienia dla wszystkich powtórzeÍ eksperymentu. Wynik uyrednianej pracy
ukadu pokazuje, e pomiary przeprowadzone na krótkim odcinku toru kolejowego niezasypanego prawidowo podsypk toczniow, wykazuj znaczne rónice
w odpowiedzi czÆstotliwoyciowej ukadu (rys. 11).
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Rys. 11. Funkcje odpowiedzi czÆstotliwoyciowej dla wszystkich czujników uzyskane z uyrednienia dla
wszystkich powtórzeÍ eksperymentu z podkadami strunobetonowymi

W czasie analizy komputerowej czujnikom przyypieszeÍ pionowych
i poziomych oznaczonych od 1 do 10 nadano oznaczenie odpowiednio data 1
do data 10. Analizie poddano wyników odpowiedzi funkcji czÆstotliwoyciowej
wszystkich czujników uzyskanych z uyredniania powtórzeÍ eksperymentu. Stwierdzono, e czujnik oznaczony numerem 6 (data 6) znajdujcy siÆ w puknie pomiarowym oznaczonym jako A wykazuje najwiÆksz wartoyÂ akceleracji w kierunku
pionowym w zakresie czÆstotliwoyci od 8 do 23 Hz. Czujnik numer 10 (data 10)
znajdujcy siÆ w punkcie D badanego schematu wykazuje najmniejsze wartoyci
akceleracji w zakresie czÆstotliwoyci od 15 do 23 Hz (rys. 6), równie w kierunku
pionowym.
Przeprowadzono analizÆ w zakresie drgaÍ od 12 do 23 Hz poniewa wzbudzanie drgaÍ generowanych przez wzbudnik rotacyjny byo w zakresie od 5 Hz
do 23 Hz. Zakres od 5 Hz do 12 Hz charakteryzuje siÆ duym zaszumieniem
odczytów, w zwizku z czym nie zosta poddany analizie. CzÆstotliwoyÂ drgaÍ powyej 23 Hz zostay zinterpretowane równie jako szum. Przyypieszenia pionowe
charakteryzuj siÆ duo zmiennoyci wartoyci akceleracji w zalenoyci od punktu
pomiarowego. Analizowany zakres akceleracji dla czujników pionowych wynosi
od 0.1 m/Ns2 do 0,001 m/Ns2, a przy poziomych od 0.04 m/Ns2 do 0,008 m/Ns2.
Z przedstawionej analizy wynika, e przyypieszenia poziome nie wykazuj duej
zmiennoyci akceleracji w warunkach przeprowadzonych badaÍ, w przeciwieÍstwie
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do przyypieszeÍ pionowych o wiÆkszym zakres drgaÍ. Stwierdzono, e w dalszym
etapie prac badawczych zostan poddane dokadniejszej analizie przyypieszenia
pionowe podtorza kolejowego generowane przez wzbudnik drgaÍ w rzeczywistym
torze.
Obserwacje podczas pomiarów wykazay, e ukad w wyniku zwiÆkszania zakresu czÆstotliwoyci zaczyna drgaÂ, odrywajc siÆ od powierzchni gruntu. Obserwacja ta utwierdzia autorów w przekonaniu o celowoyci przeprowadzania badaÍ
dynamicznych toru kolejowego na cigym ukadzie torowym o prawidowej konstrukcji nawierzchni kolejowej.
Przeprowadzone badania wstÆpne stanowi pierwszy etap w opracowaniu innowacyjnej metody badawczej obcieÍ dynamicznych podtorza kolejowego. W dalszym etapie prac badania eksperymentalne zostan przeprowadzone na torze kolejowym zbudowanym z podkadów drewnianych, strunobetonowych i strunobetonowych z wibroizolacj [3, 4].

Literatura
[1] SkrzyÍski E., Podtorze kolejowe, 2010.
[2] Zwolski J., Autoreferat rozprawy doktorskiej pt: „Wyznaczenie cech dynamicznych konstrukcji mostowych za pomoc wzbudników drgaÍ”. Instytut Inynierii Ldowej , Politechnika Wrocawska.
[3] KruyÍski M., Kwiatkowska E., Ochrona torowiska w efekcie stosowania wibroizolacji podkadów kolejowych. Przegld Komunikacyjny 9-10.
2012.
[4] KruyÍski M., Kwiatkowska E., Gisterek I., Moliwoyci przystosowania
podsypkowej nawierzchni kolejowej do eksploatacji z duymi prÆdkoyciami. Nowoczesne Technologie i Systemy Zarzdzania w Kolejnictwie
2011.

Nr 3(99)

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

2012

OSUWISKO NA LINII KOLEJOWEJ NR 8
WARSZAWA – KRAKÓW W SADOWIU
– NOWE MOLIWOkCI MONITOROWANIA1
Elbieta Pilecka

Aleksandra Pawlak-Burakowska

dr hab. in., Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, Politechnika Krakowska, 31-155
Kraków, ul. Warszawska 24, tel.: +48 12 628 2179, e-mail: epilecka@pk.edu.pl

mgr in., Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, Politechnika Krakowska, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, tel.: +48 12 628 2358, e-mail:
apawlak @pk.edu.pl

Mirosawa Bazarnik
dr hab. in., Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego, Politechnika Krakowska, 31-155
Kraków, ul. Warszawska 24, tel.: +48 12 628 2179, e-mail: mbazarnik@pk.edu.pl

Streszczenie. W artykule przedstawiono problem osuwiska w miejscowoyci Sadowie na wanej linii kolejowej nr 8 Kraków - Warszawa. Osuwisko to wykazywao aktywnoyÂ ju od 1934
roku, a w 2010 roku po ulewnych deszczach i powodzi w Polsce uaktywnio siÆ i zagrozio linii
kolejowej. Omówiono mechanizm powstawania osuwiska i budowÆ geologiczn obszaru, na którym
znajdujÆ siÆ osuwisko. Zaproponowano uzupenienie monitoringu osuwiska metod skanowania
laserowego nowoczesnym przyrzdem RIEGL-VZ 400 i pokazano wykonany pomiar bazowy.
Sowa kluczowe: osuwiska, skaner laserowy

Wprowadzenie
Po fali ulewnych deszczy, jakie miay miejsce w 2010 roku oraz intensywnych
roztopach wiosn 2011 roku, odnotowano uaktywnienie wielu osuwisk na terenie
caego kraju. Spora czÆyÂ z nich spowodowaa zniszczenie lokalnej infrastruktury,
np.: zniszczenie dróg, budynków mieszkalnych, linii wysokiego napiÆcia oraz lokalnej infrastruktury kolejowej. NajwiÆksz liczbÆ osuwisk obserwuje siÆ na poudniu Polski, w Karpatach - stanowi one ok.95% wszystkich osuwisk (rys. 1). Na
pozostaym obszarze osuwiska wystÆpuj mniej licznie, niemniej jednak stanowi
istotne zagroenie dla lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.
Z danych literaturowych wiadomo, e w latach 1967-1970, tylko na terenie
fliszu karpackiego, liniom kolejowym zagraao 49 osuwisk. Przy cznej dugoyci
sieci kolejowej wynoszcej 850 km zagroonych byo zjawiskami osuwiskowymi
86 km (zatem na 10 km linii przypadao 1 osuwisko) [12]. Aktualnie PaÍstwowy Instytut Geologiczny (PIG-PIB) realizuje program SOPO, który ma na celu
1 Wkáad autorów w publikacjĊ: Pilecka E. 35%, Bazarnik M. 35%, Pawlak-Burakowska A. 30%
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szczegóow inwentaryzacjÆ osuwisk wystÆpujcych w Polsce. W przypadku linii
kolejowych obserwuje siÆ zwiÆkszone ryzyko pojawienia siÆ ruchów osuwiskowych
w wyniku podciÆcia stoku, obcienia nasypem, czy te wykonania gÆbokiego
wykopu. Wystpienie osuwiska moe byÂ przyczyn gro|nych wypadków kolejowych, jak równie powodowaÂ bardzo due straty. Rok 2012 by w porównaniu z latami 2010 i 2011 zdecydowanie bezpieczniejszy pod wzglÆdem zagroenia
osuwiskowego z uwagi na mae opady deszczu. Intensywne opady atmosferyczne
wpywaj na zmianÆ wayciwoyci gruntu (kohezja), czÆsto inicjujc powstanie osuwiska.

Rys. 1. Rozmieszczenie osuwisk w Polsce a gówne szlaki transportowe (zestawiono na podstawie mapy
lini kolejowych PLK [15] oraz mapy osuwisk opracowanej przez PIG - PIB [16]

Jednym z najbardziej uciliwych osuwisk, którego skutki odczuwao wiÆkszoyÂ podróujcych liniami PKP, jest osuwisko zlokalizowane w miejscowoyci Sadowie, na trasie linii kolejowej nr 8, Kraków Gówny – Warszawa Zachodnia.
W wyniku intensywnych opadów deszczu w 2010 roku, osuwisko uaktywnio siÆ,
a zasiÆg niszy osuwiskowej uleg kolejnemu powiÆkszeniu. Zsuwajce siÆ masy
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gruntu spowodoway uszkodzenie torów kolejowych, wypychajc ku górze odcione dno wykopu wraz z torem kolejowym, na dugoyci okoo 400 m. KrawÆd|
osuwiska przesunÆa siÆ powyej korony skarpy niszczc drogÆ i dochodzc do
granic zabudowy wsi Sadowie. Powstao zagroenie uszkodzenia znajdujcych siÆ
powyej drogi budynków mieszkalnych. Na skutek kolejnych zsuwów cakowicie zniszczone zostay istniejce na zboczu elementy odwodnienia (rys. 3a i 3b).
Na zdjÆciach z maja i czerwca 2010 roku widoczne s pozostaoyci przechylonych
studni z elbetowych krÆgów i poprzesuwanych korytek betonowych odwodnienia
wzdu torów, jak równie deformacje samego toru (rys. 2a i 2b).

Rys. 2a. Maj 2010 roku – widoczna wyra|na deformacja toru spowodowana wypychaniem mas gruntu
(mat. arch. PLK)

Rys. 2b. Maj 2010 roku - przejazd pocigu po zdeformowanym torze (mat. arch. PLK)
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Rys. 3a. Maj 2012 roku - widoczne deformacje rowu odwadniajcego oraz spÆkanie studzienki
(mat. arch. PLK)

Rys. 3b. Czerwiec 2012 roku - widoczny cakowicie zgnieciony rów odwadniajcy (mat. arch. PLK)

Lokalizacja osuwiska w Sadowiu

Osuwisko zlokalizowane jest na pónocny wschód od Krakowa, wzdu linii kolejowej nr 8 Tunel – Kraków (trasa Warszawa – Kraków) w miejscowoyci Sadowie,
na terenie gminy Kocmyrzów – Luborzyca (rys. 4).
Omawiane osuwisko pooone jest na zboczu skarpy przekopu linii kolejowej.
Obejmuje swym zasiÆgiem okoo 400 m. Koron skarpy przebiega droga gminna.
Obszar pomiÆdzy torowiskiem a drog jest niezabudowany, poroyniÆty traw oraz
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samosiejkami krzewów i drzew. W wyniku zsuwajcego siÆ nierównomiernie materiau ziemnego zbocze nasypu przekopu zostao pofadowane.

Rys. 4. Mapa pogldowa obrazujaca pooenie wsi Sadowie [17]

Rys. 5. Mapa przedstawiajca rze|bÆ terenu w rejonie linii kolejowej nr 8 w miejscowoyci Sadowie [17]

Omawiany obszar tworz dwa wzgórza: zachodnie, izolowane - o wys. 317 m
n.p.m i wschodnie - o krÆtym biegu linii grzbietowej 302 m n.p.m. (rys. 5). Wzniesienia rozdzielone byy szerok przeÆcz, przez któr wzdu wschodniego zbocza
wzgórza zosta poprowadzony przekop kolejowy. GÆbokoyÂ przekopu w tym rejonie wynosia 13,5 m.
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Rys historyczny osuwiska w Sadowiu
W 1934 roku zakoÍczono budowÆ odcinka linii kolejowej Tunel - Kraków na
trasie Kraków –Warszawa [10]. Bezpoyrednio po otwarciu linii zaobserwowano na
odcinku okoo 1 km osuwanie siÆ mas iu i gliny, budujcych zbocza gÆbokiego na
kilkanaycie metrów przekopu we wsi Sadowie. Osuwajcy siÆ materia czÆyciowo
zasypywa tor, a take powodowa wypychanie mas iu z dna wykopu wraz z torem ku górze, do wysokoyci okoo 1 m. Osuwanie mas ziemnych na tym odcinku
powtarzao siÆ wielokrotnie niekiedy przybierajc na sile, jak np. w roku 1942,
1953, 1962 czy 2010.
W cigu kilkudziesiÆciu lat uytkowania linii kolejowej nr 8 z Krakowa do
Warszawy przeprowadzono bardzo wiele procedur w celu ustabilizowania zboczy przekopu (miÆdzy innymi odwodnienie powierzchni przez kopanie gÆbokich studni,
wzmocnienie zbocza oraz usuniÆcie koluwium), niemniej jednak tylko czÆyciowo udao siÆ ograniczyÂ destrukcyjny wpyw osuwiska na liniÆ kolejow.
Prowadzone byy okresowe obserwacje osuwiska, które wskazyway na brak
cakowitej stabilizacji. Na przeomie lat obserwowano przemieszczenia punktów
kontrolnych rzÆdu od 6 do 20 cm. W latach 70. zosta wykonany gÆboki drena [1]. System zosta zainstalowany na gÆbokoyci do 6 m, nachylenie skarp
zostao zmniejszone do 1:3, a gleba na zachodniej skarpie czÆyciowo wymieniona.
Wschodni skarpÆ wzmocniono.
W 2010 roku po dugotrwaych ulewnych deszczach nastpio uaktywnienie
osuwiska, co spowodowao znaczce utrudnienia w ruchu kolejowym na tym odcinku. Zsuwajce siÆ masy gruntu spowodoway uszkodzenie torów kolejowych,
wypychajc ku górze odcione dno wykopu wraz z torem kolejowym, na dugoyci okoo 400 m. Osuwisko spowodowao równie uszkodzenia drogi gminnej.
W chwili obecnej s prowadzone prace majce na celu ustabilizowanie osuwiska
i wyeliminowanie zagroenia dla ruchu kolejowego. Niemniej jednak podczas prowadzenia prac napotkano na liczne trudnoyci. Zaobserwowano obsuwanie siÆ mas
ziemnych na kolejnych odcinkach, co zwizane jest bezpoyrednio z budow geologiczn tego obszaru.

Budowa geologiczna obszaru na którym zlokalizowane jest osuwisko
Obszar, na którym zlokalizowane jest osuwisko, zbudowany jest z nietypowych
utworów lessowych, glin zwaowych, trzeciorzÆdowych iów i margli kredowych
(rys. 6). Lessy czÆsto stanowi koluwium, s rozwiniÆte jako nieregularne warstwy
ótych i szarych muów i iów pylastych [1]. W warstwach lessu z fragmentami
wapieni obserwowano elementy wskazujce na czÆyciowo deluwialny charakter
tych osadów. GruboyÂ lessów wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Zasadnicza
czÆyÂ lessów obejmuje teren bogaty w wody podziemne, co powoduje wyra|ne
obnienie parametrów geotechnicznych. Lessy s podycielone przez trzeciorzÆdo-
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we iy mioceÍskie za wyjtkiem bruzd w górnej warstwie iów, które s lokalnie
wypenione glinami zwaowymi. Litologicznie, iy s doyÂ jednorodne i posiadaj
system drobnych szczelin czÆyciowo wypenionych muami i piaskami drobnymi.
Ich gruboyÂ siÆga od kilku do nawet 30 m. Górna warstwa iów zostaa zakócona
przez erozjÆ i niekiedy procesy glacitektoniczne [1]. Osady trzeciorzÆdowe, w postaci iów wypeniaj zagÆbienia w górnej czÆyci margli kredowych.

Rys. 6. Przekrój geologiczny przez przekop (vide BazyÍski, Frankowski [1])

Warunki hydrogeologiczne
Omawiany teren znajduje siÆ na obszarze zlewni potoku Baranówka, który
uchodzi do rzeki Dubni (lewego dopywu Wisy). Woda gruntowa jest jednym
z najwaniejszych czynników majcych wpyw na stabilnoyÂ skarpy przekopu kolejowego. Woda obejmuje swym zasiÆgiem zarówno margle kredowe, lessy, jak
równie iy trzeciorzÆdowe [1]. Wszystkie te typy ska stanowi raczej nietypowe
yrodowisko wystÆpowania wody gruntowej. W licznie wystÆpujcych spÆkaniach
w górnej warstwie iów, w szczególnoyci wypenionych muem i drobnym piaskiem, woda moe kryÂ, a jej obecnoyÂ moe niekorzystnie wpywaÂ na (na ogó)
dobre wayciwoyci geotechniczne iów, co w konsekwencji moe prowadziÂ do tworzenia siÆ stref poylizgu.
Gówny poziom wodonoyny wystÆpuje w lessach [1]. Zwierciado wody zalega stosunkowo pytko. Poziom lustra wody gruntowej znajduje siÆ na gÆbokoyci
okoo 1,5 m poniej poziomu terenu w rejonie torów (na poziomie dna rowu biegncego wzdu nasypu kolejowego), oraz 2,4 – 3,3 m poniej poziomu drogi na
koronie skarpy.
Wody gruntowe zasilane, s przez wody opadowe, które infiltruj poprzez
przepuszczalne utwory czwartorzÆdowe. IntensywnoyÂ zjawiska jest zatem, w duej mierze, uzaleniona od iloyci i intensywnoyci opadów atmosferycznych. Wody
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opadowe przesikaj przez utwory lessowe do nieprzepuszczalnych iów i tworz
w podou zbiorniki wodne, powodujc zagroenie.
NajwiÆksze prawdopodobieÍstwo uaktywnienia siÆ osuwiska wystÆpuje po
okresach intensywnych opadów, niemniej jednak moliwe s opó|nienia w uruchomieniu stref poylizgu, co wynika z duej bezwadnoyci hydrogeologicznej ska
podoa w okresach suchych. Skomplikowany ukad warstw i stosunkowo niski
wspóczynnik filtracji, powoduj zrónicowanie nasycenia wod, dajc czÆsto rezultat w postaci opó|nienia reakcji w stosunku do zewnÆtrznych czynników (najczÆyciej atmosferycznych). Dodatkowo saba przepuszczalnoyÂ podoa skalnego
i stosunkowo strome nachylenie powierzchni s odpowiedzialne za ksztat powierzchni przepywu wody pod ciynieniem atmosferycznym, dodatkowo bardzo
zmienna przepuszczalnoyÂ lessów wpywa na niestaoyÂ i unieruchomienia wód
gruntowych. Tak wiÆc, po okresowych intensywnych opadach, ciynienie hydrodynamiczne wody wzrasta i daje w wyniku podwyszenie wilgotnoyci w lessach,
a w szczególnoyci w warstwach muowców, które charakteryzuj siÆ wysz przepuszczalnoyci, co z kolei, wpywa na stabilnoyÂ stoku, a wiÆc pogorszenie parametrów wytrzymaoyciowych.
Korelacja czasowa pomiÆdzy oscylacjami wód gruntowych i opadów moe byÂ
trudna do uchwycenia.

Ogólne mechanizmy powstawania osuwisk
Utrata statecznoyci skarp i zboczy, bÆdca przyczyn osuwania siÆ mas ziemnych, nastÆpuje w wyniku przekroczenia wytrzymaoyci gruntu na ycinanie wzdu
dowolnej (ale cigej) powierzchni zwanej powierzchni poylizgu (rys. 7). W przypadkach gruntów sypkich, wytrzymaoyÂ determinowana jest oporami si tarcia
wewnÆtrznego. W oyrodkach spoistych, o ich wytrzymaoyci decyduj zarówno
siy tarcia wewnÆtrznego jak i siy spójnoyci. W problematyce unikania skutków
osuwisk najwaniejsze jest: wyznaczenie zasiÆgu osuwiska, skarpy gównej i przebiegu powierzchni poylizgu. Bez tych informacji nie da siÆ prawidowo zabezpieczyÂ osuwiska.

Rys. 7. Schemat powstawania powierzchni poylizgu [2]
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Przyczyn powstania osuwiska moe byÂ np.: podciÆcie zbocza przez erozjÆ,
gÆbokie zwietrzenie i rozlu|nienie warstw tworzcych zbocze, przecienie zbocza
wod, która pochodzi z opadów atmosferycznych, dziaalnoyÂ czowieka, lub niewayciwe prowadzenie robót budowlanych. Czynniki wpywajce na uruchomienie
mas ziemnych moemy podzieliÂ na aktywne i pasywne. Do czynników aktywnych bÆdziemy zaliczaÂ, takie, które ulegaj zmianie w czasie np.:
· wody opadowe, podziemne i powierzchniowe,
· wahania temperatur, ich zakres, zmiana w czasie
· stopieÍ nasonecznienia,
· zmiany wysokoyci i nachylenia zbocza lub skarpy,
· statyczne i dynamiczne obcienia,
· sposób uytkowania terenu.
Pasywnymi czynnikami, które w zasadzie nie ulegaj zmianom s:
· budowa geologiczna,
· nachylenie warstw,
· uskoki,
· spÆkania.
Obydwie grupy czynników mog wspówystÆpowaÂ zwiÆkszajc tym samym
ryzyko wystpienia osuwisk, tak jak ma to miejsce w Sadowiu. Na dosyÂ specyficzn budowÆ geologiczn tego obszaru naoyo siÆ wykonanie gÆbokiego przekopu
w wyniku, którego usuniÆty zosta blok ziemny, podtrzymujcy masy ssiednie, a
tym samym usuniÆty zosta nacisk, jaki ten blok wywiera na swoje podoe. Ponadto przekop przebi gówny poziom wód gruntowych, wystÆpujcych w strefie
granicznej czwartorzÆdu i iów mioceÍskich, które zostay odsoniÆte na znacznej
przestrzeni w dnie przekopu. Dodatkowo intensywne opady deszczu wpynÆy negatywnie na stopieÍ zawodnienia skarpy, a tym samym na jej statecznoyÂ, bowiem
wytrzymaoyÂ na ycinanie gruntów spoistych jest funkcj wilgotnoyci. Lessy nie s
w peni nasycone wod, nawet poniej obserwowanego lustra wody. Nieprzepuszczalna warstwa iów mioceÍskich wystÆpujca poniej lessów stanowi naturaln
strefÆ poylizgu. Podczas gdy woda zbierajca siÆ na kontakcie z nieprzepuszczalnymi iami niekorzystnie wpywa na parametry wytrzymaoyciowe.
Zatem podsumowujc za gówne przyczyny powstania osuwiska w rejonie
miejscowoyci Sadowie moemy uznaÂ:
- due nachylenie stoku (okoo 40o);
- czÆste drgania i wstrzsy wywoane ruchem pocigów;
- infiltracja wód opadowych i roztopowych w gb skarpy;
- przebicie gównego zbiornika wód gruntowych powyej iów mioceÍskich.

Przebieg procesów osuwiskowych
Procesy osuwiskowe mog przebiegaÂ w trzech kolejnych fazach:
1) fazie przygotowawczej,

268

Pilecka E., Bazarnik M., Pawlak-Burakowska A.

2) fazie ruchu,
3) fazie stabilizacji
Faza przygotowawcza charakteryzuje siÆ narastaniem naprÆeÍ i prowadzi do
wystpienia naprÆeÍ granicznych w gruncie. Moe to prowadziÂ do wystpienia powierzchni niecigoyci w gruncie, tj. doprowadza do powstania spÆkaÍ lub
szczelin. WystÆpujce w miejscach przekroczenia wytrzymaoyci szczeliny uatwiaj wnikanie wód opadowych. Powoduje to dalsze obnienie parametrów wytrzymaoyciowych gruntów na skutek podwyszenia wilgotnoyci, ciynienia hydrostatycznego wody oraz pociga za sob szybki wzrost liczby szczelin i ich dynamiki.
NastÆpuje czenie szczelin i ksztatuje siÆ powierzchnia poylizgu znamionujca
fazÆ wayciwego ruchu osuwiskowego. Obszar objÆty naprÆeniami granicznymi
rozpoczyna szybki ruch. W niszych, bardziej paskich, odcinkach zachodzi zatrzymanie mas gruntowych i nastÆpuje faza równowagi krótkotrwaej, która moe
byÂ naruszona przy dalszym dziaaniu niekorzystnych czynników. Faza stabilizacji
polega gównie na osiadaniu i konsolidacji mas gruntowych naruszonych przez
osuwisko.
Osuwiska mog mieÂ przebieg powtarzalny (np. co wiosnÆ), lub wystÆpowaÂ
jednorazowo. Czas trwania kadej z wymienionych faz moe byÂ róny i zaley od
charakteru i intensywnoyci dziaajcych czynników.
Wedug teorii Coulomba –Mohra kryterium wytrzymaoycimas skalnych na
zboczu mona zapisaÂ wzorem:
(1)
W G  tg M  c
gdzie:
W - naprÆenie okreylajce wytrzymaoyÂ ska budujcych zbocze na ycinanie,
V - wartoyÂ naprÆenia normalnego do powierzchni yciÆcia,;
M - kt tarcia wewnÆtrznego,
c
- kohezja (spójnoyÂ).
Jeeli W < W (naprÆenie ycinajce) to nastÆpuje ruch osuwiskowy. Kluczowe
znaczenie dla rozpoznania zagroenia osuwiskowego ma wyznaczenie powierzchni
poylizgu (rys. 8). NajczÆyciej wykonywane jest ono metodami wiertniczymi i geofizycznymi [9].
Opracowany model budowy geologicznej na podstawie danych archiwalnych
(map i przekrojów geologicznych, dokumentacji geotechnicznych, itp.) oraz danych z wierceÍ i badaÍ laboratoryjnych moe posuyÂ do ustalenia modelu numerycznego, oraz symulacji ruchów osuwiskowych.
Ruchy mas gruntu mog charakteryzowaÂ siÆ cig aktywnoyci (osuwiska
aktywne) lub okresow (okresowo-aktywne). Osuwiska aktywne wyróniaj siÆ
wyra|n rze|b i szeregiem charakterystycznych form, takich jak: szczeliny, spÆkania, zmieniajce siÆ „wybrzuszenia” powierzchni terenu, wystÆpowanie zagÆbieÍ
bezodpywowych i maych zbiorników wodnych. Osuwiska aktywne powinny byÂ
cigle monitorowane, nawet po wykonaniu stabilizacji, ze wzglÆdu zagroenie,
jakie stanowi dla pobliskiej infrastruktury.
F
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Rys. 8. Schemat rozkadu naprÆeÍ na powierzchni poylizgu [11]

Osuwiska okresowo-aktywne to tereny objÆte procesem osuwania w przeszoyci. W takich obszarach bardzo prawdopodobne jest uaktywnienie siÆ osuwiska.
Tereny tych osuwisk powinny byÂ monitorowane po silnych dugotrwaych opadach lub po dziaaniu innych czynników powodujcych moliw aktywacjÆ osuwiska. S one równie niebezpieczne dla infrastruktury jak osuwiska aktywne.
Niekiedy mówi siÆ o tzw. osuwiskach nieaktywnych, czyli takich, dla których
nie odnotowano przemieszczeÍ mas ziemnych przez okoo 20 ostatnich lat. Nie
oznacza to, e tereny te ju nie podlegaj ruchom osuwiskowym. W przypadku
dugotrwaego dziaania jakiegoy czynnika inicjujcego osuwisko naley je okresowo monitorowaÂ.
Niemniej jednak wszystkie osuwiska, które stanowi realne zagroenie dla lokalnej infrastruktury powinny podlegaÂ niezalenemu, okresowemu monitoringowi w celu wyeliminowania zagroenia oraz moliwoyci wczesnej interwencji i zniwelowania negatywnych skutków.

Nowoczesne metody monitorowania osuwisk
W Polsce do monitoringu osuwisk stosuje siÆ odpowiednie metody zgodne z obowizujcym prawem i instrukcjami [8]. Metody monitoringu gównie
oparte s na Zarzdzeniu nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia
19.03.1999 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obserwacji i badaÍ osuwisk drogowych” [3]. Drugim aktualnie dokumentem, wedug którego naley
projektowaÂ i wykonywaÂ monitoring osuwisk, jest „Instrukcja opracowania mapy
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osuwisk i terenów zagroonych ruchami masowymi” wydana w 2008 roku przez
PaÍstwowy Instytut Geologiczny [4]. W obydwu instrukcjach metody monitorowania dziel siÆ na powierzchniowe i wgÆbne. Metody powierzchniowe realizuje
siÆ przyrzdami geodezyjnymi, a wgÆbne przy uyciu piezometrów, inklinometrów, rur i studni deformacyjnych. Rónice wynikaj z zalecanej czÆstotliwoyci
pomiarów oraz z zaleceÍ zastosowania metody GPS oraz obliczeÍ numerycznych
w Instrukcji z 2008 roku wydanej przez PIG PIB. Dobór metod trzeba uzaleniÂ od moliwoyci ekonomicznych i wymagaÍ, co do: szczegóowoyci rozpoznania,
wielkoyci i rodzaju osuwiska, wartoyci przemieszczeÍ, ich prÆdkoyci i pooenia
powierzchni poylizgu oraz warunków klimatycznych.
WstÆpnej oceny stopnia aktywnoyci, dokonuje siÆ w czasie wizji terenowej
w oparciu o analizÆ form geomorfologicznych, szaty roylinnej, stanu technicznego istniejcych budowli naziemnych, studni oraz wywiad yrodowiskowy. Zgodnie
z instrukcj przy analizowaniu problemów geologiczno-inynierskich zwizanych
z osuwiskami kadorazowo naley indywidualnie rozpatrywaÂ sposób ich rozwizania. Zalecane jest wykonanie obliczeÍ numerycznych statecznoyci stoków. Opracowanie wyników monitoringu powinno byÂ w formie umoliwiajcej ich wczytanie do bazy realizowanego obecnie w PaÍstwowym Instytucie Geologicznym
– PaÍstwowym Instytucie Badawczym Systemu Osony Przeciwosuwiskowej.
Wraz z postÆpem technologicznym poszukiwane s nowe metody monitorowania ruchów osuwiskowych. Takimi metodami najnowoczeyniejszej technologii
s metody teledetekcyjne. Metody te omówiono w publikacji [8]. Monitorowanie osuwisk metod teledetekcyjn mona wykonywaÂ z satelitów, samolotów lub
z powierzchni ziemi. Teledetekcja satelitarna oparta jest na metodzie interferometrii radarowej InSAR lub jej odmiany PSInSAR [7], natomiast z wykorzystaniem
samolotów stosuje siÆ metodÆ opart na zastosowaniu skanera laserowego zwan
LIDAR [5]. Aktualnie najbardziej przekonujc zalet teledetekcji jest dokadnoyÂ pomiarów. RozdzielczoyÂ ruchów pionowych w obrazach satelitarnych jest
ok. 2,5 cm. System LIDAR mierzy z dokadnoyci ok. 15 cm wspórzÆdn wysokoyciow. W przypadku naziemnego skanera laserowego jest to precyzja rzÆdu
5 mm. Analizujc moliwoyci zastosowania teledetekcji do monitorowania osuwisk wzdu tras kolejowych wydaje siÆ, e najlepszym i najdokadniejszym oraz
najtaÍszym rozwizaniem jest naziemny skaner laserowy. W Polsce badania skanerem laserowym naziemnym i lotniczym przeprowadzane byy dla aktywnych
osuwisk przez np. PIG-PIB [8]. W literaturze ywiatowej mona znale|Â przykady
zastosowaÍ skaningu laserowego dla kolei. Linie kolejowe s zagroone osuwiskami z uwagi na deformacje zwizane z niestabilnoyci gruntu skarp i nasypów.
Problem ten w kontekycie zmian klimatycznych staje siÆ coraz bardziej istotny dla
oceny ryzyka zagroenia osuwiskiem.
Zespó naukowców z Newcastle University zastosowa metodÆ skanowania laserowego do monitorowania osuwisk na nasypach komunikacyjnych [6, 13, 14].
Przykady zastosowania pokazano na rysunkach 9 i 10. Na rysunku 9 widoczny
jest skan osuwiska na nasypie autostrady A69 w pobliu miejscowoyci Haltwhistle
(jest to pojedynczy skan nasypu). Autostrada bÆdca obwodnic Haltwhistle razem
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z lini kolejow tworzy wany wÆze komunikacyjny. Wiadukt widoczny na skanie
(rys. 9) przechodzi nad torami kolejowymi. Na utworzonym z dwóch pomiarów
(wykonanych w odstÆpie miesiÆcznym) modelu rónicowym (rys. 10) widoczne
s zmiany, które zaszy miÆdzy pa|dziernikiem a grudniem 2007 r. W punkcie A
widoczny jest ubytek gruntu prawdopodobnie spowodowany przez erozjÆ stoku.
W punkcie B widoczne s luki w pomiarach, prawdopodobnie przez efekt cienia
w pomiarach, spowodowany przez dwa gÆste krzewy. W punkcie C te s widoczne ubytki masy. Na rysunku 11 pokazano wynik modelu rónicowego z badaÍ
lotniczych skanerem laserowym w tym samym wÆ|le komunikacyjnym. Z obrazu
na rys. 11 wynika, e nasyp kolejowy podlega ruchom osuwiskowym.

Rys. 9. Nasyp drogowy - obraz wykonany naziemnym skanerem laserowym w Wielkiej Brytanii
w celu monitorowania deformacji [13]

Rys. 10. Model rónicowy nasypu drogowego [6]
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Rys. 11. Nasyp kolejowy w Northumberland – obraz rónicowy wykonany metod laserowego skanowania lotniczego [14]

Metodyka pomiarów deformacji osuwisk skanerem laserowym polega na naoeniu na siebie dwóch skanów wykonanych w dowolnym odstÆpie czasowym
ustalonym ze wzglÆdu na badanie zaistniaych zamian i obliczeniu modelu rónicowego (w oprogramowaniu skanera laserowego RIEGL-VZ400 dostÆpne s takie
aplikacje).
Obecnie na terenie osuwiska w Sadowiu trwaj prace koÍcowe majce na celu
stabilizacjÆ osuwiska, prowadzone przez firmÆ zewnÆtrzn. Zostay wykonane
m.in.: konstrukcje oporowe, odwodnienia powierzchniowe, drenae i przypory
wirowe, studnie odwadniajce wraz z instalacj lewarow, kanalizacja odprowadzajca wodÆ z drenay i odwodnieÍ powierzchniowych oraz studni. Ponadto, przy
okazji prowadzenia remontu drogi biegncej w koronie skarpy przekopu, przeprowadzono zabieg jej obnienia w celu zmniejszenia obcienia zbocza i zwiÆkszenia
stabilnoyci skarpy. Niemniej jednak, majc na uwadze dane archiwalne dotyczce
aktywnoyci osuwiska oraz wagÆ zagroenia, jakie moe stanowiÂ dla linii kolejowej
nr 8, naley prowadziÂ okresowy monitoring pozwalajcy na szybkie wychwycenie
wszelkich zmian. Do tego celu idealna wydaje siÆ byÂ metoda naziemnego skaningu laserowego, która w sposób nieinwazyjny, niewymagajcy wstrzymania ruchu,
pozwoli na wychwycenie z du dokadnoyci zmian zachodzcych w zboczach
przekopu.
W Katedrze Infrastruktury Kolejowej i Lotniczej Politechniki Krakowskiej wykonano pierwsze powykonawcze, bazowe skanowanie laserowe osuwiska w Sadowiu na linii kolejowej Kraków - Warszawa. Poniej przedstawiono wyniki pierwszego skanowania i modele utworzone z „chmury punktów” w trzech miejscach
osuwiska (rys. 12, 13 i 14).
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Rys. 12. Ogólny skan osuwiska w Sadowiu wraz z lini kolejow

Rys. 13. Skan czÆyci osuwiska w Sadowiu po zabezpieczeniu larsenami

Rys. 14. Skan czÆyci osuwiska w Sadowiu po wykonaniu robót zabezpieczajcych
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NastÆpne skanowanie przewiduje siÆ wczesn wiosn 2013 roku. Na podstawie
wyników zostanie utworzony model rónicowy, który pozwoli stwierdziÂ ewentualne ruchy osuwiskowe oraz oceniÂ skutecznoyÂ umocnieÍ i zabiegów przeprowadzonych ostatnio w celu zestabilizowania osuwiska.

Podsumowanie
W artykule omówiono problem osuwiska w Sadowiu na linii nr 8 Kraków –
Warszawa oraz przedstawiono propozycjÆ udoskonalenia monitorowania osuwiska
metod skanowania laserowego na tle najnowszych trendów w technologii w celu
rozpoznawania zjawisk osuwiskowych. Zalet pomiarów skanerem laserowym jest
moliwoyÂ stosowania prac bezinwazyjnych w gruntach, gdy pomiary wykonuje
siÆ w sposób zdalny. Nie ma ograniczeÍ pomiarów w czasie, za wyjtkiem niekorzystnych warunków pogodowych (np. silne opady yniegu). Zastosowanie skaningu laserowego ma take zalety takie, jak: szybkoyÂ pomiaru (kilkadziesit, a nawet
kilkaset tysiÆcy pomiarów punktowych na sekundÆ) oraz dokadnoyÂ pomiaru –
5 mm. Wan zalet jest moliwoyÂ otrzymania modelu 3D. Aktualnie zmiany
klimatyczne wymuszaj poszukiwanie nowych metod monitorowania infrastruktury kolejowej w przypadkach zagroeÍ naturalnych, do jakich nale osuwiska.
W przypadkach osuwisk na liniach kolejowych na skarpach, w wykopach oraz
nasypach kolejowych, monitorowanie stanu naziemnym skanerem laserowym jest
zatem uzasadnione, efektywne i staje siÆ coraz powszechniejsze.
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Streszczenie. Praca zawiera analizÆ procesu ksztatowania wymagaÍ dla modernizacji
podtorza kolejowego w celu opracowania dokumentacji technicznej w rónych etapach zaawansowania inwestycji. UwzglÆdniono znaczenie wyników badaÍ geotechnicznych w tym procesie. Wymagania przyjÆte bez rozpoznania stanu podtorza nazwano ustalonymi, do pó|niejszej weryfikacji.
Analiza poparta jest przykadem.
Sowa kluczowe: droga kolejowa, podtorze kolejowe, badania odksztacalnoyci podtorza

1. WstÆp
Jedn z najczÆyciej stosowanych metod wzmacniania podtorza pod torowiskiem,
uywanych od dawna przez róne koleje, jest wbudowanie warstw ochronnych
z materiaów o duej wytrzymaoyci. Warstwy ochronne stanowi wzmocnienie
cige i pozwalaj osignÂ prawie jednakow sztywnoyÂ wzmacnianego podtorza
na caej dugoyci modernizowanej drogi kolejowej, co zmniejsza nierównomierne
osiadania i nierównoyci toru.
W przeszoyci na podtorzu polskich dróg kolejowych, na podstawie wymagaÍ
przepisów w przypadkach podtorza z niektórych gruntów, pod podsypk na caej
szerokoyci torowiska naleao ukadaÂ warstwÆ kwalifikowanego piasku o gruboyci
od 0,10 m do 0,50 m zalenie od znaczenia linii kolejowej [1]. GruboyÂ warstwy
ochronnej uzaleniano wiÆc od obcieÍ przekazywanych przez nawierzchniÆ na
podtorze i od rodzaju jego gruntów, jednak bez uwzglÆdnienia ich stanów i wayciwoyci.
Nowsze przepisy zawieray metody projektowania warstw ochronnych najpierw z uwzglÆdnieniem dopuszczalnych obcieÍ i osiadaÍ podtorza, a nastÆpnie
take na podstawie moduu ekwiwalentnego, a wiÆc metody z uwzglÆdnieniem
parametrów geotechnicznych okreylajcych stan wytrzymaoyci i odksztacalnoyci
gruntów [2]. Obecnie w praktyce budowlanej metoda moduu ekwiwalentnego
1 Wkáad autorów w publikacjĊ: SiewczyĔski à. 50%, Pawáowski M. 50%
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jest najczÆyciej stosowana na wszystkich etapach modernizacji podtorza: do oceny
stanu istniejcego podtorza, do projektu wzmocnienia warstwami ochronnymi, do
oceny przebiegu i efektu modernizacji.

2. Badania geotechniczne w procesie modernizacji podtorza
Proces modernizacji podtorza obejmuje ocenÆ istniejcego podtorza na podstawie wyników wstÆpnych badaÍ geotechnicznych, gdy wstÆpne badania s w ogóle wykonywane, projekt przebudowy opracowany po badaniach geotechnicznych
szczegóowych, prace modernizacyjne i badania geotechniczne kontrolne z koÍcow ocen efektów przebudowy. Badania geotechniczne przedprojektowe polegaj
na okreyleniu rodzaju gruntów w podtorzu, ich gównych wayciwoyci fizycznych
i mechanicznych z uwzglÆdnieniem próbnych obcieÍ pyt oraz rozpoznaniu stosunków wodnych. W przypadku gdy wyniki terenowych badaÍ odksztacalnoyci
s niewystarczajce, moduy odksztacenia mog byÂ okreylane z zalenoyci normowych, po rozpoznaniu wiodcych parametrów geotechnicznych, którymi s:
stopieÍ plastycznoyci (IL) i stopieÍ zagÆszczenia (ID) gruntów podtorza [9].
Z badaÍ podtorza szlaku lub nawet caej drogi kolejowej otrzymuje siÆ zbiory
wyników (wartoyci) poszczególnych parametrów geotechnicznych gruntów budujcych podtorze. ZmiennoyÂ gruntów wzdu drogi kolejowej, niejednorodnoyÂ ich
stanów (zagÆszczenia lub konsystencji) okreylaj niejednorodnoyÂ podtorza – wayciwoyci fizyczne i mechaniczne nie s jednakowe w poszczególnych punktach podtorza. Na przykad w projektowaniu wzmocnieÍ i w ocenie noynoyci podtorza moduy
odksztacalnoyci stanowi syntetyczny parametr okreylany podczas badaÍ geotechnicznych w procesie modernizacji. Z tego wzglÆdu odksztacalnoyÂ podtorza moe
stanowiÂ podstawÆ oceny jego niejednorodnoyci. Taka interpretacja wyników badaÍ
geotechnicznych ma istotne znaczenie dla projektowania konstrukcji wzmocnieÍ
(gruboyci ukadów warstw ochronnych i ich zbrojenia) podtorza gruntowego.
W projektowaniu gruboyci warstw ochronnych niejednorodnego podtorza
ogólnie mona wyróniÂ nastÆpujce stosowane sposoby postÆpowania [6]:
– przyjmowanie jednakowej gruboyci na caym szlaku lub nawet na caej linii
niezalenie od wartoyci parametrów mechanicznych gruntów – wytrzymaoyci i odksztacenia (stare przepisy PKP), jednak z uwzglÆdnieniem kategorii linii, a wiÆc obcieÍ podtorza i rodzajów jego gruntów,
– prognozowaniu prawdopodobnej najmniejszej wartoyci moduu odksztacenia na podstawie obróbki zbioru wyników bez uwzglÆdnienia wayciwoyci
rónych gruntów,
– okreylenie zbiorów gruboyci warstwy ochronnej ze zbiorów moduów odksztacenia z poszukiwaniem gruboyci wystarczajcej,
– podzia podtorza szlaku (lub stacji) na odcinki o zblionej odksztacalnoyci
i okreylanie gruboyci warstwy na wydzielonych odcinkach wedug najmniejszej wartoyci moduu na kadym odcinku.
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Dwa ostatnie sposoby s równie dobre, a sposób ostatni jest prosty i pozwala
na atw kontrolÆ pod wzglÆdem rodzajów zastosowanych materiaów, gruboyci
warstwy i ich wayciwoyci.

3. Ustalone wymagania dla modernizacji podtorza
W celu opracowania dokumentacji przetargowej na modernizacjÆ linii kolejowej, zawierajcej wymagania zamawiajcego, ogólnie proponowane s take
wymagania co do wzmocnienia podtorza, z uwzglÆdnieniem przede wszystkim
wartoyci minimalnej moduu odksztacenia podtorza mierzonego na torowisku,
gruboyci warstwy ochronnej podtorza i potrzeby stosowania geowóknin i geosiatek oraz stabilizacji gruntów. W przypadku opracowywania dokumentacji przetargowej z uwzglÆdnieniem wyników geotechnicznych badaÍ podtorza, na przykad
wstÆpnych badaÍ podtorza, wymagania odnoynie wzmocnienia podtorza mog
zawieraÂ rzeczywiste szczegóy potrzeb naprawczych, które mogyby byÂ zweryfikowane na podstawie wyników badaÍ szczegóowych, pó|niej przeprowadzonych.
W przypadku przyjmowania wymagaÍ w odniesieniu do wzmocnienia podtorza przed wykonaniem badaÍ geotechnicznych, szczegóy wymagaÍ naley
traktowaÂ jako ustalone na okolicznoyÂ opracowania dokumentacji przetargowej.
Wartoyci moduów minimalnych przyjmuje siÆ wedug przepisów i rozporzdzeÍ,
gruboyci warstwy ochronnej powinny uwzglÆdniaÂ ograniczenia technologiczne –
ich gruboyÂ powinna mieyciÂ siÆ w przedziale 0,15 m do 0,40 m, ze wzglÆdu na dokadnoyÂ robót i moliwoyci pocigu do napraw podtorza z maszyn AHM, która
buduje warstwÆ o gruboyci do 0,40 m podczas jednego przejazdu roboczego; gdy
potrzebna jest wiÆksza jej gruboyÂ stosuje siÆ zbrojenie (wzmocnienie) geosiatk
warstwy o gruboyci 0,40 m z uwzglÆdnieniem, jeyli jest to moliwe, rzeczywistego stanu górnej strefy podtorza na dugoyci wedug przyblionego oszacowania.
Przyjmujc wiÆc najwiÆksz gruboyÂ warstwy ochronnej moliw do wykonania,
to jest 0,40 m, rodzaj materiau warstwy i przewidywane zbrojenie (wzmocnienie)
warstwy i gruntów pod warstw, mona oceniÂ iloyÂ materiaów do wykonania
naprawy i jej koszt.
Warstwa ochronna ustalona dla przygotowania kosztorysu nie powinna byÂ
realizowana bez weryfikacji po przeprowadzeniu stosownych badaÍ geotechnicznych.
Szczegóy wzmocnienia podtorza, proponowanego ogólnie w wymaganiach zamawiajcego, powinny byÂ zawarte w projekcie – wykazane powinny byÂ w poszczególnych odcinkach podtorza gruboyci warstwy ochronnej i jej zbrojenie geosiatk, a take stabilizacja gruntów – przeprowadzonym z uwzglÆdnieniem wyników badaÍ geotechnicznych.
Celem modernizacji górnej strefy podtorza jest takie zastpienie okreylonej
warstwy gruntu pod torowiskiem warstw ochronn o zaprojektowanej konstrukcji, aby modu wtórnego odksztacenia mierzony na powierzchni warstwy ochron-
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nej by jednakowy na caej dugoyci linii lub na jej odcinkach i co najmniej równy
wymaganej wartoyci, a zagÆszczenie warstwy byo najwiÆksze. W wyniku modernizacji górnej strefy podtorza, tak rozumianej co do konstrukcji warstwy, nastÆpuje zmniejszenie odksztacalnoyci i niejednorodnoyci podtorza.
Wbudowywanie warstwy ochronnej o wayciwoyciach niezwizanych z wayciwoyciami podtorza, z którym bÆdzie wspópracowaa, a wiÆc np. o gruboyci
i konstrukcji swobodnie ustalonej w celu opracowania kosztów, moe byÂ powodem zwiÆkszenia niejednorodnoyci podtorza pod now nawierzchni, z wszystkimi skutkami takiego stanu. Podstaw dla zastosowania kadego z tych sposobów
okreylenia gruboyci warstwy ochronnej jest przeprowadzenie badaÍ geotechnicznych – najmniej dokadne dla sposobu pierwszego, to jest rozpoznanie tylko rodzajów gruntów.

4. Przykad ustalonych wymagaÍ dla podtorza
W celu przyblienia problematyki zwizanej z opracowaniem wymagaÍ w zakresie podtorza w postÆpowaniu inwestycyjnym dla przygotowania dokumentacji
przetargowej oraz z uwzglÆdnieniem tych wymagaÍ w projektowaniu i w realizacji
modernizacji podtorza, referat zawiera przykad.
Przykad dotyczy podtorza gruntowego odcinka linii kolejowej magistralnej przygotowywanej do modernizacji. Badania geotechniczne podtorza dla
opracowania studium wykonalnoyci modernizacji przeprowadzono przy zastosowaniu w terenie otworów wiertniczych i obcieÍ próbnych pyt statyczn;
w badaniach laboratoryjnych okreylono rodzaje gruntów i ich gówne wayciwoyci fizyczne i mechaniczne. Przedprojektowe badania geotechniczne wykonane
zostay wzdu linii kolejowej jako pojedyncze otwory w miejscach odlegych
od siebie yrednio o okoo 300 m. W analizie stanu odksztacalnoyci podtorza
uwzglÆdniono rodzaje gruntów w górnej strefie podtorza, ich stany (IL, ID) oraz
moduy pomierzone. Na rys. 1 przedstawione s w postaci wykresów wartoyci
moduów wtórnych odksztaceÍ pomierzonych na odcinku o dugoyci 9,0 km tej
linii; oznaczone s take ich wartoyÂ yrednia oraz minimalna wartoyÂ wymagana
moduu Emin = Eproj. = 120 MPa.
Do sporzdzenia wymagaÍ przetargowych zaoono warstwÆ ochronn
o gruboyci 0,40 m z materiau o module odksztacenia 200 MPa (wir, niesort
kamienny). Dla wstÆpnych obliczeÍ gruboyci warstwy ochronnej zaoono stabilizacjÆ podtorza, gdy jego modu odksztacenia Eg2 < 20 MPa, przy tym spodziewano siÆ, e po stabilizacji modu osignie wartoyÂ 40 MPa. Zastosowano
redukcjÆ gruboyci warstwy o 40% w przypadku zastosowania geosiatki, gdy
gruboyÂ warstwy byaby wiÆksza od zaoonej lub wynikajcej z uyrednienia gruboyci na ksztatujcych siÆ odcinkach z miejscami o zblionej gruboyci warstwy
ochronnej [7, 8].
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Rys. 1. Wartoyci wtórnych moduów odksztacenia pomierzonych na torowisku oraz wartoyÂ wymagana
moduu Emin = Eproj [4]

Na rysunku 2 przedstawione s gruboyci warstwy ochronnej wymaganej, obliczonej z wartoyci moduów odksztacenia pomierzonych (rys. 1), gruboyci zaprojektowane z uwzglÆdnieniem stabilizacji podtorza i zastosowania geosiatki oraz
gruboyÂ ustalona dla caej dugoyci przykadowego odcinka. Miejsca zastosowanej
redukcji gruboyci warstwy z powodu geosiatki (pkt. 3, 15, 18, 25, 26, 28, 29,
30) i z powodu stabilizacji (pkt. 13 i 21) zaznaczaj siÆ zmniejszeniem gruboyci
warstwy w stosunku do gruboyci wymaganej wedug prostego obliczenia metod
moduu ekwiwalentnego [3].

Rys. 2. Gruboyci warstw ochronnych na analizowanym odcinku
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Na rysusnku 3 przedstawione s spodziewane wartoyci wtórnego moduu odksztacenia z pomiarów na torowisku po wykonaniu przebudowy podtorza wedug
analizowanych koncepcji realizacyjnych (warstwa ochronna o gruboyci ustalonej
i o gruboyci zaprojektowanej). Na rysunku pokazano yrednie wartoyci spodziewanych moduów odksztacenia oraz minimalny modu wymagany.

Rys. 3. Spodziewane wartoyci wtórnych moduów odksztacenia z pomiarów na torowisku po modernizacji dla zaprojektowanej i ustalonej gruboyci warstwy ochronnej

W tabeli 1 wyszczególnione s, wedug analizowanych koncepcji przebudowy,
wartoyci yrednie moduów odksztacenia podtorza po wykonanej modernizacji, ich
odchylenia standardowe oraz wspóczynniki zmiennoyci. Dla porównania w tabeli
uwzglÆdniono charakterystyki zbioru wartoyci moduów pomierzonych przed modernizacj (rys. 1).
Tab. 1. Charakterystyki zbiorów wartoyci wtórnych moduów odksztacenia z pomiarów na torowisku
po modernizacji
GruboĞci warstw
zaprojektowane
ustalone
podtorze przed modernizacją

E2Ğr
[MPa]
133,8
144,4
54,1

Odchylenie standardowe
[MPa]
10,2
15,5
25,1

Wspóáczynnik zmiennoĞci
[-]
0,08
0,1
0,46

Z tabeli wynika efekt wzmocnienia, polegajcy na zmniejszeniu niejednorodnoyci podtorza z warstw ochronn, przy tym wiÆkszy efekt uzyskano z warstw
o gruboyci zaprojektowanej - warstwa ustalona jest mniej skuteczna.
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5. Wnioski
1. Ostateczne cechy geometryczne i fizyczne warstwy ochronnej dla wzmocnienia podtorza nie mog byÂ efektem swobodnego przyjÆcia jej gruboyci.
2. Warstwa ochronna opisana w programie funkcjonalno-uytkowym powinna stanowiÂ tylko zaoenie przyjÆte w celu opracowania moliwych iloyci
materiaów i kosztów dla modernizacji podtorza.
3. Wymiarowanie warstwy ochronnej powinno byÂ przeprowadzone
z uwzglÆdnieniem wyników bezpoyrednich badaÍ podtorza, zgodnie z obowizujcymi przepisami, jako skadnik projektu modernizacji.
4. Przeprowadzenie modernizacji podtorza z uwzglÆdnieniem tylko ustalonych w wymaganiach cech warstwy ochronnej bez uwzglÆdnienia wyników
badaÍ nie jest racjonalne.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badaÍ poligonowych sztywnoyci nawierzchni kolejowych oraz ich podoa w obrÆbie przyczóków i w strefach przejyciowych, wykonane
pod sterowanym obcieniem lokomotywami poruszajcych siÆ z rónymi prÆdkoyciami i w rónych
kierunkach. Opisano zastosowan metodykÆ pomiarow, która stanowi propozycjÆ procedury postÆpowania przy odbiorach oraz diagnostyce stref przejyciowych dla rónych rozwizaÍ konstrukcyjnych z punktu widzenia wielkoyci i zmiennoyci efektu progowego.
Sowa kluczowe: strefa przejyciowa, sztywnoyÂ nawierzchni i podtorza kolejowego, efekt
progowy

1. WstÆp – cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie biecego stanu wdraania metodyki okreylania sztywnoyci nawierzchni kolejowych oraz ich podoa (rozumianego jako obiekt
inynieryjny lub podtorze) w obrÆbie przyczóków obiektów mostowych i w strefach przejyciowych. Metodyka ta jest w trakcie opracowywania na podstawie badaÍ prowadzonych w Katedrze Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej (KITSiL) z uwzglÆdnieniem biecego stanu wiedzy
w zakresie nawierzchni, podtorza i obiektów z punktu widzenia wspópracy z nawierzchni i budowlami ziemnymi.
Badania te w zamierzeniu autorów maj wypeniÂ lukÆ w polskich przepisach
dotyczcych nawierzchni, podtorza oraz obiektów inynieryjnych (szczególnie
1 Wkáad autorów w publikacjĊ: Soákowski J. 70%, Lisowski S. 10%, Pawlak-Burakowska A. 10%, Jamka M. 10%
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[18]), które nie podaj definicji sztywnoyci nawierzchni, ani – tym bardziej –
w jaki sposób j sprawdzaÂ. Badania te powinny daÂ wykadniÆ dla prawidowego
interpretowania zapisów [18] o dopuszczalnych rónicach sztywnoyci nawierzchni
oraz dugoyci tzw. stref przejyciowych. Po dalszym dopracowaniu proponowana
metodyka mogaby staÂ siÆ rutynow procedur odbiorow oraz diagnostyczn
stref przejyciowych, a take suyÂ do oceny rónych rozwizaÍ konstrukcyjnych
z punktu widzenia wielkoyci efektu progowego i jego zmiennoyci w trakcie eksploatacji dla oceny trwaoyÂ konstrukcji.

2. Efekt progowy
Efekt progowy jest postrzegany jako zespó niekorzystnych zjawisk w postaci nadmiernych deformacji, oddziaywaÍ dynamicznych, zuycia oraz uszkodzeÍ
elementów nawierzchni, podtorza i obiektu. WystÆpuj one w miejscach czenia
rónych typów nawierzchni szynowych – tzw. nawierzchni podsypkowych z bezpodsypkowymi (przegld typów nawierzchni np. w [1]) – wzglÆdnie w miejscach
czenia nawierzchni tego samego typu, ale uoonych na rónych podoach, np.
podoe ziemne (podtorze), wzglÆdnie obiekt inynieryjny [7]. Literatura dotyczca tych zagadnieÍ cay czas roynie [5, 15, 19].
Efekt progowy jest na ogó analizowany przez pryzmat rónicy sztywnoyci pomiÆdzy nawierzchniami, wzglÆdnie ukadami nawierzchnia-podoe. Zagadnienie
sztywnoyci nawierzchni pojawia siÆ take w kontekycie jej trwaoyci, równie poza
strefami przejyciowymi – por. np. [12]. W zakresie stref przejyciowych rozwizania
konstrukcyjne maj tworzyÂ rampÆ, która powinna posiadaÂ odpowiedni gradient
sztywnoyci lub/i nierównoyci geometrycznej. Zgodnie z [18] dugoyÂ strefy przejyciowej wynosi 20 m, a dopuszczalna rónica sztywnoyci ukadów nawierzchnia-podoe na obiekcie i w strefie przejyciowej wynosi 30%. Nie podaje siÆ jednake
jak wyznaczyÂ sztywnoyÂ nawierzchni i jej podoa oraz jak zbadaÂ „pynnoyÂ”
zmiany sztywnoyci. Moe siÆ okazaÂ, e na wspomnianej dugoyci dochodzi do kilkukrotnej zmiany sztywnoyci, gdy w przypadku nawierzchni podsypkowej naley
liczyÂ siÆ z du jej niejednorodnoyci [6] (rys. 1). Stwierdzono take, e problem
efektu progowego nie mona sprowadziÂ jedynie do rónicy sztywnoyci pomiÆdzy
nawierzchniami czonymi [20]. Istotnym moe siÆ okazaÂ efekt zmiany dugoyci
fali zginania i wice siÆ z nim odbicie fali od granicy nawierzchni. Potrzebna jest
zatem take kontrola dugoyci fali zginania.
Obecnie stosowane systemy nawierzchni bezpodsypkowych charakteryzuj siÆ
regulowanymi sztywnoyciami, dziÆki czemu – zgodnie z deklaracjami producentów – mog byÂ „dostrojone” do sztywnoyci nawierzchni podsypkowych [1, 4,
22]. Jednake nie wiadomo w jakim okresie eksploatacji toru. Jak pokazuje praktyka, parametry mechaniczne nawierzchni podsypkowych w znacznie wiÆkszym
stopniu ni nawierzchni bezpodsypkowych, zmieniaj siÆ w trakcie eksploatacji
oraz zale od temperatury, wilgotnoyci i zanieczyszczenia podsypki.
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Rys. 1. UgiÆcie szyny na dugoyci toru obejmujcej 56 podkadów dla trzech wartoyci nacisków osi
100/150/200 kN (due zrónicowanie sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podoe) [6]

Ponadto naley uwzglÆdniÂ efekty dynamiczne takie jak zmiana sztywnoyci
(zwykle usztywnienie) nawierzchni pod wpywem obcieÍ ruchomych wywoujcych przemieszczenia o duej prÆdkoyci co „wcza” do ukadu tumienie. Moe
ono wpywaÂ znaczco na zmiany sztywnoyci ukadu zmieniajc relacje sztywnoyci
pomiÆdzy nawierzchniami podsypkowymi i bezpodsypkowymi – te ostatnie wykazuj na ogó znacznie wiÆkszy wzrost sztywnoyci. Powstaje problem wyznaczania
tzw. sztywnoyci dynamicznej, która zaley zarówno od drgaÍ niskiej czÆstotliwoyci
(fale zginania) oraz od drgaÍ wysokich czÆstotliwoyci (i maych amplitud), które
wpywaj na zmianÆ sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podoe (por. rys. 2). Zatem
prawidowe badania sztywnoyci ukadów nawierzchnia-podoe mog byÂ jedynie
dynamiczne – w sprzÆeniu z pojazdem na konkretnym odcinku toru. Powinny
take uwzglÆdniaÂ czynnik czasu, czyli zagadnienia degradacji obu typów nawierzchni czonych i ich podoa.

Rys. 2. SztywnoyÂ nawierzchni (quasistatyczna) wg badaÍ [10]
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3. Wyznaczanie sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podoe
W najprostszym ujÆciu sztywnoyÂ nawierzchni przy zaoeniu liniowej charakterystyki podoa, nazywana take wspóczynnikiem odsprÆynowania, okreylona
jest jako stosunek siy pionowej przyoonej do szyny do jej ugiÆcia. NajczÆyciej
wykorzystuje siÆ teoriÆ belki Bernoulliego-Eulera na podou sprÆystym Winklera, mimo znanych braków tego ujÆcia w opisie pracy nawierzchni szynowej.
W przypadku analizy stref przejyciowych w pobliu przyczóków obiektów mostowych naley siÆ take liczyÂ z wystÆpowaniem zwiÆkszonej siy wzdunej w szynach w torze bezstykowym (obiekt bez przyrzdów wyrównawczych) w wyniku
termicznej zmiany dugoyci przÆsa. W tym przypadku sztywnoyÂ nawierzchni jest
okreylona jako:

k

2U L2 

N
4 EI

gdzie

L

4

4  EI
U

(1)

gdzie:
N - sia wzduna w szynach, (+) oznacza rozciganie,
L - wsp. wzglÆdnej sztywnoyci podoa i szyny,
EI - sztywnoyÂ zginania szyny,
U - wspóczynnik podoa szyny.
Dla przyrostu temperatury szyny 27 0 C, zmniejszenie sztywnoyci wynosi okoo
5% w stosunku do wartoyci przy pominiÆciu siy wzdunej.
Praktyczne okreylenie sztywnoyci nawierzchni (cznie z podtorzem) moe byÂ
wykonane bezpoyrednio, jako badania stacjonarne, za pomoc aparatury umieszczonej w torze lub za pomoc aparatury umieszczonej na specjalnym poje|dzie,
w trakcie jazdy (por. przegld [3]).
Wyznaczenie sztywnoyci w danym przekroju poprzecznym toru nie jest atwe
z uwagi na koniecznoyÂ wyeliminowania wpywu ssiednich osi przy badaniu (jeyli
obcienie stanowi wagon lub lokomotywa z wózkami co najmniej dwuosiowymi).
Biorc pod uwagÆ niejednorodnoyÂ nawierzchni i podtorza mona uzyskaÂ pewn
wartoyÂ uyrednion. Dodatkowym utrudnieniem jest nieliniowy charakter odpowiedzi ukadu nawierzchnia-podtorze [6, 10, 13, 16], szczególnie dla sabszych
nawierzchni oraz wystÆpowanie luk pod podkadami. Wymaga to zastosowania
obcienia o rónej wielkoyci. Obcienie mniejsze ma za zadanie zamknÂ luki
oraz wstÆpnie docisnÂ szynÆ. SztywnoyÂ wyznaczana jest dla obcienia o wartoyciach zblionych do uytkowych (zazwyczaj powyej okoo 100 kN/oy), operuje
siÆ wiÆc zlinearyzowan charakterystyk, tzw. sztywnoyci sieczn.
Przegldy bezpoyrednich (stacjonarnych) metod pomiarowych podane s w [2,
13]. Wykonuje siÆ bezpoyrednie pomiary ugiÆcia szyny pod znanym obcieniem
lub pomiar odksztaceÍ szyny (np. stopki), wyznaczajc std naprÆenie i moment
zginajcy (druga pochodna ugiÆcia szyny). Po dwukrotnym scakowaniu mona
uzyskaÂ liniÆ ugiÆcia lub „dopasowywaÂ” teoretyczny wykres momentów (wyko-
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rzystujc liniow teoriÆ belki na podou sprÆystym) do uzyskanego i std wyznacza siÆ sztywnoyÂ podoa – tzw. wspóczynnik podoa szyny obejmujcy przekadkÆ podszynow, sztywnoyÂ podsypki i podtorza. Dodatkowym elementem
jest niemoliwoyÂ oddzielenia sztywnoyci nawierzchni od podoa, wyznaczane s
zatem wspóczynniki czne dla ukadu nawierzchnia-podoe (podtorze wzglÆdnie
obiekt).

Rys. 3. Receptancja toru (interpretowana jako odwrotnoyÂ sztywnoyci) przy badaniach dla czÆstotliwoyci wzbudzenia drgaÍ do 250 Hz [10]

Jeyli chodzi o pomiary wykonywane w trakcie jazdy (przykady podano na rys.
4 - 7), wykorzystuje siÆ w tym celu specjalnie skonstruowane urzdzenia montowane na pojazdach lub wagony pomiarowe. Bez wzglÆdu na sposób pomiaru,
naley dysponowaÂ modelem pojazdu i toru.
W [9, 23] mierzone s ugiÆcia szyny (rys. 4) z wykorzystaniem kamery i laserów, których promienie padaj na szynÆ pod znanym ktem. W zalenoyci od
ugiÆcia szyny zmienia siÆ odlegoyÂ pomiÆdzy miejscami odbicia tych promieni ( d
). Kamera jest umieszczona na stae (bez sprÆynowania) na wysokoyci H . OdlegoyÂ ( d ) jest monitorowana przez kamerÆ i na podstawie zalenoyci geometrycznych wyznaczana jest odlegoyÂ od kamery do szyny ( h ), std y r H  h . OdlegoyÂ ycamera jest wyznaczona dla szyny bez obcienia. UgiÆcie szyny jest obliczane
jako y wheel ycamera  y r . Pomiar odbywa siÆ w odlegoyci 1.25 m od styku koa
z szyn. Model pojazdu jest potrzebny do uwzglÆdnienia wpywu ssiedniej osi na
ugiÆcie (wózek dwuosiowy). PrÆdkoyÂ pojazdu 50 km/h.
Innym sposobem zastosowania pomiarów z wykorzystaniem laserów jest pomiar [14], w którym specjalny wagon wyposaony jest w dodatkow oy w yrodku
wagonu, która moe byÂ opuszczana i podnoszona siownikiem hydraulicznym
dajc naciski statyczne w zakresie 4-267 kN. SztywnoyÂ toru wyznaczana jest
z rónicy ugiÆÂ wywoanych duym naciskiem oraz maym naciskiem (który ma za
zadanie zamknÂ luki pod podkadami oraz zmniejszyÂ wpyw nierównoyci szyn).
Potrzebne s dwie jazdy wagonu pomiarowego z prÆdkoyci do 16 km/h.
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Rys. 4. Zasada laserowego pomiaru ugiÆcia szyny z pojazdu [23]

Nieco inn metodÆ pomiarow (Chiny) przedstawiono w [25], gdzie ugiÆcie
wyznaczane jest z zalenoyci geometrycznych (rys. 5). Do wyznaczania sztywnoyci
brana jest rónica ugiÆÂ szyny pod wagonem ciÆkim i lekkim. UgiÆcie jest wyznaczane z zalenoyci geometrycznych. PrÆdkoyÂ pomiaru do 60 km/h.

Rys. 5. Laserowy pomiar ugiÆcia szyny z pojazdu, jako przemieszczenia pionowego (L2) pod dodatkow
osi obcianej siownikiem hydraulicznym [14]

Rys. 6. Pomiar ugiÆÂ szyny pod osi z wykorzystaniem dwóch wagonów (lekkiego i ciÆkiego) [25]
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Na innej zasadzie oparta jest metoda przedstawiona w [21]. SztywnoyÂ wyznaczana jest z pomiaru przyspieszeÍ osi wagonu oraz siy nacisku koa wagonu, który
jest wyposaony w ukad oscylujcych mas. PrÆdkoyÂ do 50 km/h.

Rys. 7. Wyznaczanie sztywnoyci toru i podoa z wielkoyci dynamicznych mierzonych na poje|dzie pod
oscylujc w kierunku pionowym mas[21]

Rozwijane s take inne metody, np. na kolejach francuskich [11], szwajcarskich [26], która przypomina metodÆ chiÍsk oraz w Czechach [24], gdzie zastosowano przebudowan podbijarkÆ, podobnie jak wczeyniej w Holandii [8], gdzie
obecnie opracowywana jest metoda laserowego pomiaru prÆdkoyci przemieszczenia szyny [17], z której wyznacza siÆ ugiÆcie. Metoda ta ma byÂ mniej wraliwa na
nierównoyci szyny, choÂ pozostaje problem luk pod podkadami.

4. Zaoenia ogólne. Wielkoyci mierzone
Badania prowadzone w KITSiL s stacjonarne. Ogólne zaoenia s nastÆpujce:
1) badanie sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podoe wykonywane na odcinku
poza wpywem obiektu, w strefie przejyciowej oraz na obiekcie,
2) badania maj charakter porównawczy – tzn. badane s wzglÆdne niejednorodnoyci sztywnoyci na w/w odcinkach,
3) stosowana jest teoria belki B-E na podou Winklera jako model toru,
4) wykonywane s pomiary:
a) nierównoyci pionowych szyny (bez obcienia),
b) ugiÆcia statycznego szyny pod znanym obcieniem próbnym,
c) ugiÆcia dynamicznego szyny pod obcieniem próbnym poruszajcym
siÆ ze zrónicowanymi prÆdkoyciami,
d) przyspieszeÍ pionowych szyny i podkadów (wzglÆdnie samej szyny przy
nawierzchniach bezpodsypkowych).
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Statyczna sztywnoyÂ ukadu nawierzchnia-podoe jest wyznaczana jako sztywnoyÂ sieczna (rys. 8). Pomiar ugiÆcia szyny wykonywany jest w dwóch etapach:
a) pomiar zerowy bez obcienia, jeyli nie stwierdzono wystÆpowania luk pod
podkadami, (uzyskuje siÆ tzw. „profil geometryczny”),
b) z niewielkim obcieniem, jeyli stwierdzono wystÆpowanie luk pod podkadami (uzyskuje siÆ tzw. „profil statyczny”),
c) oraz pomiar pod duym obcieniem (ponad 180 kN/oy).

Rys. 8. a) Zaoenie liniowoyci ukadu, b) bd przy wyznaczaniu sztywnoyci siecznej

UgiÆcie statyczne szyny
UgiÆcie szyny z korekt z uwagi na oy ssiedni bez luk pod podkadami jest
obliczane jako:
(2)
ws( 2 ) wP( 2 )  wkor  wo( 0 )
oraz w przypadku wystÆpowania luk pod podkadami:

ws( 2 ) L

wP( 2 )  wkor  wo(1)

(3)

gdzie:
w0( 0 ) – wartoyÂ referencyjna wysokoyci gówki szyny bez obcienia,

w0(1) – wysokoyÂ gówki szyny z maym obcieniem,
wP( 2 ) – wysokoyÂ gówki szyny pod obcieniem duym,
wkor – korekta ugiÆcia szyny uwzglÆdniajca wpyw osi ssiednich, wg. rys. 9.
WartoyÂ korekty zostaa wyznaczona na podstawie obliczeÍ analitycznych
dla referencyjnego obcienia 200 kN/oy oraz dla rónych stanów podoa szyny.
W przypadku pominiÆcia korekty z uwagi na wystÆpowanie osi ssiednich uzyskuje siÆ cakowite wartoyci ugiÆÂ szyny odpowiednio jako:
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ws( 2 )*

wP( 2 )  wo( 0 )

ws( 2 ) L*

wP( 2 )  wo(1)
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(4)

Rys. 9. Wartoyci korekty ugiÆcia wkor[mm] w zalenoyci od zmierzonego ugiÆcia oraz rozstawu osi pojazdu przyjÆtego do wyznaczania sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podoe (nacisk osi 200 kN).

SztywnoyÂ ukadu nawierzchnia-podoe w j-tym przekroju toru (przypadajca na
jeden tok szynowy) wyznaczana jest jako:

P
wǯS ' K
oraz wspóczynnik podoa szyny jako:
kj =

(5)

4

1 3 kj
Uj
(6)
4 EI
przy czym: P [kN]- nacisk statyczny koa, wyr’j [m] - yrednie ugiÆcie szyny w danym przekroju wyznaczone z korekty ugiÆcia z uwagi na oy ssiedni w dwóch
przypadkach: bez luk pod podkadami lub z lukami.
UgiÆcie dynamiczne szyny
Pomiar ugiÆcia dynamicznego szyny wykonywany jest przy pomocy przyrzdu
MSPL-01 (rys. 6.6). Poniewa nie mierzone s dynamiczne naciski osi, zatem nie
wyznacza siÆ sztywnoyci dynamicznej, a jedynie porównywane s charakterystyki
ugiÆcia dynamicznego:
a) ugiÆcia (amplitudy ugiÆcia) dynamicznego wraz z ewentualnym ugiÆciem
wynikajcym z luk pod podkadami (rys. 10), pomiar wykonywany bez korekty z uwagi na oy ssiedni,
b) dugoyci fali zginania (rys. 10).
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Ograniczenie badania do ugiÆcia szyny, bez wyznaczania sztywnoyci, wynika
z zaoenia porównawczego charakteru pomiarów na dugoyci rozpatrywanego
odcinka toru (rys. 9). Jeyli wzglÆdne ugiÆcia szyny na danym odcinku toru bÆd
mieyciy siÆ w granicach dopuszczalnych mona wnioskowaÂ z duym prawdopodobieÍstwem o zachowaniu rónic sztywnoyci w granicach dopuszczalnych.
W przypadku wystÆpowania luk pod podkadami, zmierzone wartoyci ugiÆÂ szyny
bÆd wiÆksze ni w przypadku braku luk, zatem porównywanie samych ugiÆÂ da
wyniki po stronie „bezpiecznej” tzn. rónice sztywnoyci mog byÂ zawyone w stosunku do faktycznie wystÆpujcych.

Rys. 10. Przykadowy wykres ugiÆcia dynamicznego szyny (ET-22, prÆdkoyÂ v=10km/h), punkt PKT 2
(rys. 13)

Kadorazowo, w danym przekroju, wielkoyÂ samych luk moe byÂ oszacowana
jako rónica ugiÆÂ z pomiarów dynamicznych i statycznych (bez korekty z uwagi
na oy ssiedni):
'wd wd  ws( 2 ) L*
(7)
gdzie:
wd - ugiÆcie dynamiczne mierzone od stanu bez obcienia (po wyzerowaniu czujnika przed obcieniem próbnym) lub, statycznie, jako rónica
pomiÆdzy „profilem statycznym” a „profilem geometrycznym”:

'ws

w0(1)  w0( 0 )

(8)
gdzie:
ws( 0 ) - wysokoyÂ gówki szyny nieobcionej,
ws(1) - ugiÆcie szyny pod maym obcieniem wstÆpnym dla zamkniÆcia luk
(okoo 60 kN/oy).
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Przyspieszenia pionowe szyny i podkadów
Przyspieszenia pionowe mierzone s w trzech obszarach: na obiekcie, w strefie
przejyciowej i przed stref, w co najmniej trzech przekrojach. Na podstawie pomiarów okreylane s wartoyci skuteczne przyspieszeÍ w poszczególnych przekrojach:
j
a RMS

1
N

N

¦ a a

2
i

(9)

i 1

gdzie:

j
aRMS
- przyspieszenie skuteczne w j -tym przekroju toru,
a , ai - przyspieszenie yrednie oraz i –ta wartoyÂ przyspieszenia,
N - liczba pomiarów.

5. PrzyjÆte miary niejednorodnoyci ukadu nawierzchnia-podoe
SztywnoyÂ nawierzchni i jej podoa
Warunek dopuszczalnej rónicy sztywnoyci podoa kolejowego moe byÂ
sprawdzony statycznie pomiÆdzy j -tymi przekrojami jako:

'k j , j 1
gdzie:

k j 1  k j
kj

 100%

(10)

k j - sztywnoyÂ ukadu nawierzchnia-podoe w j -tym przekroju (wzór 5),
lub dynamicznie jako porównanie ugiÆÂ (przekroje j.w.):
wd j 1  wd j
'wd j , j 1
 100%
wd j
Dodatkowo proponowane wielkoyci (obliczane analogicznie) to:
a) rónica dugoyci fali zginania,
b) rónica wartoyci skutecznych drgaÍ szyny i podkadów.

(11)

6. Przykady badaÍ. Zastosowany sprzÆt pomiarowy
Poniej przedstawione s wyniki badaÍ sztywnoyci ukadu nawierzchnia- podoe pod obcieniem statycznym i dynamicznym. W przypadku pomiarów ugiÆÂ
dynamicznych, które posuyy do obliczeÍ sztywnoyci dynamicznej zaoono, e
nadwyka dynamiczna nacisku osi jest pomijalnie maa (prÆdkoyci do 60 km/h).
Badania na eksploatowanych torach zostay wykonane pod obcieniem dynamicznym dwoma typami lokomotyw (SM-42 oraz ET-22) poruszajcych siÆ z ró-

296

Sokowski J., Lisowski S., Pawlak-Burakowska A., Jamka M.

nymi prÆdkoyciami i w rónych kierunkach (najazd oraz zjazd z obiektu) oraz pod
obcieniem wagonem do przewozu tucznia cigniÆtym przez drezynÆ. Badania
przeprowadzono w okresie czerwiec-listopad 2010 roku oraz we wrzeyniu 2012
roku w trzech lokalizacjach (rys 11-14):
• w Ruszczy koo Krakowa, tor nr 224, linia 95 Kraków Mydlniki-PodÆe
(zmiana typu nawierzchni na betonow),
• w OywiÆcimiu, tor nr 1, km 61.986, linia 94 Kraków-OywiÆcim (most na
rzece Soa z nawierzchni na mostownicach),
• w Krakowie, tor nr 2, linia nr 100 (obwodowa), obiekty nad al. Pokoju
(z korytem balastowym) oraz trzy obiekty z mostownicami w tym most na
rzece Wisa.

Rys. 11. Rozmieszczenie punktów pomiarowych do badania ugiÆÂ szyny (stanowisko Ruszcza)

Rys. 12. Rozmieszczenie punktów pomiarowych do badania przyspieszeÍ elementów nawierzchni
(stanowisko Ruszcza)
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Rys. 13. Rozmieszczenie punktów pomiarowych do badania ugiÆÂ szyny oraz przyspieszeÍ elementów
nawierzchni (stanowisko OywiÆcim)

Rys. 14. Rozmieszczenie punktów pomiarowych do badania ugiÆÂ szyny (4 obiekty, Kraków) Oznaczenia punktów L/P odpowiadaj lewemu i prawemu tokowi szynowemu zgodnie z kierunkiem jazdy
nadanym torze. Punkty 0L/0P umieszczone s na szynach na obiekcie.

Do badaÍ wykorzystano nastÆpujcy sprzÆt i metody pomiarowe:
1. Pomiar ugiÆÂ statycznych szyn – niwelatory precyzyjne z kompletem atek geodezyjnych umieszczonych na szynie (rys. 14 oraz 15). W badaniach
wykorzystano dwa niwelatory precyzyjne – Zeiss Ni007 oraz Trimble DiNi
0.3. atki pomiarowe umieszczone zostay w kadym przekroju, a odczyty
wykonywane byy przed i po zadanym obcieniu z dokadnoyci nieprzekraczajc 0,1 mm.

Rys. 15. Zasada pomiaru statycznego ugiÆÂ szyny
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2. Pomiar ugiÆÂ dynamicznych – Przyrzd MSPL-01 (rys. 16 a, b) zbudowany jest z wykorzystaniem inkrementalnego enkodera optycznego i suy
do pomiaru szybkozmiennych przemieszczeÍ. Zastosowany w przyrzdzie
enkoder skada siÆ z dwóch podstawowych elementów:
• precyzyjnego pierycienia pomiarowego o yrednicy zewnÆtrznej Ø= 52 mm z naniesion na zewnÆtrznej powierzchni pierycienia
struktur prków o szerokoyci 20 µm;
• gowicy odczytowej przeznaczonej do rejestracji pooenia prków
z pierycienia pomiarowego identyfikujcej prki w dwóch kanaach cyfrowych A i B przesuniÆtych fazowo o 90o.
Przemieszczenie liniowe (realizowane za poyrednictwem struny stalowej zaczepionej do badanego elementu konstrukcji oraz przewiniÆtej przez waek przyrzdu) jest zamieniane na ruch obrotowy pierycienia pomiarowego.
Sygnay z gowicy odczytowej rejestrowane s przez mikroprocesor i przeliczane na rzeczywist dugoyÂ przemieszczenia. RozdzielczoyÂ ukadu pomiarowego wynosi 5 µm, przy czÆstotliwoyci rejestrowanych sygnaów na
poziomie 1000 Hz.

a)

b)
Rys. 16. Przyrzd MSPL-01: a) zestaw pomiarowy, b) widok ogólny z mocowaniem na statywie

Pomiar przemieszczeÍ wybranego punktu konstrukcji wedug pierwotnych zaoeÍ, dotyczy jedynie przemieszczeÍ pionowych (ugiÆÂ konstrukcji) w odniesieniu do powierzchni terenu, na której ustawiany by przyrzd
(rys. 17), ale istnieje równie moliwoyÂ pomiaru tym przyrzdem przemieszczeÍ poziomych punktów badanej konstrukcji.
Oprogramowanie mikroprocesora przetwarza dane pomiarowe na wyniki
odczytowe wedug ustalonej procedury, rejestrujc je w pamiÆci EPROM
sterownika. Uytkownik zarzdza prac urzdzenia za pomoc klawiszy,
odczytujc informacje na wyywietlaczu sterownika. Zgromadzone dane po
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zakoÍczeniu pomiaru mona przekazaÂ drog radiow za pomoc cza Bluetooth do komputera PC celem dalszego przetwarzania. Sterownik miernika jest wyposaony we wasny bateryjny system zasilania pozwalajcy na
cig pracÆ urzdzenia przez 8 godzin.

Rys. 17. Pomiary ugiÆÂ szyny od obcieÍ dynamicznych na stanowisku badawczym - widok przyrzdu
zamocowanego do prÆta wbitego do torowiska

3. Pomiar przyspieszeÍ szyn i podkadów - wykonano zgodnie z norm
PN-85/B–02170, z wykorzystaniem czujników przyspieszeÍ (kierunek pionowy) 356B18 i 626A01 – czÆstotliwoyci próbkowania do 1000 Hz, przyspieszenie szyny do 50 g, przyspieszenia podkadów do 10 g (rys. 18).

Rys. 18. Pomiar przyspieszeÍ pionowych szyny i podkadów
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7. Wyniki pomiarów statycznych i dynamicznych
7.1. Poligon badawczy – Ruszcza (tor 224)
Dane nawierzchni: szyna S60, podkady strunobetonowe PS-83, tuczeÍ stary (29.06.2010 r.) zmieszany z uzupenionym nowym oraz jego zagÆszczeniem
(25.08.2010 r.).
Pomiary ugiÆÂ statycznych nawierzchni
Badania wykonano dla obydwu toków szynowych dla jednej osi lokomotywy
SM-42 wraz z korekt ugiÆÂ. Wyniki podane s w tabelach 1 - 2.
Tabela 1. Zmierzone i skorygowane ugiÆcia szyny (odcinek Ruszcza, 29.06.2010 r.)
punkt
páyta
strefa
strefa
strefa
strefa
strefa

0
1
2
3
4
5
punkt

páyta
strefa
strefa
strefa
strefa
strefa

0
1
2
3
4
5

SERIA I
szyna lewa [mm]
1.1
5.7
3.0
1.7
1.9
1.8
UGIĉCIE ĝREDNIE I SKORYGOWANE
uĞrednione [mm]
1.1
5.2
3.1
1.7
1.8
1.8

szyna prawa [mm]
1.1
4.7
3.2
1.7
1.8
1.9
skorygowane [mm]
1.1
4.6
2.9
1.7
1.8
1.8

Tabela 2. Sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podoe i wspóczynnik podoa szyny (odcinek Ruszcza,
seria I: 29.06.2010 r.)
Punkt pomiarowy

SztywnoĞü [kN/mm/szyna]

Wspóáczynnik podáoĪa szyny U

- wzór (5)

[MPa/szyna]

SERIA 1
páyta
strefa
strefa
strefa
strefa
strefa

- wzór (6)
0
1
2
3
4
5

SERIA 1
83.6
20.0
31.7
54.1
51.1
51.1

49.2
7.3
13.5
27.5
25.5
25.5

ZARYS METODYKI BADANIA SZTYWNOkCI NAWIERZCHNI I PODTORZA W...

301

Pomiary ugiÆÂ dynamicznych nawierzchni
Przykad pomiarów dynamicznych ugiÆÂ szyny przedstawiaj: rys. 19 i tab. 3.

Rys. 19. Przebieg czasowy ugiÆÂ dynamicznych szyny w punkcie 1P: lokomotywa SM-42, v=20km/h:
a) przed uzupenieniem tucznia i podbiciem (29.06.2010 r.), b) po uzupenieniu tucznia i podbiciu
(25.08.2010 r.)
Tabela 3. Amplitudy ugiÆÂ dynamicznych zmierzonych w punkcie 1P i 1L (25.08.2010 r.)
PrĊdkoĞü [km/h]

Pomiary uĞrednione
(najazd/zjazd)
Punkt 1P

Pomiary uĞrednione
(najazd/zjazd)
Punkt 1L

10

2,995

2,795

20

3,315

3,215

30

3,290

3,194

40

3,155

3,425

50

3,500

3,420

60

3,960

3,663

Pomiary przyspieszeÍ elementów nawierzchni
Wyniki zaprezentowano na rys. 20 - 21 (wybrane przebiegi czasowe przyspieszeÍ), badano take FFT elementów nawierzchni oraz obliczano wartoyci skuteczne przyspieszeÍ elementów nawierzchni.
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Rys. 20. Przebiegi czasowe przyspieszeÍ elementów nawierzchni, najazd lokomotywy na obiekt,
v=40 km/h

Wartoyci skuteczne (RMS) przyspieszeÍ elementów nawierzchni
Wartoyci skuteczne przyspieszeÍ wyznaczono dla najazdów i zjazdów lokomotywy (przykad rys. 21).

Rys. 21. ZalenoyÂ przyspieszeÍ skutecznych od prÆdkoyci – przykad: najazd lokomotywy

7.2. Poligon badawczy – Most na rzece Soa (OywiÆcim)
Dane nawierzchni: nawierzchnia na mostownicach typu II, dugoyci 2.7 m, nawierzchnia poza obiektem na podkadach drewnianych typu IIB, dugoyci 2.6 m,
rozstaw podkadów na obiekcie i poza nim wynosi 60 cm, szyny: UIC 60, tuczeÍ
nowy zmieszany ze starym, yrednio zagÆszczony.
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Pomiary ugiÆÂ statycznych nawierzchni
Badania wykonano dla obydwu toków szynowych dla jednej osi lokomotywy
ET-22 wraz z korekt ugiÆÂ. Wyniki przedstawiaj tab. 4 - 5.
Tabela 4. Zmierzone i skorygowane ugiÆcia szyny (odcinek OywiÆcim, seria I i II: 26.11.2010 r.)
punkt
17p strefa
10p strefa
3p strefa
3p most

0
1
2
3

punkt
17p strefa
10p strefa
3p strefa
3p most

0
1
2
3

punkt
17p strefa
10p strefa
3p strefa
3p most

0
1
2
3

POMIAR - SERIA I
szyna lewa [mm]
szyna prawa [mm]
-4,6
-4,4
-7,2
-5,3
-5,3
-6,4
-3,5
-4,3
POMIAR - SERIA II
szyna lewa [mm]
szyna prawa [mm]
-4,6
-5,9
-7,2
-5,5
-4,4
-6,4
-3,5
-2,0
UGIĉCIE ĝREDNIE I SKORYGOWANE
szyna lewa
szyna prawa
uĞrednione
skorygowane
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
-3.6
-4,60
-5.15
-4.88
-4.1
-7,20
-5.40
-6.30
-4.0
-4.85
-6,40
-5.63
-2.7
-3.50
-3.15
-3.33

Tabela 5. SztywnoyÂ ukadu oraz wspóczynnik podoa szyny (odcinek OywiÆcim, 26.11.2010 r.)
punkt
17p strefa
10p strefa
3p strefa
3p most

0
1
2
3

SztywnoĞü caákowita
k[kN/mm/koáo]
wzór (5)
27.4
24.7
25.2
33.9

WSPÓàCZYNNIK
PODàOĩA
U [MPa/szyna] wzór (6)
11.5
9.7
9.9
16.6

Pomiary ugiÆÂ dynamicznych nawierzchni
UgiÆcia dynamiczne zostay zmierzone dla prÆdkoyci 10 y 60 km/h w dwóch
kierunkach: przy naje|dzie na obiekt oraz przy zje|dzie z obiektu. W kadym
przypadku wyznaczona zostaa amplituda ugiÆcia dynamicznego. Dla celów kontroli wykonano pomiar ugiÆcia ycianki wirowej obiektu. Zaoono, e ycianka
wirowa jest nieruchoma podczas przejazdu lokomotywy. Pomiary wykazay, e
ugiÆcia ycianki byy mniejsze ni 0.02 mm, co oznacza, e bd pomiaru jest bardzo
may i nie rzutuje na wyniki (rys. 22 - 23).

304

Sokowski J., Lisowski S., Pawlak-Burakowska A., Jamka M.

Rys. 22. Wyniki pomiarów ugiÆÂ dynamicznych szyny: a) v=50 km/h, b) v=60 km/h.
Punkt PKT 2 (26.11.2010 r.)

Rys. 23. ZalenoyÂ amplitudy ugiÆÂ szyny od prÆdkoyci lokomotywy ET-22 (PKT 2)

Pomiary przyspieszeÍ elementów nawierzchni
Wyniki zaprezentowano na rys. 24 - 25 – wybrane przebiegi czasowe przyspieszeÍ i widmo tercjowe przyspieszeÍ.

Rys. 24. Przebiegi czasowe przyspieszeÍ szyn: a) v=10 km/h, b) v=60 km/h – najazd (PKT 2),
wartoyci maksymalne przyspieszeÍ to odpowiednio 2.2g oraz 7.3g
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Wartoyci skuteczne (RMS) przyspieszeÍ szyn nawierzchni
Zostay one wyznaczone dla najazdów i zjazdów lokomotywy (prÆdkoyÂ do
60 km/h). Wyniki ilustruje rys. 25.

Rys. 25. ZalenoyÂ przyspieszeÍ skutecznych szyn od prÆdkoyci – najazd i zjazd lokomotywy (PKT 2)

7.3. Poligon badawczy – Kraków (linia nr 100, tor 2) – cznie 4 obiekty
Na odcinku badawczym w Krakowie znajduj siÆ 4 obiekty mostowe: jeden
z korytem balastowym oraz trzy z nawierzchni na mostownicach. Tu przed wykonywaniem pomiarów (11-12.09.2012 r.) zakoÍczony zosta remont obiektów
wraz z przebudow stref przejyciowych w podtorzu. Wymieniono take nawierzchniÆ na obiektach oraz w obrÆbie stref przejyciowych. W ten sposób stworzone
zostay warunki do uchwycenia parametrów „startowych” nawierzchni i podtorza.
Poniej (tab. 7.6 – 7.7 oraz rys. 7.8) pokazano jedynie may wycinek pomiarów,
które, w zamierzeniu Autorów, maj byÂ kontynuowane regularnie wraz z dopracowywaniem metodyki pomiarowej.
Tabela 6. Zmierzone i skorygowane ugiÆcia szyny (odcinek Kraków, 11-12.09.2012 r.)
POMIAR – OBIEKT 1 (Z KORYTEM BALASTOWYM, STRONA PÓàNOCNA)
punkt
szyna lewa [mm]
szyna prawa [mm]
Obiekt – 2m
0
1,80
1,00
Strefa – 1m
1
1,45
0,80
Strefa – 4m
2
1,25
1,05
Strefa – 7m
3
1,30
0,95
Strefa – 10m
4
1,80
1,74
Strefa – 13m
5
1,75
1,45
SKORYGOWANE WARTOĝCI UGIĉû
szyna lewa
szyna prawa
punkt
uĞrednione [mm]
[mm]
[mm]
Obiekt – 2m
0
1,75
1,00
1,38
Strefa – 1m
1
1,41
0,80
1,11
Strefa – 4m
2
1,22
1,05
1,14
Strefa – 7m
3
1,26
0,95
1,11
Strefa – 10m
4
1,75
1,70
1,73
Strefa – 13m
5
1,71
1,41
1,56
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Tabela 7. SztywnoyÂ ukadu oraz wspóczynnik podoa szyny, Kraków, obiekt nr 1, strona pónocna
(11-12.09.2012 r.)
punkt
Obiekt – 2m
Strefa – 1m
Strefa – 4m
Strefa – 7m
Strefa – 10m
Strefa – 13m

0
1
2
3
4
5

SztywnoĞü caákowita
k[kN/mm/koáo]
wzór (5)
72,7
90,5
88,1
90,5
58,0
64,1

WSPÓàCZYNNIK PODàOĩA
U [MPa/szyna] wzór (6)
40,8
54,6
52,7
54,6
30,2
34,5

Rys. 26. Pomiar na obiekcie nr 1, Kraków, strona pónocna

8. Przykadowe obliczenia niejednorodnoyci ukadu nawierzchnia-podoe
W tabeli 8 podano przykadowe obliczenia rónicy sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podtorze w stosunku sztywnoyci ukadu nawierzchnia-obiekt oraz
ugiÆÂ zmierzonych na obiektach.
Tabela 8. Rónice sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podoe (wzór 10)
RÓĩNICE SZTYWNOĝCI [%] NA ODCINKACH BADAWCZYCH
RUSZCZA (29.06.2010)
OĝWIĉCIM
KRAKÓW – OBIEKT 1

punkt
obiekt
strefa
strefa
strefa
strefa
strefa

0
1
2
3
4
5

318
-37
-41
6
0
-

35
2
-10
-

-20
3
-3
56
-10
-
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Obliczenia rónicy ugiÆÂ dynamicznych mona wykonaÂ w analogiczny sposób.
Jednake praktyczne wykonanie pomiarów dynamicznych jest trudniejsze z uwagi
na koniecznoyÂ dysponowania odpowiedni liczb czujników ugiÆÂ. Z porównania
ugiÆÂ statycznych oraz ugiÆÂ dynamicznych wynika, e w przypadku stosunkowo
maych prÆdkoyci nie róni siÆ one znaczco. Do obliczeÍ sztywnoyci mona
wykorzystaÂ wyniki ugiÆÂ statycznych.

9. Podsumowanie
Z uwagi na bardzo szeroki zakres prowadzonych badaÍ, w referacie przedstawiono jedynie zarys metodyki oceny stref przejyciowych w z punktu widzenia ugiÆÂ
szyny oraz sztywnoyci cakowitej ukadu szyna-podoe (obiekt lub podtorze).
Po wykonaniu testów urzdzeÍ, sposobów ich instalacji oraz po wypracowaniu
metodyki prowadzenia pomiarów z punktu widzenia ich organizacji (przydzia zadaÍ dla osób odpowiedzialnych za poszczególne pomiary, uzyskiwania zamkniÆÂ
torów, wynajmu lokomotyw do jazd testowych, itd.) mona na obecnym etapie
stwierdziÂ:
• wypracowano optymalne rozmieszczenie punktów pomiarowych na szynach (choÂ do celów diagnostycznych wydaje siÆ podane zmniejszenie ich
liczby),
• maksymalnie skrócono czas wykonywania pomiarów (do okoo 30 minut na
jednej strefie przejyciowej),
• porównano wyniki pomiarów ugiÆÂ statycznych i dynamicznych, stwierdzajc dobr zgodnoyÂ dla maych prÆdkoyci,
• okreylono zalenoyÂ ugiÆÂ dynamicznych od prÆdkoyci (w badanym zakresie
prÆdkoyci),
• stwierdzono, e sposób mocowania czujnika do pomiarów ugiÆÂ dynamicznych szyny wymaga dopracowania, gdy w niektórych przypadkach pojawia
siÆ niestabilnoyÂ (stwierdzona np. poprzez pomiar ugiÆÂ punktów kontrolnych na yciance wirowej – w artykule zaprezentowano wyniki poprawne,
pomiar kontrolny wykaza zerowe ugiÆcia),
• istnieje potrzeba zastosowania wiÆkszej liczby czujników do pomiaru ugiÆÂ
dynamicznych szyny,
• istnieje potrzeba wykonywania pomiarów take bez zamkniÆcia toru – w takim przypadku bÆd jedynie mierzone ugiÆcia dynamiczne szyny oraz przyspieszenia szyn, miarami niejednorodnoyci ukadu nawierzchnia-podoe
bÆd wtedy ugiÆcia dynamiczne (wzór 11) oraz przyspieszenia skuteczne
szyn (w tym przypadku sposób oceny sztywnoyci ukadu nawierzchnia-podoe wymaga jeszcze wypracowania),
• ciekawy przypadek odnotowano na obiekcie z korytem balastowym w Krakowie: sztywnoyÂ ukadu nawierzchnia-podtorze w strefie przejyciowej jest
wiÆksza ni na obiekcie (tabela 25), jest to stan pocztkowy po podbiciu i po
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ustabilizowaniu – w duej mierze przeczy on opiniom, e sztywnoyÂ w strefie przejyciowej jest mniejsza (nota bene z drugiej strony obiektu zaobserwowano podobn sytuacjÆ). Ponadto zwykle uwaa siÆ, e rónica sztywnoyci
jest przyczyn dodatkowych oddziaywaÍ dynamicznych w strefie przejyciowej, które prowadz do pojawienia siÆ nierównoyci geometrycznych.
W tym przypadku nie bÆdzie takich oddziaywaÍ. Zatem efekt progowy,
który z pewnoyci wystpi w dalszym etapie eksploatacji, nie bÆdzie zainicjowany przez rónicÆ sztywnoyci (jest to spostrzeenie zgodne z wczeyniej
wyraonymi pogldami – por. np. [15, 20]). Autorzy zamierzaj wykonywaÂ systematyczne badania na tym i innych obiektach w celu opisu ewolucji
efektu progowego.
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Streszczenie. W opracowaniu zawarto ocenÆ jakoyci geometrycznej zmodernizowanych linii
kolejowych. Przeanalizowano wybrane aspekty jakoyci geometrycznej torów i rozjazdów bezpoyrednio po wykonanej naprawie, a take po pewnym okresie eksploatacji. Sformuowano wnioski
dotyczce moliwoyci poprawy jakoyci prac w ramach prowadzonych inwestycji.
Sowa kluczowe: inwestycje, jakoyÂ geometryczna, tory, rozjazdy

Wprowadzenie
Ocena jakoyci geometrycznej torów i rozjazdów od pocztku budownictwa kolejowego jest niezbÆdna dla bezpieczeÍstwa ruchu pocigów. Odpowiednie wykorzystanie wyników oceny pozwala na skuteczne diagnozowanie zjawisk zachodzcych w budowli oraz wczesne przeciwdziaanie usterkom, co nie tylko zapewnia
bezpieczeÍstwo, ale take niezawodnoyÂ i ekonomicznoyÂ.
Techniki pomiarowe suce do oceny podlegaj szybkiemu rozwojowi, dziÆki
czemu moemy gromadziÂ coraz wiÆcej rónych danych i informacji. Jednake
zbyt dua iloyÂ danych powoduje, e coraz trudniej jest „wyowiÂ w gszczu” to, co
jest najbardziej istotne, przez co ogólny obraz ulega rozmyciu.
W przykadach przedstawionych w niniejszym artykule skupiono siÆ na wybranych aspektach podlegajcych ocenie przy odbiorach robót modernizacyjnych.
Zaprezentowano równie przykady wskazujce na koniecznoyÂ udoskonalenia
technik oceny jakoyci geometrycznej nawierzchni.
Ocena nierównoyci powierzchni tocznej szyn
W ramach oceny porównano wyniki pomiarów nierównoyci powierzchni tocznej nowych szyn. W pierwszym przypadku, szyny poddano szlifowaniu po zabudowie, natomiast w drugim przypadku taki zabieg nie by wykonany. Na wykresach
poniej przedstawiono yrednie ruchome wartoyci miÆdzyszczytowej (peak-to-pe-
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ak) dla fal o dugoyciach 30-100 mm oraz 100-300 mm. Pogrubiona linia pozioma oznacza dopuszczaln wartoyÂ okreylon przez normÆ PN-EN 13231-3:2012
wykorzystywan przy ocenie jakoyci prac po przeprowadzeniu profilowania szyn.
Norma ta dopuszcza wadliwoyÂ wynoszc 5%. WadliwoyÂ dla fal o dugoyci 100300 mm przekracza tÆ wartoyÂ, gdy wynosi 11% po zabudowie i 7% po przeniesieniu obcienia 20 Tg, co spowodowane jest przede wszystkim nadmiernymi
nierównoyciami w rejonie zczy zgrzewanych, wystÆpujcymi co 30 m. Nierównoyci te, o ile znajduj siÆ w dopuszczalnych granicach, mona usunÂ poprzez
szlifowanie, co widaÂ na rysunkach 3 oraz 4.
Jest to zabieg wskazany równie z uwagi na zachowanie wartoyci gradientu
toru. Na rysunku 5 przedstawiono wykres gradientu z tego samego odcinka, co
na rysunku 1 i 2. WidaÂ wyra|nie, e nierównoyci zczy rozmieszczonych co 30 m
wpywaj na kilku procentow wadliwoyÂ gradientu. Co ciekawe, kolejne pomiary
wskazuj na niewielki wzrost tych odchyek, co w praktyce obserwujemy czÆsto,
ale w nieco wiÆkszej skali tego zjawiska.
Potwierdzeniem narastania nierównoyci s równie wykresy na rysunkach 3
i 4, gdzie w km 0,140-0,160 mona zaobserwowaÂ wzrost nierównoyci w rejonie
zcza szynowego, której nie udao siÆ usunÂ w trakcie robót szlifierskich.

Rys. 1. Wykres nierównoyci powierzchni tocznej – tor nieszlifowany – pomiar po zabudowie

Rys. 2. Wykres nierównoyci powierzchni tocznej – tor nieszlifowany – pomiar po 20 Tg
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Rys. 3. Wykres nierównoyci powierzchni tocznej – tor szlifowany – pomiar po zabudowie

Rys. 4. Wykres nierównoyci powierzchni tocznej – tor szlifowany – pomiar po 20 Tg

Rys. 5. Wykres gradientu toru – tor nieszlifowany – pomiar po 20 Tg

Tym nie mniej porównanie wykresów nierównoyci toru szlifowanego oraz toru
nieszlifowanego pozwala na wycigniÆcie pierwszych wniosków dotyczcych zasadnoyci szlifowania szyn nowych. krednie wartoyci w przypadku toru nieoszlifowanego wynosz 0,009 mm dla fal w zakresie 100-300 mm oraz 0,004 mm dla fal
w zakresie 30-100 mm, natomiast na torze szlifowanym nierównoyci wynosz odpowiednio 0,003 oraz 0,002 mm. Dalsze pomiary i obserwacje na tych odcinkach
powinny pozwoliÂ na kolejne wnioski dotyczce korzyyci szlifowania szyn nowych
po przeprowadzonych naprawach.
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Ocena szerokoyci w rozjazdach
Utrzymanie wayciwej szerokoyci toru w rozjazdach, pomimo odejycia od stosowania podrozjazdnic drewnianych na rzecz podrozjazdnic betonowych, jest wci
aktualny. Dowodzi temu wiele pomiarów wykonanych przez pracowników Instytutu Kolejnictwa.
Na rysunkach 6÷9 przedstawiono wykresy szerokoyci toru dwóch rozjazdów
o promieniu 300 m na podrozjazdnicach betonowych zabudowanych w tym samym czasie na tej samej linii. Na obydwu rozjazdach obcienie przewozami jest
jednakowe.
Pomiary szerokoyci wykonano toromierzem TEC na kierunku zasadniczym
i zwrotnym (krok pomiarowy 0,5 m). SzerokoyÂ nominalna w ostrzu iglicy wynosi
1439 mm, na pozostaej czÆyci rozjazdu wynosi 1435 mm. Odchyki dopuszczalne
przyjÆto jak dla toru (V=120 km/h).

Rys. 6 Wykres szerokoyci – rozjazd nr 1, tor zasadniczy

Rys. 7 Wykres szerokoyci – rozjazd nr 1, tor zwrotny
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Rys. 8 Wykres szerokoyci – rozjazd nr 2, tor zasadniczy

Rys. 9. Wykres szerokoyci – rozjazd nr 2, tor zwrotny

Zuycie boczne szyn w tych rozjazdach nie przekraczao 1 mm w zwrotnicy,
a w pozostaej czÆyci rozjazdu praktycznie nie wystÆpowao. W zwizku z koniecznoyci prezentacji wykresów w odcieniach szaroyci, naley sprecyzowaÂ, e wykresy z pomiarów po 10 Tg osigaj najwiÆksze wartoyci szerokoyci. Na poniszych
wykresach przyjÆto odchyki dopuszczalne zapewniajce spokojnoyÂ jazdy przy
prÆdkoyci 120 km/h jak dla toru, zatem s to wartoyci mniej restrykcyjne, gdy dla
rozjazdów bez wzglÆdu na prÆdkoyÂ obowizuje odchyka szerokoyci +5/-3 mm.
Pobiena analiza rodzi pokusÆ zbagatelizowania tego problemu i prowadzi do
mylnej tezy, e utrzymanie wayciwej szerokoyci w rozje|dzie na podrozjazdnicach
betonowych jest trudne wycznie w rozjazdach o maych promieniach toru zwrotnego. Mylnoyci tej tezy dowodz ponisze wykresy szerokoyci torów w rozje|dzie
o promieniu 1200 m. WidaÂ wyra|nie, e zjawisko przebiega podobnie, tzn. na torze zasadniczym zmiana szerokoyci toru nastÆpuje w zasadzie wycznie w zwrotnicy, natomiast na torze zwrotnym przebiega ona praktycznie na caej dugoyci roz-
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jazdu. PrzyjÆto odchyki dopuszczalne zapewniajce spokojnoyÂ jazdy po rozje|dzie
z prÆdkoyci 200 km/h na kierunku zasadniczym (wg projektu Instrukcji Id-4).

Rys. 10. Wykres szerokoyci – rozjazd nr 3, tor zasadniczy

Rys. 11. Wykres szerokoyci – rozjazd nr 3, tor zwrotny

Na wykresach przyjÆto bardziej rygorystyczne odchyki dopuszczalne, ale na
uwagÆ zasuguje fakt, e zmiana szerokoyci jest podobna, czyli wynosi yrednio do
1 mm na torze zasadniczym oraz do 2 mm na torze zwrotnym, ale przy dwukrotnie wiÆkszym obcieniu badanego rozjazdu. Odchylenie standardowe jest we
wszystkich przypadkach podobne i poza jednym wyjtkiem przyjmuje wartoyci od
1,25 do 2 mm. Wymienione wartoyci nie wymagaj co prawda natychmiastowych
dziaaÍ naprawczych, gdy wg obecnie obowizujcej Instrukcji Id-4 szerokoyÂ
w rozje|dzie moe wynosiÂ od +5 do -3 mm, ale wskazuj e konieczna jest bardziej dokadna ni dotychczas diagnostyka rozjazdów, pozwalajca na zarejestrowanie parametrów geometrycznych w wiÆkszej liczbie przekrojów pomiarowych.
Przy pomiarze zgodnym z obecnie obowizujc Instrukcj Id-4 zjawisko zaprezentowane na wykresach byoby trudne do zdiagnozowania.
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Regulacja szerokoyci w rozjazdach
W tym miejscu celem autora nie jest opisanie technologii robót zwizanej z regulacj szerokoyci toru na podrozjazdnicach betonowych, lecz wskazanie przyczyn
poszerzenia oraz zakresu moliwych dziaaÍ.
W celu obliczenia moliwych zakresów szerokoyci torów w rozje|dzie przeanalizowano nastÆpujce wymiary oraz dopuszczalne odchyki wÆza przytwierdzenia
przedstawionego na rysunku 1:
– szerokoyÂ gówki szyny1: 72 +/-0,5 mm,
– szerokoyÂ stopki szyny: 150 +/-1 mm,
– asymetria szyny: 1,2 mm,
– szerokoyÂ komory szynowej podkadki ebrowej: 152 +1/-0 mm,
– pooenie ebra wzglÆdem osi otworu w podkadce: 79 +/-1,0 mm,
– yrednica otworu w podkadce ebrowej: 26 +/-0,5 mm,
– yrednica wkrÆta: 24 +/-0,5 mm,
– yrednica wewnÆtrzna dybla 24 +0,3/-0,0 mm,
– „duy” rozstaw dybli w podrozjazdnicy: 1507,6 +/-1 mm.

Rys. 12. Przykad wÆza przytwierdzenia stosowanego w rozjazdach z podrozjazdnicami betonowymi

Dodatkowym czynnikiem majcym wpyw na szerokoyÂ toru jest pooenie
szyny w podkadce ebrowej oraz pooenie podkadki ebrowej wzglÆdem wkrÆtów. S to bardzo istotne czynniki, poniewa:
– nominalna szerokoyÂ stopki szyny wynosi 150 mm, a nominalna szerokoyÂ
komory szynowej ma wartoyÂ 152 mm,
– nominalna yrednica otworu w podkadce ebrowej wynosi 26 mm, a nominalna yrednica wkrÆta ma wartoyÂ 24 mm.
W analizie wyznaczono cznie piÆÂ wariantów szerokoyci toru moliwych do
uzyskania. Poszczególne warianty róni siÆ wymiarami poszczególnych elementów przytwierdzenia oraz pooeniem podkadki ebrowej wzglÆdem szyn i wkrÆtów. PrzyjÆto pochylenie szyn 1:f. PominiÆto natomiast moliwoyÂ odksztacenia
elementów oraz wystÆpowanie elementów wadliwych. Pozostae zaoenia przyjÆte
w poszczególnych wariantach przedstawia tabela 1.
1 PrzyjĊto wymiar szyny 60E1 o klasie przekroju AX wg normy PN-EN 13674-1:2011.
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Tabela 1. Warianty szerokoyci toru w rozje|dzie
L.p.

Numer
wariantu

1
2
3
4
5

Wariant 0
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4

PrzyjĊte zaáoĪenie
Wymiary elementów
PoáoĪenie podkáadek Īebrowych i szyn
sprzyjające
sprzyjające
do wewnątrz
na zewnątrz
nominalne
osiowe
zwĊĪeniu
poszerzeniu
toru
toru

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wszystkie wymiary przyjÆte do obliczeÍ w poszczególnych wariantach. W tabeli 3 podano równie wpyw poszczególnych odchyek na koÍcow szerokoyÂ toru.
Tabela 2. Warianty szerokoyci toru w rozje|dzie przy zaoeniu wymiarów nominalnych elementów
SzerokoĞü gáówki szyny
SzerokoĞü stopki szyny
Asymetria szyny
SzerokoĞü komory szynowej
PoáoĪenie otworu
ĝrednica otworu
ĝrednica wkrĊta
ĝrednica wewnĊtrzna dybla
„duĪy” rozstaw dybli
PoáoĪenie elementów
SzerokoĞü toru

Wariant 1
72
150
0
152
79
26
24
24
1507,6
do wewnątrz
1431,6

Wariant 0
72
150
0
152
79
26
24
24
1507,6
osiowe
1435,6

Wariant 2
72
150
0
152
79
26
24
24
1507,6
na zewnątrz
1439,6

Tabela 3. Warianty szerokoyci toru w rozje|dzie przy zaoeniu wymiarów maksymalnych i minimalnych elementów
SzerokoĞü gáówki szyny
SzerokoĞü stopki szyny
Asymetria szyny
SzerokoĞü komory szynowej
PoáoĪenie otworu
ĝrednica otworu
ĝrednica wkrĊta
ĝrednica wewnĊtrzna dybla
„duĪy” rozstaw dybli
PoáoĪenie elementów
SzerokoĞü toru

Wpáyw na szerokoĞü toru
2x0,25
2x0,5
2x1,2
+2x0,5/-0,0
2x1,0
2x0,25
2x0,25
+2x0,15/-0,0
1,0
2x2,0
Razem: +13,2/-11,9

Wariant 3
72,5
149
1,2
153
78
26,5
23,5
24
1506,6
do wewnątrz
1423,7

Wariant 0
72
150
0
152
79
26
24
24
1507,6
osiowe
1435,6

Wariant 4
71,5
149
1,2
153
80
26,5
23,5
24,3
1508,6
na zewnątrz
1448,8

Na podstawie powyszej analizy mona sformuowaÂ nastÆpujce tezy:
– w rozjazdach z podrozjazdnicami betonowymi, w przypadku, gdy wymiary
poszczególnych elementów przytwierdzeÍ byyby nominalne, istnieje moliwoyÂ regulacji szerokoyci do 8 mm (±4 mm),
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– w przypadku, gdy wymiary elementów nie s nominalne, w zalenoyci od
konfiguracji, istnieje moliwoyÂ regulacji szerokoyci do 25 mm (+13,2/11,9).
Powysze wartoyci tolerancji teoretycznie moliwej do uzyskania, w praktyce nigdy nie wystpi. eby wyznaczyÂ bardziej prawdopodobn wartoyÂ tolerancji, naleaoby wziÂ pod uwagÆ wartoyci wymiarów gotowych elementów na
okreylonej próbie losowej. Pozwolioby to na wyznaczenie m.in. wartoyci yredniej
poszczególnych wymiarów oraz odchylenia standardowe. W zwizku z tym, e
na potrzeby przygotowania niniejszego artykuu niemoliwa bya tak szczegóowa analiza, mona przyjÂ, e w wiÆkszoyci przypadków tolerancja wymiarowa
szerokoyci w rozjazdach na podrozjazdnicach betonowych wynosi do 10 mm, co
potwierdzaj doywiadczenia autora w tym zakresie.

Wnioski
Przedstawione w artykule przykady zuycia nowych konstrukcji rozjazdowych
skaniaj do wniosku, e zwiÆkszenie trwaoyci nawierzchni jest zadaniem dla
wszystkich podmiotów zaangaowanych w procesie inwestycyjnym. Zjawiska te
wskazuj na koniecznoyÂ rozwiniÆcia obecnie stosowanych procesów diagnostycznych. Brak dziaaÍ w tym zakresie moe oznaczaÂ zmniejszenie trwaoyci nowych
konstrukcji i przyspieszon ich degradacjÆ.
Wyniki pomiarów przedstawionych w artykule pozwalaj wykazaÂ zasadnoyÂ
kontynuacji pomiarów nawierzchni nie tylko z punktu widzenia oceny jakoyci robót, ale równie ze wzglÆdu na trwaoyÂ nawierzchni kolejowej.
W pocztkowym okresie eksploatacji zmiana szerokoyci w rozjazdach wynosi
yrednio do 1 mm na torze zasadniczym oraz do 2 mm na torze zwrotnym. Dalsze
pomiary mog odpowiedzieÂ na pytanie czy skala zjawiska bÆdzie siÆ zwiÆkszaÂ, co
wizaoby siÆ z koniecznoyci napraw.
krednie wartoyci nierównoyci powierzchni tocznej szyn po przeprowadzeniu
szlifowania w trybie pocztkowym s okoo 2-3 razy mniejsze ni w przypadku
szyn nie poddanych zabiegowi szlifowania. W dalszym okresie eksploatacji moliwa bÆdzie obserwacja porównawcza dotyczca zarówno rozwoju nierównoyci, jak
i wad kontaktowo-zmÆczeniowych.
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Streszczenie. W pracy scharakteryzowano zasadÆ dziaania algorytmów genetycznych.
Pokazano koncepcjÆ zastosowania tych algorytmów przy optymalizacji ukadów geometrycznych
przewidzianych do modernizacji.
Sowa kluczowe: algorytmy genetyczne, modernizacja, ukad geometryczny toru

1. Wprowadzenie
W Polsce prowadzi siÆ obecnie wiele inwestycji modernizacyjnych w tym miÆdzy innymi realizacje przebudowy ukadów geometrycznych toru. Przy projektowaniu nowych rozwizaÍ korzysta siÆ z doywiadczenia projektantów i licznych
prac na ten temat [2, 3, 5, 6]. W wyborze lepszego rozwizania mog pomóc
algorytmy genetyczne. Algorytmami ewolucyjnymi zaczÆto interesowaÂ siÆ ju
pod koniec lat 50. XX wieku [7, 10, 8], jednak rozwój obliczeÍ ewolucyjnych zapocztkoway opracowania z lat 70. [12, 25, 26]. Publikacje te opisyway podstawy algorytmów genetycznych. Od tego momentu mona zauwayÂ powszechne
zainteresowanie tymi zagadnieniami[16, 17, 18, 19, 20]. Ich popularnoyÂ mona
zaobserwowaÂ w rónych dziedzinach inynierii. Zastosowanie AG do optymalizacji zagadnieÍ inynieryjnych opisuj np. [9, 14, 15, 22, 24]. UniwersalnoyÂ tych
metod powoduje, e s one równie wykorzystywane w transporcie szynowym
w Polsce [13, 23] i za granic [21].

2. Charakterystyka algorytmu genetycznego
Algorytmy genetyczne (AG) zbudowane zostay na podstawie mechanizmów
ewolucyjnych wystÆpujcych w przyrodzie. Procesy te maj na celu stworzenie
populacji skadajcej siÆ z rónorodnych osobników mniej lub bardziej przystosowanych do przetrwania. W algorytmach tych do potomnej populacji maj zostaÂ
skopiowane najlepsze, czyli najlepiej przystosowane osobniki. WystÆpuj tu rów-
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nie mechanizmy ewolucyjne podobne do naturalnych. Schemat dziaania algorytmu genetycznego przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Schemat algorytmu genetycznego

2.1. Generacja losowej populacji osobników
W pierwszym etapie tworzona jest losowa populacja osobników (chromosomy).
Kady osobnik jest opisywany przez róne geny charakteryzujce jego rónorodne
cechy. W klasycznym algorytmie genetycznym osobniki s kodowane binarnie,
a wiÆc poszczególne geny przyjmuj wartoyci 0 i 1 [4].
Dla uatwienia poszukiwaÍ (ukierunkowanie procesu znajdowania optymalnego
rozwizania) populacjÆ mona zasiliÂ zakodowanym ukadem istniejcym [13, 23].
2.2. Ocena kadego osobnika - ocena dostosowania
Ocena osobnika polega na wyznaczeniu wartoyci funkcji celu dla kadego osobnika. NarzÆdziem sucym tej ocenie jest funkcja FF, czyli fitness function. Jej wartoyÂ
obrazuje dostosowanie danego osobnika do rozwizywanego zagadnienia [29].
2.3. Selekcja
Selekcja jest procedur majc na celu wyznaczenie prawdopodobieÍstwa wybrania osobnika z generacji losowej. Osobniki lepiej przystosowane do przetrwania
powinny mieÂ wiÆksze prawdopodobieÍstwo selekcji, czyli powielania. Selekcja
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ukierunkowuje algorytm genetyczny w stronÆ lepszych rozwizaÍ [24, 15]. Rozróniamy podstawowe typy selekcji [1, 11, 19]:
- selekcja ruletkowa (proporcjonalna),
- selekcja rangowa,
- selekcja turniejowa,
- selekcja elitarna.
Jeeli fi jest funkcj przystosowania danego i-tego osobnika [15] to prawdopodobieÍstwo selekcji osobnika dane jest wyraeniem (1):

(1)
gdzie: - suma dostosowaÍ wszystkich osobników populacji
Taki typ selekcji nazywany jest selekcj ruletkow (prawdopodobieÍstwo wylosowania osobnika mona przedstawiÂ jako wycinek koa).
W selekcji rangowej osobniki porzdkuje siÆ na podstawie przyznawanych im
rang. PostÆpowanie to nie jest zalene bezpoyrednio od przystosowania. Przykadow metodÆ znalezienia prawdopodobieÍstwa przedstawia wyraenie (2):

(2)
Selekcja turniejowa w pierwszej fazie polega na losowym wyborze pewnej iloyci
osobników. NastÆpnie osobniki te poddawane s ocenie na podstawie funkcji przystosowania. Turniej wygrywa osobnik z wiÆksz wartoyci przystosowania i jest
kopiowany do nastÆpnej populacji.
W przypadku selekcji elitarnej w nastÆpnej populacji znajdzie siÆ osobnik, który nie zosta poddany jakimkolwiek modyfikacjom. Strategia ta ma równie za
zadanie powielenie (do populacji potomnej) najlepszych osobników.
Dla konkretnego zagadnienia kad z podstawowych metod selekcji mona
odpowiednio modyfikowaÂ [19].
2.4. Operatory: krzyowanie, mutacja
Krzyowanie ma na celu stworzenie osobnika potomnego na podstawie zoenia wartoyci genów osobników z pokolenia rodziców. Zatem operator krzyowania
(rekombinacji) przekazuje (dziedziczy) informacje do nastÆpnego pokolenia. NajczÆyciej w AG w wyniku krzyowania dwóch osobników rodzicielskich powstaj
dwa osobniki potomne.
Istnieje wiele metod krzyowania:
x jednopunktowe,
x dwupunktowe,
x wielopunktowe,
x równomierne.
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Spoyród nich wybrano rekombinacjÆ jednopunktow, która polega na wylosowaniu punktu krzyowania z okreylon czÆstotliwoyci krzyowania. Liczba ta zawiera siÆ w zbiorze <1; n-1>, dla którego n okreyla iloyÂ genów w chromosomie.
W wybranym miejscu rozcina siÆ chromosomy rodzicielskie i czy pierwsz czÆyÂ
chromosomu jednego rodzica z drug czÆyci chromosomu drugiego osobnika.
Przykad krzyowania jednopunktowego przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Przykad krzyowania jednopunktowego

Mutacja chromosomu polega na zmianie losowo wybranego genu (mutacja jednopunktowa) z niewielkim prawdopodobieÍstwem tzn. czÆstotliwoyci mutacji.
Przed przystpieniem do mutacji zostaje okreylony jej regulamin. Opisuje on dziaanie, jakie naley wykonaÂ na danym genie. Przykad mutacji jednopunktowej
przedstawiony jest na rysunku 3.

Rysunek 3. Przykad mutacji jednopunktowej

2.5. Nowa populacja
W wyniku dziaania operatorami powstaje nowa populacja - populacja potomna. Wykonuje siÆ na niej czynnoyci analogiczne do przeprowadzonych na populacji
rodzicielskiej.
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2.6. ZakoÍczenie obliczeÍ
Czynnoyci przedstawione w punktach 2.1 - 2.5 powtarzane s wielokrotnie.
ZakoÍczeniem procesu optymalizacji jest znalezienie najlepszego osobnika. Kryterium zakoÍczenia obliczeÍ jest trudne do sformuowania [1].
Jednym z prostszych wyznaczników zatrzymania algorytmu jest kryterium
czasowe (dziaanie algorytmu przerywane jest w okreylonym czasie). Mona w tym
przypadku zaoyÂ iloyÂ pokoleÍ powstajcych w algorytmie.
Innym sposobem zakoÍczenia obliczeÍ jest obserwowanie wyników osiganych
przez algorytm. Zatrzymanie AG nastÆpuje wówczas, gdy wartoyÂ funkcji oceny
osiga okreylony poziom lub gdy nie róni siÆ ona znacznie w stosunku do wyników poprzedzajcych j pokoleÍ.
Inne sposoby zakoÍczenia pracy algorytmu zostay sformuowane w pracy [1]

3. Cel optymalizacji
Zgodnie z [28] poprzez inwestycje modernizacyjne rozumie siÆ roboty majce na celu uzyskanie podwyszonych, zaoonych w projekcie parametrów techniczno-eksploatacyjnych. Modernizacja jest realizowana poprzez zmianÆ ukadu
geometrycznego toru np. zwiÆkszenie promieni uków, wyduenie krzywych
przejyciowych. Zakada siÆ równie moliwoyÂ wymiany podstawowych elementów konstrukcyjnych niezalen od stanu nawierzchni. Wynikiem modernizacji
powinno byÂ zwiÆkszenie prÆdkoyci pojazdów szynowych.
PrÆdkoyÂ determinuj nastÆpujce parametry uków poziomych [6]:
• promieÍ,
• przechyka,
• dugoyÂ krzywej przejyciowej,
• dugoyÂ czÆyci koowej uku.
Celem niniejszego opracowania jest zastosowanie algorytmu genetycznego
przy modernizacji ukadów geometrycznych toru. Zakada siÆ, e efektem modernizacji bÆdzie stworzenie ukadu zapewniajcego zwiÆkszenie prÆdkoyci z Vobec do
Vproj. PrÆdkoyÂ projektowana powinna byÂ zgodna z typem linii kolejowej [27].
Projektowanie profilu prÆdkoyci na modernizowanych liniach wymaga
uwzglÆdnienia nastÆpujcych parametrów (zgodnie z [27]):
• prÆdkoyci maksymalnej pocigów pasaerskich i towarowych,
• prÆdkoyci minimalnej pocigów towarowych,
• profilu podunego linii,
• ograniczeÍ terenowych - moliwoyci przesuniÆcia osi toru,
• lokalizacji miejsc zatrzymania.
Przy modernizacji ukadu geometrycznego naley równie uwzglÆdniÂ aspekty
ekonomiczne. Na zwiÆkszenie kosztu modernizacji wpywaj odlegoyci uku istniejcego od projektowanego i powinny byÂ minimalizowane. Im mniejsze war-
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toyci przesuniÆÂ toru w terenie tym mniejsza iloyÂ robót ziemnych i zwizanych
z nimi kosztów. Minimalizacja tych odlegoyci wpywa korzystnie na aspekty zwizane z granicami wasnoyci gruntów i koniecznoyci wpasowania siÆ ukadu w istniejc infrastrukturÆ: supy, obiekty inynieryjne, itp. [3].

4. Opis ukadu geometrycznego, budowa osobnika
W celu wykonania zadania optymalizacyjnego naley opieraÂ siÆ na pewnych
zaoeniach. WstÆpnie przyjÆto, e rozpatrywany ukad geometryczny (przedstawiony na rysunku 4) opisany jest jednoznacznie poprzez nastÆpujce parametry:
x R - obecny promieÍ uku,
x L1,L2 - obecne dugoyci krzywych przejyciowych,
x D - obecny kt zwrotu,
x h - przechyka.
Optymalizujc nowo projektowany uk koowy z przylegymi krzywymi przejyciowymi, szukamy nastÆpujcych parametrów:
x Rm -nowego promienia uku,
x Lm1,Lm2- nowych dugoyci krzywych przejyciowych,
x hm - nowej przechyki.
Wartoyci te powinny zapewniÂ spenienie warunku V Vproj przy minimalnych
kosztach modernizacji.

Rys. 4. Schemat ukadu geometrycznego

5. Kodowanie osobnika do AG
Przy budowie osobnika naley przyjÂ pewne ograniczenia. Zakada siÆ minimalne i maksymalne wartoyci promienia, dugoyci krzywej przejyciowej. Przechyka zgodnie z [28] powinna mieyciÂ siÆ w zakresie [0,20;,25;30;...;135;140;145;150]
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Kodujc osobnika w pierwszej kolejnoyci przyjmujemy minimaln dugoyÂ
krzywej (np. 40 m). Gen odpowiadajcy za dugoyÂ krzywej przejyciowej jest
przyrostem w stosunku do wartoyci minimalnej. Kodowanie dugoyci krzywej jest
okreylone zalenoyci (3):

(3)
gdzie: 5 oznacza przyrost dugoyci o 5 m.
Podobnie postÆpuje siÆ z wartoyci promienia, jako wartoyÂ minimaln przyjmuje siÆ 500 m (4):

(4)
gdzie: 50 oznacza przyrost dugoyci o 50 m.
Przechyka jest opisana przez konkretn liczbÆ od 0-27 (np. 0 odpowiada wartoyci 0, 1 odpowiada wartoyci 20, 2 odpowiada wartoyci 25 itd.). PrzechykÆ zakodowan mona przedstawiÂ zalenoyciami.

(5)
Przykadowy osobnik wstÆpnie zakodowany bÆdzie wyglda nastÆpujco:
Tab. 1. PostaÂ jawnie zakodowanego osobnika
Rm

Lm1

Lm2

hm

100

5

10

25

Po rozkodowaniu osobnik bÆdzie posiada nastÆpujce cechy:
- promieÍ uku Rm = 500+50x100 = 5500 m,
- dugoyÂ pierwszej krzywej przejyciowej L1 = 40+5x5 =65 m,
- dugoyÂ drugiej krzywej przejyciowej L2 = 40+10x5 = 90 m,
- przechyka hm = 20+25x5 = 140 mm
W AG osobniki kodowane s binarnie, w zwizku z tym opisywany przykadowo osobnik jest zapisywany w kodzie zero jedynkowym. Gen odpowiadajcy za
promieÍ uku zakodowany w systemie dziesiÆtnym ma wartoyÂ 100. Zamiana na
system binarny przedstawia siÆ nastÆpujco:
100 : 2 = 50,
reszty 0
50 : 2 = 25,
reszty 0
25 : 2 = 12,
reszty 1
12 : 2 = 6,
reszty 0
6 : 2 = 3,
reszty 0
3 : 2 = 1,
reszty 1
1 : 2 = 0,
reszty 1
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Zatem 100 w systemie dziesiÆtnym jest równe 1100100 w systemie binarnym.
Analogicznie postÆpuje siÆ w przypadku pozostaych genów. PostaÂ chromosomu
prezentuje tabela 2.
Tab. 2. PostaÂ chromosomu zakodowanego binarnie
100
1100100

5
101

10
1010

25
11001

6. Przykad zastosowania
Dany jest ukad geometryczny w postaci uku koowego z symetrycznymi
krzywymi przejyciowymi. Naley za pomoc programu MUGO wyznaczyÂ rozwizania dopuszczalne, tj. speniajce warunki ograniczajce w zakresie przesuniÆcia w stosunku do istniejcego ukadu. Przykadowe rozwizania zamieszczono
w tabeli 3.
Tab. 3. Przykadowe rozwizania
Nr
1
2
3
4
5
.....

R [m]
950
1450
1500
1800
1900
....

L [m]
100
150
150
160
170
....

h [m]
90
105
100
100
95
....

Max y [m]
1,925
2,067
2,942
3,389
....

V [km/h]
110
140
150
160
170
....

Kolejnym krokiem w omawianej metodzie jest zakodowanie osobników wedug zaoeÍ przedstawionych w punkcie 5. Wynik kodowania przedstawiono
w tabeli 4:
Tab. 4. Zakodowane rozwizania
Nr
1
2
3
4
5
.....

Rm
1001
10011
10100
11010
11100
...........

Lm1
1100
10110
10110
11000
11010
...............

Lm2
1100
10110
10110
11000
11010
..............

hm
1111
10010
10001
10001
10000
.........

Tak zakodowane osobniki mog byÂ poddane ocenie za pomoc funkcji celu FF
(fitness function). Przykadem takiej funkcji moe byÂ równanie, które obrazuje
wzajemn relacjÆ pomiÆdzy przesuniÆciami toru a prÆdkoyci, któr dany ukad
geometryczny determinuje jako dopuszczaln (6). Wyniki uzyskane dla rozpatrywanego przypadku przedstawiono w tablicy 5.
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(6)
gdzie:
wprzes waga dotyczca przesuniÆcia (w przykadzie przyjÆto wprzes=1),
wpred - waga dotyczca prÆdkoyci (w przykadzie przyjÆto wprÆdk=1),
Vkr - prÆdkoyÂ moliwa do osigniÆcia dla danego ukadu geometrycznego,
yistn-yproj - maksymalne odlegoyci pomiÆdzy ukadem istniejcym i projektowanym.
Tab. 5. Wartoyci FF dla przykadowych rozwizaÍ
Nr
1
2
3
4
5
.....

FF
-0,0000826446281
-0,0000580148558
-0,0000552503587
-0,0000782217369
-0,0001558342092
....

NastÆpnym etapem jest selekcja. PrawdopodobieÍstwo selekcji osobnika (dla
przykadowych 5 osobników) opisane równaniem (1) podano w tabeli 6.
Tab. 6. Wartoyci prawdopodobieÍstwa selekcji osobnika:
Nr
1
2
3
4
5

pi
0,192212102
0,134929004
0,12849943
0,18192549
0,362433973

Po dokonaniu selekcji naley osobniki poddaÂ mutacji i krzyowaniu (opis
w podpunkcie 2.4). W ten sposób tworzy siÆ nastÆpne pokolenie, które podlega
ocenie, selekcji, mutacji i krzyowaniu. Po przeprowadzeniu ustalonej iloyci cykli
algorytmu otrzymuje siÆ najlepszego osobnika, który stanowi najlepsze dotychczasowe rozwizanie. Aktualnie trwaj prace nad tworzeniem narzÆdzia, które bÆdzie
wykorzystywao algorytmy genetyczne przy modernizacji ukadów geometrycznych toru.

7. Podsumowanie
W pracy scharakteryzowano algorytmy genetyczne, które dziÆki swojej uniwersalnoyci s czÆsto wykorzystywane do optymalizacji zagadnieÍ inynieryjnych.
Przedstawiono propozycjÆ wykorzystania AG przy modernizacji ukadów geometrycznych toru. Zaproponowano sposób kodowania uku koowego z symetrycznymi krzywymi przejyciowymi.
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Streszczenie. Aktualnie wyznaczanie pozycji w oparciu o nawigacjÆ satelitarn jest moliwe dziÆki amerykaÍskiemu systemowi NAVSTAR GPS, który moe byÂ wspomagany rosyjskim
systemem GLONASS. W budowie s kolejne dwa systemy o zasiÆgu globalnym. Funkcjonuj oraz
s tworzone rozmaite regionalne systemy nawigacji satelitarnej oraz naziemne systemy wspomagajce. W pracy poddano analizie istotnoyÂ wsparcia sygnaami satelitów systemu GLONASS
w geodezyjnym wyznaczaniu wspórzÆdnych punktów w czasie rzeczywistym. Opracowanie oparto
na wynikach pomiarów wykonanych na dwukilometrowym odcinku torów. Z punktu widzenia pomiarów satelitarnych w czasie rzeczywistym (RTK GPS, RTK GNSS, RTN) warunki realizacji
pomiarów byy niekorzystne ze wzglÆdu na przesoniÆcia horyzontu wynikajce z topografii terenu
i przede wszystkim ssiadujcych z mierzon lini kolejow szpalerów drzew. W bardzo krótkich,
kilkusekundowych pomiarach w czasie rzeczywistym aspekt wsparcia wyznaczania pozycji punktów sygnaami satelitów systemu GLONASS powinien byÂ najbardziej widoczny, jeyli wystÆpuje.
Sowa kluczowe: systemy nawigacji satelitarnej, NAVSTAR GPS, GLONASS, pomiary
satelitarne, pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym, sieciowe pomiary kinematyczne w czasie
rzeczywistym

1. Wprowadzenie
Pierwszym globalnym systemem nawigacji satelitarnej udostÆpnionym zastosowaniom cywilnym od 1993r. by amerykaÍski system NAVSTAR GPS, którego
system kosmiczny planowany na 24 satelity skada siÆ aktualnie z 31 satelitów.
Drugim chronologicznie systemem nawigacyjnym o zasiÆgu globalnym by rosyjski GLONASS, który zosta udostÆpniony uytkownikom cywilnym w 1999 r. Po
kryzysie finansowym Rosji, system od 2011 roku dysponuje ponad 20 satelitami,
których sygnay mona wykorzystaÂ w nawigacji, przy w sumie 31 satelitach na
orbitach. Produkowane dwuczÆstotliwoyciowe geodezyjne odbiorniki satelitarne
s przystosowane do odbioru sygnaów radiowych z obydwu tych systemów.
Aktualnie trwaj prace nad budow dwóch kolejnych systemów o zasiÆgu
globalnym: chiÍskim systemem COMPASS oraz europejskim Galileo. W ofercie
producentów pojawiaj siÆ odbiorniki, które potrafi yledziÂ sygnay take tych
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systemów globalnych, jak równie systemów regionalnych. Nie mniej systemem
podstawowym w nawigacji satelitarnej jest nadal system NAVSTAR GPS.
Na cznym wykorzystaniu rónych systemów nawigacji satelitarnej o zasiÆgu
globalnym i regionalnym do wyznaczania pozycji opiera siÆ projekt Komisji Europejskiej, ESA i organizacji Eurocontrol o akronimie GNSS (Global Navigation Satellite System). W projekcie okreylono jako podstawowe systemy NAVSTAR GPS
oraz GLONASS. Wsparciem dla tych systemów maj byÂ systemy typu ABAS
(Aicraft Based Augmentation System), SBAS (Satellite Based Augmentation System) oraz GBAS (Ground Based Augmentation System). Stosowanie akronimu
GNSS w poczeniu z pomiarami satelitarnymi jest aktualnie powszechne, ale
czÆsto nieuzasadnione. W przypadku wykorzystania do obliczenia pozycji sygnaów tylko systemu NAVSTAR GPS mamy do czynienia z pomiarami GPS. Jeyli
odbiornik satelitarny obliczenia wykona dla sygnaów z min. dwóch systemów
nawigacji satelitarnej, wówczas s to pomiary GNSS, gdy taka jest istota tego
projektu [2]. Korzystajc z systemu ASG-EUPOS na wiÆkszoyci obszaru kraju
wykonywane s wiÆc aktualnie pomiary GPS.
Wyznaczanie wspórzÆdnych punktów osnów podstawowych na obszarach kolejowych realizowane jest z wykorzystaniem statycznych pomiarów satelitarnych.
W innych pomiarach stosowane s take pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym RTK (Real Time Kinematic) oraz ich sieciowa odmiana RTN (Real Time
Network).
Linie kolejowe nierzadko przebiegaj przez obszary zalesione. CzÆsto te wzdu
linii kolejowych rosn szpalery drzew, a w bliskim ssiedztwie znajduj siÆ budynki
i zadaszenia peronów. S to istotne przeszkody w pomiarach satelitarnych, gdy
przesaniaj horyzont wokó punktów oraz powoduj zakócenia sygnaów satelitarnych.
Analizie poddano moliwoyÂ poprawy dokadnoyci i moliwoyci wyznaczania
pozycji punktów z wykorzystaniem systemu GLONASS w niekorzystnych dla
pomiarów satelitarnych warunkach na obszarach kolejowych. Z technik satelitarnych wybrano do opracowania pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym
RTK GPS, RTK GNSS oraz RTN, gdy s najbardziej wraliwe na warunki realizacji pomiaru.
Wsparcie pozycjonowania kolejnym systemem nawigacji satelitarnej mona
rozpatrywaÂ w aspektach umoliwienia wyznaczenia pozycji punktu oraz zwiÆkszania dokadnoyci jej wyznaczenia. Analiza istotnoyci wsparcia wyznaczania pozycji punktów sygnaami systemu GLONASS wynika z faktu, e jest to system,
którego sygnay radiowe s powszechnie odbierane przez geodezyjne odbiorniki
satelitarne. Ponadto wnioski z analiz byÂ moe bÆd mogy zostaÂ rozszerzone na
pojawiajce siÆ kolejne systemy nawigacji satelitarnej. Rodzaj technik i technologii
pomiarowych oraz warunki pomiarów dobrano tak, aby pozytywny wpyw sygnaów systemu GLONASS móg uwidoczniÂ siÆ najwyra|niej.
Analizowano wyniki dwóch pomiarów tego samego odcinka w Somnikach,
przy czym tylko w drugim pomiarze odbiorniki satelitarne odbieray sygnay z sys-
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temu GLONASS. Wyniki z pierwszego pomiaru byy pomocne w analizie relacji
miÆdzy pomiarami RTK GPS oraz RTN.

2. Systemy nawigacji satelitarnej
Literatura przedmiotu opisuje systemy nawigacji satelitarnej jako tworzone
z trzech segmentów: kosmicznego, kontroli i uytkowników. Z punktu widzenia
zakresu analiz istotne s wybrane aspekty budowy segmentu kosmicznego, który
tworz satelity nawigacyjne. Aby system móg funkcjonowaÂ jako globalny, musi
zostaÂ odpowiednio zaprojektowany.
Rodzaj orbity, na któr wynoszony jest satelita nawigacyjny zaley m.in. od
obszaru nawigacji danego systemu satelitarnego. Satelity nawigacyjne umieszczane s na orbitach MEO (Medium Earth Orbit), których promienie mog wynosiÂ
od formalnie 2000 km (praktycznie od 6000 km w przypadku satelitów LAGEOS-1,2) do 35786 km (rys. 1) [4]. Satelity nawigacyjne systemów globalnych
GPS umieszczane s na orbitach MEO o promieniach rzÆdu 20000 km. Satelity
systemów regionalnych typu SBAS (np. EGNOS, WAAS) wynoszone s na orbity
geostacjonarne o promieniu równym górnej granicy dla orbit MEO. S one odmian orbit geosynchronicznych. Orbitami geosynchronicznymi s te orbity HEO
(Higly Elliptical Orbit), które zastosowano np. w indyjskim systemie IRNSS. Satelita umieszczony na orbicie HEO krc po orbicie koowej, dla obserwatora na
Ziemi porusza siÆ po trajektorii przypominajcej ósemkÆ, zachowujc sta dugoyÂ
geograficzn (rys. 2). W chiÍskim systemie BeiDou-2 (COMPASS) zaprojektowano zarówno 5 satelitów geostacjonarnych jak i 27 satelitów MEO oraz 3 satelity
IGSO (Inclined Geostationary Orbit) o nachyleniu 550 do równika. Oznaczenie
nachylenia orbity w nazwie wynika z faktu, e orbity geostacjonarne pooone s
w paszczy|nie równika.
Pokrycie zasiÆgiem systemu nawigacyjnego caego globu uzyskuje siÆ poprzez
odpowiedni dobór liczby orbit (podstaw s orbity typu MEO), ich rozmieszczenia
i nachylenia do równika, promienia oraz liczby satelitów. Przez zasiÆg globalnego
systemu nawigacji satelitarnej naley rozumieÂ obszar, na którym odbiornik satelitarny moe odebraÂ sygnay z liczby satelitów systemu umoliwiajcej wyznaczanie pozycji.
Na rys. 1 przedstawiono konstelacjÆ 24 satelitów jednego systemu nawigacji
globalnej. Wg NORAD aktualnie w przestrzeni kosmicznej znajduje siÆ cznie
13381 satelitów o rónym przeznaczeniu.
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Rys. 1. Rodzaje orbit sztucznych satelitów Ziemi oraz konstelacja satelitów systemu NAVSTAR GPS
na orbitach MEO ~20 200 km nad Ziemi

Do przedstawienia trajektorii satelitów nawigacyjnych na rys. 2 wybrano satelity systemu COMPASS ze wzglÆdu niespotykane zrónicowanie orbit w ramach
jednego systemu.

Rys. 2. Trajektorie satelitów systemu nawigacyjnego COMPASS

Segment kosmiczny systemu NAVSTAR GPS, projektowany na 24 satelity,
tworzy aktualnie od 31 do 32 satelitów nawigacyjnych o statusie operacyjnym
rozmieszczonych na 6 planach orbitalnych. W przypadku odkrytego horyzontu
wokó anteny satelitarnej uytkownika konstelacja systemu NAVSTAR umoliwia
oczywiycie wyznaczanie pozycji punktów bez koniecznoyci korzystania z sygnaów
innych systemów nawigacji satelitarnej. W przypadku znacznych przesoniÆÂ horyzontu mog pojawiÂ siÆ problemy z uzyskaniem rozwizania. BÆd one mogy
byÂ wynikiem zbyt maej liczby satelitów lub zakóceÍ sygnaów satelitarnych.
Wówczas dodatkowe sygnay mog umoliwiÂ wyznaczanie pozycji lub to uatwiÂ.
W stosunku do systemu amerykaÍskiego system GLONASS ma tylko trzy orbity, ale ich nachylenie do równika jest wiÆksze i system moe byÂ autonomicznie
wykorzystany do wyznaczenia pozycji na caej Ziemi. System GLONASS w przecigu ostatnich lat znacznie poprawi kondycjÆ segmentu kosmicznego i aktu-
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alnie w jego skad wchodzi 31 satelitów, w tym statusem satelity operacyjnego
oznaczone s zazwyczaj 22 - 24 satelity [7]. Dobr kondycjÆ systemu GLONASS
ilustruje rys. 3. Przedstawione na nim wartoyci wspóczynnika PDOP (opis wspóczynników DOP w pkt. 3) na zdecydowanej wiÆkszoyci powierzchni Ziemi nie
przekraczaj wartoyci 3.
Jednak nadal podstawowym systemem nawigacji satelitarnej na ywiecie jest
amerykaÍski system NAVSTAR GPS. Dla tematyki pracy jest to istotne stwierdzenie, gdy pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym wymagaj zinicjalizowania odbiornika ruchomego przed rozpoczÆciem pomiarów. Aktualnie wiÆkszoyÂ
odbiorników wymaga, aby proces inicjalizacji by przeprowadzony w oparciu o sygnay min. 5 satelitów systemu NAVSTAR GPS. Z tego faktu wynika, e rozpoczÆcie pomiarów wymaga takiej liczby satelitów, która umoliwia wyznaczenie
pozycji bez korzystania z systemu GLONASS. System GLONASS praktycznie nie
jest systemem, którego satelity warunkuj zinicjalizowanie odbiornika satelitarnego.

Rys. 3. WartoyÂ wspóczynnika PDOP systemu GLONASS na powierzchni Ziemi

3. Wspóczynniki DOP
Podstawowymi parametrami obliczanymi na bieco przez odbiornik satelitarny, które s wyywietlane na ekranie kontrolera w trakcie pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym s: wspóczynnik DOP (Dilution of Precision)
charakteryzujcy precyzjÆ absolutnej pozycji anteny satelitarnej oraz parametr
charakteryzujcy dokadnoyÂ wzglÆdnej pozycji anteny satelitarnej, róny u po-
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szczególnych producentów (odchylenie standardowe, bd yredni kwadratowy,
wspóczynnik Coordinate Quality).
W aspekcie tematyki opracowania interesujce s wspóczynniki DOP, gdy
ich wartoyci wyliczane s wycznie na podstawie liczby i pooenia satelitów,
których sygna jest wykorzystywany przez odbiornik satelitarny do wyznaczania
pozycji w danym momencie czasu. Z drugiej strony wspóczynniki DOP nie s
zbyt miarodajne dla pomiarów wzglÆdnych, gdy s obliczane wycznie na podstawie pseudoodlegoyci, podczas gdy podstaw pomiarów wzglÆdnych s precyzyjne obserwacje fazy. Jest to jednake podstawowy parametr ujmowany w rónych dokumentach okreylajcych warunki wykonywania wzglÆdnych pomiarów
satelitarnych.
Wsparcie systemu GLONASS w wyznaczaniu pozycji powinno uwidoczniÂ siÆ
w lepszej konstelacji satelitów w momencie pomiaru, czego wyrazem mierzalnym
powinny byÂ nisze wartoyci wspóczynników DOP.
Przedstawiajc wzór na pseudoodlegoyÂ:w funkcji wspórzÆdnych anteny satelitarnej uytkownika (x, y, z) i wspórzÆdnych satelitów (xk, yk, zk) otrzymamy
równania w postaci:

(1)
Po linearyzacji otrzymamy macierz równaÍ obserwacyjnych w postaci:

(2)
Po transformacji z ukadu geocentrycznego do ukadu horyzontalnego wartoyci wspóczynników DOP s funkcjami elementów przektnej macierzy obliczanej
z zalenoyci:
(3)
Wartoyci wspóczynników DOP wyraaj zalenoyci:

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Rysunek 4 przedstawia niekorzystne i korzystne rozmieszczanie satelitów
w sensie niskiej wartoyci wspóczynników DOP. Oznaczono na nim bd pomiaru
poszczególnych pseudoodlegoyci Vr.
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W najprostszym i optymalnym przypadku 4 satelity s rozmieszczone w ten
sposób, e jeden znajduje siÆ w zenicie miejsca pomiaru, a 3 pozostae znajduj
siÆ co 1200 w paszczy|nie horyzontu W takim przypadku wartoyci wspóczynników DOP s najnisze i wynosz odpowiednio: GDOP = 1.73, PDOP = 1.63,
HDOP = VDOP = 1.15, TDOP = 0.58 [6].
Zalecenia techniczne opracowane przez GUGiK wymieniaj dopuszczaln
wartoyÂ wspóczynnika PDOP dla rónego typu pomiarów satelitarnych. Dla pomiarów statycznych okreylono wartoyÂ wspóczynnika PDOP d 6 przy minimalnie 4 satelitach. W pomiarach kinematycznych w czasie rzeczywistym wartoyÂ
wspóczynnika PDOP uzaleniono od rodzaju mierzonych punktów. Dla punktów
m.in. osnowy pomiarowej sytuacyjnej i wysokoyciowej wartoyÂ PDOP powinna
byÂ mniejsza od 3, a dla szczegóów I grupy dokadnoyciowej PDOP powinien
byÂ d 4 [1].

Rys. 4. Ilustracja niekorzystnego (A) i korzystnego (B) rozmieszczenia satelitów

4. Charakterystyka obiektu i wykonanych pomiarów
Pomiary testowe, których wyniki s przedmiotem analizy, wykonano na dwukilometrowym odcinku linii kolejowej w rejonie Somnik. Na prawie caej dugoyci odcinka testowego od strony zachodniej i poudniowo-zachodniej wystÆpowa
szpaler wysokich drzew. W rejonie punktów osnowy nr 113, 114 drzewa rosy
w bezpoyrednim ssiedztwie linii kolejowej z obydwu stron. KoÍcówka mierzonego odcinka przebiegaa w gÆbokim wykopie, który koÍczy siÆ w okolicach
punktu 117.
WspórzÆdne punktów osnowy odcinka testowego wyznaczono w ramach sesji statycznych GPS/GNSS w nawizaniu do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS zlokalizowanych w Krakowie (stacja KRAW) i w Proszowicach (stacja
PROS). Sesje pomiarowe na punktach trway od 1h 18min do 9h 27min. Pomiar
wykonano 7 odbiornikami firmy Leica Systemów 300, 500 oraz 1200. Punkty
osnowy wykorzystano jako stanowiska dla precyzyjnego tachymetru TCA2003,
którym wyznaczano wspórzÆdne punktów testowych, oznaczonych na szynie
w interwale 10 m i numerowanych zgodnie z kilometraem (289850 - 291860).
Równoczeynie z pomiarami tachymetrycznymi prowadzono pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym.
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Rys. 5. Odcinek testowy w Somnikach z oznaczonymi punktami osnowy geodezyjnej

W Somnikach wykonano dwa pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym.
W pierwszym pomiarze pomiary RTK GPS i RTN wykonywano z wykorzystaniem anten choke ring AT503 o specjalnej konstrukcji ograniczajcej wpyw sygnaów odbitych na wyznaczan pozycjÆ punktu. Pomiary wykonywano wg nastÆpujcej sekwencji:
- min. dwukrotne wyznaczenie wspórzÆdnych punktu z pomiaru RTN
w nawizaniu do systemu ASG-EUPOS z wykorzystaniem systemu NAVSTAR GPS,
- min. dwukrotne wyznaczenie wspórzÆdnych punktu z pomiaru RTK GPS
w nawizaniu do wasnej stacji referencyjnej z wykorzystaniem systemu
NAVSTAR GPS,
- równoczesny pomiar precyzyjnym tachymetrem TCA2003.
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W drugim pomiarze wykorzystano anteny AX1202GG, zarówno na stacji referencyjnej, jak i dla odbiornika ruchomego, dziÆki czemu moliwa bya sekwencja
pomiarowa:
- min. dwukrotne wyznaczenie wspórzÆdnych punktu z pomiaru RTN
w nawizaniu do systemu ASG-EUPOS z wykorzystaniem systemu NAVSTAR GPS,
- min. dwukrotne wyznaczenie wspórzÆdnych punktu z pomiaru RTK GPS
w nawizaniu do wasnej stacji referencyjnej z wykorzystaniem systemu
NAVSTAR GPS,
- min. dwukrotne wyznaczenie wspórzÆdnych punktu z pomiaru RTK GNSS
w nawizaniu do wasnej stacji referencyjnej z wykorzystaniem systemu
NAVSTAR GPS oraz systemu GLONASS,
- równoczesny pomiar precyzyjnym tachymetrem TCA2003.
Stacja referencyjna zlokalizowana bya w okolicy yrodka odcinka testowego,
w tym samym punkcie dla obydwu kampanii pomiarowych. W przypadku pomiarów RTN korzystano z rozwizania opartego na wirtualnej stacji referencyjnej
VRS, dla której obserwacje generowao oprogramowanie systemu ASG-EUPOS.
W obydwu pomiarach do wyznaczania pozycji wykorzystywano sygnay radiowe z satelitów znajdujcych siÆ powyej 150 nad horyzontem anten. Pomiar nad
kadym punktem trwa 7 jednosekundowych epok.

5. Analiza dokadnoyci wyników pomiarów
Podstaw analizy byy wspórzÆdne referencyjne punktów odcinka testowego
w Somnikach wyznaczone z obserwacji wykonanych precyzyjnym pósekundowym tachymetrem TCA2003 oraz niwelatorem DNA03. Analizowane byy rónice wspórzÆdnych punktów obliczone z pomiarów naziemnych i satelitarnych
pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym RTK GPS (system NAVSTAR),
RTK GNSS (systemy NAVSTAR i GLONASS) oraz RTN (system typu GBAS:
ASG-EUPOS). W trakcie pierwszego z dwóch pomiarów w Somnikach, z racji
uycia anteny choke ring AT503, przeanalizowanie istotnoyci wsparcia pozycjonowania sygnaami systemu GLONASS byo niemoliwe. Wyniki te byy jednak pomocne w przeprowadzonych analizach, gdy moliwa bya lepsza ocena wyników
pomiarów wykonanych w odniesieniu tylko do systemu NAVSTAR GPS (dwie
niezalene próbki).
Czynnikiem istotnym dla wyników analizy moe byÂ wykorzystany w pomiarach sprzÆt, gdy pomiary przeprowadzane byy w ssiedztwie szpaleru drzew
oraz w wykopie. Pomiary realizowane byy odbiornikami firmy Leica GX1230GG
z wykorzystaniem anten: w pierwszym pomiarze choke ring AT503, w drugim pomiarze AX1202GG. Firma Leica stosuje w swoich odbiornikach technologiÆ Clear
Track do ograniczania wpywu sygnaów odbitych na wyznaczane pozycje punktów oraz do wyznaczanie pozycji w przypadku sygnaów zakócanych i sabszych.
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Inni producenci równie maj i stosuj swoje rozwizania sprzÆtowo-programowe
w celu poprawiania jakoyci wyników otrzymywanych przez odbiornik satelitarny.
W tabeli 1 zestawiono wybrane, podstawowe statystyki [5] prób pomiarowych
dla poszczególnych wspórzÆdnych z uwzglÆdnieniem sposobu wyznaczenia pozycji. Przedstawiaj one m.in. zakres rozrzutu rónic wspórzÆdnych oraz miarÆ tego
rozrzutu okreylon przez odchylenie standardowe, które dla wszystkich pomiarów
zawiera siÆ w przedziale 0,8 – 1,5 cm dla wspórzÆdnych sytuacyjnych oraz w przedziale 1,2 – 1,8 dla wysokoyci. Oznacza to, e rozrzut wartoyci rónic wysokoyci
jest przeciÆtnie wiÆkszy ni w przypadku wspórzÆdnych sytuacyjnych.
Tabela 1. Zestawienie wybranych statystyk pomiarów w [mm], V - wspóczynnik zmiennoyci
Pomiar

1

Metoda

RTN

2
RTK GPS

RTN

RTK GPS

RTK GNSS

statystyka

ǻY

ǻX

ǻH

ǻY

ǻX

ǻH

ǻY

ǻX

ǻH

ǻY

ǻX

ǻH

ǻY

ǻX

ǻH

Min.

-33

-92

-50

-35

-44

-48

-40

-45

-57

-45

-56

-70

-49

-52

-57

Max.

20

21

49

13

2

76

43

35

59

50

12

28

46

12

36

RozstĊp

53

113

99

48

46

124

83

80

116

95

67

98

95

64

93

ĝrednia

-12

-12

-11

-13

-17

-4

-11

-4

13

-13

-13

5

-13

-14

5

Mediana

-13

-10

-11

-13

-17

-5

-10

-5

12

-13

-13

6

-14

-13

6

Od.St.

10

15

15

9

8

12

11

11

18

11

9

13

11

9

13

|V|

83

125

136

69

47

300

100

275

138

85

69

260

85

64

260

SkoĞnoĞü 0.49 -1.73 0.56
Kurtoza

0.17

0.16 -0.53 1.34 -0.24 -0.00 -0.21 1.20 -0.80 -1.87 0.99 -0.78 -1.48

6.80 1.30 -0.32

0.75

8.9

0.67

1.54

0.68 8.35

2.90

6.63 7.34

2.32

4.51

WartoyÂ yredniej arytmetycznej rónic wspórzÆdnych w kadym analizowanym przypadku praktycznie pokrywa siÆ z median, czyli yrednia dobrze opisuje
analizowane dane. Jako miarÆ asymetrii rozkadu rónic danej wspórzÆdnej zestawiono w tabeli skoynoyÂ. Najbliszy symetrii jest rozkad rónic wspórzÆdnych
w pomiarze drugim w przypadku danych z ASG-EUPOS. W przypadku pomiaru
drugiego widaÂ korelacje asymetrii rozkadów rónic odpowiednich wspórzÆdnych
dla pomiarów RTK GPS i RTK GNSS. Natomiast pierwszy pomiar RTK GPS nie
jest w tym aspekcie skorelowany z pomiarami przeprowadzonymi w drugim terminie. kwiadczy to o pewnej zalenoyci wyników od warunków atmosferycznych
zwizanych z dniem pomiaru oraz braku istotnych rónic w asymetrii rozkadów
miÆdzy pomiarami RTK GPS i RTK GNSS. Miar koncentracji wyników jest
kurtoza. Tylko w jednym z analizowanych przypadków wartoyÂ kurtozy nie jest
dodatnia, a dla wiÆkszoyci z nich jej wartoyÂ ywiadczy o duej koncentracji rónic
wspórzÆdnych wokó wartoyci yredniej dla danej wspórzÆdnej, czyli wystÆpuj relatywnie niezbyt liczne, ale w zestawieniu z wartoyciami ekstremalnymi, wyra|nie
odstajce obserwacje. Na podstawie wartoyci wspóczynnika zmiennoyci mona
stwierdziÂ, e dla osiganych wyników istotna bya technika pomiarowa. Przyjmu-
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je siÆ, e w zakresie 10% wartoyci wspóczynnika zmiennoyci nie ma istotnych rónic w zrónicowaniu cechy dwóch populacji. W analizowanych danych wystÆpuje
istotne zrónicowanie wyników miÆdzy pomiarami RTN i RTK. Widoczniejsze
jest to w drugim dniu pomiarów, w którym pomiary RTK GPS i RTK GNSS maja
prawie identyczne zrónicowanie wyników, które jest wyra|nie odmienne ni dla
pomiarów RTN w tym dniu. Identyczne wnioski pyn z analizy porównawczej
histogramów.
Wyniki wskazuj, e w zastosowaniach geodezyjnych istotniejsza jest metoda
wyznaczania pozycji (RTK czy RTN), ni wczenie do rozwizania satelitów z systemu GLONASS.

6. Analiza dostÆpnoyci sygnau i wartoyci wspóczynników DOP
Na rysunku 6 przedstawiono trajektorie satelitów z drugiego dnia pomiarów
w Somnikach. Wynika z niego, e satelity systemu GLONASS mog dobrze uzupeniaÂ konstelacjÆ satelitów systemu NAVSTAR GPS jak równie, e sygnay
satelitów systemu amerykaÍskiego byy wystarczajce do realizacji pomiarów. Rysunek przedstawia jednake sytuacjÆ bez uwzglÆdnienia przesoniÆÂ horyzontu.
W trakcie analizy okreylono liczbÆ satelitów, z których sygna by odbierany
przez antenÆ GNSS ruchomego odbiornika satelitarnego w trakcie poszczególnych
pomiarów z liczb satelitów znajdujcych siÆ powyej minimalnej wysokoyci horyzontalnej w tych samych momentach czasu. Wyniki zestawiono w tabeli 2. Liczba
wszystkich wyznaczonych pozycji dotyczy pozycji ju uyrednionych z minimum 2
lub 3 kolejno po sobie wykonanych pomiarów danego punktu. Analizie poddano
wszystkie pomiary, take te, w których wózek pomiarowy by ustawiany ponownie
nad punktem po przeje|dzie pocigu. W pomiarze 2 wiÆksza liczba wyznaczonych
pozycji wynika z wczenia do testów systemu GLONASS. Wartoyci procentowe
wskazuj natomiast, e problemy z dostÆpnoyci sygnau wystÆpoway generalnie
proporcjonalnie do liczby wyznaczonych pozycji.

Rys. 6. Trajektorie satelitów w trakcie pomiaru odcinka w Somnikach: linia ciga - system NAVSTAR GPS, linia przerywana - system GLONASS
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Tabela 2. Zestawienie dostÆpnoyci sygnaów satelitarnych w trakcie pomiarów
Oznaczenie
Liczba pozycji
Sygnaá wszystkich satelitów
Brak sygnaáu 1 satelity
Brak sygnaáu >1 satelity

Pomiar 1
Liczba
%
420
100.0
304
72,4
95
22,6
21
5,0

Pomiar 2
Liczba
%
646
100,0
489
75,7
139
21,5
18
2,8

Oprócz momentów, w których odbiornik satelitarny nie móg odbieraÂ sygnaów z satelitów z powodu przesoniÆÂ horyzontu przez drzewa lub yciany wykopu,
wystÆpoway te okresy, w których odbiornik nie móg wyznaczyÂ pozycji z powodu zbyt maej liczby odbieranych sygnaów z satelitów lub z powodu zakóceÍ
sygnaów satelitarnych. Zestawienie przerw w pomiarach przedstawia tabela 3.
Procentowo udzia czasu przerw w cakowitym czasie pomiarów ujÆto w tabeli 4. W pierwszym pomiarze nie odbierano sygnaów z satelitów systemu
GLONASS. Istotny jest moment pomiaru i aktualna konstelacja satelitów
w miejscu pomiarów. Wpyw braku satelitów na moliwoyÂ przeprowadzenia
pomiarów wiÆkszy by w pierwszym pomiarze i wyniós yrednio 26%. Natomiast
w drugim przy odbiorze sygnaów z satelitów systemu GLONASS wyniós yrednio
19%. Mona wiÆc oszacowaÂ orientacyjnie istotnoyÂ skorzystania z systemu
GLONASS na 7%. Naley jednake podkreyliÂ, e wniosek nie jest uniwersalny
i dotyczy tylko wykonanego pomiaru ze wzglÆdu na zbyt ma reprezentatywnoyÂ
próbki zwizan z jednym obiektem pomiarów. Analizowano cztery dni pomiarowe, a rozbienoyci podane w tabeli 4 s wiÆksze, ni oszacowany wpyw skorzystania z systemu GLONASS.
Tabela 3. Zestawienie przerw w pomiarach
Punkt
289990
290320
290520
290720
290820
291090
291080
291300
291310
291340
291560

Pomiar i godzina
przerwy
1: 12:25:38
2: 13:13:57
1: 15:15:32
2: 17:07:30
1: 17:07:49
1: 18:39:36
2: 11:55:00
1: 10:28:14
2: 13:59:15
2: 15:56:20
1: 12:50:53
2: 17:31:42
1: 15:14:59

Czas trwania
przerwy
01:08:32
01:13:06
00:52:50
00:48:22
00:49:02
00:21:16
00:26:12
01:11:56
00:29:04
00:55:01
01:01:59
00:16:09
00:52:33

Przyczyna
Brak danych z ASG-EUPOS
Za maáo satelitów Brak danych z ASG-EUPOS
Za maáo satelitów
Za maáo satelitów
Za maáo satelitów
Brak danych z ASG-EUPOS
Brak danych z ASG-EUPOS
Za maáo satelitów
Brak danych z ASG-EUPOS
Za maáo satelitów, zakáócenia sygnaáu GPS
Za maáo satelitów, zakáócenia sygnaáu GPS
Za maáo satelitów, zakáócenia sygnaáu GPS
Za maáo satelitów
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Tabela 4. Udzia przerw w pomiarach do czasu pomiarów: A - brak danych z ASG-EUPOS, S - za mao
yledzonych satelitów
Pomiar 1
dzieĔ 1
dzieĔ 2
A+S
S
A+S
S
36%
19%
33%
33%

Pomiar 2
dzieĔ 1
dzieĔ 2
A+S
S
A+S
S
26%
26%
22%
12%

Okreylenie wpywu zakóceÍ cigoyci i poprawnoyci odbioru sygnaów satelitarnych i modemowych na dokadnoyÂ wyznaczenia pozycji punktów w warunkach terenowych jest bardzo trudne. W przypadku odcinka testowego Somniki
wystÆpoway szpalery drzew, który to rodzaj przeszkody dla sygnaów satelitarnych jest bardzo charakterystyczny dla obszarów kolejowych, ale i bardzo trudny
do analiz ze wzglÆdu na brak regularnoyci i w pewnym nieprzewidywalnym zakresie zmiennoyÂ pooenia w czasie ze wzglÆdu na wiatr.
Naley podkreyliÂ, e szpaler drzew wystÆpowa od poudniowego zachodu
w bezpoyrednim ssiedztwie toru lub w pewnej odlegoyci na niemal caej dugoyci
odcinka testowego Somniki. Z punktu widzenia pomiarów satelitarnych i wystÆpowania przeszkód terenowych, najtrudniejszy odcinek znajdowa siÆ w kilometrau 291200-291450 ze wzglÆdu na obustronne bezpoyrednie ssiedztwo wysokich
drzew. Z tego powodu w okolicy mostu na Szreniawie nastÆpoway w obydwu
kampaniach pomiarowych przerwy okoo godzinne ze wzglÆdu na zbyt ma liczbÆ
satelitów. Dodatkowo ich sygna by zakócany przez ssiednie drzewa powodujc utraty cigoyci yledzenia sygnau GPS na czÆstotliwoyci L2, a momentami na
obydwu czÆstotliwoyciach – byo to dla 5. czy 6. satelity, które to satelity byy
nieodzowne do wyznaczenia pozycji. Charakterystyczne jest wystpienie problemów z wyznaczaniem pozycji tych samych lub ssiednich punktów w obydwu
kampaniach pomiarowych.
Z kolei w tabeli 5 zestawiono odcinki, na których punkty miay wiÆksze wartoyci rónic wspórzÆdnych z pomiarów naziemnych i satelitarnych w czasie rzeczywistym. NajwiÆksze problemy wystpiy w trakcie pomiarów punktu 291370.
Pomiar powtarzany by czterokrotnie, a rónice w stosunku do pomiaru precyzyjnym tachymetrem dla wspórzÆdnej X wahay siÆ na poziomie 6 – 9 cm, przy pozycjonowaniu w odniesieniu do 8 satelitów. W trakcie drugiego pomiaru nie osignÆy nawet 2 cm przy pozycjonowaniu w odniesieniu do 7 satelitów. Teoretyczne
wzmocnienie rozwizania poprzez wczenie a 6 satelitów systemu GLONASS
w tym przypadku nie przynioso wyra|nej poprawy wspórzÆdnych sytuacyjnych,
natomiast rónica wysokoyci bya najwiÆksza i siÆgnÆa 45 mm, przy 33 mm dla
systemu NAVSTAR GPS i 18 mm przy korzystaniu z danych ASG-EUPOS w pomiarze RTN. W trakcie pomiarów tego punktu wspóczynnik GDOP wynosi
2,5 przy korzystaniu z sygnaów systemu NAVSTAR. Wczenie do rozwizania
satelitów systemu GLONASS spowodowao spadek wspóczynnika GDOP do 1,7.

346

UznaÍski A.

Tabela 5. Zestawienie odcinków z wiÆkszymi rónicami wspórzÆdnych punktów
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Początek
290220
290390
290320
290590
290610
290140
291230
291340
291840
191610

Koniec
290310
290550
290560
291130
290910
291170
291560
291650
291860
291640

WspóárzĊdna
X, Y
X, Y
H
X, Y
H
H
X, Y
H
X, Y
H

W analizie korelacji miÆdzy wartoyci wspóczynników DOP i liczb satelitów
widoczna jest zalenoyÂ ujemnie wysoka, przy czym nieznacznie, ale zawsze wysza
w przypadku pomiarów z wykorzystaniem systemu GLONASS. W zwizku z tym
mona stwierdziÂ, e w aspekcie poprawy geometrii przestrzennego wciÆcia wstecz
wykorzystanie satelitów systemu GLONASS nie przyniesie istotnych korzyyci.
Badanie korelacji miÆdzy dokadnoyci pomiaru satelitarnego a wspóczynnikami
DOP oraz liczb satelitów wykazao korelacjÆ nik, sporadycznie sab, o wartoyci
wspóczynnika r < 0.2.
Zakadajc, e korelacja nie ma charakteru liniowego, mona przeanalizowaÂ
zakres i czÆstoyÂ zmian wartoyci wspóczynników DOP przy pomiarach RTK GPS
i RTK GNSS wykonywanych bezpoyrednio po sobie, a wiÆc w warunkach atmosferycznych i zakóceÍ sygnaów moliwie najbardziej zblionych. Z analizy 201rónic par pomiarów wynika, e dla prawie 90% wyników zmiana wspóczynnika
DOP wynikajca z wiÆkszej liczby satelitów nie przekroczya 0,2 (tabela 6). Liczba
satelitów systemu GLONASS powodujca tak nieznaczne zmiany wartoyci wspóczynników DOP wynosia 4 - 8, przy 5 - 8 satelitach systemu NAVSTAR GPS.
Wspóczynnik GDOP przyjmowa wartoyci od 1,4 do 5,1. Istotne zwiÆkszenie
liczby satelitów, nawet o 50%, skutkowao nieznaczn popraw geometrii zadania
w sensie wspóczynników DOP.
Tabela 6. Zakres zmiany wartoyci wspóczynnika DOP i odpowiadajcy mu udzia procentowy wszystkich pomiarów
LiczebnoĞü
Przedziaá 'DOPRTK GPS-RTK GNSS

[%]

[-0.2, 0.2]

90

[-0,5, -0,2)  (0,2, 0,5]

6

[-1,0, -0,5)  (0,5, 1,0]

3

[-1,5, -1,0)  (1,0, 1,5]

1
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7. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonych analiz wyników pomiarów dwukilometrowego
odcinka testowego toru w Somnikach nie stwierdzono istotnego wsparcia przez
system GLONASS satelitarnych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywistym realizowanych w oparciu o sygnay satelitów systemu NAVSTAR GPS.
Analiza wyników pomiarów zostaa przeprowadzona tak, aby uzyskaÂ odpowied| na pytania, czy w bardziej wymagajcych warunkach pomiaru (przesoniÆcia
horyzontu wraz z powodowanymi przez nie zakóceniami sygnaów satelitarnych):
– korzystanie z systemu GLONASS umoliwia uzyskanie wyszych dokadnoyci wyznaczanych pozycji punktów?
– odbieranie sygnau z satelitów systemu GLONASS poprawia istotnie geometriÆ przestrzennego wciÆcia wstecz w sensie mierzalnym, czyli wspóczynników DOP?
Nie mona stwierdziÂ poprawy dokadnoyci wyznaczania wspórzÆdnych punktów przy korzystaniu z sygnaów satelitów systemu GLONASS. Niejednokrotnie
wyniki byy mniej dokadne, ni w przypadku korzystania tylko z systemu NAVSTAR GPS.
O ile generalnie równolege prace nad systemami NAVSTAR GPS i GLONASS
wynikay z rywalizacji militarnej dwóch paÍstw, o tyle europejski system Galileo
jest w zaoeniach systemem cywilnym. Jedn z podstawowych idei twórców systemu Galileo jest zwielokrotnienie liczby radio|róde dla nawigacji satelitarnej.
W aspekcie zastosowaÍ geodezyjnych poytek z tego tytuu moe siÆ okazaÂ niewielki. Wnioskowanie, e system GLONASS nie jest wsparciem dla pomiarów
satelitarnych nie jest uzasadnione, ale mona stwierdziÂ, e zdarz siÆ nierzadko
sytuacje, w których uytkownik tego wsparcia nie odczuje. Projekt GNSS przyniesie znaczce poytki dla nawigacji lotniczej. W geodezji naley je oceniÂ jako
raczej umiarkowane. Wpyw przesoniÆÂ horyzontu moe przejawiaÂ siÆ poprzez:
– ograniczenie liczby satelitów, z których sygna jest odbierany przez antenÆ
GPS odbiornika satelitarnego,
– zakócanie sygnaów satelitarnych,
– zakócanie sygnaów GSM (gównie |róda fal elektromagnetycznych, ale
równie brak zasiÆgu sieci GSM),
– zakócanie sygnaów modemów radiowych w sposób analogiczny jak dla
sygnaów GSM.
Z wypunktowaÍ wynika, e dodatkowy system nawigacji satelitarnej nie jest
w stanie skompensowaÂ problemów w trudniejszym dla pomiarów satelitarnych
terenie. W przypadku wiÆkszych przesoniÆÂ horyzontu wokó mierzonego punktu nastÆpowaa przerwa w pomiarze. Wynikaa ona ze zbyt maej lub minimalnej
liczby satelitów przy istotnie zakóconym ich sygnale. Ograniczenie dostÆpnoyci
sygnaów z satelitów bÆdzie zazwyczaj powodowao pogorszenie geometrii przestrzennego wciÆcia wstecz. Natomiast ten wpyw przeszkód terenowych na dokadnoyÂ pozycjonowania satelitarnego nie jest a tak istotny, jak wpyw zakóceÍ
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sygnaów satelitarnych oraz przerwy w cigoyci odbioru sygnau satelitarnego
przez antenÆ odbiornika satelitarnego.
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Streszczenie. Diagnostyka szyn kolejowych ma istotne znaczenie przy ocenie stanu technicznego nawierzchni kolejowej. Rosnca liczba wykrywanych wad kontaktowo – zmÆczeniowych
stawia przed diagnostami nowe wyzwania. W artykule scharakteryzowano wady 227 squat obserwowane na odcinku doywiadczalnym zlokalizowanym na linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew. Wskazano czynniki wpywajce na ich powstawanie i rozwój. Porównano wyniki
prowadzonych obserwacji (badaÍ wizualnych) z wynikami badaÍ defektoskopowych.
Sowa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, diagnostyka szyn kolejowych, trwaoyÂ eksploatacyjna szyn kolejowych, wady kontaktowo – zmÆczeniowe w szynach kolejowych

1. WstÆp
Wada 227 squat (pÆkniÆcie i miejscowe zagÆbienie powierzchni tocznej) jest
obecnie najczÆyciej wykrywan wad kontaktowo – zmÆczeniow na polskiej sieci
kolejowej. Zajmuje trzecie miejsce wyród wad, których rozwój prowadzi do pÆkania szyn kolejowych, ustÆpujc pierwszeÍstwa jedynie wadzie 421 pÆkniÆcie poprzeczne spoiny termitowej i wadzie 1321 pÆkniÆcie poziome na przejyciu szyjki
w gówkÆ. Wykazuje natomiast najwiÆksz dynamikÆ wzrostu liczby wywoanych
pÆkniÆÂ szyn [2]. Dotyczy to gównie szyn wbudowanych po 1991 roku, czyli po
zmianie i ulepszeniu technologii spawania termitowego, co spowodowao spadek
liczby wykrywanych wad 421 [7]. Potwierdzaj to prowadzone przez autorów od
pa|dziernika 2010 roku obserwacje (badania wizualne) odcinka doywiadczalnego
[8, 11]. Odcinek ten jest zlokalizowany w torze nr 1 i 2 w km 452,885 - 484,400
linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew (ma 31,5 km dugoyci). Jego po1 Wkáad procentowy poszczególnych autorów: Zariczny J. 50%, Grulkowski S. 50%
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cztek stanowi granica miÆdzy Zakadem Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Bydgoszczy i Gdyni, a koniec znajduje siÆ na stacji kolejowej Subkowy. CharakterystykÆ ograniczono do wad 227 squat wykrytych w torze nr 2 na szlaku SmÆtowo
– Morzeszczyn (km 458,773 – 465,948). W km 463,404 pooony jest przystanek
osobowy Majewo. Na omawianym szlaku obowizuje klasa nacisku D3, a pocigi
pasaerskie (równie autobusy szynowe) oraz towarowe mog rozwijaÂ prÆdkoyÂ
maksymaln odpowiednio 120 km/h i 100 km/h. Tabela 1 zawiera paszportyzacjÆ
toru nr 2. Jest to tor bezstykowy, szyny s surowe, zostay wyprodukowane przez
HutÆ Katowice (K). S przymocowane do podkadów kolejowych za pomoc przytwierdzeÍ typu K.
Tabela 1. Paszportyzacja toru nr 2
Km
początku

Km
koĔca

Typ

458,773

458,850

S60

458,850
462,300

462,300
465,948

S60
S60

Szyny
Rok
produkcji
1998
reproﬁlowane
1981
1981

Rok
wbudowania
1998
reproﬁlowane
1981
1981

Typ

Podkáady
Rok
Rok
produkcji wbudowania

DĊbowe

1998

1998

INBK – 7
DĊbowe

1981
1981

1981
1981

2. Wyniki badaÍ defektoskopowych odcinka doywiadczalnego [4]
Ostatnie badania defektoskopowe odcinka doywiadczalnego wykonane w sierpniu 2012 roku wykazay wystÆpowanie w torze nr 2 na szlaku SmÆtowo – Morzeszczyn 87 wad w szynach (rys. 1), co daje yrednio 12,4 wad/km, czyli 6,2 wad/
tok szynowy/km. Dziel siÆ one na szeyÂ typów:
a) 2221 shelling powierzchni tocznej,
b) 224 miejscowe wgniecenie powierzchni tocznej,
c) 2251 pojedyncze wybuksowanie,
d) 227 squat,
e) 411 pÆkniÆcie poprzeczne zgrzeiny,
f) 421 pÆkniecie poprzeczne spoiny termitowej.
NajwiÆcej zarejestrowano wad 227 squat – 56 sztuk (64,4% wszystkich
wad). Szczególn uwagÆ naley zwróciÂ równie na wady 224 (9 sztuk; 10,3%
wszystkich wad), które w pó|niejszej fazie rozwoju mog siÆ przeksztaciÂ w wady
227 squat. cznie stanowi one 74,7% wszystkich wad. Natomiast sumaryczny
udzia wad 411 i 421 nie przekracza 6,9%. S one rozmieszczone nierównomiernie
zarówno na dugoyci omawianego szlaku (rys. 2), jak i w obydwu tokach szynowych (rys. 3). NajwiÆcej z nich wystÆpuje w km 458,773 – 460,000; 461,001 –
462,000; 463,001 – 464,000 oraz 465,001 – 465,948.
DziesiÆÂ z 18 wad (55,6%) zarejestrowanych w km 458,773 – 460,000, znajduje siÆ w odlegoyci do 500 m przed semaforem wjazdowym na stacjÆ SmÆtowo,
a wiÆc w strefie czÆstych rozruchów i hamowaÍ taboru kolejowego, std te obecnoyÂ w tej lokalizacji wad 2251. Analogicznie 27 z 28 wad (96,4%) zarejestro-
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wanych w km 465,001 – 465,948, znajduje siÆ w odlegoyci do 400 m przed semaforem wjazdowym na stacjÆ Morzeszczyn (patrzc w kierunku niewayciwym),
a wiÆc w strefie czÆstych rozruchów taboru. W tym przypadku dominuje wada
227 squat (20 sztuk, 74,1% wad w tej lokalizacji). Natomiast na krzywej przejyciowej w km 461,228 – 461,408 wystÆpuje 6 wad 2251. Bezpoyrednio przed ni
(patrzc w kierunku wayciwym), na fragmencie uku o dugoyci 25 m wystÆpuj
kolejne 2 wady 2251. cznie stanowi one 50,0% wad (8 z 16) zarejestrowanych
w km 461,001 – 462,000.
Koniec uku i nastÆpujca po nim krzywa przejyciowa to strefa czÆstego zwiÆkszania i zmniejszania prÆdkoyci taboru. W ostatnim przypadku na uku wyrównawczym w odlegoyci 100 – 150 m przed przystankiem osobowym Majewo (strefa czÆstych hamowaÍ taboru) znajduje siÆ 8 wad 227 squat i 1 wada 224. cznie
stanowi one 64,3% wad (9 z 14) zarejestrowanych w km 463,001 – 464,000. Na
rys. 4, 5, 6 i 7 zaprezentowano, z podziaem na prawy i lewy tok szynowy, odpowiednio zestawienie iloyciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach oraz
ich rozmieszczenie na dugoyci omawianego szlaku. W prawym toku szynowym
jest ich 1,72 razy wiÆcej ni w lewym. W prawym toku szynowym w km 462,001
– 463,000 oraz w lewym toku szynowym w km 464,001 – 465,000 nie ma ani
jednej.
3; 3,4% 3; 3,4%

6; 6,9%
2221

9; 10,3%
10; 11,5%

224
2251

56; 64,4%

227
411
421

Rys. 1. Zestawienie iloyciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach
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Rys. 2. Rozmieszczenie wad w szynach na dugoyci omawianego szlaku
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32; 36,8%
55; 63,2%

Lewy tok szynowy

Prawy tok szynowy

Rys. 3. Rozmieszczenie wad w szynach w obydwu tokach szynowych
2; 3,6% 1; 1,8% 2; 3,6%
2221

8; 14,5%

4; 7,3%

224
2251

38; 69,1%

227
411
421

Rys. 4. Zestawienie iloyciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach – prawy tok szynowy
2; 6,3%

1; 3,1%

1; 3,1%

4; 12,5%

2221
224

6; 18,8%

2251

18; 56,3%

227
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Rys. 5. Zestawienie iloyciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach – lewy tok szynowy
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Rys. 6. Rozmieszczenie wad w szynach na dugoyci omawianego szlaku – prawy tok szynowy
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Rys. 7. Rozmieszczenie wad w szynach na dugoyci omawianego szlaku – lewy tok szynowy

3. Wyniki obserwacji (badaÍ wizualnych) odcinka doywiadczalnego [3, 5]
W trakcie ostatniej serii obserwacji (badaÍ wizualnych) odcinka doywiadczalnego wykonanej w lipcu 2012 roku, w torze nr 2 na szlaku SmÆtowo – Morzeszczyn zarejestrowano 126 wad w szynach (rys. 8), co daje yrednio 18 wad/km, czyli
9 wad/tok szynowy/km. Dziel siÆ one na siedem typów:
a) 2221 shelling powierzchni tocznej,
b) 2223 head checking,
c) 224 miejscowe wgniecenie powierzchni tocznej,
d) 2251 pojedyncze wybuksowanie,
e) 227 squat,
f) 411 pÆkniÆcie poprzeczne zgrzeiny,
g) 421 pÆkniecie poprzeczne spoiny termitowej.
Najliczniej wystÆpuj wady 227 squat – 61 sztuk (48,4% wszystkich wad).
Szczególn uwagÆ naley zwróciÂ równie na wady 224 (18 sztuk, 14,3% wszystkich wad), które w pó|niejszej fazie rozwoju mog siÆ przeksztaciÂ w wady
227 squat. cznie stanowi one 62,7% wszystkich wad. Natomiast sumaryczny
udzia wad 411 i 421 nie przekracza 4,0%. S one rozmieszczone nierównomiernie
zarówno na dugoyci omawianego szlaku (rys. 9), jak i w obydwu tokach szynowych (rys. 10).
NajwiÆcej z nich wystÆpuje w km 458,773 – 460,000; 461,001 – 462,000
oraz 465,001 – 465,948. 23 z 30 wad (76,7%) zarejestrowanych w km 458,773
– 460,000, znajduje siÆ w odlegoyci do 500 m przed semaforem wjazdowym na
stacjÆ SmÆtowo, a wiÆc w strefie czÆstych rozruchów i hamowaÍ taboru. Std te
obecnoyÂ w tej lokalizacji 10 wad 2251 (43,5% wad w tej lokalizacji). Analogicznie 30 z 31 wad (96,8%) zarejestrowanych w km 465,001 – 465,948, znajduje
siÆ w odlegoyci do 400 m przed semaforem wjazdowym na stacjÆ Morzeszczyn
(patrzc w kierunku niewayciwym), a wiÆc w strefie czÆstych rozruchów taboru.
W tym przypadku dominuje wada 227 squat (21 sztuk, 70,0% wad w tej lokalizacji). Natomiast na krzywej przejyciowej w km 461,228 – 461,408 wystÆpuje
6 wad 2251 i 2 wady 2221. Bezpoyrednio przed ni (patrzc w kierunku wayci-
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wym), na fragmencie uku o dugoyci 35 m wystÆpuje kolejnych 7 wad 2251.
cznie stanowi one 57,7% wad (15 z 26) zarejestrowanych w km 461,001 –
462,000. Koniec uku i nastÆpujca po nim krzywa przejyciowa to strefa czÆstego
zwiÆkszania i zmniejszania prÆdkoyci taboru. Na r ys.11, 12, 13 i 14. zaprezentowano, z podziaem na prawy i lewy tok szynowy, odpowiednio zestawienie iloyciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach oraz ich rozmieszczenie na dugoyci omawianego szlaku. W prawym toku szynowym jest ich 1,74 razy wiÆcej ni
w lewym. W lewym toku szynowym w km 464,001 – 465,000 nie ma ani jednej.
1;
0,8% 4; 3,2%

2221

6; 4,8%

13; 10,3%

2223

18; 14,3%

61; 48,4%

224
2251

23; 18,3%

227
411
421

Liczba wad w szynach

Rys. 8. Zestawienie iloyciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach
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Rys. 9. Rozmieszczenie wad w szynach na dugoyci omawianego szlaku
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Rys. 10. Rozmieszczenie wad w szynach w obydwu tokach szynowych
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11; 13,8%
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Rys. 11. Zestawienie iloyciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach – prawy tok szynowy
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Rys. 12. Zestawienie iloyciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach – lewy tok szynowy
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Rys. 13. Rozmieszczenie wad w szynach na dugoyci omawianego szlaku – prawy tok szynowy
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Rys. 14. Rozmieszczenie wad w szynach na dugoyci omawianego szlaku – lewy tok szynowy
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4. Porównanie wyników badaÍ defektoskopowych i wizualnych odcinka
doywiadczalnego
Ostatnie badania defektoskopowe odcinka doywiadczalnego wykonane w sierpniu 2012 roku wykazay wystÆpowanie w torze nr 2 na szlaku SmÆtowo – Morzeszczyn zaledwie 69,0% wad (87 z 126) zarejestrowanych w trakcie ostatniej
serii jego obserwacji (badaÍ wizualnych), przeprowadzonej miesic wczeyniej. Nie
wykryto w nich miÆdzy innymi 5 wad 227 squat, 9 wad 224 miejscowe wgniecenie powierzchni tocznej, które w pó|niejszej fazie rozwoju mog siÆ przeksztaciÂ
w wady 227 squat i 7 wad 2221 shelling powierzchni tocznej. Nie wykryto równie adnej z 6 wad 2223 head checking.

5. Charakterystyka wad 227 squat [1]
5.1. GÆbokoyÂ i dugoyÂ
W torze nr 2 na szlaku SmÆtowo – Morzeszczyn w ramach trzech dotychczasowych serii obserwacji (badaÍ wizualnych) odcinka doywiadczalnego wykryto
61 wad 227 squat, podzielono je pod wzglÆdem gÆbokoyci (rys. 15) i dugoyci
(rys. 16). NajgÆbsza ma 6 mm, a najdusza ma 180 mm. Zgodnie z Zacznikiem
nr 1 do [9], na fragmentach linii o prÆdkoyci drogowej 80 – 120 km/h naley
wymieniaÂ szyny z wadami 227 squat o gÆbokoyci wiÆkszej ni 3 mm i dugoyci
wiÆkszej ni 50 mm. Wyjtkowo przy gÆbokoyci 2 – 3 mm dopuszcza siÆ ich reprofilacjÆ regeneracyjn. Na podstawie tego kryterium co najmniej 7 szyn (11,5%)
z wadami 227 squat kwalifikuje siÆ do wymiany (rys. 17), co daje yrednio 1 szynÆ/
km. Przykadowe trzy przedstawiono na fot. 1, 2 i 3.
4; 6,6%
1; 1,6%
2; 3,3%

3; 4,9%
 1 mm
1 - 2 mm

7; 11,5%
44; 72,1%

2 - 3 mm
3 - 4 mm
4 - 5 mm
> 5 mm

Rys. 15. Zestawienie iloyciowe i procentowe wad 227 squat pod wzglÆdem gÆbokoyci
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0; 0,0%

8; 13,1%
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19; 31,1%

50 - 100 mm

 50 mm

100 - 150 mm

150 - 200 mm

> 200 mm

Rys. 16. Zestawienie iloyciowe i procentowe wad 227 squat pod wzglÆdem dugoyci
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Gá. > 3 mm Dá.  50 mm

Gá. > 3 mm Dá. > 50 mm

Rys. 17. Zestawienie iloyciowe i procentowe wad 227 squat pod wzglÆdem gÆbokoyci i dugoyci

Fot. 1. Wada 227 squat o gÆbokoyci 4,2 mm w km 461,210 w lewym toku szynowym
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Fot. 2. Wada 227 squat o gÆbokoyci 4,6 mm w km 461,990 w lewym toku szynowym

Fot. 3. Wada 227 squat o gÆbokoyci 6 mm w km 460,910 w lewym toku szynowym

5.2. Pooenie linii w planie
W planie zlokalizowanych jest piÆÂ uków, z których trzy to uki wyrównawcze,
a jeden to uk koszowy skadajcy siÆ z czterech uków pojedynczych. Ich sumaryczna dugoyÂ nie przekracza 1454 m, co stanowi 20,3% dugoyci omawianego
szlaku. Przylegajce do nich krzywe przejyciowe maj czn dugoyÂ 660 m, czyli
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9,2% dugoyci omawianego szlaku, a wiÆc tor nr 2 jest w 70,5% pooony na prostych - 49 wad 227 squat (80,3%) wykryto waynie na prostych (rys. 18).
1; 1,6%
2; 3,3%

9; 14,8%
49; 80,3%

Prosta

àuk koszowy R = 1919,2 m

àuk wyrównawczy R = 50000 m

àuk wyrównawczy R = 120000 m

Rys. 18. Zestawienie iloyciowe i procentowe wad 227 squat pod wzglÆdem pooenia w planie

5.3. Pooenie linii w profilu
W profilu na caej dugoyci omawianego szlaku wystÆpuje wzniesienie o zmiennym pochyleniu. W km 463,675 – 463,975 zlokalizowane jest wzniesienie o maksymalnym pochyleniu 5,6‰. Ssiaduje z nim (km 463,301 – 463,675) wzniesienie o minimalnym pochyleniu 2,1‰. W torze nr 2 dominuj wzniesienia o pochyleniu wiÆkszym ni 4,0‰ (cznie 5568 m; 77,6% dugoyci omawianego szlaku).
Natomiast wykryto na nich zaledwie 31 wad 227 squat (50,8%), (rys. 19).

20; 32,8%
11; 18,0%

11; 18,0%
19; 31,1%

 3‰
3 - 4‰
4 - 5‰
> 5‰

Rys. 19. Zestawienie iloyciowe i procentowe wad 227 squat pod wzglÆdem pooenia w profilu

5.4. Strefy czÆstych rozruchów i hamowaÍ taboru
W torze nr 2 na szlaku SmÆtowo – Morzeszczyn zidentyfikowano cztery podstawowe strefy czÆstych rozruchów i hamowaÍ taboru:
a) strefa czÆstych rozruchów taboru przed semaforem wjazdowym na stacjÆ Morzeszczyn (patrzc w kierunku niewayciwym), pooona na dwóch
wzniesieniach o pochyleniu 4,43‰ i 3,6‰ – strefa nr 1,
b) strefa czÆstych hamowaÍ taboru przed przystankiem osobowym Majewo,
pooona na dwóch wzniesieniach o pochyleniu 5,6‰ i 2,1‰ – strefa nr 2,

360

Zariczny J., Grulkowski S.

c) strefa czÆstych rozruchów taboru za przystankiem osobowym Majewo, pooona na dwóch wzniesieniach o pochyleniu 2,1‰ i 2,9‰ – strefa nr 3,
d) strefa czÆstych rozruchów i hamowaÍ taboru przed semaforem wjazdowym
na stacjÆ SmÆtowo, pooona na dwóch wzniesieniach o pochyleniu 5,2‰
i 4,4‰ – strefa nr 4.
Dodatkowo tabor moe siÆ zatrzymywaÂ i ruszaÂ spod semaforów samoczynnej
blokady liniowej oraz zmniejszaÂ i zwiÆkszaÂ prÆdkoyÂ na dugoyci uków i przylegajcych do nich krzywych przejyciowych. Na podstawie analizy wyników badaÍ defektoskopowych i obserwacji (badaÍ wizualnych) odcinka doywiadczalnego
przyjÆto strefy o dugoyci 500 m (cznie 2000 m; 27,9% dugoyci omawianego
szlaku), wykryto w nich a 39 wad 227 squat (63,9%), (rys. 20).
22; 36,1%

21; 34,4%
8; 13,1%

7; 11,5%

3; 4,9%

Strefa nr 1

Strefa nr 2

Strefa nr 3

Strefa nr 4

Poza strefami

Rys. 20. Zestawienie iloyciowe i procentowe wad 227 squat pod wzglÆdem pooenia w strefach czÆstych
rozruchów i hamowaÍ taboru

5.5. Typ podkadów
W torze nr 2 w km 458,850 – 462,300 (48,1% dugoyci omawianego szlaku) szyny zostay uoone na podkadach INBK – 7. Na jego pozostaej dugoyci wbudowano podkady dÆbowe. 27 wad 227 squat (44,3%) wykryto waynie
w km 458,850 – 462,300 (rys. 21).
27; 44,3%
34; 55,7%

INBK - 7
DĊbowe

Rys. 21. Zestawienie iloyciowe i procentowe wad 227 squat pod wzglÆdem typu podkadów

CHARAKTERYSTYKA WAD W SZYNACH KOLEJOWYCH WYKRYTYCH NA LINII...

361

5.6. Prawy tok szynowy w km 465,580 – 465,605
W km 465,580 – 465,605 (odcinek o dugoyci 25 m) w prawym toku szynowym wykryto a 19 wad 227 squat i 5 wad 224, co daje yrednio 0,96 wad/m.
Wady 224 w pó|niejszej fazie rozwoju mog siÆ przeksztaciÂ w wady 227 squat.
W pocztkowej fazie rozwoju 18 wad 227 squat ma gÆbokoyÂ do 1 mm i dugoyÂ do 60 mm (wyjtek stanowi jedna z nich o dugoyci 80 mm). Natomiast
w km 465,590 doszo do zamania szyny. Doprowadzia do tego wada 227 squat
o gÆbokoyci 6 mm i dugoyci 50 mm (fot. 4). W planie jest prosta, a w profilu jest
wzniesienie o pochyleniu 3,6‰. Odcinek jest pooony w strefie nr 1. Szyny s
przytwierdzone do podkadów dÆbowych.

Fot. 4. Zamana szyna w km 465,590 w prawym toku szynowym

5.7. Propozycja dalszej analizy
Aby zidentyfikowaÂ oraz skwantyfikowaÂ czynniki wpywajce na powstawanie i rozwój wad kontaktowo – zmÆczeniowych, naley analizowaÂ ich rozmieszczenie w poszczególnych kilometrach linii i tokach szynowych. Uyredniona liczba
pÆkniÆÂ szyn na 1 km toru jest w tym przypadku niewystarczajca. Zaproponowan charakterystykÆ naleaoby uzupeniÂ o dodatkowe czynniki, które pominiÆto
z uwagi na brak dostÆpu do rzetelnych danych, a nastÆpnie przeanalizowaÂ rozmieszczenie wad 227 squat na dugoyci omawianego szlaku oraz w obydwu tokach
szynowych pod ktem wszystkich warunków techniczno – eksploatacyjnych.

362

Zariczny J., Grulkowski S.

6. Wnioski
W badaniach defektoskopowych wykorzystywana jest metoda ultrad|wiÆkowa,
któr charakteryzuje ograniczona skutecznoyÂ na gÆbokoyci do kilku milimetrów
poniej powierzchni gówki szyny, a wiÆc w obszarze w którym powstaj, a nastÆpnie rozwijaj siÆ wady kontaktowo – zmÆczeniowe [6]. W zwizku z malejc
liczb wykrywanych wad 421 pÆkniÆcie poprzeczne spoiny termitowej i szybko
rosnc liczb wykrywanych wad kontaktowo – zmÆczeniowych, ich efektywnoyÂ
spada. Zanim (o ile) zostan wprowadzone metody elektromagnetyczne badaÍ
defektoskopowych, naleaoby je uzupeniÂ o obserwacje (badania wizualne). Sposobem na ich usprawnienie mógby byÂ monta szybkich kamer, na przykad na
wózkach motorowych WM 15 A bÆdcych na wyposaeniu poszczególnych ISE.
Kryteria oceny trwaoyci (przydatnoyci) eksploatacyjnej szyn zawarte w Zaczniku nr 14 do [10] nie umoliwiaj oceny fazy rozwoju wad kontaktowo – zmÆczeniowych. Nie mog byÂ wiÆc podstaw do kwalifikacji szyn z wadami kontaktowo – zmÆczeniowymi do wymiany. Wyjtek stanowi zamanie takiej szyny.
Zanim do niego dojdzie, po uszkodzonych szynach porusza siÆ tabor, co stwarza
przede wszystkim zagroenie dla bezpieczeÍstwa przewoonych osób i towarów
oraz obnia spokojnoyÂ i komfort jazdy. Dodatkowo w zwizku z malejc liczb wykrywanych wad 421 pÆkniÆcie poprzeczne spoiny termitowej, najwaniejsze dotychczas kryterium dopuszczalnej liczby pÆkniÆÂ szyn na 1 km toru, ulega stopniowo dezaktualizacji. Naleaoby wiÆc opracowaÂ nowe kryteria oceny
trwaoyci (przydatnoyci) eksploatacyjnej szyn, uwzglÆdniajce szybki wzrost liczby
wykrywanych wad kontaktowo – zmÆczeniowych. Zanim (o ile) to nastpi, mona
(i naley) korzystaÂ z kryteriów zawartych w [5, 9] oraz w Zaczniku nr 1 do [9].
Wada 227 squat wystÆpuje pojedynczo lub wielokrotnie. Wycznie do celów
zaproponowanej analizy zaleca siÆ wprowadzenie podziau na wadÆ pojedynczy
squat i wielokrotny squat, analogicznie do wady 225 wybuksowanie. Pozwoli to
uniknÂ zafaszowania jej wyników.
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Streszczenie. Kolejowe przewozy aglomeracyjne i regionalne (nazywane cznie lokalnymi)
stanowi bardzo wany element systemu transportu publicznego. Realizowana w Polsce polityka
transportowa na szczeblu centralnym i samorzdowym wpisuje siÆ w strategiÆ Wspólnoty Europejskiej. W referacie przedstawiono podstawowe elementy systemu kolejowych przewozów pasaerskich
oraz roli odgrywanej przez przewozy lokalne. Opisano podstawowe wymagania organizacyjne.
Dokonano przegldu preferencji w celu wskazania najwaniejszych, które decyduj o wyborze
przez podrónego kolei jako yrodka transportu.
Sowa kluczowe: kolejowe przewozy pasaerskie, transport publiczny, przewozy aglomeracyjne, przewozy regionalne

1. Nowoczesny system transportowy
We wspóczesnym ywiecie transport stanowi wany element globalnej i regionalnej ekonomii, a jego sprawnoyÂ przesdza w znacznej mierze o pomyylnoyci
gospodarczej poszczególnych krajów i kontynentów. W przewozach pasaerskich
w cigu ostatnich dziesiÆcioleci dominujc pozycjÆ rynkow zajÆa motoryzacja
indywidualna, a liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce w cigu ostatnich kilkunastu lat wzrosa dwukrotnie. Obecnie samochód osobowy pozostaje najbardziej konkurencyjnym yrodkiem transportu w stosunku do kolei oraz
do transportu publicznego, jako caego systemu.
KonkurencyjnoyÂ ta wynika z wyjtkowej dostÆpnoyci wasnego samochodu,
zarówno geograficznej jak i czasowej, poniewa jego uycie moliwe jest niemale
w kadym miejscu i o kadym czasie. Jednoczeynie osigane prÆdkoyci przejazdu
w stosunku do innych yrodków transportu pozwalaj na pokonywanie typowych
odlegoyci (od kilku do kilkuset kilometrów) w konkurencyjnych czasach, niezalenie od coraz wiÆkszej kongestii na drogach koowych.
Oczywiste wady motoryzacji indywidualnej, postrzegane zwaszcza z perspektywy spoecznej i gospodarczej wymagaj, aby transport publiczny w moliwie
najwiÆkszym stopniu by dla niej atrakcyjn alternatyw. OsigniÆcie takiego stanu jest relatywnie trudne i wymaga wieloletniej, racjonalnej polityki transporto-
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wej, znacznych nakadów inwestycyjnych oraz sprawnoyci przewo|ników w zakresie organizacyjnym i eksploatacyjnym.
Przygotowanie atrakcyjnej oferty przewozowej jest szczególnie trudne w kolejowych przewozach aglomeracyjnych i regionalnych, gdy dostÆpnoyÂ geograficzna i czasowa kolei jest ograniczona i nieatwa do zwiÆkszenia.
Nowoczesny system transportowy, w ramach, którego funkcjonuj wszystkie
wspóczesne yrodki transportu ldowego, powietrznego i wodnego, powinien byÂ
w coraz wiÆkszej mierze spójny i komplementarny. Oznacza to z jednej strony
moliwie maksymalne wykorzystanie poszczególnych yrodków transportu w takim zakresie, do jakiego s one najpeniej predestynowane, z drugiej zay pozostawienie pola konkurencji – take wewntrzgaÆziowej – w tych obszarach, gdzie
jest ona poyteczna i prowadzi np. do zmniejszenia szeroko rozumianych kosztów
dziaalnoyci transportu.
Przykadowo codzienne masowe przejazdy pomiÆdzy miejscami zamieszkania
oraz pracy, nauki, zakupów lub rozrywki powinny byÂ wykonywane yrodkami
transportu publicznego z ewentualnym wykorzystaniem samochodów osobowych
pozostawianych na parkingach w pobliu stacji kolejowych, jeeli z uwagi na rozproszony charakter ukadu osadniczego najlepiej mog one speniÂ funkcje dowozowe. Oprócz kolei dotyczy to take innych yrodków transportu publicznego
w miastach i regionach, generujcego istotnie mniejsze koszty zewnÆtrzne, bardziej przyjaznemu yrodowisku naturalnemu czowieka i w efekcie lepiej speniajcemu wymagania rozwoju spoeczno – gospodarczego.
W ten sposób w nowoczesnym systemie transportowym szczególnie wan rolÆ
peni wÆzy przesiadkowe. W centrach miast maj one szereg nowych cech, które
wyksztaciy siÆ w miarÆ rozwoju technicznego tak w zakresie yrodków transportu,
jak te telekomunikacji i informatyki. Historyczn baz ich powstania s dworce
kolejowe, których funkcje w zakresie odprawy podrónych (informacja, zakup biletów) z uwagi na postÆp rozwizaÍ teleinformatycznych (tzw. e-dystrybucja) s
coraz mniejsze, co prowadzi do zagospodarowania dostÆpnych przestrzeni dworcowych na potrzeby handlowe i usugowe. Jednoczeynie szczególnie wane jest,
aby w takich wÆzach komunikacyjnych moliwa bya sprawna wymiana potoków
podrónych pomiÆdzy rónymi yrodkami transportu.
Jeyli zatem uznamy, e system transportowy skada siÆ z czterech podstawowych elementów [4]: infrastruktury, yrodków transportu, zasobów ludzkich oraz
systemów organizacyjnych, to wspóczeynie za szczególnie istotne trzeba uznaÂ
te procesy i dziaania, które prowadz do takiego uporzdkowania tego systemu,
aby by on spójny, wydajny i bezpieczny, wspomagajc efektywnie rozwój miast
i regionów.
Kolej pozostaje najstarszym historycznie elementem systemu transportowego.
Na przestrzeni wielu lat przechodzia ona znaczne przemiany wynikajce zarówno
ze zmieniajcych siÆ potrzeb spoecznych, jak i postÆpu technicznego i technologicznego. Prognozowane jeszcze niedawno zmniejszanie siÆ roli kolei nie znalazo
potwierdzenia. Radykalne zwiÆkszanie prÆdkoyci pocigów oraz ogromne zdolnoyci przewozowe nowoczesnego transportu szynowego oznaczaj renesans kolei
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oraz moliwoyÂ jej zastosowania w coraz szerszym zakresie. Potwierdzeniem tych
prawidowoyci jest take rola kolei w przewozach aglomeracyjnych i regionalnych,
stanowicych wany element systemowej organizacji przewozów kolejowych.

2. Systematyka kolejowych przewozów pasaerskich
Opracowana w latach 1970–1985 i stale aktualna tzw. systemowa organizacja
przewozów pasaerskich [3, 4] dzieli je na cztery podsystemy1:
– miÆdzyaglomeracyjne (tzw. kwalifikowane),
– miÆdzyregionalne,
– aglomeracyjne,
– regionalne.
Przewozy miÆdzyaglomeracyjne i miÆdzyregionalne nazywane s cznie dalekobienymi, natomiast aglomeracyjne i regionalne – lokalnymi, co podkreyla charakter przejazdów podrónych i nie musi odzwierciedlaÂ dugoyci relacji pocigów.
Podstawowym kryterium powyszej klasyfikacji jest geograficzna dostÆpnoyÂ
pocigów, a zatem okreylenie wielkoyci i rodzajów oyrodków sieci osadniczej, obsugiwanych poszczególnymi kategoriami pocigów. DostÆpnoyÂ poczeÍ miÆdzyaglomeracyjnych ograniczona jest zatem do aglomeracji i najwiÆkszych miast,
natomiast pocigi miÆdzyregionalne zatrzymuj siÆ take w mniejszych oyrodkach.
Poczenia aglomeracyjne i regionalne obsuguj wszystkie stacje i przystanki,
a zatem dostÆpnoyÂ pocigów jest pena.
Istniej zasadniczo dwa wyjtki (dotyczce reguy dostÆpnoyci) w ramach powyszej klasyfikacji. Pocigi miÆdzaglomeracyjne obsuguj take przewozy sezonowe do szeregu miejscowoyci wypoczynkowych w górach czy nad morzem, które
– z formalnego punktu widzenia – licz relatywnie niewielu staych mieszkaÍców.
Z kolei w przewozach aglomeracyjnych stosowana jest niekiedy tzw. obsuga strefowa, co oznacza, e czÆyÂ pocigów nie zatrzymuje siÆ na wybranych stacjach
i przystankach, dziÆki czemu skraca siÆ czas przejazdu pocigów i przyspiesza dojazd do centrum miasta z dalej pooonych miejscowoyci.
Funkcje realizowane w ramach poszczególnych podsystemów wzajemnie uzupeniaj siÆ, co dziÆki skomunikowaniom i przesiadkom na stacjach wÆzowych
umoliwia realizacjÆ przejazdów pomiÆdzy wszystkimi stacjami i przystankami na
sieci kolejowej oraz w poczeniach miÆdzynarodowych.
Naley przy tym zwróciÂ uwagÆ, e z punktu widzenia powyszej klasyfikacji
nie ma znaczenia, czy pocig jest prowadzony w ruchu krajowym, czy miÆdzynarodowym. Oba rodzaje poczeÍ mog bowiem pojawiÂ siÆ w kadym z podsystemów, nawet w przewozach aglomeracyjnych. Podobnie zaliczenie pocigu do
danego podsystemu nie ma zwizku z dugoyci jego relacji.
1 Deﬁnicje „regionalne przewozy pasaĪerskie”, „pasaĪerskie przewozy kwaliﬁkowane” itp. zawiera Ustawa
o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 86 poz. 789); zapisy te nie są dostatecznie precyzyjne, tworzone byáy na potrzeby prawno-ekonomiczne i nie mogą stanowiü podstawy do zadowalającego
opisu systemu przewozów pasaĪerskich.
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Z kadym z wymienionych podsystemów zwizane s okreylone produkty, czyli
rodzaje usug oferowanych nabywcom usug (podrónym). Szczegóowe zestawienie
zawarto w tabeli 1. Naley podkreyliÂ, e o ile sama struktura systemowej organizacji
przewozów pozostaje niezmienna od szeregu lat, to rodzaje, nazwy i charakter poszczególnych ofert ulegaj zmianom. Dzieje siÆ tak zwaszcza obecnie, czyli w dobie liberalizacji na rynku usug transportowych i konkurowania ze sob rónych przewo|ników.
Tabela 1. Systematyka kolejowych przewozów pasaerskich [3]
Przewozy

Podsystem

DostĊpnoĞü geograﬁczna

PrzewoĨnik

* aglomeracje i najwiĊksze miasta,

dalekobieĪne

miĊdzyaglomeracyjne
tzw. kwaliﬁkowane

* miejscowoĞci wypoczynkowe,

PKP Intercity S.A.

EC – EuroCity
EIC – Express InterCity
Ex – Express
EN – EuroNight

PKP Intercity S.A.

TLK – Twoje Linie
Kolejowe
pociągi pospieszne

Przewozy Regionalne

pociągi pospieszne
IR – InterRegio
Re – REGIOekspres

Koleje Mazowieckie

pociąg przyspieszony

* wybrane stacje wĊzáowe.
* aglomeracje,
miĊdzyregionalne

* miasta duĪe i Ğrednie,
* miejscowoĞci wypoczynkowe,

Produkty

* stacje wĊzáowe.
Przewozy Regionalne
peána
– wszystkie stacje i przystanki
(oprócz obsáugi strefowej)

lokalne

aglomeracyjne

Koleje Mazowieckie
PKP SKM w TrójmieĞcie
WKD
SKM Warszawa
Przewozy Regionalne

regionalne

peána
– wszystkie stacje i przystanki

pociągi osobowe

Koleje Mazowieckie
PKP SKM w TrójmieĞcie
Arriva PCC
Koleje DolnoĞląskie

Opisana struktura oferty kolei (strona poday) wynika z typowej dla przewozów
pasaerskich zalenoyci, jaka istnieje pomiÆdzy wielkoyci oyrodka ukadu osadniczego
a generowanymi potokami (strona popytu). NarzÆdzi pozwalajcych na objaynianie
tych zwizków, a take na prognozowanie wielkoyci i struktury przewozów w przyszoyci dostarcza dyscyplina nazywana w Polsce modelowaniem podróy i prognozowaniem ruchu, bÆdca zastosowaniem ekonometrii do zagadnieÍ transportowych.
W jÆzyku angielskim okreyla siÆ j ogólnie mianem modelowania transportu.

3. Podstawy prawne funkcjonowanie przewozów lokalnych
W rozdziale pierwszym przedstawione zostay zasadnicze wymagania stawiane wspóczesnym systemom transportowym. Kontynuujc te rozwaania naley
obecnie odnieyÂ siÆ do procesów, które nastpiy – zwaszcza w Europie – w odniesieniu do podsystemu transportu kolejowego2.
2

ĩurkowski A., Europejska perspektywa transportowa, w [4], s. 6-12.
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System ten od pocztku swojego powstania charakteryzowa siÆ zasadnicz,
istotn cech odróniajc go od innych yrodków transportu: zarówno infrastruktura, jak i suprastruktura byy wasnoyci (lub w zarzdzie) jednego podmiotu
gospodarczego. W praktyce zatem w caym systemie transportu tylko kolej odpowiadaa w peni za budowÆ, utrzymanie, eksploatacjÆ i modernizacjÆ zarówno
wykorzystywanej przez siebie infrastruktury, jak i taboru. Konsekwencje takiego
rozwizania byy bardzo istotne, zwaszcza w zakresie:
– bezpieczeÍstwa, gdy kolej ponosia pen i wyczn odpowiedzialnoyÂ za
konstrukcje toru i taboru, pracÆ personelu, prowadzenie ruchu pocigów,
itp.,
– kosztów dziaalnoyci, gdy – w odrónieniu zwaszcza od transportu drogowego i eglugi – koszty utrzymania (a czÆsto take budowy) infrastruktury pokrywane byy bezpoyrednio z jej yrodków.
Ten ostatni rygor agodzi zazwyczaj fakt, e waycicielem wiÆkszoyci wielkich
przedsiÆbiorstw kolejowych w XX wieku byy paÍstwa, a zatem mona byo liczyÂ
na róne formy pomocy z ich strony: udzia budetu w nakadach inwestycyjnych,
zamówienia na przewozy adunków masowych, dopaty za ulgi socjalne do biletów
pasaerskich, itp.
Obecnie funkcjonowanie kolei w Unii Europejskiej, a w konsekwencji take
w Polsce, odbywa siÆ na zasadach w sposób istotnie zmienionych w stosunku do
opisanych powyej. Ju w postanowieniach Traktatu Rzymskiego z 1957 roku,
powoujcego Europejsk WspólnotÆ Gospodarcz w stosunku do transportu (podobnie jak dla rolnictwa) przyjÆto tzw. wspóln politykÆ ugrupowania. Jej zaoenia programowe skoncentrowane zostay w trzech nastÆpujcych obszarach: inwestycji infrastrukturalnych, deregulacji rynku oraz jakoyci usug.
Europejska polityka transportowa stanowi cigle jeden z piÆciu priorytetowych
we Wspólnocie obszarów gospodarczo-spoecznych. Transport uznawany jest za
podstawowy czynnik rozwoju integracji europejskiej oraz warunek konieczny do
osigania zamierzonych celów Wspólnoty, takich jak tworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej oraz swobody przepywu kapitau, dóbr, usug i osób.
Sposób i kolejnoyÂ rozwizywania problemów w poszczególnych obszarach definiuj tzw. biae ksiÆgi i inne oficjalne dokumenty, stanowice wykadniÆ dziaania
Wspólnoty i bÆdce podstaw do przygotowywania i przyjmowania rozporzdzeÍ,
dyrektyw i decyzji. Najnowszym dokumentem w systemie prawnym UE (tzw.
acquis communautaire3) dotyczcym transportu jest Biaa KsiÆga pod wymownym
tytuem „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – denie
do osigniÆcia konkurencyjnego i zasobooszczÆdnego systemu transportu”4.
Przewozy aglomeracyjne i regionalne ze wzglÆdu na swój socjalny charakter
traktowane s w europejskim systemie prawnym w specjalny sposób. Osiganie
przez przewo|ników rentownoyci prowadzanej w tym obszarze dziaalnoyci gospodarczej jest bardzo trudne, a nawet niemoliwe. Podejmowanie kroków w tym
3
4

dorobek wspólnotowy (franc.)
COM(2011)144, Bruksela 28.03.2011.
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kierunku, na przykad poprzez podnoszenie cen biletów, koncentrowanie oferty
przewozowej tylko w okresach szczytowych itp. kócioby siÆ zreszt z celami stawianymi transportowi publicznemu.
W celu rozwizania tej sprzecznoyci przygotowano Rozporzdzenie dotyczce
usug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasaerskiego5.
Zdefiniowano w niej podstawowe pojÆcia z przedmiotowego obszaru. Najwaniejsze z nich, to:
– pasaerski transport publiczny, oznaczajcy usugi o ogólnym znaczeniu
gospodarczym ywiadczone publicznie w sposób niedyskryminacyjny i cigy,
– publiczne usugi w zakresie zintegrowanego transportu pasaerskiego oznaczaj poczone usugi transportowe na okreylonym obszarze
geograficznym, zawierajce wspólny system informacyjny i biletowy oraz
wspólny rozkad jazdy,
– rekompensata z tytuu ywiadczenia usug publicznych oznacza kad
korzyyÂ, zwaszcza finansow, przyznawan przewo|nikom wyonionym
w trybie przetargowym lub na zasadzie bezpoyredniego udzielenia zamówienia.
W rozporzdzeniu, które dotyczy zarówno transportu kolejowego jak i drogowego, stwierdza siÆ, e liczne usugi w zakresie ldowego transportu pasaerskiego, które s konieczne z punktu widzenia ogólnego interesu gospodarczego, nie
mog byÂ ywiadczone na zasadach komercyjnych (z uwagi na ich nierentownoyÂ).
W celu ich zapewnienia wayciwym organom paÍstw czonkowskich przyznaje siÆ
prawo stosowania okreylonych mechanizmów: przyznawania przewo|nikom wycznych praw, wypacania rekompensat oraz ustanawiania ogólnych zasad regulujcych transport publiczny, które obowizuj wszystkie podmioty.
Szczegóowe zapisy rozporzdzenia dotycz sposobu zawierania i obowizkowej treyci umów na ywiadczenie usug publicznych. Umowa zawierana pomiÆdzy
wayciwymi organami (np. rzd, samorzd terytorialny) a wybranym podmiotem
ywiadczcym usugi publiczne, powinna okreylaÂ charakter zobowizaÍ z tytuu
ywiadczenia usug publicznych oraz uzgodnion rekompensatÆ. W umowie naley okreyliÂ take zasady podziau przychodów ze sprzeday biletów. Z uwagi na
niezbÆdne inwestycje – szczególnie w zakresie taboru, jakie musi podjÂ zainteresowany przewo|nik, wprowadzono moliwoyÂ zawierania umów dugoterminowych przy zaoeniu, e bÆd one ograniczone w czasie. W przypadku usug autobusowych jest to okres 10 lat, a w transporcie szynowym 15 lat. Przewiduje siÆ
moliwoyÂ przeduania umowy, jednak maksymalnie o poowÆ i pod okreylonymi
warunkami zwizanymi z amortyzacj yrodków trwaych.
Powysze Rozporzdzenie stao siÆ jednym z dokumentów |ródowych dla
uchwalonej niedawno w Polsce ustawy o publicznym transporcie zbiorowym6.
W ten sposób fundamentalne zaoenia dotyczce zastosowania zasad rynkowych
w systemie transportu kolejowego w krajach Wspólnoty Europejskiej realizowane
5
6

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007.
Ustawa z dnia 16.12.2010 (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).
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s w trybie przetargów, za które odpowiedzialni s tzw. organizatorzy publicznego
transportu zbiorowego. Powstaje zatem istotna rónica w stosunku do przewozów
miÆdzyaglomeracyjnych oraz – po czÆyci – take miÆdzyregionalnych, które sfinansowane byÂ musz z wpywów za bilety.
Jednoczeynie realizowana jest zasada regionalizacji transportu pasaerskiego,
polegajca na skupieniu odpowiedzialnoyci organizacyjnej i finansowej w zakresie
transportu lokalnego na poziomie regionu. Towarzyszce tym zmianom procesy liberalizacyjne i deregulacyjne, które poprzez otwarcie rynku na konkurencjÆ
miayby na celu poprawÆ jego zdolnoyci do kreowania wysokiej wartoyci usug dla
pasaerów oraz racjonalizacjÆ wydatków publicznych na ywiadczenie usug zachodz jedna w Polsce powoli, poczwszy od 2008 roku. Zaangaowanie kapitaowe
samorzdów w tworzenie nowych, samodzielnych podmiotów ywiadczcych usugi
przewozowe oznacza przejycie od monopolu paÍstwowego do samorzdowego [1].
Naley jednak podkreyliÂ, e jest to zgodne z zasadami okreylonymi w Rozporzdzeniu WE 1370/207.

4. Elementy organizacji przewozów aglomeracyjnych i regionalnych
Opisane powyej zasady funkcjonowania kolei w zakresie przewozów aglomeracyjnych i regionalnych ustalaj dla przewo|ników wygodn przestrzeÍ do
ksztatowania oferty przewozowej wedug kryteriów jakoyciowych, a zatem najlepiej odpowiadajcych potrzebom mieszkaÍców. Kwestia kosztów zwizanych z jej
realizacj pozostaje w sferze negocjacji z jednostkami samorzdu terytorialnego
i nie jest bezpoyrednio ograniczana potencjalnymi wpywami za bilety.
Powstaje zatem pytanie, jak wygldaj nowoczesne zasady organizacji przewozów lokalnych, czyli w jaki sposób powinien byÂ przygotowywany rozkad jazdy,
który stanowi podstawowy plan pracy transportu kolejowego.
W zakresie przewozów aglomeracyjnych w nowoczesnych systemach stosowany jest zunifikowany tabor kolejowy. UnifikacjÆ tÆ naley rozumieÂ jako zatrudnianie na okreylonych liniach kolejowych skadów o charakterystykach technicznych (przyspieszenia rozruchu i hamowanie) oraz eksploatacyjnych (wymiana
potoków podrónych na stacjach i przystankach) umoliwiajcych zastosowanie
równolegego wykresu ruchu pocigów. Powstaje w ten sposób tzw. cykliczny rozkad jazdy pocigów, który dziÆki staym koÍcówkom minutowym uatwia podrónym zaplanowanie przejazdu7.
Zasadniczym elementem takich przewozów jest wpisanie siÆ ich w system publicznego transportu w aglomeracji poprzez:
– realizacjÆ przewozów na staych trasach stanowicych element ogóu tras
komunikacyjnych (metro, autobusy, tramwaje i trolejbusy),

7 Zaawansowaną formą takiego rozkáadu jazdy jest rozkáad symetryczny, mający jednak zastosowanie gáównie na rozbudowanych sieciach poáączeĔ pomiĊdzy miastami w przewozach dalekobieĪnych.
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– powizanie systemu transportowego aglomeracji z miastami zlokalizowanymi w odlegoyci do okoo100 km, a zatem stanowicych wspólnie z aglomeracj podstawowy miejski ukad osadniczy w regionie,
– obsugÆ portu lotniczego zlokalizowanego w pobliu aglomeracji,
– integracjÆ taryfow z pozostaymi yrodkami publicznego transportu zbiorowego,
– przeduenie oferty kolei w przewozach dalekobienych, co pozwala na
zwiÆkszenie ich dostÆpnoyci geograficznej.
W celu skrócenia czasu przejazdu z bardziej odlegych miejscowoyci za celowe
naley uznaÂ zastosowanie tzw. obsugi strefowej, a zatem likwidacjÆ postojów na
niektórych stacjach i przystankach. Z uwagi na krótszy czas przejazdu takiego
pocigu powinien byÂ on uruchamiany tuz przed skadem, który zatrzymuje siÆ na
wszystkich przystankach.
Z uwagi na zmniejszanie siÆ potoków pasaerskich w godzinach pozaszczytowych oraz w dniach wolnych od pracy istnieje moliwoyÂ zmniejszania czÆstotliwoyci poczeÍ oraz skracania skadów pocigów. Oczywiste jest, e to drugie rozwizanie naley uznaÂ za zdecydowanie lepsze dla podrónych, chocia w praktyce
stosowane s oba jednoczeynie.
Przewozy regionalne róni siÆ od aglomeracyjnych, chocia w wielu przypadkach trudno jest wskazaÂ dokadne granice. Mog one bowiem zapewniaÂ równie dojazd do centrów aglomeracji, ale te maj due znaczenie dla obsugi sabiej
zaludnionych regionów. Wymóg unifikacji taboru do takich przewozów nie jest tak
silny, jak w poprzednim przypadku, tym niemniej pojemnoyÂ skadów – zazwyczaj
elektrycznych lub spalinowych zespoów trakcyjnych lub autobusów szynowych
– powinna uwzglÆdniaÂ dobow i tygodniow zmiennoyÂ potoków odcinkowych.
Rozkady jazdy w poczeniach regionalnych powinny równie uwzglÆdniaÂ
zasadÆ cyklicznoyci, chocia w przypadku wielu linii nawet utrzymanie czÆstoyci
poczeÍ co jedn godzinÆ jest nieracjonalne. Ogólnie przyjmuje siÆ, e 7 par pocigów na dobÆ stanowi minimaln moliw do zaakceptowania przez pasaerów
ofertÆ przewozow kolei w ruchu regionalnym.
W kadym przypadku rozkad jazdy, nawet ze strat dla zasady cyklicznoyci,
powinien byÂ podporzdkowany rozkadom jazdy pocigów dalekobienych na
stacjach wÆzowych, a nawet pocigom aglomeracyjnym, jeeli poczenia regionalne realizuj funkcje dowozu do stacji koÍcowych ukadu aglomeracyjnego.
W zakresie dystrybucji usug celowe jest wczenie przewozów regionalnych
we wspólny system taryfowy aglomeracji lub regionu. Za najatwiejszy system
sprzeday biletów naley uznaÂ ich dystrybucjÆ w automatach instalowanych na
stacjach, przystankach i w pojazdach, a na odcinkach o niewielkich potokach pasaerskich, take przez kierujcego pojazdem.
Podsumowujc zagadnienia organizacyjne – przewozy lokalne powinny stanowiÂ spójny element aglomeracyjnego i regionalnego systemu transportowego,
zarówno pod wzglÆdem organizacji ruchu pocigów, jak i dystrybucji usug. Stanowi one wayciwy yrodek transportu do przewozu duych potoków podrónych
zwiÆkszajc obszar oddziaywania spoeczno –gospodarczego aglomeracji, popra-
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wiaj spójnoyÂ regionu oraz dostÆpnoyÂ kolejowych przewozów dalekobienych
oraz lotnisk, itp.

5. Czynniki wyboru kolei jako yrodka transportu
Niezalenie od wysików wadz paÍstwowych i samorzdowych prowadzcych
politykÆ transportow ukierunkowan na preferowanie transportu publicznego,
przykadowo poprzez pokrywanie czÆyci kosztów jego funkcjonowania ze yrodków
publicznych, potencjalni pasaerowie dokonuj indywidualnych wyborów najczÆyciej pomiÆdzy ofert tego transportu a motoryzacj indywidualn.
Istotne jest zatem dokonanie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decyduj
o tych wyborach i jakie dziaania naleaoby podjÂ ksztatujc ofertÆ przewozow,
aby zachÆciÂ podrónych do przejazdu np. kolej aglomeracyjna lub regionaln.
Podstaw wyborów dokonywanych przez podrónych wyborów s tzw. cechy
potrzeb transportowych, noszce nazwÆ preferencji. S to zatem przesanki, które
okreylaj wybór pomiÆdzy alternatywnymi ofertami – w tym przypadku pomiÆdzy
samochodem osobowym a yrodkiem transportu publicznego. Wybór jest potwierdzeniem, e dany produkt ma dla klienta wysz uytecznoyÂ ni inne, czyli wiÆksz zdolnoyÂ do zaspokojenia istniejcej potrzebny przewozowej [2].
W powyszym ujÆciu preferencje stanowi odzwierciedlenie strony popytowej
i warto zauwayÂ, e maj charakter dynamiczny, to znaczy ulegaj zmianom,
zwaszcza w duszej perspektywie czasu.
Po stronie poday preferencje s elementami oceny oferty przewozowej i w duej mierze mog byÂ ksztatowane zarówno przez przewo|nika. Ich przykadowe
zestawienie zawarto w tabeli 2.
Tabela 2. Przegld preferencji podrónych [3, 4]
Lp.

Nazwa preferencji
(czynnika wyboru)

Znaczenie (opis)

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

cena
czas przejazdu
bezpoĞrednioĞü
dostĊpnoĞü geograﬁczna
dostĊpnoĞü czasowa
bezpieczeĔstwo komunikacyjne
bezpieczeĔstwo osobiste
komfort
planowoĞü
zawodnoĞü
elastycznoĞü

koszt podróĪy odczuwany przez pasaĪera
czas podróĪy odczuwany przez pasaĪera
moĪliwoĞü odbycia podróĪy bez przesiadania siĊ
odlegáoĞü do najbliĪszego terminala (dworzec, przystanek, lotnisko)
zgodnoĞü godzin kursowania z oczekiwaniem podróĪnych
prawdopodobieĔstwo szczĊĞliwego zrealizowania podróĪy
ocena zagroĪeĔ typu przestĊpczego
wygoda podróĪowania
zgodnoĞü podróĪy z rozkáadem jazdy lub przewidywaniem (samochód)
prawdopodobieĔstwo unieruchomienia Ğrodka transportowego
moĪliwoĞü modyﬁkowania trasy podróĪy

PojÆcie preferencji wykorzystywane jest do budowania modeli matematycznych,
które pozwalaj na badanie odpowiednich zwizków. Oczywiycie trudno jest zakadaÂ,
e w swoim postÆpowaniu przeciÆtny podróny stosuje tak rozbudowan analitykÆ.
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W przewozach lokalnych za najwaniejsze uznaÂ naley:
– cenÆ (w tabeli 2 poz. 1), która ma zazwyczaj charakter socjalny, a zatem
tylko w czÆyci odzwierciedla rzeczywiste koszty wytworzenia usugi przez
transport kolejowy,
– czas przejazdu (2), który w wielu relacjach jest konkurencyjny w stosunku
do podróy samochodem tkwicym w korkach,
– dostÆpnoyÂ geograficzn (4), która ma szczególne znaczenie w centrach
miast i osabia efekt zastosowania prywatnego samochodu z uwagi na deficyt miejsc parkingowych,
– planowoyÂ (9), a zatem niezalenoyÂ od warunków pogodowych oraz wydarzeÍ komunikacyjnych na drogach.
Oferta kolei musi zatem uwzglÆdniaÂ powysze postulaty, a wszelkie uwarunkowania szczegóowe powinny byÂ uwzglÆdniane w oparciu o badania marketingowe, które mog wskazaÂ na znaczenie poszczególnych preferencji w konkretnych warunkach lokalnych.

6. Podsumowanie
Przewozy lokalne, czyli aglomeracyjne i regionalne, stanowi bardzo wany
element systemu transportu publicznego w aglomeracjach i regionach. Realizowana w Polsce polityka transportowa na szczeblu centralnym i samorzdowym
wpisuje siÆ w strategiÆ Wspólnoty Europejskiej, chocia naley mieÂ na uwadze, e
z uwagi na rozlegoyÂ i liczne powizania systemu transportowego wszelkie zmiany
maj charakter ewolucyjny i zachodz w duszym czasie.
Dotychczasowa praktyka deregulacji krajowego rynku kolejowych przewozów
pasaerskich wskazuje, e w podjÆtych dziaaniach zabrako jednego istotnego elementu. Jest nim sposób porozumienia i wspódziaania poszczególnych operatorów – przewo|ników pasaerskich. Niezalenie od oczywistej potrzeby ich konkurowania pomiÆdzy sob istnieje szereg wanych obszarów, w których powinni oni
pomiÆdzy sob wspópracowaÂ.
Dotyczy to w szczególnoyci uzgadniania (korelowania) rozkadów jazdy pocigów przed zoeniem zamówieÍ do zarzdcy infrastruktury, wzajemnej wymiany
informacji taryfowych, a wreszcie próby budowy takich rozwizaÍ w systemie dystrybucji, aby by on jak najbardziej przyjazny dla podrónych.
Konkurencja jest wtedy zasadna i poyteczna, kiedy opiera siÆ na rzeczywistej
moliwoyci wyboru ceny usugi przewozowej, czasu przejazdu, oferowanego komfortu i innych elementów. Brak penej informacji, a take wspódziaania przewo|ników – zwaszcza w sytuacjach awaryjnych – zniechÆca podrónych do korzystania z usug kolei, zatem transport publiczny ponosi szkodÆ jako cay system.
Wypada mieÂ nadziejÆ, e zbierane obecnie doywiadczenia i dojrzaoyÂ rynkowa
operatorów przewozów doprowadz moliwie szybko do wypracowania i wdroenia odpowiednich rozwizaÍ organizacyjnych.
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STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKUÓW
Henryk Bauch, Maria Bauch

APPROPRIATENESS FOR APPLICATION RISK
ESTIMATION METHODS IN RAILWAY ENGINEERING
Summary. The feature of modern railway engineering should be considerable
reliability of linear structure and engineering objects. An achievement of such
reliability depends mostly on the quality of the project and the correctness of the
technological processes of construction. Numerous examples prove that these conditions are not nowadays fulfilled. There is an evidence on the lack of coordination
of the various solutions that belong to various specialities. The two, among several, more often applied methods for risk detection in designing stage i.e. HAZOP
method and checklist have been characterized in the paper. Some examples when
the application of these methods in railway lines could help to avoid some gross
errors, have been given.
Keywords: risk, hazard, checklist, designing

Roman Bogacz, Wodzimierz Czyczua, Jacek Konop

TRACK STATE MONITORING OF BY RAIL VEHICLES
EQUIPPED WITH ACCELERATION SENSORS
ON WHEELSETS BEARING CASING
Summary. The paper deals with the problem of monitoring of track quality
and possible damage of track and vehicle elements (like bearings or axle) by means
of acceleration or force sensors. On the basis of sensors indications the wheelset track interaction and defined vehicle speed one tries to evaluate range of track or
bearing damage and track quality.
Keywords: monitoring of track quality, vehicle-track dynamics, derailment
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Przemysaw Brona, Robert Kruk

INTERMODAL TERMINALS ALONG RAIL CORRIDORS
IN EAST – WEST DIRECTION - CURRENT SITUATION
AND DEVELOPMENT TRENDS
Summary. The main transportation corridors in east – west direction leading
through Poland have been described in the paper. The data referring to intermodal
transport in Poland in 2011, including the number of carried TEU and transport
volume expressed in pass.-km have been presented. Then, the intermodal terminals located in transportation corridors basin have been described, and their
location and some technical parameters have been assessed. The direction of intermodal terminals functional development in future taking into account, among
others, their location have been given.
Keywords: railway, intermodal transport, transportation corridors

Adam Bugaj

PRELIMINARY ANAYSIS OF THE CAPABILITY
OF COMPUTER AIDED RAILWAY OPERATING
DOCUMENTATION AFFECTING
ON RAILWAY TRAFFIC SAFETY
Summary. In the process of trains operation the train dispatcher and other
workers take the decisions basing on railway traffic supervisory reading and recording in various documentation. The documentation is in written or electronic
form. The decisions of the workers influence on railway traffic safety. It also refers
to workers who are not directly bound with trains operations. For example automatic service worker can take a decision of the possibility to call off restrictions
(e.g. speed limitation) and write it down in “Railway traffic supervisory and control devices book” (E1758).
Although, the requirements towards the level of safety guarantee are defied,
there are no such requirements for document in electronic form. The aim of the
paper is a trial to define the basic set of documents that impact on traffic safety.
Keywords: systems of the railway traffic supervisory and control, train dispatcher documentation, computer aided documentation.
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Radosaw Burak-Romanowski, Andrzej Kazimierski

MODERN SYSTEMS OF RAILWAY ELECTRICITY
DEVICES MANAGEMENT
Summary. Practiced since the beginning of PKP Polish Railway Lines Company initiatives within energy management improvement were introduced. Results
associated with optimization of electricity consumption and purchase costs were
talked out. The most attention was put on an innovator system SMUE, relying on
monitoring works of electric power station equipment and with conclusions and
development prospects.
Keywords: energy management, monitoring of electrical equipment, electricity management devices, optimization of cost and power consumption

Piotr Chrostowski

THE PROBLEMS OF ACCUMULATION OF THE TRACKS
GEOMETRIC DEGRADATION ANALYSIS
Summary. One of the most significant factors in the railway traffic, in addition
to adjustment of rolling stock and traffic system for the operational and technical
parameters is the correct shaped railway geometric layout and the maintenance
of the assumed shape during operation. The process of maintaining the initial
state (as it was designed) has a periodic character in the form of repairs (in particular tamping). Between these periods, i.e., during operation of railway track,
the degradation of the track shape (in horizontal and vertical plane) is observed.
The diagnostic process includes inspections related to the quality of the geometric
layout and it is also periodic. The paper considers the issues related to the assessment of the quality of the track, but the main attention is focused on the aspect of
prediction of the changes in the geometric imperfections level. The paper presents
a method of forecasting which assumes the possibility of prediction of the track
geometrical degradation basing on the probability distributions, i.e., treating the
model parameters as random variables. The presented method can therefore find
a place in the diagnosis of railway track.
Keywords: railway track, measuring inequality, irregularities forecasting, reasoning in conditions of uncertainty
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Andrzej Chyba

PROCESS PRESENTATION
OF TRAIN OPERATION METHODS
Summary. Train traffic routing demands execution of several operations, that
should be intentional and arranged in a chain of activities. This way it could be
treated as a process. Meanwhile, the official instructions referring to train traffic
are focussing on description of particular action. There is lack of perceiving the
chain of actions as a whole. Basing on the process of acceptance and routing trains
at operating control points, the operating procedures have been shown as a list of
basic actions and in form of block diagrams.
Keywords: railway traffic, operating control points, acceptance and routing
trains, block diagrams

Andrzej Chyba, Pawe Okrzesik, Maciej Puchaa, Sabina Puawska

APPLICATION OF COMPUTER SIMULATOR
FOR RELAY INTERLOCKING TOOLS OF TRAIN
CONTROL SYSTEM TYPE E FOR TEACHING
AND PROFESSIONAL TRAINING TRAIN DISPATCHERS
AND SOME POSSIBILITIES OF ITS DEVELOPMENT
Summary. There are shown in the paper some possibilities of application of
presented computer simulator for relay interlocking tools of train control system
type E. The advantages in teaching and professional training of train dispatchers,
who have to improve themselves skills at serving tools of such type have been
emphasised. The possibilities of program development in order to its better adaptation to training conditions have been presented. In addition, the other areas,
where the simulator could be applied, have been mentioned.
Keywords: computer simulation, additional and professional training, train
control system, train traffic management, train dispatcher
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Tomasz Czauderna

ANALYSIS OF SPATIAL, DOUBLE 4-LINK COUPLER
SYSTEM USED IN LOW FLOOR TRAM
Summary. The paper presents kinematic analysis of spatial, double 4-link coupler system used in low floor trams power-trains with classic drive bogies. A
design description of the mechanism and its operation principles are explained.
Nonlinear model of single and double coupler, acting for various axle positions,
is formulated under assumptions of ideal kinematic joints. Kinematic analysis is
focused on influence of the couplers dimensional parameters on its quality factors,
like homokinecity and ran out in various operation conditions.
Keywords: low floor tram, power train, multi-link couplers, kinematic analysis

Adam Dbrowski

ASSUMPTIONS FOR INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
SUPPORT SYSTEM FOR PKP PLK S.A. ON CASE
OF ROAD INFRASTRUCTURE
Summary. This paper provides basic information about the Infrastructure Management Support System for PKP PLK S.A. The paper describes three stages
of work on the assumptions of the system (data, indicators, test), as well as the
benefits of its implementation. The material is illustrated by examples of specific
data sets and indicators.
Keywords: infrastructure, computer science, system
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Igor Gisterek

PROPOSAL OF RAILWAY LINE 285
WROCAW – kWIDNICA REFURISHMENT
FOR TRAM-TRAIN OPERATION
Summary. This paper deals with a proposal of reactivation of barely and partially used railway line 285, connecting Wrocaw Gówny and kwidnica Przedmieycie stations. As a continuation of this line, the usage of a short line 771 between
kwidnica Przedmieycie and kwidnica Miasto has been proposed. A model of railway and tramway coexistence, their technical compatibility and transportation
potential analysis have been described.
Keywords: tram-train, railway line 285, Wrocaw, kwidnica

Krzysztof Grochowski, Juliusz Karolak

SELECTED PROBLEMS
OF SEMI-AUTOMATIC LINE BLOCKS
Summary. Some limitations of universally applied in Poland semi-automatic
line block type EAP have been described in the paper. Same rationalizations have
been proposed.
Keywords: railway traffic control, semi-automatic line block

Krzysztof Grochowski, Leszek KonopiÍski, Wiesaw Zabocki

SELECTED PROBLEMS OF TRAIN CONTROL
(ON CASE OF SYSTEM SOP)
Summary. Some problems relating to the specific of control of agglomeration
rail in this subway trains have been presented in paper. So that, the subway train
control system, including its specificity and technical - operational tasks has been
described in brief. The speed limitation system - SOP, which will be modernized
as ATP system for full functionality in the application for Warsaw Metro lines, has
been chosen as the object of analysis.
Keywords: train, metro (or subway), agglomeration rail, system, control, the
task of control, ATP - Automatic Train Protection
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Kamil Hajduk

A MODERN APPROACH TO THE PROCESS
OF RAILWAY NOISE CONTROL
Summary. Reduction in harmful effects of noise exposure is the most environmentally friendly action of the environmental protection. Before 1 October 2012,
the Regulation of the Minister of the Environment on the permissible noise levels,
applicable in Poland, was one of the most restrictive in Europe. The introduction
of new permissible noise levels may partly help investors in saving part of financial
resources, but some major problems have remained unsolved. The ways of reducing rail noise include: amendments to regulations, changes in the investment
process, speed limits for freight trains, noise abatement at source, rail grinding,
rail dampers, panels on track-ways, low noise barriers, noise barriers, natural noise
barriers, window joinery with enhanced acoustic insulation.
It would be necessary to carry out an analysis of the effectiveness of combining
various ways of noise control, to implement new practices in the investment process and to further amend the regulations that restrict good engineering practices,
reasonable thinking and increase expenditure from public funds not always in
accordance with the interests of residents.
Keywords: noise, railway, regulations, investment process

Maciej Jamka, Micha Strach

TRIGONOMETRICAL MEASUREMENT OF HEIGHT –
METHOD POSSIBILITIES AND LIMITATION
IN RAILWAY GEODESY
Summary. The analysis of trigonometrical measurement of height has been
discussed in the paper. The results of measurement verifying method under their
possibilities to be applied in railway measurement have been presented.
Keywords: railway geodesy, trigonometrical measurement, electronic tachymeter
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Jacek Kawalec

POTENTIAL USAGE OF GEOGRIDS FOR COSTS
AND MAINTENANCE RATIONALIZATION
ON RAILWAY INFRASTRUCTURE
Summary. The geogrid properties against other geosynthetic materials have
been discussed in the paper. Geosynthetic classification has been given, mechanism of work in stabilization has been discussed. Confinement effect on aggregate
has been introduced. Some examples of applications where the usage of geogrids
is justifiable and may bring economical benefits have been shown. The example of
one of pioneering execution of geogrids in Poland has been presented.
Keywords: geogrid, stabilization, aggregate confinement, stiffness, reinforcement

Kazimierz Kosek

GEOWEB IN CIVIL ENGINEERING
Summary. The basic information on geoweb application in civil engineering
and the reasons of limitations in their usage because of strength parameters of
resources used for their production have been presented in the paper. The directions of these parameters’ modification that refers mostly to determination of their
long-term strength and the limited elongation of basic resources have been also
presented.
Keywords: geosynthetics, geoweb

Wadysaw Koc, Piotr Chrostowski

THE COMPUTER PROGRAM TO DESIGN
THE INTERSECTION AREA
Summary. A method for designing of the railway sections located in the horizontal arcs, that uses an analytical formalism with appropriate mathematical
formulas has been presented in the paper. It is especially useful when the designer
disposes the data obtained from the continuous satellite surveying. The algorithm
of calculations is implemented in a computer program developed in SciLab platform. The basic functions and operations of the program have been described. The
sequence of obtained exemplary solutions, demonstrating that operating in the
analytical method allowing for generating the following variants instantaneously,
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without any restrictions, have been also presented. The program also includes a
tool to help in assessment of the practical suitability of particular geometric variants.
Keywords: railway track, geometric layout, designing, computer aided design

Wadysaw Koc, Katarzyna Palikowska

ANALYSIS OF THE CURVATURE MODELLING METHODS
– BEZIER CURVES VERSUS THE ANALYTICAL METHOD
Summary. The analysis of the curvature modelling methods applied to the
transition curve connecting two circular arcs (C-oval transition) with one arc inside the other has been presented in the article. Bezier curves [2,4] are compared with the curves type K0 i K1which has been obtained analytically using the
universal method of curvature modelling. Evaluation consisted of comparing the
dynamic properties of the transition curves and the possibility of using them in
railway track geometrical system.
Keywords: railway track, geometrical system, Bezier curves, computer aided
design

Andrzej Kochan

SIMULATION OF REAL-TIME RAILWAY TRAFFIC
EVENTS FOR TRAINING OF RAILWAY EMPLOYEES
Summary. Some issues on simulation of real railway traffic on the rail network
area as well as its practical usage for training of railway employees have been discussed in the article. Some considerations on the scope of rail traffic simulation
for different subsystems of the rail traffic supervisory and control system have been
cited. The diversity of simulation algorithms and necessity of their right selection
have been indicated. Example solutions have been described for the point of the
rail traffic supervisory and control view, placed in the Laboratory of Interlocking
Systems at the Transport Faculty of Warsaw University of Technology.
Keywords: the didactic and research stand „Sosna”, system of the railway traffic supervisory and control, simulation of the railway traffic
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Marek KruyÍski, Ewelina Kwiatkowska

SOME RESEARCH ON RAILWAY SUBSTRUCTURE
Summary. Research on a new method of dynamic measurements of railway lines has been presented in the paper. Laboratory tests of railway lines. Research was
carried out using a dynamic device. Preliminary studies are beginning to develop
a new method of measuring the dynamic parameters of the track.
Keywords: railway, railway substructure, dynamics

Elbieta Pilecka, Mirosawa Bazarnik, Aleksandra Pawlak-Burakowska

LANDSLIDE ON RAILWAY LINE NO 8
WARSZAWA – KRAKÓW IN SADOWIE
– NEW POSSIBILITIES OF MONITORING
Summary. The problem of landslide in a town of Sadowie along important
railway line No. 8 Warszawa - Kraków has been presented in the paper. The
landslide has been active since 1934, but in 2000, after torrential rain and flood,
it activated and the railway line was threatened with it. The geological structure
of the area, where the landslide is located has been presented. The mechanism of
landslide creation has been described. The idea to complement the landslide monitoring with laser scanning using modern RIEGL-VZ 400 tool has been formulated
and the result of basic measurement has been shown.
Keywords: landslide, laser scanner

ucjan SiewczyÍski, Micha Pawowski

RAILROAD SUBGRADE REINFORCEMENT
BY PROTECTIVE LAYER WITH FIXED THICKNESS
Summary. An analysis of the requirements for modernization of railway subgrade in order to create technical documentation at various stages of investment
has been presented in the paper. The significance of geotechnical tests results in
this process has been considered. Requirements adopted without consideration of
subgrade conditions has been called fixed, for subsequent verification. The analysis
has been supported by example.
Keywords: railroad; railroad subgrade, investigation of deflected state
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Juliusz Sokowski, Sergiusz Lisowski, Aleksandra Pawlak, Maciej Jamka

DRAFT OF METHODOLOGY FOR RIGIDITY RESEARCH
ON TRACK STRUCTURE AND SUBGRADE WITHIN
TRANSITIONAL ZONE OF ENGINEERING OBJECTS
AND ON THE OBJECTS
Summary. The results of field research on rigidity of track structure and subgrade
within abutment and transitional zone executed under control load by locomotives
moving at various speed and in different directions have been presented in the paper.
The applied measurement methodology, which could be proposed for procedures of
technical acceptance and for diagnostics of transitional zones for various constructional solutions taking into account volume and variability of threshold effect.
Keywords: transitional zone, rigidity of track structure and railway subgrade,
threshold effect

Grzegorz Stencel

EVALUATION OF THE GEOMETRICAL QUALITY
OF TRACK AND SWITCHES ON MODERNIZED
RAILWAY LINES
Summary. The evaluation of the geometrical quality of modernized railway
lines has been given in the paper. Selected aspects of tracks and switches geometrical quality directly after carried out repair and also after same period of tracks and
switches exploitation have been discussed. The results referring to the possibility
of work quality improvement have been formulated.
Keywords: investments, geometrical quality, track, switches

Kamila Szwaczkiewicz

THE CONCEPT OF USING GENETIC
ALGORITHMS FOR MODERNIZATION
OF RAILWAY GEOMETRICAL LAYOUTS
Summary. The principles of Genetic Algorithms (GA) have been characterized
in the paper. The concept of the use of these algorithms for optimization of geometrical railway layouts due to modernization has been shown.
Keywords: genetic algorithms, modernization, geometrical railway layout
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Andrzej UznaÍski

ANALYSIS OF SUPPORT SIGNIFICANCE
BY GLONASS SYSTEM FOR RTK GPS SATELLITE
MEASUREMENT ON RAILWAY AREAS
Summary. At the moment, the mapping out geographical coordinates using
satellite navigation is possible owing to the American NAVISTAR GPS system,
which can be aided by Russian GLONASS system. The next two systems of global range are now under construction. There are in operation or creation various
systems of regional satellite navigation and an earth aided systems. The significance of support by satellite signals from SLONASS system in real time geodesic
mapping out coordinates of points has been analysed. The elaboration has been
based on results of measurement collected at two kilometers section of railway
line. From the point of real time satellite (RTK GPS, RTK GNSS, RTN) measurements’ view the conditions of measurement execution were rather demanding
because of horizon obstructed by the topography of an area and the most of all, by
the avenue of trees close to the railway line.
Keywords: systems of satellite navigation, NAVSTAR GPS, GLONASS, satellite measurement, real time climatic measurement, real time grid climatic measurement

Jerzy Zariczny, Sawomir Grulkowski

CHARACTERISTICS OF 227 – SQUAT – TYPE DEFECTS
IN RAILS OF THE LINE NO. 131
CHORZOW BATORY – TCZEW
Summary. Rail diagnostics is an important element of the assessment of track
structure. Increasing number of detected rolling contact fatigue (RCF) defects in
rails is challenging. In this article, 227 – squat – type defects were characterized
on case of experimental tracks in line No.131 Chorzow Batory – Tczew. The factors leading to rail fatigue development process were described. Visual observations were compared with defectoscopic studies.
Keywords: track structure, rail diagnostics, service life of rails, rolling contact
fatigue (RCF) defects in rails
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Andrzej urkowski

RAILWAY AGLOMERATION AND REGIONAL
TRANSPORT AS THE ELEMENT OF THE SYSTEM
ORGANIZATION OF PASSANGER TRANSPORT
Summary. Railway agglomeration and regional transport (called together local) makes up very important element of the system of public transportation. The
realized in Poland forwarding politics on the central and council rung enrolls in
the strategy of the European Commonwealth. The basic elements of the system
of railway passenger transports and part played by local transports have been
introduced in the report. Basic organizational requirements have been described.
The review of the preferences has been executed in order to indicate the most important ones that decided whether railway transport would be chosen by travelers
as a mean of transport.
Keywords: railway passenger transport, public transport, agglomeration
transport, regional transport
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