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CELOWO  ZASTOSOWANIA METOD OCENY RYZYKA 
W BUDOWNICTWIE KOLEJOWYM1

Streszczenie. Cech  nowoczesnego budownictwa kolejowego powinna by  du a niezawod-

no  budowli liniowych i obiektów in ynieryjnych. Osi gni cie tej niezawodno ci zale y g ównie

od jako ci projektu i poprawno ci procesów technologicznych budowy. Liczne przyk ady dowodz ,

e warunki te nie zawsze s  obecnie spe niane. W projektach budownictwa kolejowego mo na

doszuka  si  zw aszcza braku koordynacji rozwi za  nale cych do ró nych specjalno ci. Artyku

charakteryzuje dwie, spo ród kilku cz ciej stosowanych, metod wykrywania zagro e  na etapie 

projektowania, tj. metody HAZOP oraz list kontrolnych. Podano konkretne przyk ady, w których 

zastosowanie tych metod w drogach kolejowych, pozwoli oby unikn  grubych b dów.

S owa kluczowe: zagro enia, ryzyko, listy kontrolne, projektowanie

1. Wst p

W ostatnich latach zwi kszy  si  zakres modernizacji linii kolejowych. Wzros y
te  wymiany nawierzchni na pozosta ych liniach, cho  w dalszym ci gu s  nie-
wystarczaj ce, aby poprawi  odczuwalnie niezadowalaj cy stan utrzymania sieci 
kolejowej w Polsce, szczególnie za  usun  du e ograniczenia pr dko ci poci gów. 
W tych okoliczno ciach szczególnego znaczenia nabiera jako  nowych obiektów, 
tj. uk adów torowych, podtorza, budowli in ynieryjnych, itp., od której b dzie za-
le a a ich niezawodno  eksploatacyjna, osi gni cie zak adanej trwa o ci i d ugo ci
cykli naprawczych. Zagro eniem dla tej jako ci mog  by  b dy w projektach, 
w planowaniu i organizacji robót, w ich wykonawstwie i odbiorach.

Pod wyrazem zagro enie rozumie si  warunkow  mo liwo  lub ród o ujaw-
niania si  strat w wyniku jego rozwoju [15]. S  to wi c nie tylko sytuacje prowa-
dz ce do zdarze  katastroficznych, np. do wykoleje , lecz ka dy przypadek, który 
prowadzi do ryzyka, tzn. do zdarzenia niepo danego, powoduj cego straty ma-
terialne, straty w rodowisku lub uszczerbek na zdrowiu ludzi. Wychodz c z tego 
za o enia nale y stwierdzi , e zagro enia, np. w nawierzchni kolejowej, to nie tyl-
ko du e odkszta cenia torów, p kanie szyn i wyboczenia. Zagro enia mog  pojawi

1  Wk ad autorów w publikacj : Ba uch H. 50%, Ba uch M. 50%

Henryk Ba uch
prof. dr hab. in ., Instytut Kolejnictwa, 04-275 Warsza-
wa, ul. Ch opickiego 50

Maria Ba uch
dr hab. in ., prof. IK, Instytut Kolejnictwa, 04-275 War-
szawa, ul. Ch opickiego 50
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si  nawet w nawierzchni nowej. Przyk adem takim jest niedotrzymanie odchy ek
dopuszczalnych przy odbiorze robót, poniewa  z bardzo du ym prawdopodobie -
stwem mo na stwierdzi , e skróci to cykle naprawcze, a wi c przyniesie straty.

Zagro eniem s  te  b dy organizacyjne w modernizacji linii kolejowych pole-
gaj ce na niew a ciwej kolejno ci robót, np. wbijaniu s upów trakcyjnych po ca -
kowitym zako czeniu prac nawierzchniowych, poniewa  powoduje to powstanie 
odkszta ce  pod o a, a wi c konieczno  powtórnego podbijania torów.

Problematyce jako ci robót i zagro eniom w drogach kolejowych po wi cono
ju  liczne prace, np. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]. Autorom nie jest znana natomiast 
adna publikacja omawiaj ca zastosowanie metody HAZOP i list kontrolnych do 

celów zmniejszenia zagro e  w budownictwie kolejowym.

2. Poj cie ryzyka

W ka dej dzia alno ci ludzkiej istnieje ryzyko. Jest ono definiowane w ró ny
sposób. W j zyku naturalnym oznacza ono miar  lub ocen  zdarzenia niepo -
danego, przy czym zdarzenie to mo e prowadzi  do strat. Cz sto mo na spotka
okre lenie, e ryzykiem jest prawdopodobie stwo statystyczne (losowe) wyst pie-
nia niekorzystnego zdarzenia losowego daj cego si  oszacowa . Obok ryzyka zna-
ne jest poj cie niepewno ci, która wyst puje wówczas, gdy brak jest danych by 
obliczy  ryzyko.

W naukach technicznych i spo ecznych spotyka si  ró ne rodzaje ryzyka. Wy-
starczy wymieni  tylko kilka z nich. I tak np.:

- ryzyko projektowe oznacza opó nienia, niepe ne wykonanie projektowane-
go zadania i wzrost kosztu projektu, 

- ryzyko zawodowe okre la si  jako prawdopodobie stwo wyst pienia niepo-
danych zdarze  zwi zanych z wykonywan  prac ,

- ryzyko transakcyjne (kontraktowe) urzeczywistnia si  w nast pstwie niedo-
trzymania zobowi za  umownych. 

W studiach wykonalno ci oblicza si  ryzyko wska nika ekonomicznego i finan-
sowego.

W sensie matematycznym ryzyko jest iloczynem prawdopodobie stwa i cz -
stotliwo ci wyst powania zagro e  oraz skutków negatywnych dla zdrowia lub 
ycia cz owieka, rodowiska naturalnego lub rodków pracy (transportu). Ocena 

ryzyka R polega wi c najcz ciej na obliczeniu iloczynu jego prawdopodobie stwa
P i skutków S:

(1)

Znane s  liczne modele oblicze  ryzyka oparte g ównie na teorii prawdopo-
dobie stwa, statystyce matematycznej i teorii u yteczno ci [20]2. Z ocen  ryzy-
ka wi e si  okre lenie jego dopuszczalno ci. Znana jest w tym zakresie zasada 

2 Teori  u yteczno ci jest dzia  ekonomii i teorii gier dotycz cy u yteczno ci, g ównie post powania osób 
w warunkach ryzyka.

SPR



7CELOWO  ZASTOSOWANIA METOD OCENY RYZYKA W BUDOWNICTWIE KOLEJOWYM

ALARP (As Low As Reasonably), okre laj ca obni enie ryzyka do poziomu mo liwie
najmniejszego, lecz racjonalnie uzasadnionego czynnikami spo ecznymi, technicz-
nymi i ekonomicznymi.

Przyk ady zagro e  zawarte w artykule nasuwaj  domniemanie, e wyst pi y
one przy niepe nej wiedzy o mo liwo ci ich zaistnienia lub skutkach, do jakich 
mog  doprowadzi .

3. Charakterystyka proponowanych metod

3.1. Metoda HAZOP

Do wykrywania zagro e  i zmniejszenia zwi zanego z nim ryzyka stosuje si
kilka metod. Jedn  z cz ciej stosowanych jest ocena ryzyka (Risk assessment) pole-
gaj ca na dok adnym sprawdzeniu, co w danej dzia alno ci mo e stanowi  zagro-
enie dla ludzi, rodowiska, itp. [13]. Jej celem jest sprawdzenie, czy podj to wy-

starczaj ce rodki zapobiegawcze. Obejmuje ona identyfikacj  ryzyka, ustalenie, 
co lub kto mo e by  zagro ony, w jaki sposób i okre lenie rodków zaradczych. 
Wszystkie ustalenia s  zapisywane oraz w miar  potrzeb aktualizowane i spraw-
dzane.

Metoda HAZOP (Hazard and Operability Study), nazywana analiz  zagro e
i zdolno ci operacyjnych, jest stosowana do analizy zagro e  g ównie w przemy-
le, szczególnie za  w przemy le chemicznym, gdzie zosta a zastosowana po raz 

pierwszy w latach 60. ubieg ego wieku. Jej celem jest znalezienie prawdopodob-
nych zdarze  niebezpiecznych dla samego urz dzenia, systemu, ludzi lub rodo-
wiska naturalnego. Bywa równie  u ywana do wykrywania potencjalnych strat, 
przy czym jako strat  traktuje si  równie  obni enie jako ci [18]. Prowadzi ona od 
okre lania odchyle  od normalnych warunków pracy, przez identyfikacj  zagro-
e , ich przyczyn i skutków, do formu owania rodków zaradczych.

Analizy rozpoczynaj  si  od opracowanej dokumentacji urz dzenia lub sys-
temu i obejmuj  jego wszystkie elementy. Zespó  specjalistów ró nych dziedzin 
sprawdza wszystkie zaprojektowane elementy systemu pod k tem ich budowy, 
u ytkowania, mo liwych zmian w eksploatacji, niezawodno ci oprogramowania 
(np. sterowników), anomalii w programach komputerowych [14], itp. Wszystkie 
wyniki s  zapisywane w ustalonym porz dku, a wi c powinny zawiera  tak  sam
sekwencj , jak przy ka dej analizie zagro e , tj.:

1) charakterystyk  odchylenia od stanu nominalnego,
2) przyczyny odchylenia,
3) skutki,
4) rodki zapobiegawcze,
5) dzia anie.
W metodzie tej wyst puje wiele cech typowych dla burzy mózgów stymulu-

j cych aktywno  cz onków zespo u i u atwiaj cych tworzenie pomys ów. Zespó ,
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okre laj cy zagro enia i proponowane rodki zaradcze, powinien wi c by  zespo-
em interdyscyplinarnym. Zg aszanych pomys ów nie nale y krytykowa , dopiero 

zespó  oceniaj cy zg aszane pomys y powinien odrzuca  pomys y nietrafne. 
Po ustaleniu celu i zakresu analizy wykonywanej metod  HAZOP ustala si

sk ad zespo u wyznaczaj c jego przewodnicz cego, sekretarza i cz onków oraz roz-
poczyna si  prace przygotowawcze polegaj ce na zbieraniu i przetwarzaniu in-
formacji, opracowaniu harmonogramu studium i organizacji spotka . Zasadnicz
cz  analizy prowadzi si  na spotkaniach zespo u. Zako czeniem tej analizy jest 
raport. Przeprowadzenie ca o ci analizy HAZOP u atwiaj  opracowane do tego 
celu programy komputerowe. Jednym z nich jest Isograph Reliability Software 3.

Przechodz c do szeroko poj tych zagadnie  budownictwa kolejowego mo -
na rozwa y  dwie formy stosowania metody HAZOP w sprawdzaniu projektów, 
szczególnie za  w sprawdzaniu ich kompletno ci i zgodno ci wszystkich sk adni-
ków poszczególnych specjalno ci (bran ). Tymi formami mog yby by :

1) Powo ywanie zespo ów do zbadania ka dego du ego projektu na zasadzie 
burzy mózgów. Zespó  taki po wykonaniu swego zadania, które obejmowa-
oby w pewnych przypadkach równie ledzenie realizacji, by by rozwi zy-

wany. Forma ta by aby zatem zbli ona do zespo u koordynacyjnego budowy 
Centralnej Magistrali Kolejowej, powo anego na pocz tku lat siedemdzie-
si tych ubieg ego stulecia przez wiceministra komunikacji mgr in . Kazi-
mierza Jacukowicza i dzia aj cego sprawnie pod Jego kierownictwem.

2) Stosowanie metody HAZOP w sta ym i istniej cym ju  zespole oceny pro-
jektów dzia aj cym w Zarz dzie PLK S.A.

3.2. Listy kontrolne

Listy kontrolne (checklists) s  stosowane w ró nych specjalno ciach, m.in.: 
w technice, medycynie, zarz dzaniu i wielu innych. Znajduj ce si  w nich zestawy 
pyta  lub zada  s u  do sprawdzania ustalonej kolejno ci operacji, które trzeba 
wykona , np. przy starcie samolotu4 lub szczegó ów, które powinny by  spraw-
dzone, np. w badaniu wykolejenia poci gu przewo cego chemikalia. S  te  listy 
dotycz ce dzia a  pojedynczych osób, np. przygotowa  do podró y, znane s  listy 
stosowane w samokontroli i w korekcie w asnych dzia a . Najwi cej list kontro-
lnych dotyczy jednak ró norakich zagro e , zw aszcza zagro e  wyst puj cych
w przemy le i budownictwie. Wiele list opracowuje si  do analizy ryzyka na etapie 
projektu.

Listy kontrolne s  niekiedy cz ci  sprawozda  z bada  wypadków kolejowych 
[12]. Mo na te  spotka  listy kontrolne w niektórych dokumentach reguluj cych
zakres zada  diagnostycznych w nawierzchni kolejowej. List  tak  zawiera doku-
ment [11]. Jest ona jednak bardzo syntetyczna i np. w odniesieniu do rub ubko-
wych zawiera tylko trzy odpowiedzi: poluzowane, brak, zgi te.

3 www.isograph.com
4 Doskona ym przyk adem zastosowa  listy kontrolnej by  relacjonowany przez telewizj  skok Felixa Baum-

gartena z wysoko ci 39 km w dniu 14 pa dziernika 2012.
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W listach kontrolnych wymienia si  cz sto czynniki szkodliwe lub niebezpiecz-
ne, zaznaczaj c przy ka dym z nich: czy wyst puje czy nie i podaje si rodki
zapobiegawcze. W wi kszo ci przypadków listy kontrolne zawieraj  jednak tylko 
same pytania. Odpowiedzi na pytania mog  mie  charakter binarny (TAK, NIE) 
lub przedzia owy, np. w skali 5-stopniowej.

Podstaw  opracowania list kontrolnych jest do wiadczenie zdobyte w praktyce 
realizacji podobnych projektów w przesz o ci oraz dokumentacja tych projektów. 
Dzi ki listom kontrolnym mo na unikn  cz sto powa nych b dów i zagro e .
Listy kontrolne nie powinny by  zbyt d ugie. Jedn  z najd u szych, zawieraj c
360 pyta , jest tzw. Lista Dortmundzka przedstawiona na II Kongresie Ergono-
micznym w roku 1964.

4. Zastosowania

Zakres zastosowa  scharakteryzowanych metod w projektach budownictwa 
kolejowego, zw aszcza za  w modernizacji linii kolejowych, mo e by  bardzo sze-
roki, obejmowa  kilka specjalno ci i ró ne zakresy zada  – od du ych projektów 
ca ych w z ów kolejowych do zmian niewielkich uk adów torowych. Kilka wybra-
nych przyk adów ilustruje celowo  zastosowania tych metod.

Cz sto spotykan  wad  projektów modernizacji linii kolejowych jest brak ko-
ordynacji czasowej. Skutkiem tego s  takie przyk ady, jak pokazany na rysunku 1. 
Rozpocz cie robót przy budowie obiektu in ynieryjnego po ca kowitym zako cze-
niu budowy nawierzchni kolejowej wymaga o w tym przypadku rozebrania no-
wou o onego toru g ównego dodatkowego i ograniczenia pr dko ci poci gów do 
30 km/h.

Rys. 1. Rozpocz cie robót fundamentowych po uko czeniu robót w nawierzchni i podtorzu
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Przypadek ten mo na t umaczy  cz ciowo przesuni ciem czasowym wynika-
j cym z zasad finansowania, natomiast nic nie sta o na przeszkodzie, by zachowa
w a ciw  kolejno  robót na linii, na której najpierw zako czono wszystkie roboty 
torowe, a po nich przyst piono do budowy przepustów metod  przecisku (rys. 2). 
Mimo pozornego nienaruszenia nawierzchni, po zako czeniu takiego przepustu 
trzeba powtórnie podbi  tor i oprofilowa  podsypk . Zmiana sztywno ci pod o a
w strefie tej budowy skróci cykl do kolejnego podbicia toru.

Rys. 2. Budowa przepustu metod  przecisku po ca kowitym zako czeniu robót torowych
(fot. udost pniona przez Jerzego Zalewskiego)

Bardzo du e znaczenie w projektach modernizacji linii kolejowych ma w a-
ciwe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Rozwój technik badawczych 

w tym zakresie [16] wyprzedzi  jednak stosowane procedury. Znane s  przyk ady
zaniechania robót podtorzowych lub ich niepe nego wykonania, czego skutkiem s
szybkie odkszta cenia nawierzchni kolejowej. Spotyka si  przypadki braku odwod-
nienia w nowych torach, wskutek czego tory b d  ulega y przedwcze nie du ym
deformacjom (rys. 3). S  to wi c takie przyk ady, których nie da si  t umaczy
brakiem nak adów na utrzymanie a jedynym ich powodem jest brak kompletno ci
robót, co wiadczy o wadach projektu.

Liczne przyk ady niew a ciwej kolejno ci robót w podtorzu i b dów w ich wy-
konawstwie mo na spotka  w innych publikacjach [17, 21, 22].

Przedstawione przypadki nie wyst pi yby, gdyby ich projekty zosta y spraw-
dzone na zasadach okre lonych w metodzie HAZOP. Wydatki, które trzeba by 
ponie  na takie sprawdzenie s  niewspó miernie ma e w stosunku do strat, do 
jakich prowadz  b dy lub luki w projektach.
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Rys. 3. Nowy tor, awy torowiska do kraw dzi podsypki pokrywa woda
(fot. ze zbiorów IK)

Kolejne trzy przyk ady dotycz  mniejszego zakresu robót i wi  si  bezpo red-
nio z utrzymaniem nawierzchni. Pierwszy dotyczy projektowania uk adów torowych 
z rozjazdami ukowymi. S  przypadki, gdy zastosowanie tych rozjazdów zwi ksza 
trwa o  uk adu [8, 19]. W przeciwie stwie jednak do rozjazdów zwyczajnych, roz-
jazdy ukowe wymagaj  nietypowej rezerwy awaryjnej zwrotnic i krzy ownic, któr
nale y przygotowa  w odpowiednim czasie. Brak tej rezerwy powoduje, e zu yte 
zwrotnice i krzy ownice w rozjazdach ukowych zast puje si  nierzadko zwrotnicami 
i krzy ownicami rozjazdów zwyczajnych (rys. 4), co prowadzi do zwi kszonych od-
dzia ywa  dynamicznych i w rezultacie do przedwczesnej ich wymiany.

Rys. 4. Rozjazd ukowy jednostronny z wymienion  prost  krzy ownic ;

zauwa alny za om za praw  szyn  dzioba tej krzy ownicy
(fot. D. Drozd)
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Drugi przypadek przedstawia wymian  rozjazdu zwyczajnego o promieniu 
toru zwrotnego 300 m i skosie 1:9 na rozjazd o promieniu 500 m skosie 1:12 
znajduj cego si  na posterunku odga nym (rys. 5).

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

Przed ka d  wymian  rozjazdu nale y wytyczy  ten rozjazd i – je li wymiana 
powoduje zmian  uk adu – równie  ca y uk ad. Wytyczenie zmiany uk adu wy-
maga prostych oblicze . W konkretnym przypadku nale a o wyznaczy  promie
uku R, jaki powstanie na wstawce mi dzy nowym rozjazdem i skrzy owaniem

toru.
Z równania: 

(2)

wyznacza si  d ugo  stycznej t:

(3)

sinsin 12 bwttbs

sinsin

sinsin 12 bwbs
t
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a nast pnie k t zwrotu uku zaokr glaj cego :

(4)

Maj c ten k t i d ugo  stycznej oblicza si  promie uku:

(5)

W rozpatrywanym przypadku wyst powa y nast puj ce dane:
s = 4,000 m, b

1
 = 16,615 m, b

2
 = 20,797 m, = 6,34019°, = 4,76364°.

W pierwszym kroku oblicze  przyj to d ugo  wstawki w = 6,000 m mi dzy
ko cem uku i skrzy owaniem toru. Wynik oblicze , tj.: t < 0, spowodowa  rezy-
gnacj  z wstawki prostej, tj. przyj cie w = 0. Przy nowych wymiarach uzyskano: 
R = 164,575 m. Przy tak ma ym promieniu, niedopuszczalnym w torach g ów-
nych, pr dko  odpowiadaj ca przyj temu przyspieszeniu a = 0,65 m/s2 wynosi
37 km/h. Wynik ten powinien wi c jednoznacznie wskaza , e przy rozstawie to-
rów 4,000 m wymiana rozjazdu o promieniu 300 m na rozjazd o promieniu 500 m 
nie ma sensu.

Po u o eniu nowego rozjazdu wprowadzono na odga zieniu ograniczenie pr d-
ko ci do 10 km/h. Kierowano si  przy tym prawdopodobnie rzeczywistym kszta -
tem tego uk adu, w którym nie wida  równomiernie ukszta towanego uku, lecz 
wyra ne za omy (rys. 6).

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

2
tan

t
R
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Deformacje tego rodzaju powstaj  cz sto wskutek niew a ciwego przesuni cia
styku przediglicowego nowego rozjazdu wzgl dem styku poprzedniego. W rozpa-
trywanym przypadku przesuni cie to okre la równanie:

(6)

Przy konkretnych danych przesuni cie to powinno wynosi  9,928 m. Za omy
widoczne na rysunku 6 mog y powsta  wskutek mniejszego przesuni cia nowego 
rozjazdu (cofni cia) ni  obliczone.

Za ma e przesuni cia styków przediglicowych wynikaj  niekiedy z powo-
du ch ci zachowania niezmiennego po o enia nap dów lub innych przeszkód. 
W przypadku przedstawionym na rysunku 7 niepotrzebnie zaplanowano wymian
rozjazdu o promieniu 190 m na rozjazd o promieniu 300 m, nie bior c zapewne 
pod uwag , e wymiana ta spowoduje przesuni cie styku przediglicowego nowego 
rozjazdu o 6,092 m w kierunku przejazdu w poziomie szyn. Chc c tego unikn
ukszta towano uk odwrotny mi dzy jego krzy ownic  i rozjazdem krzy owym po-
jedynczym, a wi c wprowadzono deformacj  toru o promieniu znacznie mniejszym 
ni  300 m.

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

Nieprawid owo ci w trzech ostatnich przypadkach mo na by unikn , pos u-
guj c si  nast puj c  list  kontroln :

1. Czy przy wymianie rozjazdu na rozjazd o innym skosie i promieniu zosta
wytyczony nowy uk ad?

2. Czy w nowym uk adzie zmiana po o enia styku przediglicowego jest mo li-
wa?

3. Czy zaplanowano przesuni cie nap du?

1122 tan
coscos a

s
bwttbap
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 4. Czy w obliczeniach stanowi cych podstaw  wytyczenia uk adu wyznaczono 
pr dko  maksymaln ?

 5. Czy obliczone parametry kinematyczne przy planowanej pr dko ci nie prze-
krocz  warto ci granicznych?

 6. Czy w projektach z rozjazdami ukowymi zwrócono uwag  na rezerwy awa-
ryjne?

 7. Przy jakim zu yciu nale y zamawia  cz ci zamienne do rozjazdów uko-
wych?

 8. Kto dysponuje dokumentacj  konstrukcyjn  konkretnych rozjazdów uko-
wych?

 9. Czy okre lono czas potrzebny na dostawy cz ci zamiennych, licz c od z o-
enia zamówienia?

10. Gdzie b d  zdeponowane cz ci zamienne do rozjazdów ukowych?

5. Wnioski

Wielu zak óce  w budowie i eksploatacji infrastruktury kolejowej mo na by 
unikn  zwracaj c w odpowiednim czasie uwag  na kompletno , skoordynowanie 
i poprawno  techniczn  opracowywanych projektów, pocz wszy od du ych zada
inwestycyjnych do ma ych lokalnych zmian. Ka dy b d lub pomini cie w projek-
cie istotnych szczegó ów niesie za sob  ryzyko. Tym ryzykiem mog  by  dodatko-
we roboty, których mo na by unikn , niepo dane zjawiska w eksploatacji dróg 
kolejowych, zak ócenia w organizacji robót, spory przy ich odbiorze i wiele innych 
negatywnych skutków.

Zastosowanie proponowanych sposobów analizowania projektów przy zasto-
sowaniu metody HAZOP lub – w przypadku mniejszego zakresu robót – przy 
u yciu list kontrolnych jest dodatkowo uzasadnione z jednej strony stosunkowo 
atwym i szybkim opracowywaniem dokumentacji dzi ki technice komputerowej, 

z drugiej za mudnymi procedurami zwi zanymi z przygotowaniem procesu in-
westycyjnego. W tych okoliczno ciach, nie wp ywaj cych korzystnie na twórcze 
podej cie projektantów do rozwi zywanych przez nich zagadnie , mo na si  rów-
nie  dopatrywa  pewnych przyczyn uchybie .
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MONITOROWANIE STANU TORU
POJAZDAMI SZYNOWYMI WYPOSA ONYMI

W CZUJNIKI PRZYSPIESZE  NA KORPUSACH 
O YSK ZESTAWÓW KO OWYCH1

Streszczenie. Praca dotyczy zagadnienia monitorowania stanu toru czujnikami przyspie-

szenia lub si y w celu wykrycia ewentualnych uszkodze  elementów toru oraz oceny jako ci oddzia-

ywania pojazdu szynowego z torem. Na podstawie wskaza  czujników oddzia ywania pojazdu 

z torem przy zadanej pr dko ci jazdy podejmuje si  prób  oceny uszkodze  i klasyfikacji stanu toru 

oraz o ysk.

S owa kluczowe: monitorowanie stanu toru, dynamika uk adu pojazd-tor, wykolejenie

1. Wst p

Wydaje si  zasadne, e monitorowanie stanu toru i stanu pojazdu s  w pewnym 
sensie ze sob  sprz one. W szczególno ci, je eli pomiar oddzia ywania jest doko-
nywany na obudowie o yska zastawu ko owego. Jak wynika z przeprowadzonych 
wst pnych bada  symulacyjnych i do wiadczalnych pomiar parametrów charakte-
ryzuj cych stan toru zosta  ograniczony do wykorzystania sygna u akustycznego, 
tj. do pomiaru trzech sk adowych przyspieszenia przy pomocy czujników umiesz-
czonych pod pokryw o ysk lub na powierzchni zewn trznej pokrywy (takie roz-
wi zania podane zosta y na rysunku 1). Do oceny stanu o ysk zestawów ko owych
na podstawie pomiaru si  mo na wykorzysta  usytuowanie czujników w rejonie 
pier cienia zewn trznego o yska i korpusu.

1  Wk ad  autorów w publikacj : Bogacz R. 40%, Czyczu a W. 40%, Konop J. 20%
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Rys. 1. Schemat wyposa enia zestawu kó  w czujniki przyspiesze  (Austria, Niemcy)

Na rysunku 1 pokazano schemat umieszczenia czujników przyspieszenia 
stosowany przez badaczy niemieckich i austriackich, który zosta  uzupe niony
w Polsce o pomiar trzeciej sk adowej przyspieszenia (w kierunku wzd u nym).
Schemat rozmieszczenia czujników przyspieszenia na zestawach szynobusu fir-
my PESA ilustruje schemat na rys. 2.

Rys. 2. Szynobus F-my PESA, wyposa one w czujniki do monitorowania stanu pojazdu i toru, umiesz-

czone na korpusach o ysk zestawów ko owych

Wzrost wibracji, który mo e by  spowodowany uszkodzeniem o yska
w przypadku przekroczenia niebezpiecznego poziomu powinien by  przekaza-
ny maszyni cie lub operatorowi, a w przypadku krytycznym powinien spowo-
dowa  zatrzymanie poci gu. W celu oceny przebiegu zjawisk zwi zanych z mo-
nitoringiem przeprowadzono symulacje ich przebiegu, a przyk adowe wyniki 
podano w nast pnej cz ci pracy. Analiza dotyczy symulacji procesów o ró nym
czasie trwania i ró nej intensywno ci ród a drga  i ród a ciep a. Poniewa
poza ocen  stanu toru, czujniki umieszczone na korpusach o ysk pozwalaj
wykry  równie  uszkodzenie zestawu ko owego, które mo e dotyczy  zarówno 
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uszkodze o ysk, jak i osi (np. przez DB prowadzone s  badania nad akustycz-
nym monitoringiem p kni  osi), sygna  przyspiesze  powinien mie  odpo-
wiednio du y zakres cz stotliwo ci. Na rys. 3 pokazano szkic korpusu o yska
zestawu ko owego z widokiem korpusu po zdj ciu pokrywy, na której mo na
równie  zainstalowa  czujniki przyspiesze  (przyk adem takiego rozwi zania
jest rozwi zanie [1] realizowane przez Instytut Kolejnictwa (CNTK).

Rys. 3. Szkic korpusu o yska i jego widok po zdj ciu pokrywy

Na rysunku 4 pokazane zosta y czujniki piezoelektryczne do pomiaru si  dzia a-
j cych na obudow o yska, który umo liwia bardziej precyzyjny pomiar obci e .
Jednak tego typu czujnik jest du o dro szy i z tego wzgl du nie jest powszechnie 
stosowany.

Do zada  monitoringu toru nale y okre lenie usterek ich lokalizacji przestrzen-
nej oraz ich zmian umo liwiaj cych prognozowanie ewolucji oraz wynikaj ce
z tego zagro enia. Ocena stanu toru dotyczy ró nych jego elementów. S  to m. in. 
takie elementy jak: odcinki proste, uki, rozjazdy, przepusty, mosty i inne. Uster-
ki wyst puj ce niezale nie od wymienionych ju  elementów to: p kni cia szyn, 
p kni cia podk adów, usterki w z ów przytwierdzenia, wadliwe podbicie 
i inne. Lokalizacja i rodzaj usterki toru, parametry pomiaru (data, pr dko )
mog  by  przekazywane systemem, który zosta  zaproponowany w badaniach 
z firm  PESA Bydgoszcz. Schemat uk adu zbierania danych ilustruje rys. 5. Mie-
rzone sygna y w systemie pomiaru przyspiesze  z korpusu o yska powinny umo -
liwi  diagnostyk o yska (osi) oraz okre lenie stanu toru, tj. oceny globalnej oraz 
wybranych parametrów toru (szyn). Sygna y akustyczne powinny by  przesy ane
do wielokana owego wzmacniacza okre lonego typu oraz przy pomocy uk adu
pokazanego na rys. 5 przekazane do serwera centrum informacyjnego. Sygna y
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te powinny mie  mo liwo  rejestrowania cyfrowego zestawem – przetwornik 
z komputerem przeno nym lub komputerem pok adowym. Rejestrator cyfrowy 
programowany za pomoc  programu komercyjnego winien umo liwia , mi dzy
innymi, wizualizacj  przebiegów po ka dej próbie podczas testów, co pozwala na 
weryfikacj  i ocen  wybranego programu. Program powinien umo liwia , mi dzy
innymi, ustawienie cz sto ci próbkowania, zakresów pomiarowych parametrów 
steruj cych pomiarem oraz uzale nienie niektórych parametrów od pr dko ci jaz-
dy i wy czanie pomiarów np. przy pr dko ci mniejszej od 15 km/godz.

Rys. 4. Uk ad czujników do potrójnego pomiaru odkszta ce  (si ) umieszczony na zewn trznym pier-

cieniu w korpusie o yska zestawu ko owego 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 bada  symulacyjnych stanu toru wykorzystano model uk adu pojazd szy-
nowy-tor przedstawiony na rys. 6, pozwalaj cy na ocen  oddzia ywania pojazdu 
z torem. Uk ad sk ada si  z pud a wagonu (1), belek bujakowych (2), ram wózka 
(3), zestawów ko owych (4), szyn (5) oraz podk adów (6).

Rys. 6. Schematyczny model oddzia ywania pojazdu z torem

Jednym z celów bada  symulacyjnych jest wybranie odpowiedniej lokalizacji 
czujników umo liwiaj cej poprawn  ocen  stanu toru. Inn  ocen  otrzymamy 
umieszczaj c czujniki na pod odze pud a wagonu – bardziej przydatn  do okre-
lenia komfortu jazdy, a inn  na korpusach o ysk zestawów ko owych lepiej ilu-

struj cy stan utrzymania lub wzgl dy bezpiecze stwa jazdy. Badania symulacyjne 
umo liwiaj  prognoz  usterek, które mog  by  pomierzone sygna em akustycz-
nym. Rezultaty wybranych bada  symulacyjnych zawiera m. in. praca [3].

3. Monitorowanie stanu toru, geometria, zu ycie

Pojazdy szynowe w czasie ruchu obci ane s  si ami dynamicznymi pochodz -
cymi od kinematycznego wymuszenia imperfekcjami toru. Si y te generowane s
przez geometryczne nierówno ci toru oraz zmienne parametry lepko-spr ystego
podparcia w w z ach przytwierdzenia i podk adów. W przypadku pojazdów szyno-
wych mog  to by  istotnie ró ni ce si  parametry, zale ne od pory roku, opadów, 
temperatury, itp. W tej cz ci opracowania zostan  wykorzystane badania doty-
cz ce wymusze  kinematycznych drga  pojazdów szynowych i opracowywania 
zarejestrowanych wyników.

Geometryczne nierówno ci toru modelowane s  zwykle za pomoc  stacjonarnych, 
ergodycznych procesów przypadkowych. Wyj tek stanowi  okresowe nierówno ci, 
takie jak feliste zu ycie, które bardziej precyzyjnie nazywa si  korugacj  lub falami 
po lizgowymi (ang. corrugation, slip waves). Ze wzgl du na ma e amplitudy drga
obci enie dynamiczne zespo ów uk adów jezdnych pojazdów i szyn s  w kraju lek-
cewa one pomimo, e powoduj  cz sto ponad dwukrotny wzrost si  kontaktowych.
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Rys. 7. Faliste zu ycie (korugacja szyny kolejowej) o amplitudzie oko o 50 µm i d ugo ci fali ca 

 = 50 mm

Fale po lizgowe wyst puj  g ównie na jednej z szyn (odci onej) toru 
o ciasnych ukach. Ich obraz ilustruje rys. 8. W dynamice pojazdów szynowych 
zagadnienia z zakresu drga  uk adów liniowych badane s  zwykle w dziedzinie 
cz sto ci. W przypadku modeli reprezentowanych przez liniowe równania ró nicz-
kowe charakterystykami s  funkcje korelacyjne i g sto ci widmowe.

Rys. 8. Fale po lizgowe na szynach torów o ciasnych ukach (d ugo  fali oko o 120 mm, amplituda 

przekraczaj ca 300 µm)

Poza korugacj  i falami po lizgowymi, które oceniane b d  w szczególny 
sposób, miary opracowane z wykorzystaniem g sto ci widmowych nadaj  si
do oceny globalnej stanu toru. Poza charakterystycznym parametrem stanu 
toru system monitorowania powinien mie  mo liwo  sygnalizowania usterek 
niebezpiecznych gro cych wykolejeniem.

W przypadku korugacji (falistego zu ycia) przyk adowa odpowied  czuj-
nika przyspieszenia w pionie (proporcjonalne do si y) zale y w istotny, nie-
liniowy sposób od pr dko ci jazdy i od amplitudy, co zosta o zbadane przy 
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pr dko ci 10, 50 i 100 km/godz. w przypadku d ugo ci fali  = 50 mm przy 
amplitudzie a = 10 µm. Wyniki symulacji komputerowej w ww. przypadku 
oraz amplitudy a = 30 µm zosta y podane w pracy [4]. Porównanie wyników 
wskazuje na istotn  ró nic  poziomu przyspieszenia, który w przypadku ampli-
tudy a = 10 µm mo e by  rejestrowany tylko w przypadku pr dko ci bliskiej 
pr dko ci jazdy odpowiadaj cej cz sto ci rezonansowej kontaktu ko o-szyna
(rys. 9). Przy pr dko ci dalekiej od rezonansowej ocena parametrów korugacji 
jest istotnie utrudniona.

Rys 9. Nierówno ci szyny i trajektoria rodka ko a oraz si a kontaktowa przy a = 10 µm

4. Wykorzystanie sygna u wibroakustycznego – sygna  przyspieszenia. 
Ocena parametru (intensywno ci)  zale nego od jako ci oddzia ywa-
nia za granic

W celu oceny jako ci oddzia ywania uk adu zestaw ko owy/tor wprowadzono 
pewien parametr  zwi zany z intensywno ci  orbit o ysk zestawów ko owych,
co mo na okre li  jako miar  kinetycznej energii zaburze  rejestrowanego sygna u
[6, 7]. Badacze z Austrii i Niemiec proponuj  wyra a  zaburzenia ruchu podsta-
wowego przy sta ej pr dko ci jazdy jako proces przypadkowy zestawu ko owego
poprzez transformacj  Karhunen-Loewe w skrócie (K-L). Maj c na przyk ad do 
dyspozycji 4 przebiegi przyspieszenia w czasie zale ne od wyboru pomiaru. K-L 
algorytm ocenia stan oddzia ywania w k–tym przedziale jako k–t  realizacj  pro-
cesu przypadkowego x

i
:

Transformacja Fouriera Transformacja Karhunen-Loewe

(1)

Transformacja ta jest w pewnym sensie podobna do transformacji Fouriera, 
jednak wykorzystuje funkcje charakterystyczne zale ne od sygna u. Parametr ja-
ko ci ma wymiar [m2/s4]. Monitoring przejazdów pojazdów szynowych jest zwykle 
uzupe niany badaniami symulacyjnymi. Badania tego typu zarówno w zakresie 
pomiarowym i symulacyjnym, w teorii, jak i w zastosowaniach s  kontynuowane. 
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1
T
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W do wiadczalnych i symulacyjnych badaniach niemieckich z wykorzystaniem 
specjalnego stanowiska ustalono, e zakres  25...40 m2/s4 mo e by  uwa a-
ny jako przeci tny. Pragniemy podkre li , e we wspomnianych badaniach symu-
lacyjnych nie uwzgl dniano zmian si  w kierunku wzd u nym. Przebieg tych si
w przypadku toczenia si  ko a na obrze u ilustruje stan krytyczny, w którym war-
to  ilorazu Y/Q nie jest bliska warto ci krytycznej. W badaniach do wiadczalnych
spotyka si  liczne przyk ady, w których iloraz Y/Q > 2, tj. przekracza dopuszczalne 
granice, a wykolejenie nie nast puje. Kryterium wykolejenia wymaga dalszych 
bada .

Ograniczaj c badania do wcze niej wymienionych dwóch kierunków jako  od-
dzia ywania podzielono na cztery klasy przedstawione w tab. 1.

Tabela 1. Podzia  jako ci oddzia ywania

Wst pna weryfikacja do wiadczalna tych propozycji oceny i zastosowania po-
danego systemu pomiaru przyspieszenia na torach europejskich i krajowych zosta-
a równie  oceniona pozytywnie [7].

Rys. 10. Przyspieszenia w kierunku osi x i osi z mierzona na o yskach dwóch zestawów ko owych na 

torze DB
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Rys. 11. Rezultaty transformaty K-L wykonanej dla powy szych przebiegów

Monitoring przejazdów pojazdów szynowych jest zwykle uzupe niany kom-
puterowymi badaniami symulacyjnymi i badaniami na specjalnie zbudowanych 
stanowiskach, takich jak stanowisko w Kirchmöser [5]. Przebieg oddzia ywania
zestawu ko owego w stanie bliskim wykolejenia ilustruje rys. 12. Widoczne s
zak ócenia w czasie ok. 37 sek., co wskazuje na kontakt obrze y obu kó  zestawu. 
Wówczas wp yw si  wzd u nych decyduje o destabilizacji uk adu, co nie jest wi-
doczne podczas badania przebiegu zale no ci Y/Q.

Rys. 12. Si y oddzia ywania w stanie bliskim wykolejenia (w czasie ok. 37 s.) [5]
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Rys. 13. Stanowisko DB AG do badania oddzia ywania zestaw ko owy/tor w Kirchmöser

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

Badania symulacyjne monitoringu dotycz ce dynamiki oddzia ywania uk adu
zestaw ko owy-tor doprowadzi y do powstania specjalistycznych uk adów moni-
toruj cych pojazdy i tor. Na rys. 14 przedstawiony zosta  system monitoringu 
parametrów stanu Firmy SKF typu IMx-R, który przekazuje informacje o sta-
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nie elementów monitorowanych z wykorzystaniem specjalnego systemu prze-
twarzania danych. Monitorowaniu podlegaj : poligonalizacja kó , niewywa enie
kó , moment zginaj cy o , temperatura obudowy o ysk, temperatura pier cieni
zewn trznych o ysk, drgania obudowy oraz drgania wiadcz ce o uszkodzeniu 
o ysk, lub przek adni nap du, temperatura i stan oleju. Nale y jednak podkre li

bardzo wysoki koszt i ograniczon  dost pno  systemu Imx-R na rynku.

5. Ocena jako ciowa badanych zjawisk – monitoring przekroczenia do-
puszczalnych poziomów

Jako cechy charakterystyczne zu ycia szyn mo emy wymieni : wadliwy za-
rys g ówki, omawiane ju  faliste zu ycie typu korugacja lub fale po lizgowe,
wytarcia spowodowanego obracaj cym si  ko em w trakcie ruszania i inne. 
Wykrycie wymienionych usterek wymaga cz stego próbkowania, zale nego od 
pr dko ci jazdy. Podstaw  oceny stanu toru b d  parametry jako ci uprzednio 
opracowane i uzupe nione podczas bada  do wiadczalnych. Do parametrów 
charakteryzuj cych stan toru nale : parametr transformacji Karhunen-Loewe 
oraz bardziej istotne, naszym zdaniem, parametry jako ci oparte na pomiarze 
g sto ci widmowej sk adowych przyspieszenia i sk adowych zrywu (pochodnej 
przyspieszenia wzgl dem czasu).

Za parametr (wska nik) liczbowy oceny stanu toru kolejowego przy okre-
lonej pr dko ci jazdy zaproponowano wielko  oznaczon  ni ej przez W

t1
 – 

podobnie jak w ocenie spokojno ci jazdy – któr  w przypadku opisu toru z wy-
korzystaniem g sto ci widmowych wyra a zale no :

(2)

gdzie: c
t1

oznacza sta y wspó czynnik, a  jest g sto ci  wid-
mow  przyspiesze a(t) punktu poruszaj cego si  po nierówno ciach toru 
z pr dko ci v.

Zaproponowane wy ej wyra enie okre laj ce parametr W
t
 stanowi uogólnie-

nie przypadku stacjonarnych, ergodycznych procesów przypadkowych znanego 
wyra enia charakteryzuj cego wska nik spokojno ci jazdy d w przypadku drga
harmonicznych, uwzgl dniaj cego energi  kinetyczn  punktu materialnego od-
niesion  do jego masy oraz pochodn  przyspieszenia wzgl dem czasu (zrywu), [9].

Przyjmuj c aproksymacj  g sto ci widmowej w nast puj cej postaci:

(3)
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przy zmienionych w analizie numerycznej parametrach. W przyk adzie za-
k adamy, e wspó czynniki podane ni ej w tabeli 2 dotycz  g sto ci widmowej 
S

w
=S

we
 nierówno ci toru kolejowego przy 

w
 = 0,006434 m oraz 

n = 5. Wska nik e informuje, e wielko  dotyczy pr dko ci eksperymentu v
e
.

Wyznaczone wspó czynniki dotycz  pr dko ci jazdy v = v
e
 = 120 km/h.

Tabela 2. Warto ci obliczonych parametrów

j 1 2 3 4 5

j
0,97488 –0,13298 0,077201 0,049961 0,030936

j
2,4607 1,6953 0,32253 10,003 0,58839

j
0,78870 3,7880 8,5167 0,0059547 16,241

Za nast pny parametr liczbowy oceny stanu toru kolejowego zaproponuje-
my wielko  oznaczon  ni ej przez W

t2
, uwzgl dniaj c  pochodn  przyspieszenia 

wzgl dem czasu. Zale no ci  na ten wska nik oceny jest wyra enie:

(4)

Powy sze wyra enie mo na przedstawi  w postaci nie wymagaj cej wyzna-
czania funkcji g sto ci widmowej:

(5)

W analizie numerycznej dotycz cej rozpatrywanego toru za o ono przyk ado-
wo, e przy pr dko ci jazdy 120 km/h warto ci wska ników s  równe liczbie 2, 
a nast pnie oceniono szacunkowo wp yw zmiany pr dko ci jazdy na ich warto ci.
Zestawienie zale no ci warto ci wska ników W

tj
, (j = 1, 2), od pr dko ci jazdy 

v [km/h] przedstawiono na rysunku 15.

Rys. 15. Zale no ci warto ci wska ników od pr dko ci jazdy v [km/h]
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=c
t2

0

S
a

2 d
0,15

1
T 0

T

a2 t dt

0,15



31MONITOROWANIE STANU TORU POJAZDAMI SZYNOWYMI WYPOSA ONYMI W...

W badaniach eksperymentalnych na torze kolejowym ocenianym jako bardzo 
dobry pomierzono w szczególno ci przyspieszenia pionowe na korpusach o ysk
zestawów. Pr dko  jazdy wynosi a oko o 67 km/h i by a w przybli eniu sta a.
Odst p czasu pomi dzy dwoma s siednimi pomiarami by  równy 0,001667 s, 
a przebyta w tym czasie droga równa oko o 32 mm. Zarejestrowane warto ci
przyspiesze a [m/s2] w kolejnych punktach pomiarowych po czonych na wykre-
sach lini aman  przedstawia rys. 16.

Do analizy wybrano pocz tkowy fragment przebiegu tych przyspiesze  zare-
jestrowanych w czasie wynosz cym 10 s. Przebieg zmian warto ci przyspiesze
w kolejnych punktach pomiarowych wiadczy  o zaburzeniu tych zmian w cza-
sie. Za przyczyn  tych zaburze  mo na uzna  – z du ym prawdopodobie stwem
– skorugowane powierzchnie toczne szyn. Funkcja przyspiesze  od czasu zosta-
a przedstawiona w postaci sumy funkcji przebiegu wyg adzonego a

w
(t) i funkcji 

przebiegu zaburzonego a
z
(t), tj.: a t =a

w
t +a

z
t .

Rys. 16. Zarejestrowane warto ci przyspiesze

W wyniku analizy numerycznej uzyskanych danych, w pierwszej kolejno ci
– za pomoc  odpowiednio opracowanych procedur – usuni to te zaburzenia i wy-
znaczono nowy, wyg adzony przebieg przyspiesze . Przebieg ten oraz wyodr bnio-
ne zaburzenia przedstawiaj  wykresy zamieszczone na rys. 17.

Rys. 17. Wyg adzony przebieg przyspiesze  oraz wyodr bnione jego zaburzenia
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Na podstawie interpolacyjnej funkcji sklejanej opisuj cej wyg adzony prze-
bieg przyspiesze a

w
(t) okre lona zosta a numerycznie jej pochodna wzgl dem

czasu, która nast pnie pozwoli a wyznaczy  wska nik oceny toru wyra eniem
przedstawionym powy ej. Otrzymano warto W

t2
 = 1,20, co potwierdza 

wst pn  ocen  toru jako bardzo dobry, podan  przez przeprowadzaj cych
wspomniany eksperyment.

Reasumuj c nale y stwierdzi  przydatno  proponowanej metody do moni-
torowania stanu pojazdu i toru. Propozycj  wska nika jako ci toru nale y trak-
towa  jako wst pn  oraz wymagaj c  dalszych bada  i weryfikacji do wiad-
czalnej. Autorzy zamierzaj  kontynuowa  te badania, a uzyskane wyniki og o-
si  w nast pnym komunikacie. Na uwag  zas uguje propozycja wykorzystania 
wysokocz stotliwo ciowego przebiegu do oceny falistego zu ycia.
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TERMINALE INTERMODALNE WZD U  KOLEJOWYCH 
CI GÓW TRANSPORTOWYCH WSCHÓD-ZACHÓD 

– STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU1

Streszczenie. W artykule opisano g ówne korytarze transportowe w kierunku wschód – za-

chód przebiegaj ce przez Polsk . Przedstawiono dane dotycz ce transportu intermodalnego w Polsce 

w 2011 roku, w tym liczb  przewiezionych jednostek TEU oraz prac  przewozow . Nast pnie

opisano terminale intermodalne znajduj ce si  na obszarze oddzia ywania korytarzy transporto-

wych wschód – zachód oraz oceniono ich lokalizacj  oraz niektóre parametry techniczne. Wskazano 

równie  kierunki rozwoju funkcjonowania terminali intermodalnych, mi dzy innymi pod k tem

ich lokalizacji.

S owa kluczowe: kolej, transport intermodalny, terminale intermodalne, korytarze trans-

portowe

1. Wst p

Transport intermodalny jest najbardziej perspektywicznym segmentem prze-
wozowym w kolejowym transporcie adunków. Transport ten jest predysponowa-
ny do przewozu adunków o masie przesy ek porównywalnych w przewozach wa-
gonowych. Jednak organizacja przewozów wagonowych, oparta na sieci stacji ob-
s uguj cych, manewrowych i rozrz dowych powoduje, e ten segment przewozów 
adunków transportem kolejowym jest coraz mniej atrakcyjny dla potencjalnych 

klientów. Mo na stwierdzi , e dla przewozu ró nego rodzaju wyrobów przemy-
s owych o masie przesy ek od kilkunastu do nawet 500 – 600 ton, optymalnym 
segmentem s  przewozy intermodalne.

Wa nym ogniwem w a cuchu przewozowym w transporcie intermodalnym s
terminale intermodalne. Liczba terminali oraz ich wielko  i rozmieszczenie maj
wp yw na dost pno  tego segmentu przewozowego dla potencjalnych klientów.

W mi dzynarodowych przewozach adunków g ównymi kolejowymi ci gami
transportowymi s  korytarze w kierunku wschód – zachód. cz  one g ówne ob-
szary przemys owe i magazynowo – dystrybucyjne na terenie Polski. Ponadto maj
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one istotne znaczenie w ruchu tranzytowym. Rozwój transportu intermodalne-
go w tych korytarzach, w tym rozwój terminali prze adunkowych, ma zasadnicze 
znaczenie dla ca o ci rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

2. Kolejowe korytarze w kierunku wschód - zachód

Przez korytarz transportowy nale y rozumie  ci g infrastruktury transportowej 
mi dzynarodowego znaczenia, wzd u  którego przebiegaj  ró ne drogi transpor-
towe o odpowiednich parametrach technicznych (np. autostrada i linia kolejowa 
o podwy szonych parametrach technicznych), z rozmieszczonymi na nich w z ami
transportowymi (np. centra logistyczne).

W wi kszo ci przypadków, przewóz towarów w ruchu mi dzynarodowym na 
terenie Polski, odbywa si  po liniach kolejowych wchodz cych w sk ad mi dzyna-
rodowych ci gów transportowych. Przebieg tych ci gów zosta  okre lony w ra-
mach europejskich prac ONZ w Umowie o mi dzynarodowych liniach kolejowych 
AGC (1985 r.) i w Umowie o wa nych mi dzynarodowych liniach transportu 
kombinowanego oraz obiektach towarzysz cych AGTC (1993 r.). W umowach 
tych zosta y równie  okre lone podstawowe parametry eksploatacyjne, które maj
by  zapewnione dla zaspokojenia potrzeb mi dzynarodowego transportu towarów 
kolej . Dla linii kolejowych parametry eksploatacyjne s  nast puj ce:

– pr dko  poci gów pasa erskich 160 km/h, towarowych 120 km/h,
– nacisk na o  225 kN,
– d ugo  torów stacyjnych 750 m.
Wed ug umowy AGC i AGTC w kierunku wschód – zachód przez Polsk  prze-

biegaj  nast puj ce korytarze: 
– E20/C-E20, Kunowice – Pozna  – owicz – Warszawa/Skierniewice – u-

ków – Terespol. Na terenie Polski ci g ten ma d ugo ci oko o 700 km i czy
ze sob  najwa niejsze o rodki w centralnej Polsce z Niemcami i krajami 
Beneluksu oraz Bia oru  i Rosj ;

– E30/C-E30, Zgorzelec – Wroc aw – Katowice – Kraków – Przemy l – Me-
dyka. Polski odcinek tego ci gu o d ugo ci 677 km czy ze sob  najwa niej-
sze o rodki miejskie po udniowej Polski z Niemcami i Ukrain ;

– E75, Warszawa - Bia ystok - Suwa ki - Trakiszki - granica pa stwa. czy
on kraje nadba tyckie Polsk , Litw , otw  i Estoni  oraz Rosj  i Finlandi .

Obecnie wiele odcinków linii kolejowych wchodz cych w sk ad tych korytarzy 
jest poddawana pracom modernizacyjnym, polegaj cym na dostosowaniu para-
metrów eksploatacyjnych do wymogów okre lonych w umowach AGC i AGTC. 
Ponadto celem prac modernizacyjnych jest:

– skrócenie czasu podró y oraz czasu przewozu adunków poprzez zwi ksze-
nie pr dko ci handlowych poci gów,

– poprawa bezpiecze stwa ruchu kolejowego dzi ki zastosowaniu nowocze-
snych rozwi za  technicznych (m.in. urz dze  sterownia ruchem kolejowym),
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– poprawa bezpiecze stwa na przejazdach kolejowych (zmiana kategorii prze-
jazdów lub zast pienie przejazdów w poziomie szyn wiaduktami),

– ograniczenie negatywnego oddzia ywania na rodowisko naturalne (ograni-
czenie ha asu i drga , budowa przej  dla zwierz t).

Paneuropejskie Korytarze Transportowe zosta y zdefiniowane podczas II Pa-
neuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w marcu 1994 roku i zosta y
uzupe nione podczas III Paneuropejskiej Konferencji Transportowej w Helsinkach 
w 1997 r. W sk ad tych korytarzy wchodz  drogi ko owe, wodne oraz linie kole-
jowe.

D ugo  linii kolejowych wchodz cych w sk ad sieci TEN-T na terenie Polski 
(tab. 1) wynosi oko o 5,1 tys. km. 

Tabela 1. Odcinki linii kolejowych wchodz ce w sk ad korytarzy sieci TEN-T

Korytarz Przebieg
D ugo

(km)

I Warszawa – Bia ystok – Suwa ki – Trakiszki 340

Ia Gda sk – Tczew – Elbl g – Braniewo 141

II
Kunowice – Pozna  – Warszawa – uków – Terespol
Dodatkowy przebieg dla transportu towarowego: owicz – Pilawa - uków

869

III
Zgorzelec - Legnica - Wroc aw - Opole - Katowice - Kraków - Tarnów - Przemy l
– Medyka
Dodatkowy przebieg dla transportu towarowego: Wroc aw - Opole - Gliwice

732

VI

Gdynia - Gda sk - Tczew - I awa - Warszawa - Zawiercie - Katowice - Bielsko-
Bia a - Zwardo  / Zebrzydowice
Dodatkowy przebieg dla transportu towarowego: Tczew - Inowroc aw - Tarnowskie 
Góry - Chorzów - Pszczyna

1526

TINA
winouj cie - Szczecin - Pozna  - Wroc aw – Mi dzylesie

Dodatkowy przebieg dla transportu towarowego: Szczecin - Rzepin - Wroc aw
999

TINA Warszawa - Pilawa - Lublin - Dorohusk 267

TINA K dzierzyn-Ko le - Cha upki 54

TINA Pozna  - Inowroc aw 107

TINA Psary - Kraków 71

W 2011 roku Komisja Europejska przyj a znowelizowan Bia  Ksi g  „Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d enie do osi gni cia
konkurencyjnego i zasobooszcz dnego systemu transportu” [1]. Dokument ten 
zwiera wizj  rozwoju systemu transportowego Unii Europejskiej do 2050 roku 
oraz strategi  osi gania za o onych celów. Jednym z obszarów rozwoju systemu 
transportowego jest stworzenie „efektywnej sieci multimodalnego podró owania
i transportu pomi dzy miastami”. Celami szczegó owymi do realizacji w tym ob-
szarze s  m.in.:

– przeniesienie na inne rodki transportu, np. kolej lub transport wodny, 30% 
drogowego transportu towarów odbywaj cego si  na odleg o  powy ej
300 km do 2030 roku, za  do 2050 roku ponad 50% tego typu transportu,

– stworzenie do 2030 roku w pe ni funkcjonalnej ogólno-unijnej multimodalnej 
sieci bazowej TEN-T, za  do 2050 roku osi gni cie wysokiej jako ci i przepu-
stowo ci tej sieci oraz stworzenie odpowiednich us ug informacyjnych.



38 Brona P., Kruk R.

Jednym z narz dzi, które ma pomóc w osi gni ciu powy szych celów jest roz-
wój kolejowych korytarzy transportowych wed ug Rozporz dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 913/2010 [2]. Na mocy tego Rozporz dzenia do 2015 
roku zostan  utworzone tzw. „pierwsze korytarze towarowe”2. Na terytorium Pol-
ski przewidziano przebieg dwóch korytarzy: 

– korytarz nr 5 (pó noc - po udnie): Gdynia – Katowice – Zebrzydowice (gra-
nica polsko-czeska), w wi kszo ci pokrywaj cy si  z ci giem C-E65,

– korytarz nr 8 (wschód - zachód): Kunowice (granica polsko/niemiecka) – 
Pozna  – Warszawa – Terespol (granica polsko-bia oruska), w wi kszo ci
pokrywaj cy si  z ci giem C-E20.

Przebieg korytarzy nr 5 i 8 wed ug propozycji PKP PLK S.A. przedstawia rysunek 1. 

Rys. 1. Przebieg kolejowych korytarzy towarowych nr 5 i 8 na terenie Polski okre lonych w Za czniku

do Rozpo rz dzenia nr 913/2010 
ród o: PKP PLK S.A. [3]

2 Wed ug Rozporz dzenia nr 913/2010 przez korytarz towarowy nale y rozumie  wszystkie wyznaczone 
linie kolejowe, w tym kolejowe linie promowe, na terytorium pa stw cz onkowskich lub pomi dzy nimi 
i – w stosownych przypadkach – europejskimi pa stwami trzecimi, cz ce dwa lub wi cej terminali po o o-
nych na g ównej trasie i w stosownych przypadkach, trasy objazdowe i odcinki je cz ce, w tym infrastruk-
tur  kolejow  i nale ce do niej urz dzenia oraz odpowiednie us ugi kolejowe zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2001/14/WE
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3. Transport intermodalny w Polsce

Od kilku lat obserwuje si  wzrost przewozów interamodalnych mierzony za-
równo mas  przewiezionych adunków, jak i wykonan  prac  przewozow . We-
d ug danych Urz du Transportu Kolejowego [4] w 2011 roku udzia  przewozów 
intermodalnych w transporcie kolejowym mierzony mas  przewiezionych adun-
ków wyniós  2,37% i by  wy szy o 0,5% ni  w roku poprzednim. W wykonanej 
pracy przewozowej udzia  przewozów intermodalnych wyniós  4,53% i by  wy -
szy o 0,67% w porównaniu z 2010 . Zmiany udzia u transportu intermodalnego 
w ostatnich latach przedstawia rysunek 2. 

Rys. 2. Udzia  przewozów intermodalnych w przewozie adunków wykonywanych transportem kolejowym
ród o: Urz d Transportu Kolejowego [4]

W przewozach intermodal nych dominuj c  rol  odgrywa przewóz kontenerów 
(g ównie 20- i 40- stopowych). W 2011 roku liczba przewiezionych jednostek 
wynios a 488,9 tysi cy sztuk, co w przeliczeniu stanowi o blisko 800 tysi cy jedno-
stek TEU i by a o 41,9% wi ksza ni  w roku 2011. Zmian  liczby przewiezionych 
jednostek adunkowych w ostatnich latach przedstawia rysunek 3. 

Wed ug danych po II kwarta ach 2012 mo na zaobserwowa  dalszy dynamicz-
ny wzros t przewozów intermodalnych wykonywanych transportem kolejowym.
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Rys. 3. Przewozy intermodalne w Polsce wg liczby jednostek oraz wg TEU
ród o: Urz d Transportu Kolejowego [4]

4. Ocena istniej cych terminali intermodalnych

Na obszarze oddzia ywania wy ej zdefiniowanych korytarzy transportowych 
znajduje si cznie 20 terminali intermodalnych:

– W ci gu E20/C-E20:
o ATC Rail w Poznaniu,
o Spedcont – Pozna  Garbary,
o CLIP w Swarz dzu,
o Cargosped w Kobylnicy,
o Cargosped w G dkach,
o Polzug w G dkach (Kórnik),
o PCC Intermodal w Kutnie,
o Cargosped – Warszawa Praga
o Spedcont – Warszawa G . Towarowa,
o Polzug w Pruszkowie,
o Centrum Logistyczne w Ma aszewiczach;

– W ci gu E30/C-E30:
o Schavemaker w K tach Wroc awskich,
o PCC Intermodal w Brzegu Dolnym,
o Polzug we Wroc awiu,
o PCC Intermodal w Gliwicach,
o Cargosped w Gliwach,
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o Spedcont w Sosnowcu,
o Euroterminal w S awkowie,
o Polzug w D browie Górniczej,
o Centrum Logistyczne Medyka – urawica.

Lokalizacj  tych terminali wzd u  kolejowych korytarzy transportowych w kie-
runku wschód-zachód przedstawia rysunek 4. 

Rys. 4. Lokalizacja terminali intermodalnych wzd u  korytarzy wschód-zachód
ród o: Opracowanie w asne na podstawie mapy sieci kolejowej PKP PLK S.A.

Wy ej wymienione terminale w wi kszo ci przypadków maj  dobre i bardzo 
dobre po czenie zarówno z sieci  infra  struktury drogowej (drogi krajowe, ekspre-
sowe, wojewódzkie i autostrady), jak i sieci  infrastruktury kolejowej.

Najs abiej usytuowane pod wzgl dem skomunikowania z infrastruktur  dro-
gow  i kolejow  s  terminale Spedcont-u. Zosta y one zbudowane jeszcze przez 
1990 rokiem i obecnie s  po o one w cis ym centrum miast i otoczone zwart  za-
budow  mieszkaniow . Taka lokalizacja utrudnia dojazd do tych terminali z uwagi 
na znaczne zat oczenie dróg. Ponadto terminale te maj  równie  s aby dost p do 
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infrastruktury kolejowej. Przyk adem mo e by  terminal Pozna  Garbary. Dojazd 
do tego terminala odbywa si  z wykorzystaniem bocznicy szlakowej zlokalizowanej 
na odcinku Pozna  Wschód – Pozna  G ówny linii nr 3, na którym wyst puje inten-
sywny ruch poci gów pasa erskich, co wp ywa negatywnie na obs ug  tej bocznicy.

Innym przyk adem jest terminal Polzug we Wroc awiu. Pomimo, e jest on 
po o ony w centrum miasta, w s siedztwie dworca Wroc aw G ówny, nie jest on 
dogodnie skomunikowany zarówno pod wzgl dem drogowym, jak i kolejowym. 
Terminal ten jest jednak wa nym ogniwem w sieci terminali Polzug w Polsce i nie 
planuje si  jego przeniesienia z powodu przeprowadzonej niedawno modernizacji.

Oprócz oceny lokalizacyjnej terminali, bardzo wa n  kwesti  jest ocena ich 
zdolno ci prze adunkowych wed ug trzech podstawowych parametrów:

– d ugo ci u ytecznej torów adunkowych (d ugo  frontu adunkowego) wy-
nosz cej powy ej 600 m,

– prze adunku przy u yciu suwnic bramowych,
– pojemno ci sk adowej terminala.
Parametr d ugo ci u ytecznej torów adunkowych informuje o mo liwo ci prze-

adunku z ca ego sk adu poci gu. Tory adunkowe krótsze ni  600 m wymagaj
dzielenia sk adu poci gu, co skutkuje dodatkow  prac  manewrow , wyd u eniem
czasu prze adunku oraz wzrostem kosztów.

Suwnice bramowe s  najwydajniejszymi urz dzeniami prze adunkowymi.
Jednak ich koszt jednostkowy powoduje, e s  montowane tylko na terminalach 
o wielko ciach prze adunku gwarantuj cych zwrot inwestycji.

W tabeli poni ej przedstawiono dane dotycz ce parametrów prze adunkowych
poszczególnych terminali.

Tabela 2. Infrastruktura prze adunkowa rozpatrywanych terminali intermodalnych

Terminal
D ugo  u yteczna torów 

adunkowych powy ej
600 m

Suwnice
bramowe

Pojemno
sk adowania

[TEU]

ATC Rail w Poznaniu Tak Nie 1200

Spedcont - Pozna  Garbary, Nie Nie 600

CLIP w Swarz dzu, b.d. Nie 500

Cargosped w Kobylnicy, Nie Nie 500

Cargosped w G dkach, Nie Nie 1000

Polzug w G dkach (Kórnik), Tak Nie 1500

PCC Intermodal w Kutnie, Tak Nie 4000

Cargosped – Warszawa Praga Nie Nie 1200

Spedcont - Warszawa G . Towarowa, Tak Tak 1000

Polzug w Pruszkowie, Nie Nie 1700

Centrum Logistyczne w Ma aszewiczach Tak Tak 1630

Schavemaker w K tach Wroc awskich, b.d. Nie 900

PCC Intermodal w Brzegu Dolnym, Nie Nie 1000

Polzug we Wroc awiu, Nie Tak 2210

PCC Intermodal w Gliwicach, Tak Nie 1650

Cargosped w Gliwach, Tak Tak 1800

Spedcont w Sosnowcu, Tak Tak 800
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Terminal
D ugo  u yteczna torów 

adunkowych powy ej
600 m

Suwnice
bramowe

Pojemno
sk adowania

[TEU]

Euroterminal w S awkowie, Tak Nie 1800

Polzug w D browie Górniczej, Tak Nie 1300

Centrum Logistyczne Medyka – urawica b.d. Tak 300

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych operatorów terminali [5]

Z powy szych danych wynika, e po owa terminali posiada tory adunkowe
o d ugo ci powy ej 600 m. W ród pozosta ych terminali, na których d ugo  to-
rów nie pozwala na obs ug  ca ych sk adów poci gowych, s  takie, które w naj-
bli szych latach zostan  zast pione terminalami w nowych lokalizacjach. Pozwoli 
to na wybudowanie torów prze adunkowych o wymaganej d ugo ci minimum 
600 m. S  to terminale Cargosped w G dkach i Kobylnicy ko o Poznania, które 
zostan  zast pione nowym terminalem Pozna  Franowo. Równie  terminal Polzug 
w Pruszkowie b dzie zast pionym 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 wcze niej opisa-
nej lokalizacji nie s  perspektywicznymi terminalami.

Na pozosta ych terminalach eksploatowane s  ró nego rodzaju wozy mobilne, 
tzw. reachstackery. Pojazdy te mog  zarówno dokona  prze adunku jednostki a-
dunkowej z wagonu na samochód lub plac prze adunkowy i odwrotnie lub prze-
mie ci  t  jednostk  na dalsz  cze  placu sk adowego. Suwnice bramowe prze-
mieszczaj  si  tylko wzd u  frontu prze adunkowego jednak s  bardziej wydajne.

Koszt zakupu pojazdów mobilnych (lub koszt ich pozyskania, np poprzez le-
asing) jest ni szy ni  w przypadku suwnic bramowych. Jest to szczególnie istotne 
dla operatorów mniejszych terminali, którzy obs uguj  mniejsz  liczb  klientów. 
Dla nich du e znaczenie ma zmniejszenie kosztów inwestycji w terminal, przy 
zwi kszonym ryzyku inwestowania.

Na wielko  terminala wp ywa równie  jego powierzchnia sk adowa. W rozpa-
trywanych terminalach waha si  ona od 500 do 4000 TEU i zale y przede wszyst-
kim od dora nych potrzeb, jak równie  mo liwo ci wynikaj cych z lokalizacji da-
nego terminala. Mo na stwierdzi , e wi kszo  terminali ma powierzchni  sk a-
dowania w granicach 1000 – 2000 TEU.

5. Kierunki rozwoju funkcjonowania terminali intermodalnych wzd u
kolejowych ci gów transportowych wschód-zachód

Budowa nowego lub rozbudowa istniej cego terminalu wymaga zaanga owa-
nia znacznych nak adów inwestycyjnych. Dlatego te  poszczególni operatorzy lub 
zarz dcy terminali intermodalnych, ka d  decyzj  zwi zan  z tymi inwestycjami, 
podejmuj  na podstawie szczegó owych analiz.

Szans  na dzia ania inwestycyjne w rozwój infrastruktury prze adunkowej
wzd u  kolejowych korytarzy do transportu towarów jest pozyskanie rodków
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unijnych. W Polsce szanse takie stwarza Program Operacyjny Infrastruktura i ro-
dowisko na lata 2007 –2013 w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny ro-
dowisku, Dzia anie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego. Program ten zak ada
wsparcie w dofinansowaniu projektów zwi zanych z:

– budow , rozbudow  lub remontem infrastruktury wchodz cej w sk ad ko-
lejowych lub morskich terminali intermodalnych,

– zakupem lub remontem urz dze , instalacji, systemów i wyposa enia ter-
minala,

– zakupem lub remontem taboru intermodalnego obejmuj cego specjali-
styczne wagony.

W ramach POIi  (Dzia anie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego) zosta y
dotychczas podpisane nast puj ce umowy na budow  nowych lub rozbudow  ist-
niej cych terminali prze adunkowych dedykowanych dla transportu intermodal-
nego[6]:

– Budowa terminalu intermodalnego w Brwinowie ko o Warszawy przy linii 
kolejowej nr 1 do obs ugi prze adunku kontenerów dla aglomeracji war-
szawskiej. Inwestorem tego przedsi wzi cia jest HHLA Intermodal Polska 
Sp. z o.o., w a ciciel operatora intermodalnego Polzug Polska Sp. z o.o.
W ramach projektu przewidziana jest m.in. budowa infrastruktury torowej 
do obs ugi sk adów ca opoci gowych, zakup i monta  urz dze  prze adun-
kowych, w tym m.in. suwnicy bramowej oraz dwóch reachstackerów (jako 
rezerwa), zakup i monta  systemu informatycznego (IT) zapewniaj cego
wymian  i bie ce monitorowanie informacji o adunkach, system kontroli 
obejmuj cy instalacj  nadajników i zakup urz dze  umo liwiaj cych lokali-
zacj  kontenerów na terenie terminala. Przewidywany termin uruchomienia 
terminala planowany jest na 2015 rok.

– Budowa ogólnodost pnego Intermodalnego Terminala Kontenerowego 
wraz z infrastruktur  w K tach Wroc awskich. Inwestorem tego pro-
jekt jest firma Schavemaker Invest sp. z o.o. Projekt przewiduje budow
terminala intermodalnego na istniej cej bocznicy kolejowej na stacji K ty
Wroc awskie. Oprócz rozbudowy bocznicy planowany jest równie  zakup 
dwóch reachstackerów do prze adunku kontenerów oraz dwóch wózków 
wid owych do celów przenoszenia pustych kontenerów. Oprócz tego pla-
nowany jest zakup ci gnika szynowo-drogowego, pe ni cego funkcj  lo-
komotywy manewrowej na terenie terminala. Planowany termin pe nego
uruchomienia terminala planowany jest na kwiecie  2014 roku.

– Budowa terminala intermodalnego w Kórniku ko o Poznania pe ni cego
funkcj  hubu prze adunkowego dla Polski. Inwestycja realizowana jest przez 
HHLA Intermodal Polska Sp. z o.o. we wspó pracy z Polzug Polska 
Sp. z o.o. Projekt przewiduje m.in. zakup i monta  2 suwnic bramowych 
oraz 4 reachstackerów (jako rozwi zanie awaryjne), zakup i monta  syste-
mu informatycznego (IT) zapewniaj cego wymian  i bie ce monitorowa-
nie informacji o adunkach z klientami a tak e monta  systemu kontroli 
obejmuj cego m.in. instalacj  nadajników i zakup urz dze  niezb dnych
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do lokalizacji kontenerów na terenie terminala. Otwarcie terminala (Etap I 
inwestycji) mia o miejsce we wrze niu 2011 roku. Docelowo terminal posia-
da  b dzie 6 torów o d ugo ci 600 m, na których mo liwy b dzie prze adu-
nek kontenerów ze sk adów ca opoci gowych a tak e 6 torów manewrowo 
– postojowych.

– Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami to-
warzysz cymi w Brzegu Dolnym. Inwestycja realizowana jest przez PCC
Intermodal S.A. W ramach projektu przewidziano m.in. budow  nowego 
terminalu prze adunkowego wraz z budow  dróg dojazdowych i obiektów 
zwi zanych z jego obs ug , modernizacj  istniej cych bocznic kolejowych 
pozwalaj c  na dostosowanie do potrzeb transportu kontenerów, zakup 
specjalistycznego sprz tu do prze adunku kontenerów oraz zakup systemu 
informatycznego (IT) do zarz dzania prze adunkami. Planowany termin za-
ko czenia inwestycji to 2015 rok.

– Budowa i wyposa enie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Po-
zna  Franowo – Etap 1a. Inwestorem w tym przypadku jest PKP Cargo 
S.A. Projekt ten stanowi pierwszy etap w budowie Centrum Logistycznego 
w rejonie stacji Pozna  Franowo. Przewiduje budow  terminalu z placem 
sk adowym o powierzchni ok. 20 tys. m2 wraz z uk adem torowym o cz-
nej d ugo ci 1570 mb. Planowany termin zako czenia pierwszego etapu to 
2014 rok.

Na podpisanie umowy czeka równie  projekt dotycz cy budowy terminala in-
termodalnego w Kutnie. Operatorem tego terminala jest PCC Intermodal S.A.
Ca a inwestycja zosta a podzielona na etapy. We wrze niu 2011 roku zosta  uko -
czony pierwszy etap inwestycji – rozpocz cie dzia alno ci operacyjnej na terminalu. 
Docelowo terminal w Kutnie b dzie wyposa ony w 4 tory o d ugo ci 700 m ka dy, 
2 suwnice bramowe oraz 4 rachstackery. Terminal posiada  b dzie równie  plac 
sk adowy na ponad 4000 TEU oraz zaplecze socjalno-techniczne (m.in. warsztat 
do naprawy kontenerów).

Wymienione powy ej projekty inwestycyjne wpisuj  si  w kierunki rozwoju 
funkcjonowania terminali intermodalnych wzd u  kolejowych ci gów transporto-
wych. Przede wszystkim projekty te zlokalizowane s  na terenach przemys owych,
w obr bie aglomeracji lub w bliskim jej s siedztwie. Powoduje to, e ruch drogowy 
i kolejowy generowany przez te terminale nie b dzie uci liwy dla okolicznych 
mieszka ców. Taka lokalizacja umo liwi równie  w przysz o ci ich rozbudow . Po-
nadto s  one dogodnie skomunikowanie zarówno z liniami kolejowymi, jak rów-
nie  sieci  dróg, przede wszystkim autostrad. Takie lokalizacje terminali powodu-
j , e mog  one funkcjonowa  przez najbli sze 30 – 40 lat.

W niektórych obecnie realizowanych projektach inwestycyjnych dotycz cych
terminali intermodalnych sygnalizuje si  dalsz  ich rozbudow  poprzez mi dzy
innymi monta  suwnic bramowych, jako g ównych urz dze  prze adunkowych.
Optymalnym rozwi zaniem w odniesieniu do urz dze  prze adunkowych jest 
eksploatacja zarówno suwnic bramowych na ca ej d ugo ci frontu adunkowego,
jako podstawowych urz dze  prze adunkowych oraz eksploatacja pojazdów mo-
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bilnych, jako dodatkowych urz dze  prze adunkowych w okresach wzmo onych
prze adunków i jako urz dze  przeznaczonych do sk adowania wielowarstwowego 
na placu sk adowym.

Jednak takie wyposa enie w urz dzenia prze adunkowe mog  mie  jedynie 
du e terminale intermodalne, z odpowiedni  wielko ci  dobowych prze adunków
jednostek intermodalnych (prze adunek powy ej 3 – 4 sk adów ca opoci gowych
w ci gu doby).

W aglomeracji pozna skiej i l skiej funkcjonuje stosunkowo du a liczba czyn-
nych terminali intermodalnych (odpowiednio 6 i 5). Taka du a poda  terminali 
z jednej strony powoduje du  konkurencj  pomi dzy terminalami, ale z drugiej 
„rozdrobnienie” tych terminali.

Z powy szej analizy wynika, e kierunkiem rozwoju terminali intermodalnych 
jest funkcjonowanie terminali z „ca opoci gowym” frontem prze adunkowym
o d ugo ci co najmniej 600 m (wymóg umowy AGTC) w lokalizacji z dogodnym 
skomunikowaniem drogowym i kolejowym oraz z mo liwo ci  rozbudowy, wy-
posa one zarówno w suwnice bramowe, jak i równie  w pojazdy mobilne, o po-
wierzchni sk adowania 1000 – 1500 TEU z mo liwo ci  jej zwi kszenia.

6. Podsumowanie

Utworzenie kolejowych korytarzy do transportu towarów na terenie Polski wy-
maga dostosowania zarówno infrastruktury liniowej (linie kolejowe), jak i infra-
struktury punktowej (terminale intermodalne) do wymogów okre lonych w mi -
dzynarodowych umowach AGC i AGTC oraz w Rozporz dzeniu Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 913/2010. Wi kszo  z funkcjonuj cych obecnie terminali 
intermodalnych zlokalizowanych wzd u  planowanych korytarzy tylko cz ciowo
spe nia standardy okre lone w powy szych dokumentach. Z uwagi na obecne wy-
posa enie terminali tj.:

– zbyt krótkie tory prze adunkowe,
– place umo liwiaj ce praktycznie tylko prze adunek bez mo liwo ci sk ado-

wania wi kszej liczby kontenerów,
– posiadanie urz dze  prze adunkowych w postaci jedynie reachstackerów, 

mo na uzna , e maj  one charakter tymczasowy.
Dlatego te , aby transport towarów w planowanych korytarzach towarowych 

odbywa  si  sprawnie i aby transport kolejowy by  konkurencyjny w stosunku do 
innych ga zi transportu (przede wszystkim do transportu drogowego), niezb dne
s  inwestycje w budow  nowych lub rozbudow  istniej cych terminali intermodal-
nych. Dzia ania inwestycyjne przede wszystkim powinny dotyczy :

– rozbudowy infrastruktury na terminalu poprzez m.in. budow  torów przy 
frontach prze adunkowych o d ugo ciach min. 600 – 750 m pozwalaj cych
na przyj cie ca ego sk adu poci gu bez potrzeby jego dzielenia,
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– wyposa enia w stacjonarne urz dzenia prze adunkowe takie jak suwnice 
bramowe (urz dzenia mobline powinny s u y  jako zaplecze dodatkowe),

– wyposa enia w zaplecze magazynowo – sk adowe w postaci hal magazyno-
wych oraz placów sk adowych o pojemno ci powy ej 1500 TEU,

– wyposa enia w nowoczesne systemy informatyczne umo liwiaj ce zarówno 
ledzenie adunków podczas przewozu transportem kolejowym, jak i lokali-

zacj  po o enia danej jednostki adunkowej na terenie terminala.
Wsparciem dla operatorów terminali intermodalnych w dzia ania inwestycyj-

ne mo e by  np. dofinansowanie ze rodków UE w ramach POIi  Dzia anie 7.4 
Rozwój transportu intermodalnego, z którego coraz cz ciej korzystaj  polskie fir-
my dzia aj ce w sektorze kolejowych przewozów intermodalnych. Firmy te b d
w przysz o ci g ównymi operatorami terminali intermodalnych w Polsce.
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Streszczenie. W procesie prowadzenia ruchu dy urni ruchu i inni pracownicy podejmu-

j  decyzje na podstawie wskaza  urz dze  srk i zapisów dokonanych w ró nych dokumentach. 

Dokumenty mog  mie  form  papierow  lub elektroniczn . Decyzje pracowników maj  wp yw na 

bezpiecze stwo ruchu. Dotyczy to równie  pracowników niezwi zanych bezpo rednio z prowadze-

niem ruchu. Przyk adowo pracownik s u b automatyki mo e podj  decyzj  o mo liwo ci odwo ania

obostrzenia (np. ograniczenia pr dko ci), co zapisuje w dokumencie „Ksi ka kontroli urz dze

sterowania ruchem” (E1758).O ile wymagania dotycz ce poziomu bezpiecze stwa zapewnianego 

przez urz dzenia s  zdefiniowane, to nie ma analogicznych wymaga  stawianych dokumentom 

wyst puj cym w formie elektronicznej. Celem tego artyku u jest próba zdefiniowania podstawowego 

zbioru dokumentów maj cych wp yw na bezpiecze stwo ruchu.

S owa kluczowe: systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym, dokumentacja dy-

urnego ruchu, wspomaganie prowadzenia dokumentacji

1. Wprowadzenie

W procesie prowadzenia ruchu dy urni ruchu i inni pracownicy podejmuj
decyzje na podstawie wskaza  urz dze  srk i zapisów dokonanych w ró nych do-
kumentach. Dokumenty mog  mie  form  papierow  lub elektroniczn . Decyzje 
pracowników maj  wp yw na bezpiecze stwo ruchu. Dotyczy to równie  pracow-
ników niezwi zanych bezpo rednio z prowadzeniem ruchu. Przyk adowo pracow-
nik s u b automatyki mo e podj  decyzj  o mo liwo ci odwo ania obostrzenia 
(np. ograniczenia pr dko ci), co zapisuje w dokumencie „Ksi ka kontroli urz -
dze  sterowania ruchem” (E1758). Wtedy dy urny podejmuje decyzj  maj c
wp yw na bezpiecze stwo na podstawie wpisu innego pracownika.

O ile wymagania dotycz ce poziomu bezpiecze stwa zapewnianego przez 
urz dzenia s  zdefiniowane, to nie ma analogicznych wymaga  stawianych do-
kumentom wyst puj cym w formie elektronicznej. Celem tego artyku u nie jest 
opracowanie takich wymaga , ale próba zdefiniowania podstawowego zbioru do-
kumentów maj cych wp yw na bezpiecze stwo ruchu.
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2. Dokumenty prowadzone przez dy urnych ruchu

Obecnie dy urni ruchu mog  mie  do dyspozycji ok. 20 ró nych dokumen-
tów[1]. W ród dokumentów maj cych po redni wp yw na bezpiecze stwo mo na
wymieni :

- Dziennik ruchu (R146, R147),
- Ksi ka kontroli urz dze  oraz o wprowadzaniu i odwo aniu obostrze

(E1758),
- Dziennik ogl dzin rozjazdów (D831),
- Ksi ka ostrze e  dora nych (R189),
- Dziennik telefoniczny (R138),
- Rozkazy pisemne: „O”(R307), „S”(R305), „N”(R306), „Nrob”(R315),
- Ksi ka przebiegów (R142),
- Kontrolka zaj to ci torów (R292),
- Ksi ka dor cze  rozkazów, 
- Dziennik uszkodze  urz dze czno ci (R366),
- Powiadomienie o przewozie przesy ek substancji szczególnie toksycznych 

(truj cych) (H3116).
Wy ej w nawiasach podano skrótowe oznaczenia dokumentów formalnie nie-

obowi zuj ce od kilku lat. Jednak skróty te s  dalej potocznie u ywane przez pra-
cowników kolei, dlatego s  stosowane w tym artykule.

Dy urni mog  by  zobowi zani do prowadzenia tak e innych dokumentów 
maj cych po redni wp yw na bezpiecze stwo, np. w czasie prowadzenia robót 
torowych wykorzystuje si  dokument „Powiadomienie o zabraniu cz ci poci gu
roboczego z zamkni tego toru szlakowego”. Na bezpiecze stwo wp yw maj  te
ró ne zarz dzenia przesy ane najcz ciej w formie telegramu s u bowego.

Dla potrzeb dyspozytury dy urni korzystaj  te  z „Wykazu wagonów w sk a-
dzie (R7)” tworzonych przez rewidentów taboru po ka dym uformowaniu poci gu
na stacji. W niektórych zak adach linii kolejowych spotyka si  te  takie doku-
menty, jak: „Rozliczenie torów stacyjnych”, „Dost p do terminali adunkowych
– przejazdu do/z bocznicy” czy „Zestawienie pobytu prywatnych lokomotyw oraz 
wagonów na stacji”. Prowadzi si  te  „Ksi k  wyprawie  poci gów”

3. Dokumenty prowadzone przez s u by utrzymania i innych pracowni-
ków

Z punktu widzenia przepisów za bezpiecze stwo ruchu odpowiada dy urny
(§ 60 ust. 11, § 38 ust. 1, 4 i 5 przepisów [12]). Decyzje, które podejmuje dy urny
s  oparte na zapisach w ró nych  spólnych  , które s  prowadzone przez  spólnych   in-
nych s u b. Sformu owanie „s u ba” w tym artykule odnosi si  do grupy  spólnych   
zajmuj cych si  dan  dziedzin . Na przyk ad „s u ba drogowa” oznacza  spólnych   
zajmuj cych si  utrzymaniem nawierzchni i podtorza linii kolejowej. Na rysunku 1 
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przedstawiono powi zania grup  spólnych  przedstawionych symbolicznie w formie 
owali. Przerywan  lini  oddzielono dokumentacj  przewo ników od dokumentacji 
prowadzonych przez zarz dc  infrastruktury W postaci  spólnych strza ek przed-
stawiono dokumenty przekazywane miedzy odpowiednimi s u bami. W  spólnych 
gdzie odpowiednie owale zachodz  na siebie przedstawiono symbole  spólnych  
 spólnych dla danych s u b.

Rys. 1. Powi zania dokumentacji dy urnego ruchu z dokumentami prowadzonymi przez pracowników 

innych s u b (opis w tek cie)

Na rysunku 1 jako dokumenty wspólne dla ró nych s u b przedstawiono:
– Dziennik ogl dzin rozjazdów (D831) – wspólny dla s u b drogowych,
– Ksi ka kontroli urz dze  (E1758) – wspólny dla s u b automatyki i dia-

gnostyki,
– Dziennik uszkodze  urz dze czno ci (R366) – wspólny dla s u  b teleko-

munikacji.
Poza rysunkiem jest jeszcze Dziennik rozmów telefonicznych (R138). Jest to 

dokument, w którym zapisuje si  tre  istotnych uzgodnie  mi dzy pracownikami 
kolei dokonanych drog  telefoniczn  lub radiotelefoniczn .

Ka da ze s u b, których dokumenty zosta y przedstawione na rysunku 1, pro-
wadzi dokumenty, których zapisy wp ywaj  po rednio na bezpiecze stwo ruchu.

S u by automatyki prowadz  dokumentacje zwi zane z konserwacj , przegl -
dami i naprawami bie cymi [10]. Za ka dym razem te czynno ci opisywane s
w „Ksi ce kontroli urz dze ” oraz w „Dzienniku dy urów” [10]. W zwi zku
z wprowadzonym systemem zarz dzania zasobami przedsi biorstwa (SAP) dodat-
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kowo prowadzi si  tzw. „karty zapisu” dokumentuj ce prac  automatyków, „karty 
pracy sprz tu” i dokumentuje si  rozchody materia ów.

Naczelnik sekcji eksploatacji sporz dza harmonogramy planowanych robót 
[10]. Harmonogramy mog  dotyczy :

- konserwacji i przegl dów oraz planowanych napraw,
- bada  diagnostycznych,
- napraw bie cych,
- remontów.
Przeprowadzone badania dokumentuje si  w postaci protoko ów lub w kartach 

odpowiednich urz dze  [10] [11]. Przyk adowo protokó  mo e dotyczy  badania 
widoczno ci semafora, a karta mo e zawiera  dane z okresowych bada  np. nap -
du zwrotnicowego.

Oprócz tego prowadzi si  wykazy istotnych urz dze , np. Wykaz urz dze  shp 
lub wykaz obwodów torowych.

4. Elektroniczna dokumentacja stacyjna: zakres, cele zastosowania

4.1. Za o enia strukturalne elektronicznej dokumentacji stacyjnej

Autorzy proponuj , aby elektroniczna dokumentacja stacyjna zosta a zrealizo-
wana jako spójna baza danych [2], [3]. W pracy [5] zaproponowano podzia  do-
kumentacji na robocz  i archiwizacyjn . Dokumenty robocze b d  tworzone (naj-
cz ciej na podstawie innych dokumentów) tylko dla umo liwienia i wspomagania 
pracy u ytkowników dokumentacji. Poszczególne dokumenty b d  realizowane 
jako wyniki zapyta  do baz danych. Dokumenty robocze mog  zosta  przedsta-
wione jako widoki np. przypominaj ce dokumenty papierowe lub jako pakiety do 
innych systemów informatycznych. Szczegó owe rozwi zania informatyczne nie s
przedmiotem tego opracowania.

4.2. Zakres elektronicznej dokumentacji stacyjnej

Obecnie prowadzone prace na Wydziale Transportu maj  na celu zdefiniowa-
nie, które dokumenty powinny by  obj te elektroniczn  dokumentacj . Jako za o-
enie pocz tkowe przyjmuje si , e elektroniczna dokumentacja stacyjna obejmie 

wszystkie podstawowe dokumenty znajduj ce si  na posterunku ruchu, których 
prowadzenie wymagane jest obowi zuj cymi przepisami i instrukcjami kolejowy-
mi. Jednak mo e si  okaza , e prowadzenie niektórych dokumentów w formie 
elektronicznej by oby niecelowe.

Obszar geograficzny, z jakiego zbierane by yby informacje dla systemu doku-
mentacji stacyjnej, b dzie ograniczony do pojedynczego posterunku ruchu. Poste-
runkiem ruchu mo e by  np. pojedynczy posterunek odga ny, jak i nastawnia 
zdalnego sterowania. Natomiast nie b dzie ograniczenia geograficznego dla wyko-
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rzystywania informacji. Zbierane i przetwarzane w systemie informacje b d  wy-
korzystywane tak e poza posterunkiem ruchu. Przyk adowo informacje ruchowe 
mog  by  wykorzystane w dyspozyturach, a informacje o urz dzeniach srk mog
zosta  wykorzystane w systemach planowania zasobów przedsi biorstwa (erp).

4.3. Cele zastosowania

Przyk adowe zastosowania dokumentacji roboczych przedstawiono na rysunku 
2. Na wst pnym etapie prac skupiono si  na informacjach i dokumentach niezb d-
nych dla: prowadzenia ruchu, utrzymania urz dze  srk i dróg kolejowych, rozli-
czenia pracy eksploatacyjnej i planowania zasobów przedsi biorstwa. Struktura 
bazodanowa umo liwi w przysz o ci inne zastosowania elektronicznej dokumenta-
cji stacyjnej np. dla bada  wypadków kolejowych, d ugookresowego planowania 
zasobów przedsi biorstwa, itp.

Rys. 2. Przyk adowe zadania dokumentacji roboczej

5. Podsumowanie

Osob  odpowiedzialn  za bezpiecze stwo ruchu jest dy urny ruchu. Dy urny
ruchu podejmuje decyzje na podstawie informacji zapisanych w wielu ró nych do-
kumentach. Sposób prowadzenia i informacje zawarte w tych dokumentach maj
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wp yw na bezpiecze stwo ruchu. Mimo, e powy sze twierdzenie wydaje si  oczy-
wiste, autor nie odnalaz  w analizowanych instrukcjach ([10], [11], [12]) potwier-
dzaj cych to zapisów. Instrukcje nakazuj  tylko prowadzenie takiej dokumentacji 
(np. § 7 ust. 12, 13 przepisów [12]). Dla nowopowstaj cych systemów elektro-
nicznej dokumentacji maj cych wp yw na bezpiecze stwo ruchu nie s  stawian  e 
wymagania zwi zane z bezpiecze stwem tych systemów.

Dokumenty maj ce wp yw na bezpiecze stwo ruchu wymienione w niniejszym 
opracowaniu s u  min. do rejestrowania wiadomych decyzji dy urnego 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 przynios o wymierne ko-
rzy ci, konieczne jest solidne przygotowanie mo liwie kompletnych za o e , co do 
funkcji tych systemów oraz odpowiednich interfejsów. W takich opracowaniach 
niezb dny jest udzia  zarz dcy (zarz dców) infrastruktury kolejowej oraz zaanga-
owanie innych instytucji, np. Zak ad Sterowania Ruchem Wydzia u Transportu 

Politechniki Warszawskiej zdoby  ju  pewne do wiadczenie (system WSKR, sys-
tem ILTOR-2) oraz dysponuje opracowaniami w tym zakresie. [3]
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NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZ DZANIA
URZ DZENIAMI ELEKTROENERGETYKI KOLEJOWEJ1

Streszczenie. W artykule przedstawiono praktykowane od pocz tku powstania spó ki PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. inicjatywy w zakresie poprawy efektywno ci gospodarki energetycznej. 

Omówiono efekty zwi zane z optymalizacj  zu ycia oraz kosztów zakupu energii elektrycznej. 

Najwi cej uwagi po wi cono nowatorskiemu systemu SMUE, polegaj cemu na monitorowaniu 

pracy urz dze  elektroenergetyki kolejowej i zwi zanym z tym wnioskom, pokazano perspektywy 

jego rozwoju.

S owa kluczowe: gospodarka energetyczna, monitoring urz dze  elektrycznych, zarz dza-

nie urz dzeniami elektroenergetycznymi, optymalizacja kosztu i zu ycia energii elektrycznej

1. Wst p

Urz dzenia elektryczne znajduj  si  w ka dym domu, biurze, na ka dej uli-
cy oraz linii kolejowej. Obecnie u ytkowane urz dzenia poch aniaj  coraz wi -
cej energii, pomimo tego, e s  coraz bardziej energooszcz dne. Powy sze mo e
by  nazwane paradoksem, gdy  rozwój technologii, który powoduje zwi kszenie
efektywno ci energetycznej wykorzystania róde  energii powoduje wzrost zu ycia
energii. Racjonalnie patrz c na powy sze, powinno by  odwrotnie. Przek adaj c to 
na ycie codzienne, ka dy mo e znale  w swoim otoczeniu - w domu czy w pra-
cy - przyk ady wzrostu zu ycia energii, pomimo stosowania technologii energo-
oszcz dnych. Przyk adowo: teoretyczna wymiana przys owiowej zwyk ej arówki
100-watowej na wietlówk  kompaktow  o mocy 20 W pozwala na oszcz dno ci
na poziomie oko o 80%. Jednak e maj c oszcz dne ród a wiat a, stosujemy ich 
wi cej i u ywamy d u ej. To „wi cej i d u ej” po pewnym czasie staje si  rutyn
prowadz c  do marnotrawstwa energii i zubo enia naszego portfela. Tu i ówdzie 
mo na wr cz us ysze , e cz ste w czanie i wy czanie wietlówki kompaktowej 
(w przeciwie stwie do zwyk ych arówek arowych) mo e mie  wp yw na jej y-
wotno . Wyja ni  tu nale y, i wietlówki kompaktowe wyposa one w uk ad
przegrzewania elektrod s  praktycznie niewra liwe na cz sto  w cze , je eli
powtórne w czenie nie nast puje wcze niej ni  trzy minuty po zgaszeniu (jest 

1 Wk ad procentowy poszczególnych autorów: Burak – Romanowski R. 50%, Kazimierski A. 50%
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to czas stygni cia elementów elektronicznych lampy). W przypadku, gdy lam-
py s  cz sto w czane i wy czane oraz (np. w azienkach), zaleca si  stosowanie 
energooszcz dnych lamp halogenowych.

W Spó ce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. moc elektryczna zainstalowanych 
urz dze  przekracza 300 000 kW, a rednioroczne zu ycie energii elektrycznej 
przekracza 250 000 000 kWh, co przek ada si  na znaczny koszt w bud ecie Spó -
ki. W ostatnich latach prowadzone modernizacje linii kolejowych z stosowaniem 
nowoczesnych systemów i urz dze  powoduj  znaczny wzrost mocy zainstalowa-
nej urz dze  odbiorczych. Modernizacje z lat 2007 - 2010 spowodowa y wzrost 
mocy o 13 500 kW a w latach 2011 i 2012 spowodowa y czny wzrost mocy 
o 9 000 kW.

2. Inicjatywy w zakresie poprawy efektywno ci gospodarki energetycz-
nej

Od pocz tku dzia alno ci Spó ka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracuje nad 
wprowadzaniem inicjatyw i dzia a  zwi kszaj cych efektywno  energetyczn , tj. 
dzia a  optymalizuj cych zu ycie i koszt zakupu energii elektrycznej w dwóch 
obszarach. Jednym z nich jest optymalizacja zu ycia, poprzez zastosowanie nowo-
czesnych, energooszcz dnych urz dze . Od 2004 roku prowadzony jest w ramach 
zada  remontowych program wymiany wyeksploatowanych energoch onnych
opraw o wietleniowych z rt ciowymi ród ami wiat a na energooszcz dne oprawy 
z sodowymi ród ami wiat a. W ramach programu wymieniono 33 tys. sztuk 
opraw o wietleniowych wraz ze ród ami wiat a, co prze o y o si  na:

1) zmniejszenie mocy zainstalowanej w o wietleniu o oko o 4 250 kW,
2) zmniejszenie zu ycia energii elektrycznej o oko o 17 GWh/rok,
3) zmniejszenie kosztu energii elektrycznej o oko o 9 500 tys. z /rok (przy ce-

nach jednostkowych z 2011 r.).
Drugim obszarem jest optymalizacja kosztu zakupu, poprzez dobór grup ta-

ryfowych (udzia  poszczególnych grup taryfowych w rozliczeniach energii). Dobór 
grup taryfowych uzale niony jest od charakteru pracy poszczególnych obiektów 
czy te  urz dze  oraz taryf i cenników dostawców energii. Najkorzystniejsze dla 
rozlicze  energii elektrycznej w obiektach i urz dzeniach s  grupy taryfowe strefo-
we C12a i C22a (grupy strefowe szczyt/pozaszczyt), C12b i C22b (grupy strefowe 
noc/dzie ), jako umo liwiaj ce ustalanie mocy umownej.

Chc c optymalizowa  koszty energii elektrycznej zmuszeni jeste my do ci -
g ej kontroli poziomu zu ycia energii. Racjonalne gospodarowanie energi  elek-
tryczn  wymaga równie  kontrolowania poziomu pobieranej mocy biernej. Jest to 
szczególnie istotne ze wzgl du na fakt, e pobór mocy biernej mo na do atwo
zoptymalizowa  i co najwa niejsze odbywa si  to bez ingerencji w ilo  pracuj -
cych urz dze . W tym obszarze prowadzone s  równie  dzia ania prowadz ce do 
kompensacji mocy biernej.
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Urz dzenia elektryczne zasilane napi ciem przemiennym poza energi  czynn
mog  pobiera  równie  energi  biern . Energia ta potrzebna jest do wytworzenia 
pola magnetycznego (energia bierna indukcyjna) w silnikach, d awikach, trans-
formatorach lub pola elektrycznego (energia bierna pojemno ciowa) w konden-
satorach i innych pojemno ciach, np. w kablach elektroenergetycznych. Energi
biern  mog  pobiera  równie  odbiorniki nieliniowe, np. wietlówki kompaktowe, 
których pr d przesuni ty jest w czasie wzgl dem napi cia zasilaj cego lub nie jest 
sinusoid . Z fizycznego punktu widzenia energia bierna nie jest zamieniana na 
prac , jest ona jednak cz sto niezb dna do jej wykonania i urz dzenia musz  j
pobiera .

W zakresie stosowanych urz dze  w PKP Polskie Linie Kolejowe jest bardzo 
du o odbiorników generuj cych moc biern , której koszty dostawcy doliczaj  do 
naszych faktur, a s  to w niektórych przypadkach koszty liczone w tysi cach z o-
tych dla jednego przy cza elektroenergetycznego.

Wykorzystuj c znane prawa fizyki i fakt, e wi kszo  urz dze  instalowa-
nych w PKP PLK S.A. pobiera moc biern  o charakterze indukcyjnym, redu-
kujemy warto  poboru mocy biernej przez wprowadzenie do uk adu zasilania 
odbiorników o charakterze pojemno ciowym (kondensatorów). W ten sposób 
moc pobierana przez urz dzenia indukcyjne jest kompensowana przez odbiory 
pojemno ciowe.

Skuteczna kompensacja eliminuje op aty za energi  biern  i zmniejsza o 3 - 7% 
koszt zakupionej energii elektrycznej dla przy czy, gdzie w a ciwie kompensowa-
na jest moc bierna.

Dzia ania podejmowane w Spó ce przyczyniaj  si  do utrzymania redniorocz-
nego zu ycia energii elektrycznej na sta ym poziomie, pomimo znacznego wzro-
stu mocy odbiorników energii elektrycznej, b d cego wynikiem wprowadzania do 
eksploatacji urz dze  na zmodernizowanych liniach kolejowych. W latach 2007 
- 2012 przyczyni o si  to do:

zwi kszenia mocy zainstalowanej o oko o 22 500 kW,
zwi kszenia zu ycia energii elektrycznej o oko o 25 do 30 GWh/rok, 
zwi kszenia kosztu energii elektrycznej o oko o 14 000 do 17 000 tys. z /
rok.

3. Charakterystyka odbiorów energii elektrycznej

W tabeli 1 przedstawiono charakterystyk  g ównych odbiorów energii elek-
trycznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Tabela 1. Charakterystyka g ównych odbiorów energii elektrycznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Lp. Wyszczególnienie
Jednostka

miary
Ilo

1.

Budynki wyposa one w instalacje odbiorcze elektryczne: (zasilane 
urz dzenia: srk (budynkowe i stacyjne), ogrzewanie pomieszcze , instalacje 
bytowe itp.)
1) liczba budynków posiadaj cych instalacje elektryczne
2) moc umowna

szt.
kW

5 600
120 000

2.
Urz dzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor):
3) pojedyncze rozjazdy przeliczeniowe cznie z zamkni ciami nastawczymi
4) moc umowna

szt.
kW

28 775
113 000

3.

Urz dzenia o wietlenia drogi kolejowej oraz instalacje: elektryczne w 
obiektach infrastruktury

5) punkty o wietlenia zewn trznego szt. 194 821

6) moc umowna kW 48 000

4.
Pozosta e odbiory energii elektrycznej:
7) moc umowna kW 24 000

5.
 Przy cza elektroenergetyczne:
8) liczba wszystkich przy czy elektroenergetycznych w Spó ce
9) moc umowna (z wszystkich umów w Spó ce)

szt.
kW

15 440
305 000

4. Monitoring czasu pracy odbiorów jako element gospodarki energe-
tycznej

Z jednej strony stosowane technologie wymuszaj  zabudow  znacznej ilo ci
i mocy urz dze  odbiorczych energii elektrycznej, z drugiej strony podczas eks-
ploatacji poszukiwane s  rozwi zania przyczyniaj ce si  do optymalizacji kosztów 
energii elektrycznej, czyli zwi kszenia efektywno ci energetycznej w Spó ce.

Dla realizacji zwi kszenia efektywno ci wykorzystania urz dze  w 2011 r. 
w Spó ce wprowadzony zosta , po kilkuletnich przygotowaniach, nowatorski sys-
tem s u cy do zapewnienia monitorowania zdalnego pracy urz dze  odbiorczych 
elektroenergetyki kolejowej. Obj to nim g ównie urz dzenia elektrycznego ogrze-
wania rozjazdów (EOR) w zakresie wszystkich systemów zainstalowanych na sieci 
linii kolejowych. Jak przedstawiono wcze niej, moc elektryczna (zamówiona) EOR 
to a  113 MW.

EOR to urz dzenia wspomagaj ce prowadzanie ruchu kolejowego poprzez 
udra nianie rozjazdów kolejowych (wytapianie niegu pomi dzy opornic  a iglic ,
likwidacje oblodze  w ruchomej cz ci rozjazdów, co przedstawiono na fot. 1).

Monitorowanie zdalne pracy urz dze  elektroenergetyki kolejowej (tj. systemy 
zdalnego sterowania i monitorowania pracy m.in. EOR) ma na polskich kolejach 
d ugoletni  histori . Pierwsze takie wdro enie mia o miejsce w roku 1997 roku 
na linii Reda–Hel. Jednak e 15 lat temu zbudowanie wydzielonej sieci czno-
ci dla potrzeb urz dze  EOR wi za o si  z du ymi nak adami i stanowi o du e

wyzwanie in ynierskie. Monitorowanie by o zazwyczaj mo liwe jedynie z miejsc, 
gdzie system ten zosta  zainstalowany, nie by o mo liwo ci nadzoru zdalnego po-
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szczególnych posterunków ruchu ze strony osób odpowiedzialnych we w a ciwych
jednostkach czy Centrali Spó ki.

Fot. 1. Dzia anie urz dze  EOR

Dzisiaj po kilkunastu latach, szczególnie dzi ki rozwojowi technik bezprzewo-
dowych GPRS, zadanie to udaje si  zrealizowa  tanim kosztem, osi gaj c du
niezawodno  dzia ania systemu.

Zadaniem na 2011 rok by o wdro enie systemu monitoringu urz dze  elek-
troenergetycznych, który zosta  zbudowany na podstawie umowy z zewn trznym
kontrahentem. Wdro onemu systemowi nadano nazw  SMUE – System Monito-
ringu Urz dze  Elektroenergetyki (rys. 1 przedstawia ekran powitalny systemu). 
Uruchomione zosta y wskazane w umowie punkty monitoringu, zainstalowane 
wymagane oprogramowanie serwerowe i operatorskie.

Rys. 1. Ekran powitalny powsta ego w 2011 roku systemu monitorowania
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Zadaniem wprowadzonego systemu SMUE jest realizacja dwóch podstawo-
wych celów:

umo liwienie oceny skuteczno ci dzia ania systemu EOR,
umo liwienie bie cej kontroli stanu urz dze  i reagowaniu w przypadku 
wyst pienia sytuacji awaryjnych.

Ka dy z tych dwóch celów dedykowany jest dla innej grupy u ytkowników. 
Ocen  skuteczno ci dzia ania systemów zainteresowane s  przede wszystkim dzia-
y merytoryczne, które „reguluj  rachunki” za energi  elektryczn . Natomiast re-

agowanie na wyst pienie sytuacji awaryjnych w instalacjach EOR jest w gestii 
dzia ów eksploatuj cych urz dzenia i s u b utrzymaniowych. Wynika st d, e sta-
nowiska wizualizacyjne monitorowania urz dze  powinny by  przygotowywane 
w dwóch wariantach, dla:

obs ugi kontroluj cej skuteczno  i koszty dzia ania urz dze  - m.in. naczel-
nicy dzia ów energetyki w Zak adach Linii Kolejowych oraz Biuro Energe-
tyki Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
s u b eksploatacyjnych lub utrzymuj cych urz dzenia - s u by eksploatacji 
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rys. 2. Ekran przedstawiaj cy ocen  skuteczno ci pracy EOR na jednej ze stacji kolejowych
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Rys. 3. Ekran z przyk adow  statystyk  zu ycia 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 skuteczno ci dzia ania systemu EOR wymaga analizy informacji w d u -
szym okresie czasu w ró nych wariantach pogodowych. Sprawnie dzia aj cy system 
EOR ma na celu utrzymywanie dro no ci rozjazdu przy jak najmniejszym zu yciu 
energii elektrycznej. Niew a ciwe sparametryzowanie systemu EOR, niew a ciwie 
dzia aj ce czujniki pogodowe, nieprzeszkolona obs uga, a dopiero na ko cu awaria 
sprz tu to czynniki, które najcz ciej s  przyczyn  nieprawid owej pracy systemu 
EOR. Niestety w wielu przypadkach, mimo wprowadzonego miejscowego systemu 
zdalnego monitorowania, nieprawid owo ci w pracy systemów EOR ujawnia y si
dopiero po sezonie grzewczym w momencie rozlicze  za zu yt  energi  elektryczn .

Obecnie na rynku kolejowym w Polsce dzia a kilka firm w bran y EOR. Wi k-
szo  firm posiada w asne rozwi zania w zakresie systemów zdalnego monitorowania 
urz dze  EOR. Ka dy z producentów mia  w asny pomys  na prezentacj  i zakres 
eksponowanych danych. Cz  producentów ogranicza a prezentacj  tylko do da-
nych bie cych, przez co u ytkownik nie mia  praktycznie mo liwo ci oceny. Z uwa-
gi na ró norodno  w czanych do SMUE urz dze , w sk ad systemu wchodz :

1) konwertery instalowane na monitorowanych obiektach w terenie,
2) oprogramowanie serwerowe, w tym „webserwis” (w dwóch kopiach: w In-

ternecie i w sieci wewn trznej PLK),
3) programy WizAr do stacji operatorskich (komputerów PC).
Systemem SMUE w 2011 roku obj to 52 posterunki ruchu z zainstalowanymi 

135 rozdzielnicami i automatami pogodowymi EOR. Uruchomiono 33 dedyko-
wane stanowiska z programem WizAr, przeszkolono cznie 90 osób: z Centrali 
Spó ki i jednostek organizacyjnych. Dla wszystkich u ytkowników uruchomiono 
strony internetowe z systemem SMUE, dost pne zarówno w ogólnym Internecie 
jak i w sieci wewn trznej Spó ki.

Powsta y system SMUE jest bardzo z o ony i daleko wykracza poza prakty-
kowane standardy. Zwykle firmy buduj  jednorodne systemy dedykowane jedy-
nie do swych produktów, gdy  tak jest naj atwiej. W przypadku systemu SMUE 
jest inaczej. W systemie SMUE nadzorowane s  urz dzenia ró nych producentów, 
ró nych kategorii (od pulpitów sterowania r cznego, przez automaty, po w pe ni
funkcjonalne rozdzielnice), a tak e pochodz ce z ró nych lat, cz sto ró ni ce si
zasad  pracy i mo liwo ciami technicznymi. Przyj to strategi , e poprzez portal 
www (Internet) b d  prezentowane dane w sposób ujednolicony i uniwersalny, 
niezale nie od typu i producenta urz dzenia EOR, a powsta e stanowiska opera-
torskie WizAr maj  zapewnia  pozosta , pe n  funkcjonalno .

6. Ocena efektywno ci SMUE

Po sezonie grzewczym 2011/2012, zespó  wdra aj cy PKP PLK S.A. analizo-
wa  efekty wdro onego systemu SMUE oraz zasadno  wdro enia systemu w skali 
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ca ej sieci linii kolejowych. Analizie poddano efektywno  wykorzystania urz dze
EOR obj tych SMUE w stosunku do urz dze  pracuj cych autonomicznie.

Do przeprowadzenia analizy:
1) wykorzystano dane z funkcjonuj cego ju  systemu SMUE oraz dane z fak-

tur za energi  elektryczn  dla obiektów, które nie s  w czone do systemu. 
Zaznaczy  nale y, e urz dzenia EOR obecnie w czone do systemu SMUE 
s  jednymi z nowocze niejszych urz dze , w pe ni sterowane automatycz-
nie, a tak e wyposa one w automatyczne ograniczniki czasu pracy dla trybu 
r cznego. SMUE dodatkowo pozwala na monitoring/kontrol  stanu pracy 
urz dze  EOR przez osoby odpowiedzialne ze szczebla kierownictwa jed-
nostek/komórek organizacyjnych Spó ki. Ide  pracy systemów sterowania 
automatycznego jest optymalizacja czasu pracy urz dze  elektrycznego 
ogrzewania rozjazdów, a tym samym zmniejszenie zu ycia i kosztów energii 
elektrycznej;

2) przyj to, e rednioroczne wykorzystanie urz dze  EOR w skali Spó ki wy-
nosi jedynie 330 godzin. Urz dzenia starszej generacji, sterowane r cznie
na zasadzie za ./wy ., przy nieodpowiednim sposobie eksploatacji s  nieefek-
tywnie wykorzystywane, za czane do pracy ci g ej nawet na 30 dni;

3) przyj to jednostkowy koszt energii elektrycznej z ko ca roku 2011 na po-
ziomie 0,56 z /kWh;

4) z uwagi, e system SMUE zosta  wdro ony na prze omie listopada/grudnia 
2011 r., analiz /porównaniem obj to niepe ne okresy zimowe, tj.: porówna-
no wybrane obiekty/urz dzenia i zu ycie energii w miesi cach: stycze , luty, 
marzec 2011 r. (przed uruchomieniem systemu SMUE) do analogicznego 
okresu 2012 r. (po uruchomieniu systemu SMUE, dla tych samych urz -
dze );

5) porównano zu ycie energii w dwóch analogicznych okresach roku 2011 
i 2012 na 83 wybranych obiektach nie obj tych SMUE;

6) dla porównania zu ycia energii elektrycznej w poszczególnych sezonach zi-
mowych pos u ono si  wska nikiem zu ycia energii w stosunku do mocy 
zainstalowanej – W

z
. Pozwala to wyliczy rednie zu ycie energii elektrycz-

nej w stosunku mocy zainstalowanej – kWh/kW.

Wyniki prowadzonej analizy

1) Analiza zu ycia i kosztów energii elektrycznej dla urz dze  w czonych do 
SMUE w 2011 roku, które umo liwiaj  bie cy podgl d stanu pracy urz -
dze  i zu ycia energii elektrycznej

Analiz  przeprowadzono dla 23 stacji wyposa onych w urz dzenia EOR, które 
w czone zosta y do systemu SMUE. Moc zainstalowanych urz dze  grzewczych 
w rozpatrywanych okresach wynosi a – 3038 kW. Zu ycie energii elektrycznej 
w poszczególnych miesi cach sezonu 2010/2011 (bez SMUE) i 2011/2012 (obj te
SMUE) przez urz dzenia EOR na wspomnianych 23 stacjach zosta o przedstawio-
ne na poni szym rys. 5.
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Rys. 5. Zu ycie energii elektrycznej przez urz dzenia obj te SMUE na 23 stacjach

Pos uguj c si  wska nikiem W
z
:

sezon 2010/2011 – W
z
 = 134,7 kWh/kW (urz dzenia przed obj ciem

SMUE),
sezon 2011/2012 – W

z
= 99,1 kWh/kW (urz dzenia po w czeniu do 

SMUE).
Nast pi o zmniejszenie zu ycia energii – W

z
= 35,6 kWh/kW, co stanowi 

oko o 26,4%.

2) Analiza zu ycia i kosztów energii elektrycznej dla urz dze  nieobj tych
obecnie systemem SMUE – pracuj cych autonomicznie (wykorzystano dane 
z faktur)

Analiz  obj to 83 losowo wybrane stacje wyposa one w urz dzenia EOR 
sterowane r cznie b d  przez automaty „starego” typu. Moc urz dze  grzew-
czych w rozpatrywanych sezonach wynosi a 10 106,8 kW. czne zu ycie energii 
elektrycznej dla tych stacji w poszczególnych miesi cach stycze , luty, marzec 
z sezonów 2010/2011, w porównaniu do 2011/2012 przedstawia rys. 6.
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Rys. 6. Zu ycie energii elektrycznej przez urz dzenia nieobj te SMUE

W tym przypadku wska nik W
z
(zu ycie energii elektrycznej na 1 kW mocy 

zainstalowanej) przedstawia si  nast puj co:
sezon 2010/2011 – W

z
= 151,1 kWh/kW,

sezon 2011/2012 – W
z
= 150,6 kWh/kW.

Zmniejszenie zu ycia wynios o – W
z
 = 0,5 kWh/kW, co stanowi oko o 0,3%. 

Stanowi to pomijalny spadek zu ycia energii elektrycznej. Je eli natomiast te sta-
cje i urz dzenia zostan  w czone do SMUE, mo na zak ada , e zu ycie energii 
elektrycznej na 1 kW mocy zainstalowanej wyniesie oko o 99,1 kWh/kW, wtedy 
zmniejszenie zu ycia wynosi – W

z
 = 52 kWh/kW, (151,1 – 99,1) co stanowi 

zmniejszenie zu ycia o oko o 35%. Powy sze wyliczenie jednoznacznie przemawia 
za zasadno ci  wdro enia systemu dla urz dze  EOR.

Z powy szego jednoznacznie wynika równie , e stawiany cel wdro enia sys-
temu zosta  osi gni ty. Celem mia a by  równie  „zmiana przyzwyczaje ” osób 
odpowiedzialnych za sterowanie urz dzeniami, co mo na zobrazowa  wykresem 
przedstawiaj cym sposoby za czania urz dze  na jednym z posterunków ruchu. 
Przed wprowadzeniem systemu SMUE, nawet pomimo zastosowanych nowocze-
snych urz dze  (wyposa onych w automatyk  pogodow ) ich obs uga prowadzona 
by a, w wielu przypadkach, w tzw. trybie r cznym (za ./wy .) powoduj cym znacz-
ne zwi kszenie zu ycia energii elektrycznej, co zosta o przedstawione na rys. 7.
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Rys. 7. Wykres przedstawiaj cy czas grzania urz dze  w trybie r cznym i automatycznym przed wpro-

wadzeniem systemu SMUE

Wprowadzenie systemu SMUE, a zarazem podniesienie wiadomo ci obs ugi,
e ka de za czenie, czy te  zmiana konfiguracji urz dze , mog  by  monitorowa-

ne przez inne osoby odpowiedzialne za eksploatacj  i utrzymanie urz dze  zaskut-
kowa y znacznym ograniczeniem obs ugi urz dze  w tzw. trybie r cznym za ./wy .

Rys. 8. Wykres przedstawiaj cy czas grzania urz dze  w trybie r cznym i automatycznym po wprowa-

dzeniu systemu SMUE

Powy szy wykres przedstawia minimalizacj  liczby za cze  w trybie r cznym,
która przek ada si  na znaczn  optymalizacj  zu ycia i kosztów energii elektrycz-
nej, czynników b d cych g ówn  przyczyn  wdro enia systemu SMUE. Tym sa-
mym za o enia systemu SMUE ju  w pierwszym sezonie zimowym zosta y spe -
nione.
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7. Wnioski

Podsumowuj c mo na stwierdzi , e ka de dzia anie w zakresie zwi kszenia 
efektywno ci energetycznej jest dobre, gdy przynosi efekt. W ramach Spó ki 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jednym z najwa niejszych dzia a  jest pod-
niesienie wiadomo ci personelu (oko o 40 tys. pracowników), w taki sposób, 
aby widziana by a potrzeba efektywnego wykorzystania urz dze . Wdro ony 
w 2011 roku system SMUE wyra nie wp ywa na wiadomo  osób odpowie-
dzialnych za eksploatacj  urz dze  EOR, co zauwa alne jest poprzez wzrost 
efektywno ci wykorzystania urz dze  obj tych systemem o 26 - 35% w sto-
sunku do urz dze  nieobj tych SMUE (pracuj cych autonomicznie).

Powsta y, nowatorski system pozwala czy  i monitorowa  ró ne systemy 
eksploatowanych w Spó ce urz dze  elektroenergetyki kolejowej, tj.: EOR, 
o wietlenie zewn trzne, ogrzewanie pomieszcze , itp.

Za o enia wdro enia systemu SMUE by y prezentowane na Konferencji 
„Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu 
kolejowego” cyklicznie organizowanej przez firm  AREX Sp. z o.o. i Neel Sp. 
z o.o. pod patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instytutu Kolejnic-
twa, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej oraz Urz -
du Transportu Kolejowego. Obecnie obserwowane jest du e zainteresowanie 
systemem SMUE nie tylko rodowiska energetyków kolejowych, ale i firm ze-
wn trznych posiadaj cych w swych strukturach znaczne ilo ci odbiorów ener-
gii elektrycznej.

Motto wdro enia systemu brzmi „Wystarczy przemy lnie i m drze inwe-
stowa  w nowoczesne systemy sterowania odbiornikami energii elektrycznej, 
a post p cywilizacyjny w zakresie wzrostu ilo ci i mocy urz dze  odbiorczych 
energii elektrycznej nie b dzie gro ny dla bud etu i rodowiska”.

W ci gu kilku lat u ytkowania urz dze  koszty wdro enia systemów ste-
rowania zwracaj  si  wielokrotnie. St d planowany jest dalszy rozwój tego 
systemu, w roku 2013 zak adane jest obj cie tym systemem ca ego Warszaw-
skiego W z a Kolejowego, a w latach dalszych pozosta ych obszarów dzia-
alno ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oszcz dno  energii to dost pny, 

czysty i op acalny 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 prawid owe ukszta towanie drogi szynowej oraz utrzymanie zak adanego

kszta tu w okresie eksploatacji. Proces utrzymania stanu pocz tkowego uk adu geometrycznego, tj. 

zgodnego z projektem, ma charakter dyskretny w postaci napraw, a w szczególno ci regulacji osi 

toru. Pomi dzy tymi okresami, tj. w czasie eksploatacji toru kolejowego, w sposób ci g y post puje

degradacja kszta tu w p aszczy nie poziomej i pionowej. Proces diagnostyczny obejmuj cy inspekcje 

zwi zane z jako ci  uk adu geometrycznego ma równie  charakter okresowy. W artykule podj to

tematyk  zwi zan  z ocen  stanu jako ci toru, g ówn  uwag  kieruj c jednak na aspekt zwi zany

z predykcj  zmian zachodz cych w uk adzie geometrycznym. Przedstawiono za o enia do metody 

prognozowania, która umo liwia przewidywanie degradacji kszta tu toru bazuj c na rozk adach

prawdopodobie stwa, tj. traktuj c parametry modelu jako zmienne losowe. Zaprezentowana meto-

da mo e zatem znale  miejsce w diagnostyce toru kolejowego.

S owa kluczowe: tor kolejowy, pomiary nierówno ci, prognoza nierówno ci, wnioskowanie 

w warunkach niepewno ci

1. Wprowadzenie

 Jednym z najistotniejszych czynników w prowadzeniu ruchu kolejowego, 
obok dostosowania taboru i systemu sterowania ruchem do danych parametrów 
eksploatacyjno-technicznych, jest prawid owe ukszta towanie drogi szynowej oraz 
utrzymanie zak adanego kszta tu w okresie eksploatacji. Proces utrzymania stanu 
pocz tkowego uk adu geometrycznego, tj. zgodnego z projektem, ma charakter 
dyskretny w postaci napraw, a w szczególno ci regulacji osi toru. Pomi dzy tymi 
okresami, tj. w czasie eksploatacji toru kolejowego, w sposób ci g y post puje
degradacja kszta tu w p aszczy nie poziomej i pionowej. Proces diagnostyczny 
obejmuj cy inspekcje zwi zane z jako ci  uk adu geometrycznego ma równie
charakter okresowy. W artykule podj to tematyk  zwi zan  z ocen  stanu jako-
ci toru, g ówn  uwag  kieruj c jednak na aspekt zwi zany z predykcj  zmian 

zachodz cych w uk adzie geometrycznym. Przedstawiono za o enia do metody 
prognozowania, która umo liwia przewidywanie degradacji kszta tu toru bazuj c
na rozk adach prawdopodobie stwa, tj. traktuj c parametry modelu jako zmienne 
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losowe. Zaprezentowana metoda mo e zatem znale  miejsce w diagnostyce toru 
kolejowego.

2. Nierówno ci toru a wska nik degradacji uk adu geometrycznego

Tor kolejowy jako konstrukcja poddawany jest regularnie oddzia ywaniom
dynamicznym w p aszczyznach pionowej i poziomej. W zwi zku z tym doznaje 
on z up ywem czasu trwa ych deformacji w postaci przemieszcze  od po o enia
pocz tkowego. Przemieszczenia te powoduj , e aktualny stan geometryczny od-
biega swoj  postaci  od kszta tu za o onego na etapie projektowania. Wiedz c,
e kszta t geometryczny toru bezpo rednio wp ywa na jego obci enie poprzez 

wymuszanie zmiany wektora p du pojazdu szynowego, konieczne jest kontrolo-
wanie tych e zmian w okresie eksploatacji danej linii kolejowej. Kontrol  tych 
deformacji rozumie si  jako proces maj cy na celu dostosowanie poziomu wska -
ników nierówno ci (poprzez regulacj  osi toru), który zapewni bezpieczn  jazd
pojazdów szynowych, a tak e komfort pasa erów. Z drugiej strony kontrolowa
mo na pr dko  pojazdu poruszaj cego si  po zdeformowanym torze, co równie
skutecznie wp ywa na warto ci si  kontaktowych, jednak takie rozwi zanie proble-
mu nie powinno by  regu  na bezpieczn  eksploatacj  z oczywistych wzgl dów.

W diagnostyce i utrzymaniu dróg szynowych przyj o si , e wska nikami do 
oceny kszta tu toru b d  nierówno ci w p aszczy nie pionowej, poziomej obu to-
ków szynowych, a tak e parametr okre laj cy szeroko  toru (definiuje odleg o
pomi dzy tokami szynowymi) oraz przechy ka toru i parametr wichrowato ci ob-
liczony na pewnej d ugo ci l (wyra aj cy stopie  skr cenia rusztu torowego na 
jego d ugo ci). Wymienione parametry opisuj  zatem deformacj  kszta tu toru. 
Wska niki nierówno ci pionowych i poziomych przyj o si  okre la  jako ró nic
pomi dzy aktualnym po o eniem toru (toków szynowych) a warto ci redni  z lo-
kalizacji punktów znajduj cych si  w pewnej (równej) odleg o ci po obu stronach 
analizowanego punktu na d ugo ci toru. Fizyczn  interpretacj  tego za o enia jest 
pomiar strza ki zdeformowanego toru (deformacja ma posta uku z uwagi na 
sztywno  szyn na zginanie) wzgl dem rozpi tej na pewnej d ugo ci ci ciwy po-
miarowej. Takie podej cie do zdefiniowania deformacji rodzi pewne problemy. Po 
pierwsze, wska niki te nie odnosz  si  bezpo rednio do zaprojektowanego kszta -
tu toru, a jedynie do pewnego hipotetycznego kszta tu okre lanego cz sto jako 
u rednione po o enie (w p aszczy nie pionowej lub poziomej) osi toru. Innymi s o-
wy okre lanie nierówno ci, przyk adowo na odcinku prostym, polega na pomiarze 
odleg o ci aktualnego po o enia toku szynowego od redniego po o enia punktów 
pocz tku i ko ca ci ciwy. Takie oszacowanie jest obci one niepewno ci  o tyle, 
o ile niepewno ci  obci one s  lokalizacje tych punktów, które stanowi  baz  od-
niesienia. Znaczne uporz dkowanie problemu przynosi pewne rozgraniczenie [2] 
pomi dzy deformacj  toru a jego odkszta ceniami. Przez deformacj  toru rozumie 
si  ró nice rzeczywistego po o enia toków szynowych i po o enia teoretycznego 
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(projektowanego) b d ce wynikiem b dów na etapie projektowania b d  tyczenia 
czy wreszcie wykonawstwa. Natomiast odkszta cenia toru s  efektem jego eks-
ploatacji. Zatem nierówno ci i ich pomiar odnoszony b dzie w dalszym ci gu do 
pewnego u rednionego aktualnego po o enia toków szynowych, a interpretowa-
ne s  jako efekt odkszta ce  geometrycznych toków szynowych. W my l takiego 
okre lenia nierówno ci nale y zwróci  uwag  na niepewno  wynikaj c  z przyj tej
definicji oraz z metodyki pomiarowej.

Sam pomiar strza ek odnoszonych do „w druj cej” wzd u  toru ci ciwy daje 
informacj  wzgl dn . Na rysunkach 1-3 pokazano wykresy strza ek odpowiada-
j ce deformacjom o ró nych cz stotliwo ciach. Na rys. 1 przedstawiono wykres 
strza ek na o ony na sinusoidaln  deformacj  toru. Wida  tu wyra nie, e pomimo 
wzgl dnej informacji (nie odnosz cej si  do idealnego po o enia toru w sposób 
bezpo redni) w przypadku toru po o onego w odcinku prostym daje si  odczyta
charakter tej deformacji. Wykresy wygenerowano dla funkcji sinusoidalnej z za-
stosowaniem ci ciwy 1,5 m.

Rys. 1. Przebieg deformacji sinusoidalnej p [mm] (linia 1) oraz strza ki f [mm] (linia 2) na d ugo ci

toru; wynik symulacji 

Rysunek 2 obna a pewien problem zwi zany z d ugo ci  ci ciwy u ytej do 
symulacji wykresu strza ek. Nazbyt krótka w stosunku do d ugo ci fali ci ciwa
(w tym przypadku 1.5 m) powoduje, e warto  strza ki dla danej warto ci krzy-
wizny uku (proporcjonalnej do d ugo ci fali deformacji) zdeformowanego toru 
jest warto ci  bardzo ma  w stosunku do amplitudy tej deformacji. Zatem aby 
uwidoczni  si  zmienny charakter strza ki, warto  t  pomno ono x10.
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Rys. 2. Przebieg deformacji sinusoidalnej p [mm] (linia 1) oraz strza ki f [mm] x10 (linia 2) na 

d ugo ci toru; wynik symulacji

Rysunek 3 pokazuje, e przebieg strza ki (obliczonej równie  dla d ugo ci ci -
ciwy 1,5 m) odzwierciedla zaburzenie o krótkiej d ugo ci na o one na d ug  fal
deformacji. Zatem kluczowym zagadnieniem wydaje si  by  dobór d ugo ci ci -
ciwy do zakresu nierówno ci, które nale y pomiarem wychwyci , w przeciwnym 
razie istnieje mo liwo  nie wychwycenia w procesie diagnostycznym deformacji 
odcinków prostych.

Rys. 3. Przebieg deformacji sinusoidalnej p [mm] (linia 1) oraz strza ki f [mm] (linia 2) na d ugo ci

toru; wynik symulacji

 Gdy analizowane s  nierówno ci toru po o onego w uku ko owym lub 
na d ugo ci krzywych przej ciowych, do analizy wykresu strza ek nale y w czy
równie  teoretyczny kszta t toru, tj. nierówno  okre lon  za pomoc  strza ki ko-
niecznie nale y odnie  do strza ki teoretycznej ró nej od zera (w przeciwie stwie
do analizy odcinków prostych). U ycie s owa «teoretyczny» mo e rodzi  pewn
nie cis o . Je li nierówno ci nie odnosimy do stanu projektowego, to odniesie-
nie musi stanowi  pewien hipotetyczny wykres strza ek maj cy obrazowo mówi c
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«wspólny mianownik» ze stanem istniej cym. W tym celu mo na si  znów od-
nie  do u rednionej warto ci strza ki z najbli szego otoczenia danego punktu po-
miarowego. Potrzeba ta wynika z faktu, e niezdeformowany tor u o ony w uku
charakteryzuje si  niezerowym przebiegiem strza ki, a przebieg ten mo na opi-
sa  jedynie funkcjami nieliniowymi pomijaj c przypadek uku ko owego, kiedy 
to strza ka teoretyczna ma niezerow  sta  warto . Teoretyczny przebieg strza ki
w przypadku uk adu z o onego z uku ko owego i dwóch krzywych przej ciowych
w postaci paraboli 3-go stopnia jawi si  jako nieliniowy przebieg funkcji f(l). Poja-
wia si  zatem problem jednoznaczno ci uk adu odniesienia do okre lenia nierów-
no ci, która nie mo e by  w tym przypadku definiowana jako warto  strza ki.

W tak zarysowanym problemie deformacji uwidaczniaj  si  pewne ograni-
czenia zwi zane bezpo rednio z technik  pomiarow , a ci le mówi c z d ugo ci
bazy odniesienia. W wietle powy szych w a ciwo ci, którymi charakteryzuj  si
wska niki oparte o strza ki uków, analiza degradacji geometrycznej toru kolejo-
wego (zw aszcza u o onego w ukach pionowych i poziomych) jest niew tpliwie
trudnym zagadnieniem, a dodatkowo pojawia si  problem wychwycenia nierów-
no ci charakteryzuj cych si  znaczn  d ugo ci  fali. Problem ten nie powinien by
analizowany bez uwzgl dnienia pr dko ci pojazdów szynowych, poniewa  okre-
lenie „d uga fala” jest nieprecyzyjne dla ca ego mo liwego zakresu pr dko ci.

Z pewno ci  dla okre lonej pr dko ci V
max

 pewne d ugo ci fali deformacji nie maj
kluczowego znaczenia w kontek cie bezpiecze stwa, jednak wp ywaj  na komfort 
jazdy [3].

Podsumowuj c, na podstawie powy szych rozwa a  deformacj  toru mo na
nazwa  pewien stan uk adu geometrycznego, ró ni cy si  od stanu projektowego. 
Stan ten charakteryzuje warunki pocz tkowe dla procesu post pu degradacji uk a-
du geometrycznego. Proces degradacji oceniany jest poprzez analiz  odkszta ce
geometrycznych toków szynowych, natomiast miernikiem tych odkszta ce  s  lo-
kalne nierówno ci toków szynowych w p aszczy nie pionowej i poziomej okre lone
na stosunkowo krótkich bazach (ci ciwach). W my l takich definicji, stopie  nie-
równo ci musi by  uj ty w sposób syntetyczny, tj. w taki, aby na warto  wska -
nika wp yw mia y warto ci nierówno ci okre lone (pomierzone) we wszystkich 
punktach na d ugo ci analizowanego odcinka toru (pomiar ci g y).

3. Za o enia do analizy procesu post powania degradacji uk adu geo-
metrycznego toru

G ównym celem artyku u jest zdefiniowanie pewnego kierunku bada  odno nie
do analizy procesu post powania degradacji uk adu geometrycznego toru. Zagad-
nienie to jest od lat rozwijane przez wielu badaczy, a w literaturze spotka  mo na
wiele metod pozwalaj cych na wspomaganie zarz dzania procesami technologicz-
nymi w warunkach niepewno ci. Jednak wci  aktualne jest pytanie o racjonalne 
planowanie napraw bie cych czy te  napraw g ównych. W odpowiedzi na takie 
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problemy proponowane s  liczne metody prognozowania zjawisk zwi zanych z de-
gradacj  uk adu geometrycznego toru. Prognozy te najcz ciej operuj  metodami 
statystycznymi (wyznaczanie regresji oraz przedzia ów ufno ci). W dalszej cz ci
artyku u sformu owane zostan  za o enia do prognozowania omawianego procesu 
oraz przybli one b d  pewne metody, których przydatno  jest aktualnie badana 
przez o rodki naukowe [4, 5].

3.1. Za o enia do analizy prognozy procesu deformacji

Przez degradacj  uk adu geometrycznego toru kolejowego rozumie si  stopnio-
w  zmian  po o enia toków szynowych w p aszczy nie poziomej i pionowej. Zmia-
na ta (proces post powania) mo e by  analizowana wzgl dem up ywaj cego czasu 
lub wzgl dem przeniesionego obci enia. Zmienna czasowa ma charakter intuicyj-
ny, jednak bezpo redni  przyczyn  narastania nierówno ci s  procesy zachodz ce
w czasie, a przede wszystkim oddzia ywanie pojazdów szynowych na nawierzchni .
W zwi zku z powy szym proces degradacji w przypadku linii kolejowych przyj o
si  analizowa  g ównie w funkcji przeniesionego obci enia (MTB - milion ton 
brutto), jako bezpo redniej przyczyny powstawania deformacji. Celem takiej ana-
lizy jest zamodelowanie trendu, który charakteryzowa  b dzie konkretn  lini  czy 
pewien jej fragment. Znajomo  tego trendu pozwala na ekstrapolacj  przyj tego
modelu matematycznego i poprzez to prognozowanie poziomu deformacji opisa-
nego wybranym wska nikiem.

Przed przyst pieniem do prognozowania procesu deformacji uk adu geome-
trycznego, niezb dna jest faza, w której przedyskutowane zostan  g ówne za o e-
nia zwi zane z obserwowaniem przyczyn i skutków zwi zanych z wyst powaniem
czynników maj cych wp yw na dany proces. Zagadnienia zwi zane z przyczynami 
powstawania degradacji uk adu geometrycznego s  badane od wielu lat, zatem 
zdecydowana wi kszo  z nich jest dobrze poznana i opisana w literaturze. Omó-
wienie tych przyczyn nie nale y do zakresu tego artyku u. Ponadto jednym z za-
o e  podej cia, które zostanie omówione, jest pomini cie szczegó ów dotycz cych

tych wszystkich czynników, których analiza jako ciowa i ilo ciowa jest tak trud-
na, e uwzgl dnienie ich skomplikowa oby model, a ten z kolei móg by sta  si
niepraktyczny. Innymi s owy model post powania odkszta ce  powinien by  naj-
prostszy z mo liwych (przynajmniej w pierwszej fazie bada ), a nast pnie w miar
mo liwo ci uszczegó awiany.

3.2. Wybór modelu

Modelowanie odkszta ce  geometrii toru z uwagi na wszystkie czynniki za-
chodz ce w tym procesie z pewno ci  jest bardzo trudne, szczególnie dlatego, e
ka da linia kolejowa charakteryzuje si  zmienno ci  tych charakterystyk na swojej 
d ugo ci. Z tego wzgl du tworzenie modeli deterministycznych mo e by  obarczo-
ne du ym stopniem oderwania od realnych zjawisk. Rozwi zaniem tego problemu 
jest analiza zjawiska post pu degradacji z zastosowaniem modeli o losowych ar-
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gumentach. Podej cie takie stosowane jest w wielu dziedzinach, w których bardzo 
trudno analizowa  jest wszystkie czynniki wp ywaj ce na dany efekt. Takie po-
dej cie ma zastosowanie przyk adowo w medycynie, fizyce kwantowej, ekonomii. 
Zatem g ównym za o eniem do poszukiwania skutecznej metody b dzie podej cie
statystyczne opisuj ce dane zjawisko. Zastosowanie b d  mia y tu modele regre-
sji liniowej lub nieliniowej. Na wst pie przedstawione zostan  ogólnie wska niki
wykorzystywane w ocenie stanu jako ci uk adu geometrycznego toru kolejowego.

Na pocz tku artyku u podj to dyskusj  nad parametrami (mierzonymi) do oce-
ny jako ci uk adu torowego. W my l sformu owanych definicji ocenie podlega
b d  przede wszystkim post puj ce na skutek eksploatacji toru nierówno ci toków 
szynowych. Zak ada si , e nierówno ci te mog  by  mierzone ró nymi metodami, 
które powinny by  odpowiednio dobrane w kontek cie mo liwo ci, jakimi dys-
ponuje dany o rodek. W rozdziale pierwszym zwrócono uwag  na pewne ograni-
czenia zwi zane z przyj t  definicj  nierówno ci. Z rozwa a  rozdzia u 2 wynika, 
e do analizy modelu regresji, który mo e pos u y  do prognozowania zjawiska, 

potrzebne s  warto ci zwi zane z przyczyn  i skutkiem. Zdefiniujmy zatem proces 
prognozy badanego zjawiska. W kolejnych podpunktach przedstawiono sposób 
post powania:

a) Obserwacje i archiwizacja danych 
W tym etapie wa n  rol  odgrywa przyj cie metodyki pomiarów przepro-
wadzanych w celu zbierania informacji o badanej cesze. Du  rol  poza 
sam  metodyk  pomiarow  odgrywa cykliczno  wykonywania pomiaru. 
Je li celem analizy jest odpowiednie zaplanowanie prac remontowych, to 
zale y nam na wczesnym zweryfikowaniu przyj tego modelu, aby mo liwa
by a jego ewentualna korekta. Z tego faktu nasuwa si  wniosek, e ko-
nieczne jest przeprowadzenie analizy nad okre leniem cykli pomiarowych 
pomi dzy oddaniem toru do eksploatacji a szacowanym za pomoc  modelu 
momentem wyst pienia konieczno ci przeprowadzenia regulacji osi toru, 
w celu zapobiegni cia konieczno ci obni enia pr dko ci poci gów.

b) Przyj cie modelu zale no ci skutku od przyczyny post powania nie-
równo ci
Jak stwierdzono, g ównym celem jest omini cie problemu modelowania 
szczegó owych udzia ów poszczególnych czynników wywo uj cych dany 
przyrost odkszta ce . Zatem najodpowiedniejsze s  w tego typu przypad-
kach modele statystyczne. Wybór konkretnego modelu zale y od konkret-
nej wiedzy na temat jego przebiegu w czasie. W kontek cie metod staty-
stycznych nale y starannie zaplanowa  reprezentatywno  badanych prób 
populacji, przyk adowo nale y przeanalizowa  sposób wyizolowania mo -
liwie d ugich odcinków toru, które b dzie si  traktowa  jako jednorodne. 
Problem jednorodno ci jest obszernym zagadnieniem do analizy, jednak 
w badaniach statystycznych odgrywa kluczow  rol , szczególnie gdy chce-
my wykorzysta  wyniki bada  do estymacji parametrów modelu innej lo-
kalizacji.
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c) Weryfikacja modelu
Jest to równie  bardzo wa ny etap w projektowaniu sposobu analizy. 
W tym etapie weryfikowane s  wszystkie za o enia i mo liwa jest wówczas 
ich ewentualna korekta.

 W przypadku modelowania post pu nierówno ci jako pierwszy z modeli mo na
przyj  funkcj  liniow , jako najprostsz  do analizy [4]. W trakcie analizy model 
ten mo e by  stosunkowo atwo korygowany, co jest szczególnie istotne w przy-
padku nieliniowego charakteru zjawiska. Przyk adowo, je li analizowane b dzie
odchylenie standardowe nierówno ci, które maj  najwi kszy wp yw w procesie de-
cyzyjnym o przeprowadzeniu regulacji osi toru (zw aszcza nierówno ci pionowe), 
model liniowy b dzie mia  nast puj c  posta :

(1)
gdzie:

N
 - warto  odchylenia standardowego nierówno ci w funkcji czasu b d  ob-

ci enia,
a - wspó czynnik proporcjonalno ci modelu liniowego,

N0
 - warto  pocz tkowa nierówno ci,

Q - przeniesione obci enie.

Tak zdefiniowany model jest z pewno ci  prosty do interpretacji i u ycia w celu 
prognozowania, pod warunkiem, e znamy parametr a. Widzimy, e najwi ksz
niepewno ci  b dzie obarczony w a nie ten parametr (na etapie za o e ), w przeci-
wie stwie do niepewno ci wyrazu wolnego modelu, która wynika g ównie z przy-
j tej metodyki pomiarowej i reprezentuje deformacje uk adu torowego. W takich 
warunkach deterministyczne podej cie do prognozowania nie przyniesie dobrych 
rezultatów, bo ka de obserwacje z przedzia u T

0
 (moment oddania toru do eks-

ploatacji) do T
N
 (planowany moment naprawy bie cej) dadz  wynik ró ny od 

warto ci linii regresji. W zwi zku z tym pytanie powinno dotyczy  poziomu nie-
pewno ci, jaki kszta tuje si  wraz z nowymi informacjami. Zatem model liniowy 
(jego parametry) staje si  hipotez , która musi by  weryfikowana na podstawie 
obserwacji, wska nikiem musi by  obliczone prawdopodobie stwo tego, e model 
jest s uszny, a jego parametry s  dobrane odpowiednio.

Wnioskowanie o prawdopodobie stwie s uszno ci hipotezy pod warunkiem 
wyst pienia konkretnej obserwacji jest elementem statystyki bayesowskiej [4] która 
pozwala na obliczenie prawdopodobie stwa za o e  w wietle faktów. Je li jest to 
mo liwe, to takie podej cie bardzo dobrze pasuje do procesu diagnostyki, kiedy 
wyst puje konieczno  interpretacji wyniku do wiadczenia w kontek cie domnie-
mywanej przyczyny. Takie prawdopodobie stwo (warunkowe) wprowadzi  do sta-
tystyki Thomas Bayes (1702-1761), a zasad  t  prezentuje poni sze równanie:
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(2)

gdzie:
P(A

i
) jest miar  prawdopodobie stwa jednej z przyczyn, wzajemnie si  wyklu-
czaj cych (które w sumie daj  SP(A

i
)=1),

P(B) jest tzw. prawdopodobie stwem ca kowitym, które wyznacza si  jako 
sum  (lub ca k  w przypadku ci g ych rozk adów prawdopodobie stwa)
iloczynów wszystkich prawdopodobie stw skutków pod warunkiem da-
nej przyczyny i prawdopodobie stw samych przyczyn, zatem:

(3)

Powy sze podej cie mo e jednak budzi  wiele kontrowersji z racji tego, e
w równaniu (2) wyst puje prawdopodobie stwo przyczyny (P(A)) zwane prawdo-
podobie stwem a priori. Niestety rozk ad ten nie jest dany jako pewny dla kon-
kretnego analizowanego przypadku, dlatego du  rol  w obliczaniu rozk adu tzw. 
a posteriori czyli  pe ni faza doboru odpowiedniego rozk adu apriorycznego oraz 
estymacja jego parametrów. W zwi zku z tym wnioskowanie bayesowskie ma sens 
tylko wówczas, gdy w procesie du y udzia  b dzie mia a wiedza ekspercka. Du
trudno  stanowi te  obliczanie potrzebnych prawdopodobie stw warunkowych 
wchodz cych w sk ad równania (2), równie  w tym przypadku kluczow  rol  pe ni
analiza rozk adu charakteryzuj cego proces prowadzenia obserwacji (badania me-
todyki prowadzonych pomiarów).

Przy obecnych technikach komputerowych mo liwe jest tak e przej cie z roz-
k adów dyskretnych na ci g e rozk ady prawdopodobie stwa, wówczas rozk ad a
posteriori wyra ony b dzie nast puj co:

(4)

Prawa strona tego równania z pewno ci  jest trudna do obliczenia w sposób 
analityczny, jednak z pomoc  przychodz  metody, które pozwalaj  na próbko-
wanie danych rozk adów; wówczas rozk ad  jest oszacowaniem cis ego rozk adu
a posteriori. Nale y tutaj zwróci  uwag  na fakt, e w przypadku funkcji wielo-
wymiarowych innej mo liwo ci na obliczanie równania (4) nie ma. Jednak e przy 
wydajnych algorytmach próbkuj cych rozk ady zmiennych losowych dok adno
uzyskanych wyników jest w pe ni zadowalaj ca. Do najbardziej skomplikowanych 
rozk adów stosuje si  metody Monte Carlo oparte na a cuchach Markowa (MCMC
ang. Marcov Chain Monte Carlo np. próbnik Gibbsa), jednak do prostszych sytuacji 
(np. zmienne losowe jednowymiarowe) równie skuteczne mog  by  znane metody 
próbkowania, np.: metoda „odrzucania” czy te  metoda „transformacji odwrot-
nej”. Ostatecznie, znaj c rozk ad a posteriori, mo na go eksplorowa  wyznacza-
j c podstawowe statystyki czy te  obszar ufno ci (odpowiednik przedzia u ufno ci
w statystyce klasycznej).



80 Chrostowski P.

Wracaj c jednak do za o onego modelu liniowego, aby przeprowadzi  prognoz , za-
o y  nale y wspó czynnik kierunkowy prostej, a ci lej mówi c okre li  nale y rozk ad

a priori tego parametru. Na tym w a nie etapie konieczna jest wiedza ekspercka 
oraz wiedza w postaci znanych z do wiadcze  rozk adów, jakimi charakteryzowa y
si  przyk adowo podobne konstrukcje wykonane w podobnej technologii i podob-
nie eksploatowane. Przyk adowo wyró nikami mog  by  typ nawierzchni czy te
kszta t toru (prosta, uk). Wy ania si  zatem konieczno  budowania bazy wiedzy 
w postaci zarchiwizowanych plików pomiarowych, ale tak e w postaci jak naj-
wi kszej informacji o konstrukcji i sposobach jej eksploatacji. Na tym etapie mo -
liwo  pope nienia b du przy okre leniu parametrów modelu jest najwi ksza, co 
jest oczywiste z racji tego, e wiedza a priori jest zawsze tylko w pewnym stopniu 
adekwatna do realiów. Jednak ca y proces post powania (sekwencyjny) uwzgl d-
niaj cy kolejne pomiary lub inne informacje prowadzi  powinien do udoskona-
lania modeli apriorycznych. Przyk adowo, je li z kolejnymi inspekcjami wyniki 
pomiarów b d  utwierdza y w przekonaniu o s usznym doborze modelu, wówczas 
niepewno  co do przyj tego modelu dla okre lonego cyklu eksploatacyjnego b -
dzie odpowiednio redukowana. Cykl eksploatacji mo na wyznaczy  z zale no ci
(1) i wyniesie on:

(5)

gdzie:
Q

ekspl
 - warto  przeniesionego obci enia dla którego planowana jest naprawa 
bie ca toru,

N_lim
 - graniczna warto  odchylenia standardowego nierówno ci.

4. Wnioski ko cowe

W artykule zwrócono uwag  znaczenie problemu planowania napraw bie -
cych [1]. Planowanie to mo e odbywa  si  na podstawie wielu ró nych analiz 
i z pewno ci  jest trudnym zadaniem szczególnie w warunkach ogranicze  w fi-
nansowaniu prac utrzymaniowych. Proponowane podej cie bazuj ce na statystyce 
bayesowskiej mo e stanowi  dodatkowe narz dzie w procesie planowania. Podej-
cie to uwzgl dnia fakt wyst powania niepewno ci zwi zanej z ka d  metodyk

prowadzenia obserwacji. Budowanie wiedzy a priori mo e wydawa  si  trudnym 
zadaniem i z pewno ci  takie w a nie jest. Konieczno  gromadzenia tej wiedzy 
w prezentowanym podej ciu wymusza pewien pozytywny trend w doskonale-
niu umiej tno ci formu owania zwi zków przyczynowo skutkowych oraz sk ania
do wspó pracy ekspertów z danej dziedziny jak równie  do rozwijania systemów 
wspomagaj cych podejmowanie decyzji [1]. Z pewno ci  metoda ta, zanim zosta-
aby zaakceptowana, powinna by  sprawdzona (zweryfikowana) w realiach cha-

rakteryzuj cych dan  sie  kolejow .
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Streszczenie. Prowadzenie ruchu kolejowego wymaga wykonywania wielu operacji, które 

winny by  celowe i tworzy  uporz dkowany a cuch dzia a . Mamy wi c do czynienia z procesem. 

Tymczasem instrukcje s u bowe dotycz ce ruchu kolejowego koncentruj  si  na opisie poszczególnych 

operacji. Brakuje ukazania ca ego a cucha wykonywanych operacji. W artykule, na przyk adzie

procesów przyjmowania i wyprawiania poci gów na posterunkach ruchu, zaproponowano ukazanie 

procedur ruchowych w postaci listy podstawowych operacji oraz w postaci schematów blokowych.

S owa kluczowe: ruch kolejowy, posterunki ruchu, przyjmowanie i wyprawianie poci gów, 

schematy blokowe

1. Wprowadzenie

Logistyczne podej cie do problemów przep ywu adunków i osób odgrywa co-
raz wi ksze znaczenie. Przywi zuje si  w nim du  wag  do ca o ciowego, syste-
mowego spojrzenia na poszczególne procesy logistyczne. Dotyczy to du ej skali 
dzia a , tzw. a cuchów dostaw, ale równie  dzia a  w skali mikro, czyli w poszcze-
gólnych dzia ach przedsi biorstw.

Coraz wi ksz  karier  robi te  obecnie zarz dzanie procesami, którego celem 
ogólnie jest podniesienie efektywno ci organizacji.

Dla prowadzenia ruchu kolejowego podstawowe znaczenie ma „Instrukcja 
o prowadzeniu ruchu poci gów” (Ir-1)1, znana wcze niej jako Instrukcja R-1. Sta-
nowi ona rozwini cie i uszczegó owienie Rozporz dzenia Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji2.
Instrukcja Ir-1 jest zredagowana w konwencji Rozporz dzenia, a wi c sk ada si
z paragrafów, ust pów i punktów zgrupowanych w rozdzia y. Nie to jest jednak 
mo e najistotniejsze. G ównym mankamentem s  opisy skupione tylko na zasa-
dach wykonywania poszczególnych czynno ci, jakie winni wykonywa  pracowni-
cy posterunków ruchu. Nie wida  natomiast pokazania poszczególnych procesów, 
czyli a cuchów uporz dkowanych operacji, które nale y wykonywa . Czytaj cy

1  PKP PLK S.A. „Instrukcja o prowadzeniu ruchu poci gów” (Ir-1), Warszawa 2007
2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2005 w sprawie ogólnych warunków prowadzenia 

ruchu kolejowego i sygnalizacji, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1444, z pó niejszymi zmianami
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Instrukcj  musi sam doszukiwa  si  ogólniejszego porz dku w prowadzeniu ruchu 
kolejowego i znajdowa  logik  post powania. A przecie  ka de opracowanie na-
zywane instrukcj  winno mie  pewne walory dydaktyczne. Winna ona u atwia
zrozumienie istoty danej dziedziny, s u y  samokszta ceniu. Likwidacja szkó  przy-
gotowuj cych dotychczas przysz ych pracowników prowadz cych ruch kolejowy, 
gdzie nauczyciel by  przewodnikiem neutralizuj cym niedoskona o  pomocy dy-
daktycznych, wymaga doskonalszych róde  s u cych szkoleniu. 

Obecnie instrukcje kolejowe s  dost pne tak e w internecie i korzystaj  z nich 
nie tylko pracownicy kolejowi, ale tak e dosy  liczna rzesza entuzjastów kolei. 
Znajduj  si  tam równie  symulatory pracy ró nych urz dze  sterowania ruchem, 
jak np. symulator prezentowany na stronie www.isdr.pl3, które pobudzaj  do po-
znawania metod prowadzenia ruchu kolejowego.

Wskazane czynniki sk aniaj  do postulowania, aby instrukcje dotycz ce pro-
wadzenia ruchu kolejowego by y wzbogacone o elementy ukazuj ce ca o ciowo
proces prowadzenia ruchu.

W dalszej cz ci artyku u, na przyk adzie post powania przy przyjmowaniu 
i wyprawianiu poci gów na posterunkach ruchu, wskazano propozycje pokazania 
prowadzenia ruchu poci gów, jako procesu, czyli a cucha operacji. Prosty sposób 
zarysowania procesu to przedstawienie listy typowych, kolejno wykonywanych 
operacji ruchowych. Bardziej z o on  forma opisu, ale i dok adniejsz , jest zbudo-
wanie schematu blokowego, np. w konwencji stosowanej na schematach algoryt-
mów dla programów komputerowych.

2. Przedstawienie realizacji dróg przebiegu dla wjazdu i wyjazdu poci -
gów jako a cucha operacji

Przygotowanie drogi przebiegu, przejazd poci gu i rozwi zanie drogi przebie-
gu wymagaj  wykonania pewnego a cucha operacji przez personel posterunków 
nastawczych.

Analizuj c tre  rozdzia u V w Instrukcji Ir-1, a tak e bior c pod uwag  ró ne
warianty urz dze  srk na stacji, mo na wyodr bni  nast puj ce etapy w a cuchu
operacji ruchowych na posterunkach ruchu zwi zanym z przyjmowaniem i wypra-
wianiem poci gów:

  1) wybór toru na przyj cie lub wyprawienie poci gu,
  2) wydanie polecenia przygotowania drogi przebiegu,
  3) przygotowanie drogi przebiegu,
  4) sprawdzenie przygotowania drogi przebiegu,
  5) zg oszenie przygotowania drogi przebiegu,
  6) wydanie polecenia podania sygna u na semaforze,

3 Chyba A., Okrzesik P., Pucha a M.: Symulator komputerowy przeka nikowego systemu (typu E) sterowania 
ruchem poci gów na stacji jako narz dzie szkolenia i doskonalenia zawodowego dy urnych ruchu, Zeszyty 
Naukowo-Techniczne SITK RP Oddzia  w Krakowie nr 158, seria Materia y konferencyjne nr 96, Kraków 
2011
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  7) podanie sygna u zezwalaj cego na semaforze,
  8) obserwowanie jazdy poci gu,
  9) rozwi zanie drogi przebiegu,
10) zg oszenie wjazdu (wyjazdu) poci gu.
W tym a cuchu wyst puj  dwie grupy operacji:

operacje zwi zane z obs ug  urz dze  srk i kontrol  zaj to ci torów (opera-
cje: 3, 4, 7, 8 i 9),
operacje informacyjno-decyzyjne (operacje: 1, 2, 5, 6 i 10).

Powy sza lista 10 operacji jest list  maksymaln  i jest ustawiona w kolejno ci
ich wykonywania. O faktycznie wykonywanych operacjach w konkretnym przy-
padku decyduj  takie czynniki, jak:

• liczba nastawni uczestnicz cych w przygotowywaniu drogi przebiegu,
• rodzaj urz dze  sterowania ruchem kolejowym,
• kierunek jazdy poci gu.
Je eli tylko sama nastawnia dysponuj ca uczestniczy w przygotowaniu drogi 

przebiegu, to nale y wykona  jedynie nast puj ce operacje:
• wybór toru na przyj cie lub wyprawienie poci gu,
• przygotowanie drogi przebiegu,
• sprawdzenie przygotowania drogi przebiegu,
• podanie sygna u zezwalaj cego na semaforze,
• obserwowanie jazdy poci gu,
• rozwi zanie drogi przebiegu.
Lista ta ma zastosowanie, gdy:

stacja wyposa ona jest w urz dzenia elektryczne srk i posiada w zwi zku
z tym tylko nastawni  dysponuj c ,
stacja ma urz dzenia mechaniczne srk i kilka okr gów nastawczych, ale re-
alizowany jest wyjazd ze stacji od strony nastawni dysponuj cej, bez udzia u
innych nastawni.

W powy szej li cie nie wyst puj  operacje zwi zane ze wspó prac  nastawni.

Je eli stacja jest wyposa ona w urz dzenia mechaniczne srk, bez blokady sta-
cyjnej i realizowany jest wjazd lub wyjazd poci gu od strony nastawni wykonaw-
czej, to nale y wykona  wszystkie 10 operacji z listy maksymalnej. Telefoniczne 
przekazywanie polece  i dokonywanie zg osze  nie gwarantuje bowiem odpowied-
niego poziomu kontroli przez urz dzenia srk poczyna  pracowników i konieczna 
jest pe na wymiana informacji na drodze telefonicznej mi dzy nastawniami, aby 
dy urny ruchu uzyska  pewno , e nastawniczy odpowiednio przygotowa  drog
przebiegu i mo na poda  sygna  zezwalaj cy na semaforze.

Je eli stacja jest wyposa ona w urz dzenia mechaniczne srk z blokad  stacyjn ,
istnieje zale no  sygna ów na semaforach od po o enia zwrotnic i realizowany 
jest wjazd lub wyjazd poci gu od strony nastawni wykonawczej, to z listy mak-
symalnej wypadaj  operacje 5 i 6. Je li jest na stacji blokada stacyjna i spe nione
s  warunki polegania na niej, to przekazanie polecenia przygotowania drogi prze-
biegu przez blok dania nakazu jest jednocze nie ju  poleceniem podania sygna u
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zezwalaj cego na semaforze. Przyjmuje si  tutaj za o enie, e urz dzenia blokady 
stacyjnej na tyle dobrze uzale niaj  nastawnie mi dzy sob , e nastawniczy ma 
ograniczone mo liwo ci zrobienia nieodpowiedniego kroku i stworzenia sytuacji 
niebezpiecznej dla ruchu.

Najbardziej z o ona jest sytuacja, gdy wjazd poci gu nast puje od strony na-
stawni dysponuj cej (stacja podzielona na okr gi nastawcze). Poniewa  poci g
wje d a równie  w okr g nastawczy nastawni wykonawczej, to nastawnia wyko-
nawcza musi sprawdzi , czy tor przewidziany na wjazd jest wolny od po owy stacji 
do semafora wyjazdowego oraz przygotowa  ochronn  drog  przebiegu za tym 
semaforem. Nastawnia wykonawcza musi wi c dosta  telefoniczne polecenie przy-
gotowania drogi przebiegu w swoim okr gu nastawczym, a po jej przygotowaniu 
zg osi  ten fakt nastawni dysponuj cej. Dopiero wtedy dy urny ruchu przygoto-
wuje drog  przebiegu w swoim okr gu nastawczym i podaje sygna  zezwalaj cy
na semaforze wjazdowym. Lista operacji jest przy tym niezale na od korzystania 
z blokady stacyjnej. Stosowanie odpowiedniego sposobu w porozumiewaniu si
nastawni ma tutaj wp yw nie na zakres realizowanych operacji, a na sposób wy-
konania operacji porozumiewawczych (obs uga bloku zgody lub telefonogram).

Porz dek dzia ania jest tu wi c nast puj cy:
1) nastawnia dysponuj ca wykonuje operacje: 1 i 2,
2) nastawnia wykonawcza wykonuje operacje: 3, 4 i 5,
3) nastawnia dysponuj ca wykonuje operacje: 3, 4, 7, 8, 9 i 10,
4) nastawnia wykonawcza wykonuje operacj  9.

3. Procedury realizacji dróg przebiegu dla wjazdu i wyjazdu poci gów
w postaci schematów blokowych

Poniewa  procedury prowadzenia ruchu kolejowego s  z o one ze wzgl du na 
liczne uwarunkowania, zale no  od dost pnej techniki srk, sytuacje nietypowe 
– to budowanie szczegó owych schematów blokowych uwzgl dniaj cych wszyst-
kie mo liwo ci prowadzi do bardzo rozbudowanych rysunków. St d przedstawio-
na dalej propozycja schematu blokowego procedury realizacji przebiegu poci gu
mo e by  traktowana jako wariant podstawowy i przyk ad mo liwo ci ilustracji 
procesu ruchowego w formie schematu.

Schemat blokowy (rys. 1, 2 i 3) stworzono z my l  o stacji po redniej, a wi c
najbardziej typowej na sieci kolejowej, która w zale no ci od rodzaju urz dze  na-
stawczych stanowi jeden okr g nastawczy lub podzielona jest na dwa okr gi – na-
stawni dysponuj cej (ND) i nastawni wykonawczej (NW). Uwzgl dniono powi za-
nie nastawni blokad  stacyjn  oraz wariant ze wspó prac  nastawni tylko na drodze 
telefonicznej. Dla wariantu z blokad  stacyjn  za o ono, e spe nione s  jednocze nie 
wszystkie wskazane w Instrukcji Ir-1 warunki bezpiecznego wykorzystywania tej 
blokady dla przekazywania polece  przygotowania drogi przebiegu i dokonywania 
zg osze  o gotowo ci dróg przebiegu lub wje dzie czy wyje dzie poci gu.
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Rys. 1. Schemat blokowy procesu wjazdu i wyjazdu poci gu na stacji – cz. I
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Rys. 2. Schemat blokowy procesu wjazdu i wyjazdu poci gu na stacji – cz. II
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Rys. 3. Schemat blokowy procesu wjazdu i wyjazdu poci gu na stacji – cz. III
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Patrz c na schemat blokowy mo na ledzi  kolejno  wykonywania operacji 
nastawczych i informacyjno-decyzyjnych zwi zanych z przygotowaniem dróg 
przebiegu dla wjazdu poci gów z poszczególnych kierunków lub dla wyjazdu po-
ci gów na ró ne kierunki. Tej mo liwo ci nie zapewniaj  bezpo rednio opisy za-
warte w Instrukcji Ir-1 i trzeba si  tam domy la  sekwencji operacji ruchowych.

Dla poznania szczegó ów wykonywania poszczególnych operacji wskazanych 
na schemacie blokowym trzeba si gn  do instrukcji Ir-1. Mo na by nawet na 
schemacie blokowym zaznaczy  numery odno nych paragrafów.

4. Zako czenie

Celem artyku u by o przedstawienie pewnej propozycji wzmocnienia walorów 
dydaktycznych Instrukcji o prowadzeniu ruchu poci gów Ir-1 i uczynienia z niej bar-
dziej przyjaznego narz dzia wspomagaj cego dy urnych ruchu i nastawniczych. 
Poprawianie funkcji dydaktycznej instrukcji kolejowych jest równie  istotne wo-
bec likwidacji techników kolejowych i utrudnienia w ten sposób procesu przygoto-
wania przysz ego personelu posterunków ruchu. Ukazywanie prowadzenia ruchu 
kolejowego jako procesu z o onego z sekwencji operacji uzmys awia lepiej logik
post powania. Same instrukcje kolejowe wzbogacone o algorytmy post powania
b d  mog y by  kojarzone bardziej jako forma wspierania pracownika ni  jako 
podstawa do rozliczania pracowników z nieprawid owo ci w ich pracy.
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ZASTOSOWANIE KOMPUTEROWEGO SYMULATORA 
PRZEKA NIKOWYCH URZ DZE  SRK TYPU E 

DLA POTRZEB KSZTA CENIA DY URNYCH RUCHU 
I MO LIWO CI JEGO ROZBUDOWY1

Streszczenie. Artyku  przedstawia mo liwe zastosowania prezentowanego symulatora pro-

wadzenia ruchu kolejowego i obs ugi przeka nikowych urz dze  stacyjnych typu E. Najwi kszy

nacisk po o ono na zastosowanie programu do szkolenia i doskonalenia zawodowego dy urnych

ruchu, którzy musz  nabywa  umiej tno ci obs ugi urz dze  tego typu. Zaproponowano równie

mo liwo ci rozbudowy programu w celu lepszego jego dopasowania do warunków szkolenia, a tak e

wskazano inne obszary, w których wykorzysta  mo na symulator lub jego elementy.

S owa kluczowe: symulacja komputerowa, dokszta canie i doskonalenie zawodowe, systemy 

sterowania ruchem poci gów, kierowanie ruchem poci gów, stanowisko dy urnego ruchu

1. Wprowadzenie

Komputerowa symulacja ruchu kolejowego i dzia ania urz dze  srk znajdu-
je zastosowanie przy projektowaniu i testowaniu urz dze  oraz przy szkoleniach 
kadr, które maj  je obs ugiwa . Producenci nowych urz dze  cz sto przygotowuj
w asne symulatory, s u ce do nauki dzia ania i obs ugi swoich systemów [3, 11]. 
Niewiele jest jednak programów symuluj cych dzia anie urz dze  starszych typów 
- tymczasem wci  stanowi  one znaczn  cz  systemów eksploatowanych na sieci 
PKP PLK S.A. [12].

W artykule opisano symulator prowadzenia ruchu kolejowego i obs ugi urz dze
stacyjnych typu E, które s  podstawowym systemem urz dze  przeka nikowych na 
PKP, oraz zaproponowano potencjalne zastosowania takiego narz dzia w procesie 
kszta cenia dy urnych ruchu a tak e mo liwe kierunki jego dalszego rozwoju.

1  Wk ad autorów w publikacj : Chyba A. 15%, Okrzesik P. 60%,Pucha a M. 15%, Pu awska S. 10%
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2. Zarys procesu szkolenia zawodowego dy urnych ruchu

Zakres i czas trwania przygotowania zawodowego na stanowisko dy urnego
ruchu okre la Rozporz dzenie ministra infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpo rednio zwi zanych
z prowadzeniem i bezpiecze stwem ruchu kolejowego, prowadzeniem okre lo-
nych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra [13]. 

Rozporz dzenie okre la warunki dopuszczenia kandydata do stanowiska pracy, 
a tak e sposób przeprowadzania szkolenia i egzaminów. Oprócz zdolno ci fizycznej 
i psychicznej do pe nienia obowi zków na stanowisku dy urnego ruchu, od kan-
dydata wymagane jest:

posiadanie wymaganego wykszta cenia technicznego,
odbycie wymaganego przygotowania zawodowego,
zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisj , a tak e zdanie innych eg-
zaminów kwalifikacyjnych wymaganych przy dodatkowych czynno ciach
na danym stanowisku,
uzyskanie autoryzacji do pracy na danym stanowisku,
posiadanie upowa nienia pracodawcy potwierdzaj cego znajomo  specy-
ficznych warunków pracy na danym stanowisku, a tak e innych uprawnie
wymaganych odr bnymi przepisami.

Przygotowanie zawodowe organizowane jest przez pracodawc , którym w tym 
przypadku jest spó ka 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, polegaj ce na grupowym lub indywidualnym zdoby-

waniu wiedzy wed ug programu szkolenia,
2) sta  stanowiskowy, polegaj cy na zapoznaniu z prac  na danym stanowisku,
3) szkolenie praktyczne, polegaj ce na zdobywaniu umiej tno ci praktycznych 

poprzez wykonywanie czynno ci w okre lonej komórce organizacyjnej pra-
codawcy,

4) zaj cia próbne, polegaj ce na samodzielnym wykonywaniu czynno ci lub 
ich cz ci pod nadzorem opiekuna na stanowisku, na którym kandydat ma 
by  zatrudniony.

Szkolenie teoretyczne mo e odbywa  si  w trybie wewn trzzak adowym lub 
mo e zosta  zlecone wyspecjalizowanym o rodkom szkoleniowym. Szkolenia teo-
retycznie organizowane s  m.in. przez firmy: CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o. 
[2] oraz Hagans Logistic Sp. z o. o. [5]. Zaj cia przeprowadzane s  w formie wy-
k adów oraz wicze , na których prezentowane jest dzia anie urz dze  oraz maj
miejsce wiczenia obs ugi urz dze , prowadzenia dokumentacji ruchowej oraz 
wykonywania innych czynno ci ruchowych. Wymaga to bazy laboratoryjnej z sy-
mulatorami obs ugi poszczególnych rodzajów urz dze . Tematyka zaj  obejmuje 
technik  i organizacj  ruchu kolejowego, sterowanie ruchem kolejowym i systemy 
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sygnalizacji, a tak e urz dzenia czno ci, budow  dróg kolejowych, energetyk
trakcyjn  i budow  taboru.

Szkolenie teoretycznie nie jest wymagane, je eli kandydat posiada wykszta ce-
nie rednie oraz tytu  technika w zawodach i specjalno ciach zwi zanych z ruchem 
i przewozami kolejowymi. Wykszta cenie takie uzyskiwane by o w technikach ko-
lejowych na specjalno ci „Ruch i przewozy kolejowe”, jednak z uwagi na brak 
zainteresowania w ostatnich latach specjalno  ta praktycznie uleg a likwidacji, 
a wraz z ni  cz sto pracownie laboratoryjne, w których gromadzone by y ró ne
urz dzenia srk.

Sta  stanowiskowy, szkolenie praktyczne oraz zaj cia próbne odbywaj  si  na 
posterunkach ruchu u przysz ego pracodawcy. W tym czasie kandydat ma mo -
liwo  zapoznania si  z czynno ciami zwi zanymi z prowadzeniem ruchu kolejo-
wego od strony praktycznej, jednak mo liwo ci wiczenia obs ugi urz dze  w ró -
nych sytuacjach s  ograniczone.

3. Opis funkcjonalno ci symulatora

Symulator ISDR odwzorowuje prowadzenie ruchu kolejowego i obs ug  urz -
dze  srk na przyk adowej stacji, wyposa onej w urz dzenia stacyjne typu E oraz 
blokady liniowe ró nych typów - blokady samoczynne typu Eac i blokady pó sa-
moczynne typu Eap oraz C. W obr bie stacji oraz na przyleg ych szlakach umiesz-
czono ponadto przejazdy kategorii A obs ugiwane przez dy urnego ruchu i dró -
nika oraz samoczynne sygnalizacje przejazdowe wraz z typowymi urz dzeniami
zdalnej kontroli.

Najbardziej szczegó owo odwzorowano urz dzenia stacyjne typu E. Oprócz ich 
obs ugi w normalnych i awaryjnych sytuacjach, przewidziano mo liwo  symu-
lowania typowych usterek, które mog  by  wywo ywane przez u ytkownika lub 
w sposób losowy.

Ruch kolejowy symulowany jest na podstawie dok adnego modelu uk adu to-
rowego stacji oraz zadanego rozk adu jazdy, który mo e by  dowolnie modyfiko-
wany. Przyspieszenia i opó nienia pojazdów obliczane s  na podstawie równania 
ruchu poci gu, dzi ki czemu uzyskano bliskie rzeczywisto ci czasy rozruchów i ha-
mowania.

W procesie kierowania ruchem istotn  rol  spe nia komunikacja ze wspó pra-
cuj cymi posterunkami, polegaj ca na wymianie telefonogramów zapowiadaw-
czych oraz wprowadzaniu i odwo ywaniu obostrze . Mo liwe jest równie  przeka-
zywanie sygna ów i polece  bezpo rednio do pojazdów trakcyjnych, dzi ki czemu 
ruch prowadzony mo e by  tak e w przypadku symulowania sytuacji uniemo li-
wiaj cych przekazywanie sygna ów poprzez sygnalizatory przytorowe.

U ytkownik programu obs uguje równocze nie kilka umieszczonych na za-
k adkach elementów, odpowiadaj cych funkcjonalnie ró nym czynno ciom wyko-
nywanym na stanowisku dy urnego ruchu (rys. 1):
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– podgl d sytuacji w terenie - pozwala na obserwacj  ruchu poci gów i stanu 
zewn trznych urz dze  srk, a tak e wykonywanie czynno ci maj cych miej-
sce poza nastawni , takich jak korbowanie nap dów zwrotnicowych,

– pulpit nastawczy - s u y do obs ugi urz dze  stacyjnych oraz blokad linio-
wych,

– urz dzenia czno ci - przeznaczone s  do komunikowania si  ze wspó pra-
cuj cymi posterunkami technicznymi oraz maszynistami przy pomocy ze-
stawu standardowych telefonogramów i radiotelefonogramów,

– rozk ad jazdy - zawiera informacje o rozk adzie jazdy oraz jego realizacji 
(System Wspomagania Dy urnego Ruchu),

– pozosta e urz dzenia - nale  do nich dodatkowe manipulatory i urz dzenia
zdalnej kontroli samoczynnych sygnalizacji przejazdowych.

Rys. 1. Widok okna symulatora ISDR
ród o: opracowanie w asne

Za dzia anie poszczególnych elementów symulacji odpowiadaj  wspó pracuj ce
ze sob  modu y programowe, których uk ad powi za  jest podobny do struktury 
obiektów rzeczywistego systemu ruchu kolejowego i urz dze  srk (rys. 2).
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Rys. 2. Uk ad powi za  modu ów programowych symulatora
ród o: opracowanie w asne

4. Zastosowanie symulatora w procesie kszta cenia dy urnych ruchu

Zasadniczym obszarem zastosowa  symulatora ISDR jest wspomaganie szko-
lenia teoretycznego dy urnych ruchu, zarówno w wyspecjalizowanych o rodkach
szkoleniowych, jak i w technikach kszta c cych w specjalno ciach zwi zanych
z ruchem kolejowym. Zgodnie z zaleceniami pracownie laboratoryjne wykorzysty-
wane w trakcie takich szkole  powinny by  wyposa one nie tylko w rzeczywiste 
urz dzenia, ale tak e w stanowiska komputerowe z symulatorami ró nych syste-
mów [7]. Dzi ki zakresowi odwzorowanych w programie czynno ci mo e by  on 
wykorzystywany zarówno na przedmiotach zwi zanych ze sterowaniem ruchem 
kolejowym, jak równie  na przedmiotach dotycz cych techniki i organizacji ruchu 
kolejowego.

Wykorzystywanie programu w trakcie szkole  mo e podstawowo przybiera
trzy formy:

– prezentacja dzia ania i obs ugi urz dze  srk, a tak e zasad prowadzenia ru-
chu kolejowego przez osoby prowadz ce szkolenia na zaj ciach w formie 
wyk adów lub wicze ,

– wiczenie obs ugi urz dze  oraz czynno ci ruchowych, w tym zachowania 
si  w przypadku usterek i innych utrudnie  w prowadzeniu ruchu poci gów
na stanowiskach komputerowych podczas zaj  w pracowniach laboratoryj-
nych,

– samodzielne wiczenie wy ej wymienionych czynno ci na prywatnych kom-
puterach szkolonych osób jako uzupe nienie prowadzonych zaj .

Oprócz obs ugi programu uczestnicy szkolenia mog  równocze nie prowadzi
wymagan  dokumentacj  ruchow  zwi zan  z prowadzeniem ruchu kolejowego, 
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do której zaliczy  mo na np. dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego czy 
kontrolk  zaj to ci torów stacyjnych. Po czenie prowadzenia dokumentacji ru-
chowej z symulacj  innych czynno ci ruchowych mo e by  znacznie skuteczniej-
szym sposobem nauki w porównaniu do oddzielnych wicze  wype niania doku-
mentacji.

Wa nym aspektem zastosowania programu jest mo liwo  zasymulowania ró -
nych sytuacji awaryjnych, których prze wiczenie mo e by  utrudnione lub nie-
mo liwe, zw aszcza w trakcie szkolenia praktycznego, kiedy kandydat szkoli si  na 
rzeczywistych posterunkach, gdzie wywo ywanie sytuacji awaryjnych jest niemo -
liwe lub niepo dane. Opisywany program daje mo liwo wiczenia zachowania 
w takich sytuacjach bez ryzyka spowodowania opó nie  lub zagro enia dla ruchu 
poci gów.

W programie odwzorowane mog  by  m.in. nast puj ce sytuacje awaryjne:
– usterki urz dze  srk:

o przepalenie arówki sygnalizatora,
o usterka odcinka izolowanego,
o brak pracy nap du zwrotnicowego,
o brak kontroli po o enia zwrotnicy,
o usterki blokad liniowych,
o usterki samoczynnych sygnalizacji przejazdowych;

– wprowadzenie telefonicznego zapowiadania poci gów;
– wprowadzenie ruchu dwukierunkowego po torze szlaku dwutorowego;
– zamkni cie toru szlakowego lub stacyjnego oraz prowadzenie ruchu poci -

gów po zamkni tym torze szlakowym;
– wydawanie rozkazów pisemnych.

5. Mo liwo ci rozbudowy programu

Dzi ki modu owej budowie modelu symulacyjnego w programie pozostawiono 
dosy  du e pole do dokonywania zmian lub jego rozbudowy. Cz  jego elemen-
tów, np. model uk adu torowego, wykonano przy pomocy specjalnie stworzonych 
w tym celu narz dzi edycyjnych, które mog  u atwi  dokonywanie modyfikacji. 
Mo liwa jest zmiana uk adu torów i urz dze  zewn trznych, rodzaju urz dze
stacyjnych i blokad liniowych czy uk adu wspó pracuj cych posterunków tech-
nicznych oraz specyfiki ich dzia ania.

Modu y niektórych urz dze , takich jak blokady liniowe, funkcjonowa  mog
samodzielnie. Na ich podstawie przygotowa  mo na osobne symulatory s u ce do 
prezentacji dzia ania konkretnych systemów, pozbawione szczegó owej symulacji 
kierowania ruchem, w razie potrzeby uzupe nione o dodatkowe elementy wizuali-
zacji stanu urz dze .

W przypadku zmiany rodzaju odwzorowanych urz dze  stacyjnych pozosta-
e elementy programu pozostan  bez wi kszych zmian. W interfejsie u ytkowni-
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ka pulpit nastawczy zast piony zostanie wówczas przez odpowiednie urz dzenia
nastawcze - w przypadku urz dze  mechanicznych scentralizowanych mo e by
to nastawnica mechaniczna z aparatem blokowym oraz plan wietlny. Mo liwe
jest odwzorowanie urz dze  na ró nych posterunkach nastawczych w obr bie
stacji i powi zanie ich poprzez blokad  stacyjn . W takim przypadku urz dze-
nia poszczególnych posterunków mog yby by  obs ugiwane przez u ytkownika
lub przez program odwzorowuj cy dzia anie nastawniczego na podstawie polece
otrzymywanych od dy urnego ruchu poprzez urz dzenia czno ci telefonicznej, 
podobnie jak przy wspó pracy z s siednimi posterunkami zapowiadawczymi.

Dla poprawienia wygody obs ugi symulatora, stanowisko komputerowe z pro-
gramem wyposa y  mo na w kilka monitorów, pozwalaj cych na jednoczesn  ob-
serwacj  ró nych urz dze  obs ugiwanych przez dy urnego ruchu.

Jednym z najbardziej skomplikowanych elementów programu s  modu y od-
powiadaj ce za dzia anie s siaduj cych posterunków zapowiadawczych. Jakkol-
wiek uda o si  odwzorowa  podstawowe procedury zwi zane ze wspó prac  poste-
runków ruchu, mo liwo ci w tym zakresie s  ograniczone funkcjonalno ci  tych 
modu ów, a komunikacja mi dzy posterunkami ogranicza si  do wyboru jednego 
z kilkunastu gotowych wzorów telefonogramów.

Podczas szkolenia grupowego bardziej efektywnym rozwi zaniem mo e by  po-
czenie kilku stanowisk z symulatorem poprzez sie  LAN i prowadzenie ruchu na 

odcinku linii kolejowej przez kilku u ytkowników, którzy w takiej sytuacji mog  ko-
munikowa  si  bezpo rednio i przekazywa  sobie dowolne informacje, wicz c rozma-
ite przypadki prowadzenia ruchu na szlaku. Wspó praca programów polega  mo e na 
powi zaniu dzia ania blokady liniowej oraz przesy aniu mi dzy sob  sk adów poci gów 
po ich dotarciu do granicy obszaru obs ugiwanego przez dany program. Poszczególne 
stanowiska mog  zosta  wyposa one w symulatory posterunków o odmiennej specyfi-
ce czy nawet z ró nymi rodzajami urz dze  stacyjnych i liniowych.

Wspó praca kilku symulatorów zrealizowana mo e by  na dwa sposoby (rys. 3):
– jako bezpo rednie po czenie programów poszczególnych posterunków, bez 

wyró nienia nadrz dnego programu – symulacja w systemie rozproszonym,
– jako po czenie poprzez serwer ruchu, którego u ytkownik mo e mie  do-

datkowo podgl d na sytuacj  ruchow  na ca ym odcinku w postaci wykre-
sów ruchu i w porozumieniu z pozosta ymi u ytkownikami koordynowa
ruch, pe ni c rol  dyspozytora odcinkowego, a tak e inscenizowa  sytuacje 
awaryjne, wprowadza  obostrzenia w ruchu, itp.

Rys. 3. Warianty po czenia sieciowego stanowisk z symulatorem: a) bezpo rednio, b) poprzez serwer ruchu
ród o: opracowanie w asne
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Program mo e zosta  wykorzystany tak e do budowy stanowiska szkoleniowe-
go wyposa onego w rzeczywisty pulpit nastawczy. Pulpity takie by y wyposa e-
niem pracowni laboratoryjnych dawnych techników kolejowych, jednak ich dzia-
anie opiera o si  na technice przeka nikowej, co by o rozwi zaniem kosztownym 

i ma o elastycznym.
Po czenie pulpitu nastawczego z symulatorem pozwoli na rozszerzenie zakresu 

funkcjonalno ci stanowiska z pulpitem o elementy kierowania ruchem kolejowym, 
a tak e o podgl d sytuacji ruchowej i stanu urz dze  zewn trznych, co jest bardzo 
istotne w przypadku symulowania usterek uniemo liwiaj cych normaln  obs ug
pulpitu nastawczego (np. brak kontroli po o enia zwrotnic czy niezaj to ci odcin-
ków). Rozwi zanie takie jest równie  mniej kosztowne od symulatora wykonanego 
w ca o ci w technice przeka nikowej.

Na rys. 4 przedstawiony zosta  widok stanowiska eksperymentalnego symu-
latora z rzeczywistym pulpitem nastawczym. Program symulatora oparty zosta
o modu y programowe symulatora ISDR i funkcjonalno ci  nie odbiega od jego 
podstawowej, poprzednio opisanej wersji. Pulpit nastawczy obs ugiwa  mo na za-
równo w programie, jak i w rzeczywisto ci.

Rys. 4. Widok stanowiska symulatora z rzeczywistym pulpitem nastawczym
ród o: opracowanie w asne

Za dzia anie rzeczywistego pulpitu odpowiada sterownik mikroprocesorowy, 
który przetwarza informacje o stanie pulpitu z programu na sygna y analogowe 
steruj ce elementami wietlnymi pulpitu oraz przesy a informacje o obs udze przy-
cisków. Wszystkie zale no ci realizowane s  programowo, pulpit pe ni jedynie rol
urz dzenia wej cia-wyj cia (rys. 5).
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Rys. 5. Uk ad powi za  elementów symulatora wykorzystuj cego rzeczywisty pulpit nastawczy
ród o: opracowanie w asne

6. Inne zastosowania programu

Producenci nowych komputerowych i hybrydowych urz dze  srk cz sto wraz 
z budowanym systemem przygotowuj  w asne symulatory, przeznaczone do szko-
lenia pracowników, którzy maj  je obs ugiwa . Symulatory takie dok adnie od-
wzorowuj  funkcje danego systemu, jednak zwykle pozbawione s  elementów kie-
rowania ruchem kolejowym, a symulowanie jazdy taboru i zajmowania odcinków 
przebiega w sposób uproszczony.

Uzupe nienie takiego symulatora o dok adny model ruchu poci gów oraz 
czynno ci zwi zane z kierowaniem ruchem na podstawie zadanego rozk adu jaz-
dy i wspó prac  z s siednimi posterunkami zapowiadawczymi, jak  odwzorowano 
w symulatorze ISDR, pozwoli na zapoznanie si  przy jego pomocy nie tylko z za-
sadami obs ugi urz dze  danego typu, ale tak e z ca ym procesem prowadzenia 
ruchu kolejowego przy ich wykorzystaniu. Tak przygotowane narz dzia mo na
wykorzysta  równie  do badania obci enia psychicznego operatora, który oprócz 
obs ugi systemu musi równolegle wykonywa  szereg innych czynno ci [4]. Jest to 
problem szczególnie istotny przy projektowaniu stanowisk operatorów nastawni 
zdalnego sterowania, które obejmowa  mog  szereg stacji i kontrolowa  ruch wie-
lu poci gów jednocze nie.

Model ruchu poci gów zastosowany w symulatorze ISDR mo e znale  zasto-
sowanie nie tylko w symulatorach o przeznaczeniu dydaktycznym, ale tak e jako 
narz dzie wspomagaj ce projektowanie i testowanie nowych urz dze  srk oraz 
ocen  funkcjonalno ci uk adów torowych.

Testowanie nowych systemów odbywa  mo e si  w zak adzie produkcyjnym, 
jeszcze przed ich zabudow  w docelowym miejscu. Pozwala to na szybsze wykrycie 
ewentualnych b dów w oprogramowaniu systemu zale no ciowego, a przez to 
zmniejszenie czasu, w którym system po uruchomieniu powodowa  mo e utrud-
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nienia w prowadzeniu ruchu poci gów [8]. Zastosowanie w tym celu dok adnego
modelu ruchu kolejowego pozwoli na uzyskanie bli szych rzeczywisto ci warun-
ków funkcjonowania systemu.

Wykorzystanie symulacji ruchu poci gów przy projektowaniu uk adów toro-
wych posterunków ruchu mo e u atwi  rozwi zywanie nast puj cych problemów 
[10]:

– okre lenie liczby torów na szlaku,
– okre lenie liczby torów stacyjnych,
– okre lenie topografii uk adu torowego,
– sprawdzenie wykonalno ci ustalonych rozk adów jazdy dla danego uk adu

torowego,
– testowanie ró nych wariantów dzia ania w przypadku wyst pienia utrudnie

w prowadzeniu ruchu poci gów, takich jak zamkni cie toru szlakowego.

7. Zako czenie

Artyku  mia  na celu przedstawienie zakresu zastosowa  opisanego symulatora 
w obecnej formie, jak równie  mo liwo ci rozszerzenia jego funkcjonalno ci lub 
wykorzystania jego elementów do budowy innych narz dzi, g ównie dydaktycz-
nych. W ród u ytkowników programu znalaz a si  grupa pracowników s u by
ruchu, a tak e uczniów szkó  technicznych i studentów kierunków zwi zanych
z transportem kolejowym [6]. Ich opinie potwierdzaj  jego warto  edukacyjn
i atrakcyjno  takiego sposobu zdobywania wiedzy o ruchu kolejowym i dzia aniu
urz dze  srk.
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Streszczenie. Artyku  przedstawia kinematyczn  analiz  przestrzennego uk adu dwóch sze-

regowo po czonych sprz gie  4-ci g owych, znakoprzemiennych, stosowanych w niskopod ogowych

tramwajach z klasycznymi wózkami nap dowymi. W pracy zawarto opis konstrukcji mechanizmu 

oraz zasad  jego dzia ania. Sformu owano nieliniowy model obliczeniowy uk adu pojedynczego 

oraz podwójnego sprz g a, które mo e pracowa  przy wychylonych i przesuni tych wa ach nap do-

wych. Za o ono idealne przeguby kinematyczne w mechanizmie. W analizie symulacyjnej rozwa-

ono wp yw ró nych parametrów konstrukcyjnych sprz g a na jego zdefiniowane wska niki jako ci

pracy, jak np. równobie no , czy bicie promieniowe przy ró nych po o eniach wa u wyj ciowego.

S owa kluczowe: tramwaj niskopod ogowy, uk ad nap dowy, sprz g a wieloci g owe, ana-

liza kinematyczna

1. Wprowadzenie

1.1. Wst p

Uk ady nap dowe tramwajów niskopod ogowych nale  do najbardziej z o-
onych spo ród stosowanych we wspó czesnych pojazdach szynowych, poniewa

powinny si  cechowa  [2, 8]:
– nisk  pod og  obejmuj c  jak najwi ksz  powierzchni  pojazdu,
– ma rednic  kó  ze wzgl du na wymagania jak najni szej pod ogi,
– wysokim poziomem komfortu podró y pasa erów,
– jak najmniejszym wp ywem na drgania otoczenia.
Na podstawie powy szych za o e  mo na stwierdzi , e najwa niejszym wy-

maganiem jest uzyskanie jak najwi kszej przestrzeni u ytecznej o jak najni szej
pod odze. Wymusza to zmniejszanie rozmiarów uk adów nap dowych i kompli-
kuje drog  przekazania nap du.

W omawianym w niniejszej pracy tramwaju eksploatowanym w Krakowie ni-
ska pod oga stanowi ok. 63% powierzchni tramwaju, za  nad wózkami nap do-
wymi zastosowano pod og  o redniej wysoko ci ró ni c  si  o jeden stopie  [1, 
2]. Rozwi zanie to pozwoli o na zastosowanie klasycznego wózka nap dowego na 
ko ach o mniejszej rednicy, zmniejszonych rozmiarach podstawowych elementów, 
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jak: silnik, przek adnia, sprz g a. Uzyskano tak e ca kowite uspr ynowanie silni-
ka i przek adni dzi ki wykorzystaniu wa u dr onego i uk adu dwóch szeregowo 
po czonych sprz gie  FLENDER [2, 7]. Ze wzgl du na omówione powy ej wy-
maganie jak najmniejszej wysoko ci pod ogi, rednice wa ów i sprz gie  powinny 
by  jak najmniejsze przy zachowaniu jak najlepszych w a ciwo ci przekazywania 
momentów nap dowych.

Podstawowe definicje i schematy uk adów transmisji momentu nap dowego
zaczerpni to z [7], gdzie omówiono w a ciwo ci uk adów nap dowych pojazdów 
szynowych, zastosowane w nich mechanizmy oraz zasady ich dzia ania. Znanych 
jest wiele ró nych opracowa  na temat uk adów nap dowych pojazdów szyno-
wych (g ównie kolejowych) [4, 7], sprz gie  [5], w tym ich zastosowa  w nap dzie
tramwajów. Istnieje te  wiele artyku ów technicznych opublikowanych w czasopi-
smach bran owych, jak TTS, które daj  ogólny przegl d stosowanych rozwi za
konstrukcyjnych.

Zagadnienia analizy przestrzennej uk adu sprz gie  wieloci g owych stosowa-
nych w wagonach tramwajowych nie s  powszechnie omawiane. W dost pnych
ród ach rozwa ane s  zazwyczaj tylko p askie modele takich uk adów [5, 9]. 

Ograniczony dost p opracowa  dotycz cych konstrukcji tramwajów wynika rów-
nie  z tajemnicy handlowej konkuruj cych ze sob  producentów.

1.2. Sprz g a stosowane w uk adach nap dowych pojazdów szynowych

Artyku  dotyczy analizy konstrukcji i w a ciwo ci kinematycznych uk adu
dwóch szeregowo po czonych cztero-ci g owych sprz gie Flender [2] stosowa-
nych w uk adach nap dowych wagonów BOMBARDIER FLEXITY CLASSIC 
NGT6 Kr eksploatowanych w Krakowie [1].

Zadania stawiane sprz g om [7]:
– zachowanie równobie no ci przy przemieszczeniach wzgl dnych wa ów,
– ma e rozmiary przy mo liwo ci przenoszenia jak najwi kszego momentu 

nap dowego.
Rozró niamy nast puj cy typy sprz gie : wysuwne, odsuwne oraz wychylne. 

Ponadto istniej  sprz g a o zadaniach po czonych (kombinowanych). Rozwi zania
konstrukcyjne tych sprz gie u ywane w uk adach nap dowych pojazdów szyno-
wych, najcz ciej bazuj  na przegubach Cardana, platformach 4 lub 6-ci g owych.

1.3. Uk ad nap dowy tramwaju BOMBARDIER FLEXITY CLASSIC 

NGT6 Kr

W wózkach nap dowych wagonów tramwajowych NGT6Kr stosuje si  uk ad
przeniesienia nap du zapewniaj cy pe ne uspr ynowanie silnika i skrzyni prze-
k adniowej. Silnik przymocowany jest do ramy wózka, a o  jego wirnika jest rów-
noleg a do osi wa u osiowego w po o eniu konstrukcyjnym. Za po rednictwem
skrzyni przek adniowej sk adaj cej si  z trzech kó  z batych nap dzany jest wa
dr ony, który nast pnie za pomoc  uk adu dwóch po czonych szeregowo sprz -
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gie  4-ci g owych [7] przekazuje nap d na wa  osiowy. Szeroko rozumiane tutaj 
sprz g o jest w praktyce uk adem: wa  dr ony czynny – sprz g o – wa  dr ony
po redni – sprz g o – wa  bierny (osiowy), który dzi ki temu ma w a ciwo ci nie 
tylko wychylne, ale i odsuwne. Podstawowy parametr sprz gie  4-ci g owych to 
k t wychy u, a dla uk adu dwóch szeregowych sprz gie  4-ci g owych dochodzi 
dodatkowo odsuni cie wa ów.

Poniewa  jest to uk ad z o ony, w celu jego analizy kinematycznej i elasto-
-kinematycznej atwiej jest rozpatrywa  go, jako dwa pojedyncze poduk ady [6]. 
Wyst puj ce tu sprz g a wyprodukowane przez firm  FLENDER nale  do grupy 
wychylnych, 4-ci g owych. Wprawdzie faktycznie sprz g a te s  z o one z wi k-
szej liczby elementów (takich jak: jarzma, przeguby kulowe z elementami gumo-
wymi, sworznie, pary ci gie  – p askowników), lecz uk ad ten odpowiada sprz -
g om 4-ci g owym z punktu widzenia teorii mechanizmów [3].

Rys. 1. Schemat uk adu nap dowego wagonu tramwajowego NGT6 Kr: 1 – fragment wózka nap do-

wego wraz z: 2 elektrycznym silnikiem trakcyjnym, 3 – przek adni , 4 –wa em dr onym, 5 – czte-

ro- ci g owymi sprz g ami (FLENDER), 6 – wa em po rednim, 7 – wa em osiowym wraz z ko ami

jezdnymi
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Fot. 1. Mechanizm w stanie z o onym (a) oraz poszczególne cz ci sprz g a 4 – ci g owego (b, c)

1.4. Wymagania dotycz ce projektowania uk adu sprz gie

Przy projektowaniu sprz gie  i uk adów nap dowych istotne s  nast puj ce pa-
rametry:

a) mo liwo  przenoszenia wysokich momentów obrotowych (im wi kszych
tym lepiej),

b) mo liwo  jak najwi kszych odkszta ce  wzajemnych wa ów (k towych i li-
niowych),

c) wyrównowa enie (powinno by  mo liwe balansowanie zarówno statyczne 
i dynamiczne),

d) ma e zmiany wska ników kinematycznych podczas wychyle  k towych lub 
przesuni  wa ów (warunek homokinetyczno ci),

e) masa (im mniejsza tym lepiej),
f) wymiary (im mniejsze tym lepiej),
g) trwa o ,
h) wibroizolacja (minimalizacja drga  przek adni nap dowej).
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Omawiane rozwi zanie sprz g a (rys. 1 i fot. 1) cechuj  nast puj ce parametry:
- masa (75 kg),
- gabaryty ( rednica 0,387 m, d ugo  wa u po redniego 0,8 m), 
- niezawodno  (3 mln km),
- du e wychy y (5 stopni),
- wyrównowa enie (m.in. efekty przesuni cia rodka platformy z osi obrotu),
- niezmienno  prze o enia (warunek homokinetyczno ci),
- spokojno  biegu (dynamika, wzbudzanie drga  w uk adzie nap dowym),
- wytrzyma o  statyczna, 
- niezawodno .
W niniejszym artykule kryteria (b), (c) i (d) s  rozwa ane dzi ki zastosowaniu 

modelu 4-ci g owego sprz g a. Wspomniane kryteria mog  by  analizowane przy 
zastosowaniu modelu kinematycznego, czyli uwzgl dniaj cego tylko po czenia
idealnie sztywne.

1.5. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest analiza kinematyczna szeregowego uk adu dwóch sprz gie
4–ci g owych (rys. 1 i fot. 1), o w a ciwo ciach wychylno-odsuwnych, wykorzy-
stywanych w uk adach nap dowych tramwajów niskopod ogowych. Jako  pracy 
tych sprz gie  wp ywa na drgania w poje dzie i uk adzie biegowym, a przez to na 
komfort podró y i trwa o  zespo ów.

W dost pnej literaturze zagadnienia podobnych sprz gie  s  rozwa ane teo-
retycznie, ale najcz ciej jako mechanizm p aski lub bez badania obiektu rzeczy-
wistego. Rozwa any w pracy przyk ad numeryczny dotyczy uk adu nap dowego
wagonów BOMBARDIER FLEXITY CLASSIC NGT6 Kr u ytkowanych przez 
MPK S.A. w Krakowie [2]. Analizowane charakterystyki kinematyczne mog  by
u yte do:

– lepszego zrozumienia dzia ania przestrzennego mechanizmu,
– sformu owania elasto-kinematycznego modelu w kolejnych fazach pracy,
– okre lenia wytycznych do ulepszenia istniej cych rozwi za .
Otrzymane wyniki mog  s u y  do sprawdzenia, jakie wymiary mechanizmu 

by yby optymalne, a tym samym do stworzenia wytycznych konstrukcyjnych do 
projektowania kolejnych egzemplarzy takich sprz gie .

2.  Kinematyczny model 4-ci g owego sprz g a

2.1. Za o enia

Na rysunku 2 przedstawiono schemat budowy omawianego sprz g a. Kieru-
nek osi OX jest prostopad y do osi wa u, o OY pokrywa si  z osi  wa u czynnego, 
o OZ jest zwrócona pionowo w dó . Zwroty osi s  zgodne z zasadami prawo-
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skr tnego uk adu wspó rz dnych. Zak adamy, e wa  czynny wykonuje tylko ruch 
obrotowy wokó  w asnej osi pokrywaj cej si  z osi OY. Ruch ten jest opisywany 
funkcj (t), czyli zmian  k ta obrotu  w czasie. Uk adem O

a
X

a
Y

a
Z

a
 nazywamy 

uk ad zwi zany z wa em czynnym. Uk ad ten mo e wykonywa  tylko ruch obro-
towy wokó  osi O

a
Y

a
. Punkt O

a
 pokrywa si  z punktem O, a o O

a
Y

a
 pokrywa si

z osi OY. Uk adem O
b
X

b
Y

b
Z

b
 nazywamy uk ad zwi zany wa em po rednim. Uk ad

ten mo e wykonywa  2 ruchy obrotowe wzgl dem uk adu podstawowego.
W przypadku, gdy wa  po redni nie jest odchylony w stosunku do czynnego 

i oba s  w stanie spoczynku wszystkie trzy uk ady si  pokrywaj .
G ówne za o enia do analizy kinematycznej pojedynczego sprz g a przedsta-

wione na rysunku 2 a), s  nast puj ce [3, 6]:
– platformy A, B i C s  sztywne, z tak  sam  geometri , symetryczne zamon-

towane prostopadle do wa ów,
– platformy z ci g ami s  opisywane przez 2 parametry: promie  (R) okr gu

opisanego, (l) d ugo ci ci gie ,
– promie  platformy jest bezwymiarowy (R = 1 m) w celu lepszego zrozu-

mienia problemu,
– ka de ci g o jest tej samej d ugo ci, sztywne i zako czone sferycznymi (S)

i idealnymi przegubami,
– lokalne stopnie swobody ci gie  zosta y pomini te,
– problemy geometryczne wynikaj ce z odchylania platform i przemieszcze

ci gie , wi zów nie analizowane.

Rys. 2 a) Schemat kinematyczny pojedynczego sprz g a z 4 ci g ami l w pozycji podstawowej, b) geometria 

obu platform pojedynczego sprz g a 4-cieg owego (fot. 2a) w po o eniu pocz tkowym – wspó p aszczyznowym
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Parametry analizy kinematycznej pojedynczego sprz g a oraz uk adu dwóch 
sprz gie  4-ci g owych (rys. 2) s  opisane w tabeli 1.

Tabela 1. Parametry analizy kinematycznej pojedynczego sprz g a 4-ci g owego i uk adu 2 takich sprz gie

Parametry Pojedyncze sprz g o 4-ci g owe Uk ad dwóch sprz gie  4-ci g owych

Liczba bry
sztywnych

1) wa  wej ciowy (a), zamontowany na 
przegubie obrotowym z platform A (1 
stopie  swobody),

2) wa  wyj ciowy (b) z platform B (3 
stopnie swobody).

 razem: 4 stopnie swobody

1) wa  wej ciowy (a), zamontowany 
 do przegubu kulowego, z platform A (1 
stopie  swobody),
2) po redni wa  (b) z platformami AB i BC (3 

stopnie swobody),
3) wa  wyj ciowy (c) z platform C (3 stopnie 
swobody).
 razem: 7 stopni swobody

Warunki 
projektowania

1) R/l (opisane proporcjami 
 w platformach, rys. 2.1b),
2)  – odsuni cie osiowe pomi dzy

platformami A-B (ten parametr pokazuje 
zale no  d ugo ci (l) ci g a).

1) R/l (jak po lewej),
2)  (jak po lewej),
3) d ugo  wa u b,
4)

bc
 k t (0 lub 90 stopni) pomi dzy

platformami wa u b.

Warunki 
podparcia
wa u biernego 
(wi zy
aktywne)

1)
a
 – k t obrotu wa u wej ciowego,

2)
b
,
yz
 – k t pochylenia wa u wyj ciowego

w p aszczy nie yz,
3)

b,yx
– wa  wyj ciowy

 K t w p aszczy nie yx,

1)
a
 – k t obrotu wa u wej ciowego,

2)
c,yz

 – pochylenie wa u wyj ciowego
 K t w p aszczy nie yx,
3)

 c,yx 
– pochylenie wa u wyj ciowego

 K t w p aszczy nie yx,
4) x

c
– x-wspó rz dna wa u – c ,

5) z
c
– z- wspó rz dna wa u – c .

Liczba równa
wi zów

4 (dla 4 ci gie ) 8 (dla 8 ci gie )

Zmienne do 
wyznaczenia

b
 – wa  wyj ciowy –b k t obrotu, 

x
b
, y

b
, z

b
– pozycja platformy–B,

c
 – wa  wyj ciowy -c k t obrotu, y

c
– y-

wspó rz dna wa u – c ,
x

b
, y

b
, z

b
– pozycja platformy -B, 

b, b
,
yz, b,yx

 –

orientacja k ta platformy B,

W przypadku sprz g a pojedynczego 4-ci g owego mamy 2 bry y sztywne z 6 
stopniami swobody dla ka dej (12 stopni swobody). Zak adaj c, e wa  wej cio-
wy – a) jest po czony przegubem kulowym, wa  ten traci 5 stopni swobody. K t
obrotu przegubu jest traktowany jako aktywny w wi zach. Oba wa y s  po czone
poprzez 4- ci g owe, gdzie ka de ci g o zabiera 1 stopie  swobody. W przypadku 
uk adu dwóch sprz gie  4-ci g owych (rys. 3) mamy 3 bry y sztywne z 6 stopniami 
swobody dla ka dej (daje to cznie 18 stopni swobody).
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Rys. 3. Schemat kinematyczny uk adu dwóch sprz gie  4-ci g owych w po o eniu odchylonym od kon-

strukcyjnego

2.2. Równania wi zów kinematycznych

W przypadku poszukiwania po o e  elementów sprz g a nale y za o y  i zdefi-
niowa  dane wej ciowe oraz aktywno  wi zów (tab. 1). Bierne wi zy kinematycz-
ne musz  by  opisane algebraicznie i nast pnie rozwi zywane iteracyjnie.

Platformy - A (rys. 3) z wa em wej ciowym mog  wykonywa  obroty opisane 
poprzez a (pierwsze w z y aktywne) z dostosowaniem do y. Transformacje punk-
tów A

i
, ich rodków S-po cze , od platformy - A uk adu odniesienia do bazowego 

uk adu odniesienia s  nast puj ce:

                              a
i
= Ra a

i
a, i = 1, 2...4

gdzie:
a

i
a – pozycja wektora punktu A

i
 w uk adzie odniesienia zwi zanym z platform

– A,
a

i
 – pozycja wektora punktu A

i
 w bazowym uk adzie odniesienia,

Po o enie platformy – B (rys. 3) mo e by  znalezione przez zastosowanie wi -
zów pasywnych, poprzez 4 ci g a i aktywne wi zy opisuj ce ograniczenia prze-
mieszcze  wa u wyj ciowego z powodu jego po czenia z reszt  uk adu nap dowe-
go (rys. 1). Transformacje punktów B

i
, to jest rodków przegubów kulowych na 

platform  – B, z platformy – B uk adu odniesienia do bazowego uk adu odniesie-
nia jest nast puj ce:

cos( ) 0 sin( )

0 1 0

sin( ) 0 cos( )

a a

a

a a

R
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b
i
= Rbb

i
b + ob , i = 1, 2...4 (2)

gdzie:
b

i
b – pozycja wektora punktu B

i
 w uk adzie odniesienia zwi zanym z platform

-B,
b

i
 – pozycja wektora punktu B

i
 w bazowym uk adzie odniesienia,

Rb= f (
b
,

b,yx
,

b,yz
),

ob= [x
b
 (y

b
+ ) z

b
]T.

W przypadku systemu dwóch szeregowo po czonych sprz gie  (rys. 3), wa
wyj ciowy jest po czony z platform C. Dodatkowo, wa  po redni pomi dzy dwie-
ma platformami (BA i BC) przy swoich ko cach musi by  w czony w mechanizm. 
Platforma BA jest po czona z platform A czterema ci g ami, a platforma BC jest 
po czona z platform  C kolejnymi czterema ci g ami.

W tym przypadku transformacja (2) przyjmuje nast puj c  form :
ba

i
= Rbba

i
+ ob , i = 1, 2...4

bc
i
= Rbbc

i
b + ob , i = 1, 2...4

(3)

gdzie:
ba

i
b – pozycja wektora w punkcie BA

i
 w uk adzie wspó rz dnych zwi zanym

z platform  –B,
bc

i
b – pozycja wektora w punkcie BC

i
 w uk adzie wspó rz dnych zwi zanym

z platform  –B,
ba

i
 – pozycja wektora w punkcie BA

i
 w bazowym uk adzie wspó rz dnych,

bc
i
 – pozycja wektora w punkcie BC

i
 w bazowym uk adzie wspó rz dnych.

Wi zy bierne dla ci gie , maj  tak  sam  form  (3), ale opisuje je 8 równa  i s
rozwa ane jako wektory ci gie  w formie:

l
i
= ba

i
– a

i
, i = 1, 2…4

l
i
= bc

i
– c

i
, i = 1, 2…4

(4)

Uk ad dwóch sprz gie  ma wi ksz  ruchliwo  ni  pojedyncze sprz g o. Dla-
tego te  aktywne wi zy musz  by  dodane do opisanych sk adowych wa u wyj-
ciowego – C pozycji i orientacji (tab.1). Zak ada si , e wa  wyj ciowy mo e by

definiowany poprzez k t pochylenia i pozycj  wyj ciow . Jest to opisane poprzez 
dwa k ty (

c,yx
 – k t w p aszczy nie yx,

c,yz
 – k t w p aszczy nie yz) i dwie sk ado-

we (x i z) swojej pozycji.

3. Analiza sprz g a pojedynczego 4-ci g owego

3.1. Symulacja

W celu przeanalizowania charakterystyk rozwa anego uk adu sprz gie  (rys. 3) 
sformu owanie modelu kinematycznego zastosowano w oprogramowaniu Matlab.
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Symulacja zawiera zmiany w parametrach konstrukcyjnych (takie jak: R/l opi-
suj cy proporcje platformy, 

y
 – oddalenie osiowe pomi dzy platformami, etc.) 

i aktywne wi zy (
a
 – k t obrotu wa u wej ciowego,  – k t pochylenia wa u wyj-

ciowego) sprz g a, które jest opisane w tab. 1. Zmieniane proporcje R/l otrzyma-
nych platform mo na zobaczy  na rys. 4, (gdzie 1,065 odpowiada oryginalnemu 
mechanizmowi). Opisywane s  one poprzez ró ne d ugo ci ci gie .

Rys. 4. Sprz g a ze zmienianymi proporcjami (R/l)
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3.2. Analiza charakterystyk sprz g a

W celu przeanalizowania charakterystyk sprz g a, zak ada si , e wa  wej cio-
wy obraca si  ze sta  pr dko ci  k tow , co daje sta y przyrost k ta wa u (

a
)

w czasie. Pochylenie i odsuni cie osiowe wa u wyj ciowego jest zmieniane jako 
parametr symulacji. Do oceny uk adu sprz gie  s  u ywane nast puj ce kryteria:

– zmiany (im mniejsze tym lepsze) wska ników kinematycznych pomi dzy
pr dko ciami k towymi (przyrostami k tów) platform, które s  zwi zane
z homokinetyczno ci  sprz g a, i s  definiowane jako:

C
1
 = max (

a
 – 

b
) (5)

– odchylenie (im mniejsze tym lepsze) rodków mas platform od linii obrotu 
wa u wej ciowego, które mo e si  przyczynia  do statycznego niewywa enia
mechanizmu, jest to definiowane jako:

C
2
 = max (x

b
) – min (x

b
) (6)

Rys. 5. Trajektoria w p aszczy nie XZ rodka platformy B podczas obrotu przy zmienianym k cie

(  = 2 i 4 stopnie) pochylenia wa u i proporcjach platform (R/l = 1,3, 1,065, 0,8)
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Rys. 6. K t ró nicowy pomi dzy platformami A i B sprz g a jako funkcja k ta obrotu wa u A, przy 

zmienianym k cie (  = 2 i 4 deg) pochylenia wa u i proporcjach platform (R/l = 1,3, 1,065, 0,8)

Rys. 7. Kryteria C
1
 (a) i C

2
 (b) oceny sprz g a jako funkcje k ta pochylenia wa u ( ) i parametrów 

konstrukcyjnych (R/l oraz 
y
)
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Na rys. 6 przedstawiono trajektori rodka platformy B w p aszczy nie XY
podczas obrotu przy wprowadzonych k tach pochylenia wa u (  = 2 i 4 stopnie) 
i proporcjach platform sprz g a (R/l = 1,3, 1,065, 0,8). Na rys. 7a przedstawiono 
k t ró nicowy pomi dzy platformami A i B sprz g a jako funkcja k ta obrotu 
platformy A, której zmieniano tak e pochylenie (  = 2 i 4 stopnie) i (b) proporcje 
(R/l = 1,3, 1,065, 0,8).

Charakterystyki na rys. 7 zawieraj  zestawienie wyników symulacji wp ywu
zmienianych parametrów konstrukcyjnych na kryteria oceny sprz gie  zdefinio-
wane powy ej. Na ich podstawie mo na stwierdzi , e im ni sza warto R/l tym 
ni sza jest pulsacja odpowiedzi uk adu, dotycz ca równobie no ci sprz gie . Oczy-
wi cie, rozwa ane sprz g o jest tym mniej równobie ne, im bardziej wychylimy 
wa  wej ciowy. Zale no  ta wykazuje progresywno  w badanym zakresie zmian 
k tów. Trajektoria rodka platformy B zale y (proporcjonalnie) tylko od k ta ( )
wychylenia wa u wej ciowego. Odleg o

y
równie  wp ywa na w a ciwo ci sprz -

g a (im mniejsza tym w a ciwo ci lepsze). Nale y jednak pami ta , e w pozy-
cji wspó p aszczyznowej platform dojdzie do po o enia osobliwego, które mo e
utrudni  prawid ow  prac  rozwa anego uk adu (bez podatnych tulei).

4. Analiza uk adu dwóch sprz gie  4-ci g owych

W dalszym etapie pracy sformowano model uk adu dwóch sprz gie  po czo-
nych szeregowo w celu bli szego odwzorowania rzeczywistego uk adu nap do-
wego pojazdu szynowego. Na schemacie mechanizmu (fot. 1) wyró niono: wa
czynny (a), wa  po redni (b), wa  bierny (c). Obraz graficzny mechanizmu w pozycji 
wyj ciowej przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Geometryczny model uk adu dwóch sprz gie  w pozycji pocz tkowej
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Rys. 9. Kryteria C
3
 (a) i C

4
 (b) oceny uk adu sprz gie  jako funkcje przesuni cia pionowego (z

c
) wa u

c, k ta pomi dzy platformami (0o i 90o), zmiennej d ugo ci wa u po redniego (b) przy oryginalnych 

proporcjach platform

Na rys. 9 przedstawiono kryteria C
3
 (a) i C

4
 (b) oceny uk adu sprz gie  jako 

funkcje przesuni cia pionowego wa u c, przy zmieniaj cych si  takich parame-
trach jak k t pomi dzy platformami 0o lub 90o oraz d ugo  wa u po redniego (c), 
ustalaj c bazowe parametry konstrukcyjne (R/l). Jak mo na zauwa y , istniej cy
w rzeczywisto ci k t 0o pomi dzy platformami jest du o lepszy ni  hipotetyczny 
90o, poniewa  znosi pulsacje k towe uk adu sprz gie . Je li chodzi o d ugo  wa u
po redniego, to najkorzystniejszy by by wa  jak najd u szy, jednak oczywistym 
ograniczeniem jest rozstaw kó  uwarunkowany szeroko ci  toru.

5. Wnioski i plan dalszych prac

Na podstawie wyników przeprowadzonych bada  symulacyjnych przedstawio-
no charakterystyki pojedynczego sprz g a 4-ci g owego oraz uk adu szeregowo 
dzia aj cych dwóch sprz gie . Jako g ówne za o enia analizy przyj to idealne prze-
guby kulowe w miejscach rzeczywistych po cze  oraz mo liwo  du ych wychy-
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le  sprz gie . Dokonano równie  symulacji zmian parametrów konstrukcyjnych 
sprz gie . Najlepsze cechy wykazuje uk ad, w którym ci g a sprz gie  oraz wa
pomi dzy dwoma sprz g ami s  jak najd u sze. Jednak stoi to w sprzeczno ci za-
równo z ograniczonymi rozmiarami mechanizmu, jak i problemami wytrzyma o ci
i sztywno ci konstrukcji. Dlatego te  oryginalne rozwi zanie konstrukcyjne roz-
wa anego mechanizmu wygl da na kompromisowe. Symulacyjnie potwierdzono 
tak e korzystniejsze charakterystyki sprz gie  4-ci g owych w przypadku równo-
leg o ci platform na wale po rednim, co wykazuje rzeczywiste rozwi zanie.

Plan dalszej pracy obejmuje:
– analiz  elasto-kinematyczn  uwzgl dniaj c  elastomerowe przeguby podat-

ne istniej ce w rzeczywistym mechanizmie,
– przygotowanie i realizacj  pomiarów stanowiskowych stanu ruchu rzeczy-

wistego sprz g a tramwaju Bombardier Flexity Classic NGT6Kr,
– weryfikacj  modeli na podstawie wyników pomiarów obiektu rzeczywistego,
– przygotowanie wytycznych umo liwiaj cych popraw  w a ciwo ci rozwa a-

nego rozwi zania uk adu nap dowego.
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Streszczenie. Niniejszy artyku  zawiera podstawowe informacje dotycz ce za o e  tzw. 

Systemu Wspomagania Zarz dzania Infrastruktur  PKP PLK S.A. W artykule opisano trzy 

kolejne etapy pracy nad za o eniami systemu (dane, wska niki, test), a tak e korzy ci p yn ce

z jego wdro enia. Materia  zilustrowano przyk adami konkretnych zbiorów danych i wska ników.

S owa kluczowe: infrastruktura, informatyka, system

Wst p

Niniejszy artyku  jest pierwszym szerzej publikowanym opracowaniem po wi -
conym Systemowi Wspomagania Zarz dzania Infrastruktur  (SWZI), którego 
za o enia zosta y opracowane przez Instytut Kolejnictwa na zlecenie spó ki PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowi c podstaw  do przygotowania w a ciwego
oprogramowania przez wybran  na drodze przetargu firm  informatyczn . Celem 
artyku u jest przybli enie podstawowych informacji dotycz cych realizowanego 
projektu, w oparciu o jego kart  programow , a w dalszej cz ci prezentacja, na 
przyk adzie infrastruktury drogowej, efektów, jakie do tej pory uda o si  ju  osi -
gn . Ponadto artyku  ten nale y te  traktowa  jako wst p do cyklu podobnych 
prac, które zostan  po wi cone tematyce SWZI i nowoczesnego zarz dzania infra-
struktur  w ogóle.

Za o enia Systemu Wspomagania Zarz dzania Infrastruktur

System Wspomagania Zarz dzania Infrastruktur  ma sta  si  narz dziem
s u cym do gromadzenia wiarygodnych informacji opisuj cych infrastruktur
kolejow  i do wspomagania procesu decyzyjnego w zakresie zarz dzania t  in-
frastruktur , w oparciu o zaimplementowane w systemie wska niki oceny stanu 
technicznego infrastruktury. Jednocze nie ju  na samym wst pie nale y zaznaczy ,
e SWZI nie jest systemem diagnostycznym, odnosi si , co najwy ej, do wyników 
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procesu diagnostycznego zaimportowanych z innych dedykowanych systemów 
diagnostycznych (np. oprogramowania pojazdów pomiarowych). Bardzo istotna 
jest integracja SWZI z mo liwie najwi ksz  liczb  systemów funkcjonuj cych ju
obecnie w spó ce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w szczególno ci z takimi, jak: 
POS, POSEOR, EWI, a tak e z rozwijanym LRS w zakresie wizualizacji danych.

Zakres pracy pt. Za o enia Systemu Wspomagania Zarz dzania Infrastruktu-
r  PKP PLK S.A. podzielono systemem bran owym na infrastruktur  drogow ,
infrastruktur  automatyki i telekomunikacji kolejowej oraz infrastruktur  ener-
getyczn . Realizacja tematu obejmowa a trzy etapy (dziewi  zada ), z których 
pierwszy skupia  si  zasadniczo na okre leniu zestawu danych opisuj cych sie  ko-
lejow  PKP PLK S.A., jaki powinien by  zgromadzony w SWZI, drugi przybli a
kszta t wska ników oceny stanu technicznego infrastruktury kolejowej, trzeci na-
tomiast stanowi  test wska ników z etapu II, przeprowadzony na „ ywym organi-
zmie”, to jest na wybranych odcinkach linii kolejowych w Polsce o cznej d ugo ci
150 km.

Szczegó y konstrukcji opracowania Za o enia Systemu Wspomagania Zarz -
dzania Infrastruktur  PKP PLK S.A. przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Za o enia Systemu Wspomagania Zarz dzania Infrastruktur  PKP PLK S.A.

Etap Zad. Opis zadania

I

1

ZESTAW DANYCH, KTÓRE MAJ  BY  ZBIERANE
Zakres danych podlegaj cych akwizycji i archiwizacji (pierwotne, wtórne ród a danych), 
leksykon (jednolite nazewnictwo typów i rodzajów danych oraz metadanych), poziom 
szczegó owo ci danych (uwzgl dniaj c realno  ich pozyskania), relacje mi dzy danymi 
i ich hierarchia, cz sto ci zbierania (aktualizacji) danych z uwzgl dnieniem  ich charakteru 
oraz specyfi ki zmian, ocena mo liwo ci oraz zasad zwi kszania szczegó owo ci danych 
w przysz o ci, wykorzystanie danych do prognozowania zmian stanu technicznego elementów, 
urz dze  i obiektów i planowania utrzymania (w procedurach utrzymania), potrzeba 
i mo liwo  odniesienia elementów oraz obiektów infrastruktury kolejowej do kilometra u
linii kolejowej i uk adu wspó rz dnych geodezyjnych (x, y, z), obowi zuj ce certyfi katy, 
wiadectwa dopuszczenia, specyfi kacje, dokumenty prawne i normalizacyjne wzajemne 

powi zania z danymi przetwarzanymi w systemach informatycznych PLK.

2

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH
Propozycja takiego systemu wykorzystania danych, aby na poszczególnych szczeblach 
zarz dzania mo na by o uzyska  informacje dotycz ce zarówno tych urz dze , których 
eksploatacja prowadzona jest przez dan  jednostk  lub komórk  organizacyjn  Spó ki
(np. urz dze  podsystemu srk), jak i niezb dnych informacji o urz dzeniach nale cych do 
innych podsystemów, zarz dzanych przez inne jednostki lub komórki (np. drogi kolejowe); 
zestaw takich danych powinien by  zró nicowany dla poszczególnych szczebli zarz dzania
(Zarz d, Centrala, Zak ady Linii Kolejowych i Sekcje Eksploatacji), w celu przygotowania 
prognozowania, planowania utrzymania i wspomagania decyzji.

3

DOST P DO DANYCH
Propozycja regulacji dost pu do przetworzonych danych na poszczególnych szczeblach 
zarz dzania z uwzgl dnieniem poziomu szczegó owo ci adekwatnego do danego poziomu 
zarz dzania oraz z uwzgl dnieniem powi za  z urz dzeniami oraz obiektami nale cymi do 
innych podsystemów.
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Etap Zad. Opis zadania

II

4

WSKA NIKI
Zestaw wska ników do oceny stanu urz dze  elementów oraz obiektów, które powinny 
uwzgl dnia  szczególnie: wska niki bezpiecze stwa wg ERA, dotychczasow  praktyk  oceny 
stanu elementów (urz dze ) infrastruktury, wp yw stanu elementów (urz dze ) nale cych do 
podsystemów na ocen  stanu systemów, z uwzgl dnieniem podzia u na elementy ulegaj ce
stopniowemu zu yciu oraz na elementy, których stan techniczny mo na okre li  w postaci 
binarnej (dzia a, nie dzia a), dopuszczalny wiek elementów (urz dze ), aktualne i przewidywane 
nat enie ruchu, kategori , klas  i typ linii. 
Wska niki b d  s u y y do wspomagania decyzji dotycz cych modernizacji i utrzymania 
infrastruktury kolejowej na ró nych szczeblach zarz dzania. Dla ka dego ze wska ników
nale y okre li : dane wej ciowe, metody ich zbierania i aktualizacji, rodzaje bada  oraz 
pomiarów oraz ich cz sto .

5
OKRE LENIE WZAJEMNEGO STANU ODDZIA YWANIA URZ DZE
Powy szy stan dotyczy urz dze  oraz procedur determinuj cych podejmowanie decyzji. 
W ramach opracowania zostanie uwzgl dniona kompatybilno  infrastruktury i taboru.

6
OKRE LENIE KOLEJNO CI POZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 
DANYCH
Nale y zapewni  jednoznaczno , kompletno  i reprezentatywno  danych.

7

OKRE LENIE PODSTAWOWYCH WYMAGA  DLA PRZYSZ EGO
SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJ CEGO ZARZ DZANIE
INFRASTRUKTUR
Zasady dost pu do danych, mo liwo  zwi kszania szczegó owo ci danych, powi zanie
z innymi systemami informacyjnymi (w tym te  systemami informatycznymi) PKP PLK S.A., 
prezentacja danych (interfejsy grafi czne) z uwzgl dnieniem eksploatowanych systemów (LRS 
w zakresie danych, dla których istnieje potrzeba lokalizacji na mapie).
Sprecyzowane wymagania maj  by  podstaw  przysz ego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) 
do przetargu na wybór wykonawcy SWZI (fi rmy informatycznej).

III

8

TESTOWANIE
Sprawdzenie wyników pracy dla proponowanego zestawu wska ników na rzeczywistych 
danych z wybranych, uzgodnionych z PKP PLK S.A., odcinków linii o cznej d ugo ci
do 150 km. Uwzgl dnienie wyników wcze niejszych opracowa  IK (CNTK), stycznych 
z tematyk  b d c  przedmiotem niniejszej pracy.

9

OSZACOWANIE SPODZIEWANYCH EFEKTÓW EKONOMICZNYCH
Oszacowanie spodziewanych efektów ekonomicznych, które mog  zosta  uzyskane przez 
Zamawiaj cego po wdro eniu systemu informatycznego zbudowanego na podstawie 
rezultatów niniejszej pracy.

W chwili opracowywania artyku u (20.10.2012) zako czone zosta y ju  etapy 
I oraz II, za  etap III znajduje si  w fazie ostatnich uzgodnie  i uwzgl dniania
uwag Zamawiaj cego.

Opracowanie zestawu danych

Zbiory danych opisuj cych infrastruktur  kolejow  w zakresie poszczególnych 
bran  zosta y podzielone na mniejsze grupy oraz podgrupy danych. Podzia  infra-
struktury drogowej przedstawiono szczegó owo w tab. 2. Dwie pierwsze grupy 
danych, oznaczone na szaro, s  wspólne dla wszystkich bran  – definiuj  i opisuj
sie  kolejow  PKP PLK S.A.
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Tab. 2. Podzia  infrastruktury drogowej na  grupy i podgrupy danych w SWZI

Lp. Grupy danych Podgrupy danych

1
DEFINICJA ELEMENTÓW SIECI 
KOLEJOWEJ

1.1 Wykaz linii kolejowych

1.2 Wykaz punktów eksploatacyjnych

1.3.1 Wykaz torów kolejowych (SZL, GZ)

1.3.2 Wykaz torów kolejowych (GD, B, INNE)

2
OPIS ELEMENTÓW SIECI 
KOLEJOWEJ

2.1 Przynale no  administracyjna linii kolejowych

2.2 Charakterystyka odcinków linii kolejowych

2.3
Przyporz dkowanie odcinków linii do 
mi dzynarodowych ci gów przewozowych

2.4 Geometria toru

2.5.1 Parametry eksploatacyjne torów (POS)

2.5.2 Ograniczenia par. eksploatacyjnych torów (POSEOR)

2.6 Wykaz zdarze  dla potrzeb ERA

3 NAWIERZCHNIA KOLEJOWA

3.1 Podk ady kolejowe

3.2 Szyny, przytwierdzenia, z cza

3.3 Podsypka

3.4.1 Rozjazdy i skrzy owania torów (SZL, GZ)

3.4.2 Rozjazdy i skrzy owania torów (GD, B, INNE)

3.5
Nawierzchnia na skrzy owaniach z drogami i przej ciach
dla pieszych w poziomie szyn

3.6.1 Roboty torowe

3.6.2 Diagnostyka

4 PODTORZE KOLEJOWE

4.1 Charakterystyka podtorza

4.2 Stan podtorza

4.3
Wady podtorza i ograniczenia eksploatacyjne z powodu 
wad podtorza

4.4 Remonty i modernizacje podtorza

5 BUDYNKI I BUDOWLE

5.1 Perony

5.2 Place adunkowe i rampy

5.3 Drogi ko owe nale ce do PKP PLK S.A.

5.4 Budynki i pomieszczenia wydzielone

5.5 Pozosta e elementy infrastruktury kolejowej

5.6.1 Roboty budowlane

5.6.2 Diagnostyka

6 OBIEKTY IN YNIERYJNE

6.1 Mosty

6.2 Wiadukty

6.3 Przej cia pod torami

6.4 Przepusty

6.5 ciany oporowe

6.6 Tunele liniowe

6.7 K adki dla pieszych

7 OCHRONA RODOWISKA

7.1 Przej cia dla zwierz t

7.2 Ekrany akustyczne

7.3 Urz dzenia do odp aszania zwierz t

8 CERTYFIKACJA 8.1 Dokumenty (certyfi kacja)

Wszystkie dane zosta y opisane przy pomocy nast puj cego zbioru informacji:
1) Liczba porz dkowa - szereguje po o enie danej w zbiorze;
2) Etykieta - okre la etykiet  (nazw ) danej;
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3) Opis – zawiera szczegó owy opis danej;
4) Rodzaj - charakteryzuje dane wed ug kategorii:

a) data – w okre lonym 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 u ytkownika,
f) wybór – dana alternatywna TAK/NIE,
g) X, Y, Z – wspó rz dne geograficzne;

5) Rozwini cie listy, przyk ad - uzupe nia informacje o rodzaju danej;
6) Edycja – zawiera informacj  o jednostce odpowiedzialnej za edycj  danej:

a) Biuro Centrali PKP PLK S.A.,
b) Zak ad Linii Kolejowych (IZ),
c) Sekcja Eksploatacji (ISE);

7) Aktualizacja – cz sto  aktualizacji danych, najcz ciej „na bie co”;
8) ród o – ród o pozyskania lub formu y obliczania danej;
9) Obligatoryjno  – stopie  wa no ci danej wed ug podzia u:

a) 1 – dane obligatoryjne, pozyskiwane dla wszystkich obiektów,
b) 2 – dane obligatoryjne dla infrastruktury nowej oraz istniej cej w przy-

padku ogranicze  eksploatacyjnych lub zagro e  takimi ograniczenia-
mi, fakultatywne dla pozosta ej istniej cej infrastruktury,

c) 3 – dane fakultatywne, pozyskiwane w zale no ci od potrzeb i mo liwo-
ci.

Przyk adowy zbiór danych (opisuj cych podsypk ) przedstawiono w tab. 3.

Tab. 3. Zbiór danych opisuj cych podsypk  kolejow  w SWZI
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Poszczególne elementy infrastruktury drogowe j opisano nast puj c  liczb  ety-
kiet:

– definicja elementów sieci kolejowej – 90,
– opis elementów sieci kolejowej – 118,
– nawierzchnia kolejowa – 220,
– podtorze kolejowe – 70,
– budynki i budowle – 218,
– obiekty in ynieryjne – 63,
– ochrona rodowiska – 51,
– certyfikacja – 9.

cznie do opisu infrastruktury drogowej u yto 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 nast puj cy zestaw 
wska ników:

1) wska niki eksploatacyjne infrastruktury drogowej: udzia  ogranicze
eksploatacyjnych (O

E
), udzia  ogranicze  pr dko ci (O

V
), udzia  ogranicze

nacisków osiowych (O
N
), rednie ograniczenie pr dko ci (v

0
), rednie ogra-

niczenie nacisku osiowego (N
B0

, N
C0

), dost pno  pr dko ci konstrukcyjnej 
(D

VK
), dost pno  nacisku osiowego (D

NB
, D

NC
);

2) wska niki stanu nawierzchni kolejowej: stopie  degradacji szyn (G
S
),

stopie  degradacji podk adów (G
P
), stopie  degradacji podsypki (G

T
), sto-

pie  degradacji nawierzchni (G), wska nik syntetyczny stanu toru (J), wa-
dliwo  pi cioparametrowa toru (W

5
), wska nik syntetyczny dok adno ci

utrzymania rozjazdu (J
R
), wska nik maksymalnego relatywnego przekro-

czenia odchy ek dopuszczalnych w rozje dzie (Spm), wska nik rozleg o ci
przekrocze  w rozjazdach (E), wska nik powtarzalno ci przekrocze  w roz-
jazdach (P), wadliwo  grupy rozjazdów (W), redni stopie  przekroczenia 
odchy ek dopuszczalnych w grupie rozjazdów (S), redni wska nik rozle-
g o ci przekrocze  odchy ek dopuszczalnych w grupie rozjazdów (E

S
), red-

ni stan techniczny przytwierdze , z cz, spoin oraz zgrzein (S
P r

, S
K r

, S
B r

),
redni stan techniczny rozjazdów (S

R r
), redni stan techniczny przejazdów 

kolejowych (S
S r

), udzia  stanu technicznego przytwierdze , z cz, spoin oraz 
zgrzein (W

PS
, W

KS
, W

BS
), udzia  stanu technicznego rozjazdów (W

RS
), udzia

stanu technicznego przejazdów kolejowych (W
SS

), udzia  robót utrzymania 
obiektów liniowych (O

lr
), udzia  robót utrzymania obiektów punktowych 

(O
pr
);

3) wska niki stanu podtorza kolejowego: stan budowli ziemnej – podtorza 
(W

b
), stan torowiska (W

t
), stan odwodnienia (W

o
), stopie  degradacji pod-

torza (W
p
), wady i ograniczenia eksploatacyjne z winy podtorza (W

e
);
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4) wska niki stanu budynków i budowli: redni stan techniczny peronów, 
ramp, placów adunkowych (S

L r
), redni stan techniczny innych obiektów 

(S
X r

), udzia  stanu technicznego peronów, ramp, placów adunkowych
(W

LS
), udzia  stanu technicznego pozosta ych obiektów (W

XS
), udzia  robót 

utrzymania obiektów punktowych (O
pr
);

5) wska niki obiektów in ynieryjnych: zu ycie techniczne poszczególnych 
grup sk adowych elementów obiektu (S

e
), udzia  ogranicze  eksploatacyj-

nych (O
E
), dost pno  pr dko ci (D

V
), dost pno  nacisku (D

N
), rednie

ograniczenie pr dko ci (v
0
), rednie ograniczenie nacisku (N

0
), stan elemen-

tów punktowych (W
SP

), stan elementów liniowych (W
SL

), stopie  degra-
dacji mostownic (G

P
), stopie  degradacji podsypki (G

T
), stopie  degradacji 

nawierzchni (G);
6) wska niki stanu urz dze  ochrony rodowiska: wska nik stanu ele-

mentów liniowych – ekrany akustyczne (W
SL

), wspó czynnik robót linio-
wych – ekrany akustyczne (R

lr
), stan elementów punktowych – UOZ (W

SP
),

wspó czynnik robót punktowych – UOZ (R
pr
);

W niniejszym artykule nie b dzie rozwijane szczegó owo znaczenie i zastoso-
wanie wy ej zaprezentowanych wska ników (jest to w za o eniu temat kolejnych 
opracowa  dotycz cych SWZI), natomiast zasadnym wyda o si  ich wymienienie 
cho by i z tego powodu, e kilka z nich jest na pewno dobrze znanych pracow-
nikom s u by drogowej i uwzgl dnionych w obowi zuj cych dzi  instrukcjach 
i przepisach, rzucaj c od razu pewien obraz na domy lny sposób funkcjonowania 
SWZI. Wdro enie SWZI wcale nie musi i nie powinno by  równoznaczne z „re-
wolucj ” w zakresie istniej cych metod oceny stanu technicznego infrastruktury 
drogowej i jej zarz dzania, winno natomiast procesy te usprawni  i w jakim  stop-
niu – automatyzowa . Ju  teraz nale y równie  wyra nie podkre li , e i tak ostat-
nim ogniwem procesu decyzyjnego zawsze musi by  cz owiek, którego wiedzy, 
rozs dku i odpowiedzialno ci komputer nie zast pi.

Aby nieco przybli y  sposób opisu poszczególnych wska ników, stosowany 
w pracy Instytutu Kolejnictwa, poni ej zamieszczono przyk adow  charaktery-
styk  wska nika „dost pno  pr dko ci konstrukcyjnej”, oznaczonego symbolem 
D

VK
.
Dost pno  pr dko ci konstrukcyjnej (D

VK
) – jest to stosunek redniej wa onej pr d-

ko ci aktualnej w danym zbiorze odcinków torów do redniej wa onej pr dko ci konstrukcyjnej 

w tym zbiorze odcinków. Wag  przy obliczaniu redniej stanowi  d ugo ci poszczególnych odcin-

ków zbioru. Okre laj c pr dko  aktualn  nale y uwzgl dni  obowi zuj c  pr dko  drogow

oraz aktualne ograniczenia pr dko ci. Dost pno  D
VK

wyra ona jest w procentach i zawiera si

w przedziale od 0% (stan maksymalnie negatywy – na wszystkich odcinkach torów pr dko

aktualna wynosi 0 km/h, co oznacza odcinek/obszar nieczynny) do 100% (stan idealny – na 

wszystkich odcinkach torów pr dko  drogowa równa jest pr dko ci konstrukcyjnej). Wska nik

D
VK

 opisuje wykorzystanie potencja u pr dko ci konstrukcyjnej w sposób ilo ciowy (po d ugo ci

odcinków) oraz jako ciowy (poprzez stosunek pr dko ci aktualnej do konstrukcyjnej). Wska nik

oblicza si  wed ug wzoru:
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(1)

gdzie:
v

ai
– pr dko  aktualna na i-tym odcinku toru [km/h],

L
ai

– d ugo  i-tego odcinka toru [km],
n – liczba odcinków toru wed ug kryterium pr dko ci aktualnej w danym zbio-

rze [-],
v

kj
– pr dko  konstrukcyjna na j-tym odcinku toru [km/h],

L
kj

– d ugo  j-tego odcinka toru [km],
k – liczba odcinków toru wg kryterium pr dko ci konstrukcyjnej w danym 

zbiorze [-],
przy czym zachodzi równo  przedstawiona we wzorze:

(2)

Test wska ników

Zgodnie z za o eniami opracowania testem wska ników mia y zosta  obj te
odcinki linii kolejowych zarz dzanych przez PKP PLK S.A. o cznej d ugo ci
150 km. Kieruj c si  dodatkowym prze wiadczeniem, e stosownym by oby wy-
konanie porównawczych oblicze  dla infrastruktury znajduj cej si  w zró nicowa-
nym stanie technicznym (bardzo dobrym – po modernizacji, przeci tnym – przed 
modernizacj /rewitalizacj , z ym – linia z zawieszonym ruchem), wybrano do te-
stów 5 poligonów, scharakteryzowanych w tab. 4.

Niezb dnym warunkiem realizacji etapu III pracy Za o enia Systemu Wspo-
magania Zarz dzania Infrastruktur  PKP PLK S.A. by o dostarczenie przez Za-
mawiaj cego, tj. spó k  PKP PLK S.A., kompletu danych dotycz cych odcinków 
testowych. W praktyce dane te mia y udost pni  w a ciwe Zak ady Linii Kolejo-
wych, 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 Wa brzych.

1

1

n

ai ai

i
VK k

kj kj

j

v L

D

v L

1 1

n k

ai kj

i j

L L
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Tab. 4. Poligony testowe SWZI: parametry te chniczno – eksploatacyjne i uzasadnienie wyboru

Wyst puj c o dane Instytut Kolejnictwa przygotowa  odpowiedni zestaw ta-
bel, który w formie elektronicznej (arkusz kalkulacyjny Excel) zosta  rozes any
do poszczególnych IZ. Ka dy Zak ad otrzyma  dok adnie ten sam zestaw tabel, 
dlatego test pozwoli  sprawdzi  nie tylko wyliczalno  i jako  wska ników, lecz 
umo liwi  równie  identyfikacj  zró nicowania w metodyce oraz dok adno ci opi-
su infrastruktury mi dzy wytypowanymi do testu Zak adami Linii Kolejowych. 
Potrzebne do prawid owego przeprowadzenia testu dane mia y obj :

– dane eksploatacyjne na temat linii kolejowych (pr dko ci, naciski, ograni-
czenia),

– dane dotycz ce nawierzchni kolejowej (paszportyzacja, arkusze badania 
technicznego rozjazdów, metryki przejazdowe),

– dane dotycz ce podtorza (wskazanie s abych miejsc),
– dane dotycz ce obiektów in ynieryjnych (karty obiektów, wyci gi z systemu 

SMOK),
– dane dotycz ce urz dze  ochrony rodowiska (szczególnie UOZ i ekranów).
W du ym uogólnieniu nale a oby uzna  sposób wype nienia tabel przez Zak a-

dy Linii Kolejowych w zakresie infrastruktury drogowej za zadowalaj cy, w nie-
których przypadkach przekraczaj cy nawet pierwotne oczekiwania, wynikaj ce
ze znanego stanu linii kolejowej (np. od lat nieczynnej linii nr 244 Morzeszczyn – 
Gniew). Wi kszo  wa nych informacji zosta a przekazana w sposób jasny i zgod-
ny z za o eniami, a wyst puj ce braki nie stworzy y problemów w kwestii wyko-
nalno ci testu, co najwy ej nieco zaw aj c jego zakres.

Aby cokolwiek przybli y  charakter i wyniki testu, ni ej przedstawiono inter-
pretacj  wyników dla trzech wska ników, w tym najpierw dla opisanego wcze niej
D

VK
:



128 D browski A.

1) Dost pno  pr dko ci konstrukcyjnej D
VK

. Idealne lub zbli one do ide-
a u 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 de-
finicji) uzyskano dla toru nr 1 (szlak) nieczynnej linii nr 244. Z wyników 
po rednich najgorzej prezentuje si  linia nr 245, co bierze si  st d, e na 
ca ej jej d ugo ci pr dko  drogowa 60 km/h jest troch  ni sza od pr dko-
ci konstrukcyjnej 80 km/h. W tym przypadku wska nik D

VK
 wyra a wi c

przybli ony stosunek pr dko ci drogowej do pr dko ci konstrukcyjnej, po-
mniejszony nieco z uwagi na wyst puj ce w kilku miejscach dora ne ogra-
niczenia pr dko ci.
Wyniki dla wska nika D

VK
 przedstawiono w tab. 5. Kolory w tabeli sytuuj

warto  w okre lonym przedziale, to jest 0 – 50%, 50 – 100% i 100%. Na 
obecnym etapie nie nale y jednak nadawa  tym przedzia om cis ej funkcji 
interpretacyjnej.

Tab. 5. Dost pno  pr dko ci konstrukcyjnej D
VK

 na odcinkach testowych SWZI

Nale y zwróci  uwag  na fakt, e przy pomocy wska nika D
VK

 mo emy
opisywa  nie tylko pojedyncze tory, lecz równie  linie kolejowe, punkty 
eksploatacyjne, a nawet o bszary administracyjne sieci kolejowej PKP PLK 
S.A., np. IZ i ISE.

2) Stopie  degradacji podk adów G
p
. Test wykaza  du e ró nice degradacji 

podk adów na testowanych odcinkach torów, przy czym za do  dobry (ni-
skie stany przeci tnego zu ycia) mo na uzna  jedynie stan podk adów na 
zmodernizowanej linii nr 2. Znaczne warto ci wska nika dla pozosta ych
linii wynikaj  ze zbyt d ugiego czasu eksploatacji podk adów w torze, co 
w szczególno ci odczuwalne jest dla podk adów sosnowych ze stosunkowo 
nied ugim domy lnym czasem eksploatacji (18–21 lat).
Wyniki dla wska nika Gp przedstawiono w tab. 6. Kolory w tabeli sytuuj
warto  w okre lonym przedziale, to jest 0,0 – 0,6, 0,6 – 0,8 i 0,8 – 1,0. 
W przeciwie stwie do wska nika D

VK
, tym liczbom mo na by oby przy-

pisa  pewn  funkcj  interpretacyjn , wynikaj c  z Warunków technicznych 
utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), wykazuj c  zale -
no  degradacji nawierzchni z rodzajem napraw.
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Tab. 6. Stopie  degradacji podk adów Gp na odcinkach testowych SWZI

Podobnie, jak w przypadku wska nika D
VK

, zastosowan  w SWZI formu
wska nika stopnia degradacji Gp, b d cego redni  wa on  ze zbioru od-
cinków jednorodnych (np. toru kolejowego), mo na zastosowa  równie  do 
opisu innych obiektów, np. ca ej linii kolejowej, punktu  eksploatacyjnego, 
a nawet obszaru administracyjnego, co jest pomocne przy wykonywaniu 
ró norakich analiz porównawczych i statystyk.

3) Udzia  stanu technicznego przejazdów kolejowych W
SS

. Wyniki dla 
wska nika W

SS
 wskazuj  na do  znaczne zró nicowanie stanu technicznego 

testowanych przejazdów kolejowych. Doskonale prezentuje si  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
si  przejazdy ocenione negatywnie, natomiast skrajnie z  ocen  stanu tech-
nicznego przejazdów kolejowych posiada nieczynna linia nr 244. Co wa ne,
otrzymane wyniki mo na z czystym sumieniem uzna  za zgodne z rzeczy-
wisto ci .
Wyniki dla wska nika W

SS
 zilustrowano na rys. 1.

Rys. 1. Udzia  stanu technicznego przejazdów kolejowych W
SS

 na odcinkach testowych SWZI

Analogicznie do poprzednio prezentowanych wska ników, równie  ten mo na
odnie  do ró nych zbiorów obiektów (linia kolejowa, punkt eksploatacyjny, ob-
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szar administracji), co pozwala na jego szerokie zastosowanie pomimo trywialnej 
wr cz konstrukcji.

Przeprowadzony test wska ników pozwoli  na sformu owanie wa nego wni o-
sku: jest konieczne odpowiednie doprecyzowanie kryteriów oceny stanu technicz-
nego tych obszarów infrastruktury, których obecna ocena odbywa si  opisowo, na 
zasadzie okre lenia stanu (np. dobry, dostateczny, z y). Wypracowanie takich kry-
teriów powinno wynika  z do wiadcze  bran owych, jak równie  obserwacji, które 
zostan  poczynione ju  na etapie dzia ania SWZI, wype nionego docelow  liczb
danych. Tym niemniej Instytut Kolejnictwa, wspó pracuj c ci le z PKP PLK S.A., 
ju  teraz zaproponowa  wst pny kszta t kryteriów oceny opisowej infrastruktury 
kolejowej, których przyk ady zaprezentowano w tab. 8 - 11. Nale y zauwa y , e
dla rozjazdów jest to tylko element bardziej kompleksowej oceny.

Tab. 7. Rozszerzone kryteria oceny stanu technicznego rozjazdów kolejowych

Ocena Opis kryterium degradacji rozjazdu

BD 4,0

STAN BARDZO DOBRY
1) Po o enie toru w planie i profi lu mie ci si  w granicach tolerancji dla danego typu,
2) Cz ci rozjazdowe:

a) stalowe – bez widocznych wad i zu y ,
b) podrozjazdnice – bez stwierdzonych zu y ,
c) nie zachodzi potrzeba wykonania adnych prac remontowych,

3) Pr dko  jazdy taboru bez ogranicze .

DB 3,0

STAN DOBRY
1) Po o enie toru w planie i profi lu mie ci si  w granicach tolerancji dla danego typu,
2) Cz ci rozjazdowe:

a) stalowe – widoczne drobne lady zu ycia, ale w granicach tolerancji, potrzeba 
wykonana drobnych prac regeneracyjnych (np. napawanie),

b) podrozjazdnice – uszkodzenia pojedynczych egzemplarzy, potrzeba wymiany do 
10% doboru,

3) Pr dko  jazdy taboru bez ogranicze .

DST 2,0

STAN DOSTATECZNY
1) Po o enie toru w planie i profi lu jest powodem m. in. nadmiernego zu ywania si

pojedynczych elementów rozjazdowych, potrzeba korekty po o enia rozjazdu,
2) Cz ci rozjazdowe:

a) stalowe – widoczne lady zu ycia powoduj ce konieczno  wymiany pojedynczych 
elementów,

b) podrozjazdnice – do wymiany do 30% doboru,
3) Pr dko  jazdy taboru z ograniczeniem do czasu naprawy.

Z Y 1,0

STAN Z Y
1) Po o enie toru w planie i profi lu jest powodem m. in. nadmiernego zu ywania si  cz ci

rozjazdowych, potrzeba naprawy po o enia na ca ej d ugo ci rozjazdu,
2) Cz ci rozjazdowe:

a) stalowe – zu ycie przekraczaj ce granice tolerancji, konieczno  wymiany ca o ci,
b) podrozjazdnice – wymiana doboru podrozjazdnic,

3) Eksploatacja rozjazdu w stopniu ograniczonym tylko po kierunku zasadniczym, przy 
minimalnej pr dko ci taboru do czasu wymiany.

BZ 0,0

STAN BARDZO Z Y
1) Po o enie toru w planie i profi lu jest powodem m. in. nadmiernego zu ywania si  cz ci

rozjazdowych, potrzeba naprawy po o enia na ca ej d ugo ci rozjazdu,
2) Cz ci rozjazdowe:

a) stalowe – zu ycie przekraczaj ce granice tolerancji, konieczno  wymiany ca o ci,
b) podrozjazdnice – wymiana doboru podrozjazdnic,

3) Jazda taboru zabroniona do czasu kompleksowej wymiany.
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Tab. 8. Rozszerzone kryteria oceny stanu technicznego z czek po cze  i przytwierdze

Ocena Opis stanu technicznego z czek po cze  i przytwierdze

DB 2,0
STAN DOBRY
Z czki nie wykazuj  wad i uszkodze  lub liczba uszkodzonych z czek nie przekracza 10%
ogólnej liczby z czek na danym odcinku jednorodnym.

DST 1,0
STAN DOSTATECZNY
Z czki wykazuj  nieliczne wady lub uszkodzenia, przy czym liczba uszkodzonych z czek
nie przekracza 30% ogólnej liczby z czek na danym odc. jednorodnym.

Z Y 0,0
STAN Z Y
Z czki wykazuj  liczne wady lub uszkodzenia, wyst puj ce w ilo ci przekraczaj cej 30%
ogólnej liczby z czek na danym odcinku jednorodnym.

Tab. 9. Rozszerzone kryteria oceny stanu technicznego skrzy owa /przej  dla pieszych

Ocena Opis stanu technicznego skrzy owania/przej cia

DB 2,0
STAN DOBRY
Nawierzchnia drogowa nie wymaga robót naprawczych poza 
bie c  konserwacj .

DST 1,0

STAN DOSTATECZNY
Nawierzchnia drogowa wymaga – poza robotami naprawczymi 
wynikaj cymi z bie cej konserwacji – wymiany pojedynczych 
elementów.

Z Y 0,0

STAN Z Y
Nawierzchnia drogowa wymaga wymiany elementów na 
powierzchni ponad 30% ca ej powierzchni skrzy owania lub 
przej cia dla pieszych w poziomie szyn.

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

Ocena Opis stanu technicznego budynku, budowli lub innego obiektu kolejowego

DB 3,0
STAN DOBRY
Obiekt nie wykazuje wad i uszkodze  i jest zdatny do eksploatacji w pe nym zakresie.

DST 2,0
STAN DOSTATECZNY
Obiekt wykazuje nieliczne wady lub uszkodzenia, ale pozostaje zdatny do eksploatacji 
w pe nym zakresie.

Z Y 1,0
STAN Z Y
Obiekt wykazuje liczne wady lub uszkodzenia, co powoduje konieczno  wprowadzenia 
ogranicze  w eksploatacji tego obiektu.

BZ 0,0
STAN BARDZO Z Y
Obiekt wykazuje liczne wady lub uszkodzenia, co powoduje konieczno  wy czenia obiektu 
z eksploatacji.

ZB -

STAN ZB DNY
Obiekt nieeksploatowany (z innych przyczyn ni  techniczne), przeznaczony do likwidacji 
i niepodlegaj cy bie cej ocenie stanu technicznego. Obiekty w tym stanie nie s  brane pod 
uwag  przy ustalaniu redniego stanu technicznego.

Korzy ci, które mo e przynie  SWZI

1) Poprawa jako ci zarz dzania infrastruktur . Baza danych, prawid owo
wype niona aktualnymi informacjami na temat stanu technicznego infra-
struktury oraz wyposa ona w zestaw wska ników, pozwalaj cy wielokryte-
rialnie analizowa  stan infrastruktury, umo liwi zracjonalizowanie decyzji 
inwestycyjnych oraz konsolidacj  – a tym samym redukcj  – kosztów utrzy-
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mania infrastruktury kolejowej. Newralgicznym elementem tego procesu 
b dzie optymalizacja zarz dzania przegl dami i naprawami.

2) Poprawa obiektywno ci oceny stanu urz dze . Wykorzystanie nowych 
wska ników przyczyni si  do bardziej obiektywnego zdefiniowania stanu 
technicznego elementów infrastruktury. Aktualnie ocen  kondycji technicz-
nej infrastruktury w PKP PLK S.A. prowadzi si  g ównie na podstawie 
przepisów prawnych i instrukcji obowi zuj cych w spó ce. Ocena ta jest 
cz sto subiektywna i zale na od osób prowadz cych t  ocen . Opracowane 
w ramach etapu II pracy za o enia dla wska ników stanu infrastruktury 
pozwol  na racjonaln  kwalifikacj  urz dze  do remontów i modernizacji. 
Co wi cej, powstaj cy system umo liwi weryfikacj  potrzeb remontowych, 
a tak e weryfikacj  planu kosztów remontowych poszczególnych jednostek 
spó ki PKP PLK S.A., a tym samym mo e przyczyni  si  do optymalizacji 
kosztów ponoszonych na utrzymanie.

3) Wzrost jako ci prognozowania zmian stanu infrastruktury w czasie.
D u sza eksploatacja SWZI, pod warunkiem bie cej oraz rzetelnej aktu-
alizacji danych, umo liwi identyfikacj  tendencji zmian stanu technicznego 
infrastruktury, a tym samym umo liwi przewidywanie okre lonych trendów 
zmian w przysz o ci i pozwoli podj  b d  to odpowiednie dzia ania pre-
wencyjne, b d  te  racjonalnie zaplanowa  harmonogram robót kolejowych 
w bardziej rozleg ym horyzoncie czasowym. Rzetelna aktualizacja danych 
pozwoli tak e na obiektywne wypracowanie i ewentualn  zmian  czasookre-
sów przewidywanej eksploatacji poszczególnych sk adników infrastruktury, 
a by  mo e umo liwi te  – w niektórych przypadkach – przej cie na okresy 
ustalane dynamicznie. Wypracowanie lub korekta czasookresów przewidy-
wanej eksploatacji poszczególnych sk adników infrastruktury pozwoli na 
miarodajne ich zastosowanie – wyd u enie, gdy rzeczywisty stan technicz-
ny umo liwia bezpieczne u ytkowanie obiektów pomimo zaawansowane-
go okresu eksploatacji lub skracanie, gdy nasilaj  si  symptomy mo liwej
awarii, lecz z jakich  wzgl dów korzystne jest nie wy czanie urz dzenia
z u ytkowania. Mo na w ten sposób wyd u y  czasookresy amortyzacji.

4) Przyspieszenie obiegu informacji. Bardzo wa nym mankamentem obec-
nego sposobu gromadzenia danych w spó ce PKP PLK S.A. jest wyra nie
zbyt d ugi bieg informacji – zarówno w obr bie samej spó ki, jak i na styku 
z podmiotami wspó pracuj cymi. Pos ugiwanie si  danymi gromadzonymi 
w formie papierowej, b d  w prostych arkuszach kalkulacyjnych Excel, cz -
sto spowalnia prac , prowadz c przy okazji do powstawania b dów i roz-
bie no ci (kilka wersji tego samego pliku). Wprowadzenie systemu korzy-
staj cego z jednolitej centralnej bazy danych, umo liwi dost p do zgroma-
dzonych tam informacji praktycznie „od r ki”. Przyk ady wykorzystania:
• Realizacja inwestycji. Proces inwestycyjny, pocz wszy od opracowywa-

nia koncepcji oraz studiów, na projektowaniu i wykonawstwie ko cz c,
wymaga sta ego oraz mo liwie szybkiego dost pu do danych na temat 
infrastruktury kolejowej. Obecnie uczestnicy takiego procesu cz stokro
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musz  przeznaczy  du o czasu na skompletowanie potrzebnych danych 
(np. paszportyzacji, kart obiektów, metryk przejazdowych, planów i pro-
fili linii itd.). Wdro enie SWZI mo e dopomóc w bardzo atwym roz-
wi zaniu tego problemu. Stworzenie w systemie profilowanych kont dla 
Wykonawców, z ustalonym odpowiednim poziomem dost pu do danych 
(ograniczonym do niezb dnych przy realizacji zamówienia okre lonego
typu), zagwarantuje im mo liwo  przyst pienia do pracy praktycznie 
od chwili podpisania umowy. Czas, który uda si  w ten sposób zyska  – 
powinien prze o y  si  na jako  merytoryczn  pracy. Nie b dzie te  ju
t umacze  wykonawców, e nieterminowa realizacja przedmiotu zamó-
wienia wynika z niedostarczenia przez PKP PLK S.A. dokumentacji.

• Sprawozdawczo . W chwili obecnej opracowanie sprawozda  rocz-
nych na temat stanu infrastruktury kolejowej wymaga kolejnego prze-
kazywania sobie danych z poziomu Sekcji na poziom Zak adu; nast pnie
do odpowiednich biur Centrali. Kosztuje to wiele czasu, wymaga kilku-
krotnej weryfikacji, a i tak po drodze nieuniknione jest powstanie nie ci-
s o ci. Wprowadzenie SWZI sprawi, e dane wprowadzone na poziomie 
Sekcji zostan  automatycznie zagregowane oraz przekazane na wy sze
poziomy. Rola pracowników Zak adów oraz Biur mo e ograniczy  si
wówczas tylko do zweryfikowania otrzymanych danych (dzisiaj do  cz -
sto zmuszeni s  oni do czenia kilkunastu tabel excelowskich, ka dej
w innym formacie). Wed ug za o e  SWZI automatyzacji ulegnie te
proces tworzenia raportów, których r czna edycja jest uci liwa, a przy 
tym czasoch onna. Zaoszcz dzony czas mo na wykorzysta  na inne, ko-
rzystniejsze dla spó ki PKP PLK S.A., zadania i cele.

• Sprzeda  dost pu do infrastruktury. Zasoby danych zgromadzone 
w SWZI mo na z powodzeniem wykorzysta  tak e do stworzenia pa-
nelu dost powego dla przewo ników. Wszelkie informacje dotycz ce
klasyfikacji linii oraz torów kolejowych, parametrów techniczno – eks-
ploatacyjnych linii, ogranicze  pr dko ci oraz nacisków, uk adu geome-
trycznego i profilu pod u nego linii, wyposa enia punktów eksploatacyj-
nych b d  umo liwia y im tak precyzyjne sformu owanie zamówienia, 
jak i przemy lan  gospodark  taborow .

• Spotkania, konferencje, konsultacje. SWZI, gwarantuj c dost p do 
danych w trybie on-line, b dzie móg  by  wykorzystywany do szybkiej 
prezentacji okre lonych informacji na temat infrastruktury kolejowej 
w dowolnym miejscu i czasie. Nie b dzie konieczno ci przygotowywania 
wydruków, zapisywania plików na no nikach danych i innych rozma-
itych niedogodno ci. To równie  jest czas zaoszcz dzony – czyli poten-
cjalny zysk – a do tego wietne wra enie marketingowe, prezentuj ce
PKP PLK S.A. jako firm  nowoczesn .

5) Inwentaryzacja infrastruktury. Odczuwalnym efektem wprowadzenia 
SWZI b dzie ponowne szczegó owe zinwentaryzowanie infrastruktury PKP 
PLK S.A.
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6) Wzrost jako ci posiadanych informacji. Wprowadzenie SWZI b dzie
oznacza o nie tylko wzrost szybko ci obrotu informacjami, ale równie  – 
a mo e przede wszystkim – popraw  jako ci danych. System w wi kszo ci
przypadków b dzie determinowa  (wymusza ) odpowiedni format danych 
wprowadzanych do bazy, b dzie te  posiada  mechanizmy ograniczaj ce ry-
zyko wprowadzenia przez u ytkowników b dnych lub sprzecznych infor-
macji.

7) Zmniejszenie ilo ci dokumentacji w formie papierowej. Wdro enie
SWZI powinno prze o y  si  na ograniczenie do niezb dnego minimum 
prowadzenia dokumentacji w formie papierowej. Obecnie zajmuje ona 
w pomieszczeniach PKP PLK S.A. bardzo du o miejsca, nierzadko przy-
czyniaj c si  do powstawania chaosu w pracy. Pal c  spraw  jest równie
kwestia archiwizacji danych. Szybkie odnalezienie potrzebnej informacji 
archiwalnej w ryzach dokumentów nie jest mo liwe. Archiwizacja danych 
w postaci cyfrowej nie posiada tych mankamentów.

Wnioski z realizacji opracowania

1) Testowanie proponowanych wska ników potwierdzi o ich przydatno
w procesie oceny stanu technicznego poszczególnych urz dze  oraz elemen-
tów infrastruktury kolejowej. Szczególnie przydatne wydaj  si  wska niki
syntetyczne, umo liwiaj ce agregacj  stanów zestawów urz dze  i elemen-
tów na ró nych zbiorach tzw. odcinków jednorodnych, np. stopie  degra-
dacji nawierzchni (szyn, podk adów, podsypki), czy te  opracowany „w jego 
duchu” stopie  degradacji podtorza.

2) Warunkiem uzyskiwania prawid owych warto ci wska ników jest komplet-
no  oraz odpowiednia szczegó owo  zgromadzonych danych. Test wyka-
za , e obecnie takie dane nie zawsze s  w pe ni dost pne (w kilku przypad-
kach trzeba nale a o ograniczy  testy do jednego lub dwóch poligonów).

3) Kluczowym elementem wdro enia SWZI w PKP PLK S.A. powinno by
gruntowne szkolenie jego u ytkowników zarówno w zakresie obs ugi opro-
gramowania, jak i specyfiki merytorycznej. Od sposobu podej cia u ytkow-
ników, ich sumienno ci i odpowiedzialno ci, zale y prawid owe dzia anie
systemu, bazuj ce tylko i wy cznie na jako ci wprowadzonych do niego 
danych.

4) Wszystkie trzy etapy opracowania „Za o enia Systemu Wspomagania 
Zarz dzania Infrastruktur  PKP PLK S.A.” wykaza y korzy ci p yn ce
z wdro enia systemu. Owe korzy ci nale y rozpatrywa  zarówno na polu 
merytorycznym (wzrost jako ci posiadanych informacji), jak i organizacyj-
nym (wzrost szybko ci obrotu i dost pno ci informacji). Nie mo na mie
w tpliwo ci, e wdro enie podobnego systemu jest ju  w a ciwie nie mo li-
wo ci , a obowi zkiem w firmie zarz dzaj cej tak olbrzymi  infrastruktur ,
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jak narodowa sie  kolejowa. Przyk ady wielu korzy ci p yn cych ze stoso-
wania podobnych systemów u innych europejskich zarz dców infrastruktu-
ry, regularnie pojawiaj ce si  m. in. na konferencjach naukowych, wiadcz
o tym, e systemy wspomagania decyzji to po prostu znak dzisiejszych cza-
sów.

5) Dalsze prace nad SWZI powinny by  prowadzone z udzia em specjalistów 
z PKP PLK S.A. oraz Instytutu Kolejnictwa. Wspó praca tych e specjali-
stów jest niezb dna zarówno na etapie opracowywania aplikacji, jak i etapie 
jej pó niejszego wdra ania. Szczególnie istotne jest zaanga owanie w ten 
proces specjalistów z Zak adów Linii Kolejowych oraz Sekcji Eksploatacji, 
którzy maj  na co dzie  styk z najwi ksz  liczb  szczegó owych danych, 
a poza tym to oni b d  je wprowadza  do przysz ego SWZI. Niektóre kwe-
stie, poruszone w ramach opracowania, pozostaj  otwarte. Proponowany 
przez Instytut Kolejnictwa kszta t systemu jest pewnym stadium wyj cio-
wym, które mo na nadal rozwija  i kszta towa  wedle zapotrzebowania Za-
mawiaj cego.

Tekst artyku u oparto na opracowaniu pt. Za o enia Systemu Wspomagania Zarz dza-
nia Infrastruktur  PKP PLK S.A., realizowanego przez Instytut Kolejnictwa dla PKP 
PLK S.A.
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Streszczenie. Niniejszy artyku  stanowi propozycj  wykorzystania potencja u przewozo-

wego s abo i cz ciowo wykorzystywanej linii kolejowej nr 285, cz cej stacje Wroc aw G ówny

i widnica Przedmie cie. Jako uzupe nienie tego po czenia na obszarze miasta widnicy nale y

wskaza  krótk  lini  nr 771 widnica Przedmie cie – widnica Miasto. Przedstawiono propono-

wany model wspó pracy tramwaju i kolei, analiz  potencja u przewozowego oraz kompatybilno ci

technicznej.

S owa kluczowe: tramwaj dwusystemowy, linia kolejowa nr 285, Wroc aw, widnica

Wst p

Wraz z rozwojem masowej motoryzacji, spowodowanej przemianami ustrojo-
wymi w Polsce pod koniec XX wieku, nast pi o znaczne ograniczenie zarówno 
zapotrzebowania, jak i oferty przewozów kolejowych, szczególnie widoczne w po-

czeniach lokalnych i regionalnych. Pogarszaj cy si  stan linii, spowodowany nie-
mal ca kowitym wstrzymaniem inwestycji na oko o 15 lat, spowodowa  znaczne 
ograniczenie pr dko ci handlowych, stanowi cych jeden podstawowych atutów 
atrakcyjno ci po cze  kolejowych. W odpowiedzi na gwa townie spadaj c  liczb
pasa erów, w imi  rentowno ci po cze  liczba kursów zosta a znacz co ograniczo-
na, wielokrotnie dochodzi o te  do ca kowitego zawieszenia ruchu pasa erskiego.

Niedawno przeprowadzone przygotowania do inwentaryzacji Wroc awskiego 
W z a Kolejowego, wykonane cz ciowo równie  przez Politechnik  Wroc awsk ,
pozwoli y na szczegó owe zapoznanie si  z aktualnym stanem mi dzy innymi li-
nii kolejowych nr 285 i 771, cz cych stacje Wroc aw G ówny i widnica Miasto. 
Wskazane po czenie jest typowym przyk adem linii „obumar ej”, gdzie intensywny 
ruch nie odbywa si  z powodu z ego stanu infrastruktury, a gruntowny remont infra-
struktury nie jest przeprowadzany ze wzgl du na permanentny brak rodków oraz 
spodziewan  nisk  stop  zwrotu inwestycji. Obecnie jedynym korzystaj cym z tej li-
nii jest kopalnia surowców skalnych, która kilka razy w tygodniu przewozi cz  wy-
dobytych przez siebie kruszyw ze stacji Sobótka Zachodnia w kierunku Wroc awia.
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Analiza podobnych przypadków „straconych” dla pasa erskiego ruchu kolejo-
wego po cze  w krajach Europy Zachodniej prowadzi do wniosku, e brak per-
spektyw dla intensywnego ruchu klasycznej kolei niekoniecznie musi owocowa
zamkni ciem danej linii. Jednym z podstawowych sposobów na przywrócenie na 
danej trasie op acalnego dla pasa erów i przewo ników form transportu szynowe-
go jest udost pnienie szlaku pojazdom typu tramwajowego [1,2].

Analiza proponowanego modelu

Mo liwe s  rozmaite formy wspó istnienia pasa erskiego ruchu tramwajowego 
i towarowego ruchu kolejowego na tym samym torze. Jako podstawowe modele 
wspó pracy mo na wymieni :

- przej cie linii kolejowej na wy czno  ruchu tramwajowego, zawieszenie 
ruchu towarowego, dopasowanie infrastruktury do potrzeb tramwaju,

- prowadzenie ruchu tramwajowego i kolejowego rozdzielonego w czasie (naj-
cz ciej przewozy pasa erskie w ci gu dnia, przewozy towarowe w nocy),

- równoczesne prowadzenie ruchu tramwajowego i kolejowego, co wymaga 
zastosowania specyficznego taboru tramwajowego o wielu cechach wspól-
nych z kolejowym.

Ka dy z wymienionych modeli poci ga za sob  ró nice w kszta towaniu infra-
struktury, w szczególno ci przytorowej. Ró nice techniczne mog  te  wyst powa
w miejscach po czenia torowisk tramwaju klasycznego z nowo przy czanymi
odcinkami. Wst pna analiza mo liwej struktury przysz ego ruchu szynowego na 
tej linii prowadzi do wniosku, e najbardziej uzasadnionym ekonomicznie rozwi -
zaniem jest rozdzielenie pasa erskiego ruchu tramwajowego i towarowego ruchu 
kolejowego w czasie. Poni ej opisano wytyczne techniczne dla zaadaptowania linii 
kolejowej nr 285 wed ug za o e  zgodnie z tym modelem.

Jedn  z najistotniejszych decyzji do podj cia podczas konwersji linii kolejowej 
na dostosowan  do ruchu tramwajowego jest prawid owa identyfikacja mo liwych
miejsc po czenia z istniej c  sieci  tramwajow . Przypadek linii 285 pozwala na 
wybór jednej z kilku opcji, poniewa  linia przebiega równole nikowo przez po-
udniowe dzielnice Wroc awia, zbli aj c si  do trzech zako cze  tras tramwajo-

wych. Patrz c od zachodu, s  to: p tla Klecina (planowana d ugo  po czenia
torowego – oko o 1100 m), p tla Park Po udniowy (oko o 990 m) oraz tymcza-
sowe zako czenie torów w ul. Bardzkiej (oko o 490 m). Bior c pod uwag  istot-
ne uwarunkowania lokalne, wiele argumentów przemawia na korzy  ostatniego 
rozwi zania. S  to m.in.: mo liwo  powi zania nowej trasy z lini  Tramwaju Plus, 
pozostawiona rezerwa terenu na przed u enie torów tramwajowych w kierunku 
po udniowym (wtedy d ugo  po cze  torowych by aby znikoma ze wzgl du na 
skrzy owanie linii 285 z now  lini  tramwajow ) oraz obs uga komunikacyjna 
po udniowych dzielnic le cych poza obr bem kolejowej obwodnicy towarowej, 
obecnie pozbawionych dost pu do transportu szynowego.
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Rys.3. Po czenie linii 285 z torowiskiem w ul. Bardzkiej

Rys.1. Po czenie linii 285 z p tl  Klecina       Rys.2. Po czenie linii 285 z p tl

Park Po udniowy
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Proponowane przystanki na obszarze Wroc awia, licz c od ul. Bardzkiej, to: 
Terenowa (na razie pozostawienie rezerwy terenowej, przystanek do zbudowania 
w drugim etapie), Grota – Roweckiego, Orawska (II etap), O taszy ska, Par-
tynice, Kobierzycka. Proponowane przystanki poza obszarem Wroc awia obej-
muj : Bielany Dwa wiaty, Bielany Kolejowa, Bielany Wiosenna, Domas aw, 
Kobierzyce, Wierzbice Wroc awskie, Pustków urawski, Olbrachtowice, Rogów 
Sobócki Dworcowa, Rogów Sobócki Boczna, Sobótka, Sobótka Zmorskiego, 
Strzelce, Szczepanów i Marcinowice, jak na rys. 4. Rozmieszczenie przystanków 
w rejonie widnicy pokazane jest na rys. 5. Zak ada ono obs ug  nast puj cych 
miejsc: Pszenno Dzia kowa, Pszenno Kwiatowa, widnica Kopernika, widnica 
Westerplatte (z po o eniem przystanku mi dzy ul. Westerplatte i Bystrzyck
zamiast do stacji widnica Przedmie cie), widnica l ska, widnica Rycerska 
i widnica Miasto.

Rys. 4. Rozmieszczenie proponowanych przystanków na linii 285

Racjonalne i oszcz dne rozmieszczenie 22 przystanków na d ugo ci oko o
50 km oznacza, e ze wzgl du na bardzo regularne i do  g ste wyst powanie
osad ludzkich punkty obs ugi podró nych usytuowane s rednio co 2,3 km. Taka 
g sto  sieci osadniczej, w po czeniu z mo liwo ci  przej cia linii na wy czno
w ruchu pasa erskim, brakiem istniej cego korytarza transportu zbiorowego i bra-
kiem perspektywy na inne dobre po czenie kolejowe widnicy z Wroc awiem,
mo liwo  obs ugi popularnego celu wycieczek, jakim jest Sobótka, sk adaj  si
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na niezaprzeczalne walory tego po czenia w a nie w formule tramwaju dwusys-
temowego.

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

Po stronie kosztów, zak adaj c dla równego rachunku, e lini  285 nale y wy-
remontowa  na d ugo ci 60 km oraz e 30% szyn, podk adów i podsypki nadaje 
si  do ponownego u ycia, otrzymuje si  nast puj ce warto ci:

- 10 mln z  roboty rozbiórkowe torowe,
- 3 mln roboty rozbiórkowe rozjazdów, peronów, pozosta ej koliduj cej infra-

struktury,
- 15 mln budowa toru z materia ów starou ytecznych,
- 55 mln budowa toru z materia ów nowych,
- 6 mln budowa rozjazdów,
- 2,5 mln budowa peronów jednostronnych,
- 45 mln elektryfikacja.
Razem z powy szego wyliczenia otrzymuje si  sum  nieca ych 140 mln z . Do 

tego nale y doliczy  koszt remontu obiektów in ynierskich, budowy podstacji 
trakcyjnych wraz z zasilaniem i – w ró nym zakresie - remont 3 przejazdów na 
drogach krajowych i ok. 20 na wojewódzkich i powiatowych. Na korzy  tram-
waju dwusystemowego nale y zaliczy  mniejsze naciski osiowe (ni sza wymagana 
no no  remontowanych obiektów), krótsze perony, mniejsze wymagania w za-
kresie zabezpieczenia przejazdów oraz prostsz  sie  trakcyjn . Bior c pod uwag
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pojawiaj ce si  ostatnio informacje, gdzie koszt modernizacji tego szlaku szacowa-
ny jest na 240 do 480 mln, nale y przyj , e dla potrzeb tramwaju nak ady na 
remont oscylowa yby w pobli u dolnej granicy tych szacunków.

Poni ej zestawiono orientacyjne rozmieszczenie odleg o ci pomi dzy planowa-
nymi przystankami oraz sugerowane czasy przejazdu. Przyj to nast puj ce dane 
wej ciowe:

- pr dko  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 zak ada postoje trwa-

j ce 20 sekund na ka dym przystanku. Za o enie takie jest uprawnione z tego 
wzgl du, e w rzeczywisto ci tramwaj móg by pomija  poszczególne przystanki 
(przy za o eniu, e wszystkie maj  status „na danie”), a na niektórych zatrzymy-
wa  si  nieco d u ej. Drugi wariant zak ada przejazd pospieszny pomi dzy przy-
stankami widnica Miasto i Wroc aw Terenowa z zatrzymaniami po rednimi jedy-
nie w Sobótce i na Bielanach. Poza odcinkami hamowania i rozp dzania w pobli u
przystanków, za o ono wyst powanie jedynie kilku ogranicze  pr dko ci, wynika-
j cych z geometrii trasy. Przy odpowiednich nak adach podczas modernizacji linii 
mo na te ograniczenia znie  poprzez popraw  geometrii szlaku, polegaj c  na 
zwi kszeniu promieni uków poziomych. Miejsca te zestawiono w tabeli 1. Kilo-
metra  nowo rozmieszczanych przystanków i uków o ma ych promieniach zosta
naniesiony jedynie orientacyjnie.

Tab. 1. Miejsca ograniczenia pr dko ci wynikaj ce z geometrii toru

Lp. Opis lokalizacji Promie  [m] Pr dko  [km/h]

1 Przed przystankiem Wroc aw Kobierzycka 325 60

2 Za przystankiem Kobierzyce 370 60

3 Za przystankiem Olbrachtowice 350 60

4 uki odwrotne przed i za przystankiem Sobótka 260 50

5 800 m przed przystankiem Strzelce 320 60

6 uki odwrotne w Pszennie 290 55

Tab. 2. Rozmieszenie projektowanych przystanków i czasy przejazdu pomi dzy nimi

Lp. Nazwa przystanku Odleg o  od poprzedniego [km] Czas [s]

1 Terenowa x x

2 Grota - Roweckiego 0,86 66,74

3 Orawska 0,63 52,95

4 O taszy ska 1,02 66,10

5 Partynice 0,97 63,85

6 Kobierzycka 0,78 61,95

7 Bielany Dwa wiaty 1,79 100,76

8 Bielany Kolejowa 0,57 49,35

9 Bielany Wiosenna 0,79 62,55

10 Domas aw 2,71 142,16

11 Kobierzyce 4,47 221,37
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12 Wierzbice 2,37 129,47

13 Pustków 2,41 128,66

14 Olbrachtowice 2,50 132,71

15 Rogów Dworcowa 5,66 276,03

16 Rogów Boczna 1,36 81,41

17 Sobótka 2,40 128,21

18 Sobótka Zmorskiego 2,94 163,64

19 Strzelce 3,20 174,54

20 Szczepanów 2,97 153,86

21 Marcinowice 3,62 183,12

22 Pszenno Dzia kowa 3,82 203,68

23 Pszenno Kwiatowa 1,49 111,40

24 widnica Kopernika 1,66 94,91

25 widnica Westerplatte 1,28 91,94

26 widnica l ska 1,03 76,94

27 widnica Rycerska 0,46 42,75

28 widnica Miasto 0,76 60,75
SUMA 54,52 3122

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2, ca kowity czas jazdy na od-
cinkach mi dzyprzystankowych mo e w optymalnych warunkach wynosi  3122 
sekundy, czyli 52 minuty. Dodaj c do tego czas obs ugi pasa erów na przystankach 
wynosz cy 26 x 0,33 min, otrzymujemy ca kowity czas przejazdu równy nieca e
61 minut. Nale y pami ta , e jest to warto  bez adnych koniecznych rezerw 
czasowych.

Dla przejazdu ekspresowego, obejmuj cego tylko przystanki Wroc aw Tere-
nowa, Bielany Dwa wiaty, Sobótk  i widnic  Miasto, uda o si  uzyska  jeszcze 
bardziej korzystne czasy przejazdu, które zestawiono w tabeli 3.

Tab. 3. Rozmieszenie projektowanych przystanków i czasy przejazdu pomi dzy nimi

Lp. Nazwa przystanku D ugo  odcinka [km] Czas [s]

1 Terenowa – Bielany Dwa wiaty 6,05 298

2 Bielany Dwa wiaty – Sobótka 25,23 1175

3 Sobótka – widnica Miasto 23,24 1167
SUMA 54,52 2640

Do uzyskanego czasu wynosz cego 2640 sekundy, czyli 44 minuty nale y do-
da  jeszcze dwa postoje trwaj ce minut  (razem 46 minut) oraz rezerwy czasowe. 
Otrzymane wyniki dowodz , e w przejazdach tramwajowych cz cych widnic
i Wroc aw mo liwe jest uzyskanie korzystnych czasów jazdy, wynosz cych nieca e
70 minut dla kursów zwyk ych i oko o 50 minut dla przyspieszonych. Oznacza 
to osi ganie bardzo wysokich pr dko ci handlowych, wynosz cych 46 km/h dla 
przejazdów zwyk ych i 65 km/h dla ekspresowych. Popularny cel wycieczek w dni 
wolne, jakim jest Sobótka, mo e zosta  osi gni ty z po udniowych dzielnic Wro-
c awia w czasie nieprzekraczaj cym 30 minut. Wyniki te mo liwe s  do osi gni cia
przy zastosowaniu zwyk ego taboru tramwajowego – dane do oblicze  wzi to dla 
modelu Bombardier Flexity Classic dla Kassel o V

max
 = 80 km/h. Uruchomienie 
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przewozów taborem osi gaj cym wy sze pr dko ci, takim jak Stadler Tango dla 
Rhônexpress, którego pr dko  maksymalna wynosi 100 km/h, przyczyni oby si
do dalszego skrócenia czasów przejazdu. Nale y zwróci  uwag , e osi gni cie ta-
kich wyników szynobusami by oby trudne, o ile w ogóle mo liwe – kluczowym 
parametrem jest tu wysokie przyspieszenie oferowane przez tramwaje. Osobnymi 
kwestiami pozostaje w a ciwe rozmieszczenie mijanek dla zapewnienia w a ciwej
cz stotliwo ci po cze  oraz zakres modernizacji linii 285, co ma podstawowe zna-
czenie dla rozwijanych pr dko ci oraz bezpiecze stwa i komfortu przejazdów.

Techniczne aspekty wspó dzielenia linii

Analizuj c poszczególne parametry budowli i taboru kolejowego i tramwajo-
wego, nale y doj  do wniosku, e s  one w wielu miejscach wymiarowo niekom-
patybilne. Dlatego przy za o eniu, e ruch towarowy b dzie rozdzielony od pasa-
erskiego w czasie i b dzie odbywa  si  na dotychczasowym odcinku, tj. od stacji 

Sobótka Zachodnia do Wroc awia, nale y przyj  dwa standardy techniczne dla 
urz dze  i przystanków na dwóch wyodr bnionych w ten sposób odcinkach trasy.

Punktem wyj cia dla dalszych rozwa a  powinno by  za o enie technicznej 
kompatybilno ci nowego tramwaju z dotychczasow  infrastruktur  na terenie 
Wroc awia. Ustala to szeroko  pud a pojazdu na 2,40 m na wysoko ci kraw dzi
peronowej oraz profil obr czy ko a. W zwi zku z powy szym, odcinek widnica – 
Sobótka Zachodnia nale y wyposa y  w infrastruktur  torow  i perony analogicz-
ne do wroc awskich tramwajowych. Maj c na uwadze perspektyw  u ytkowania
wozów niskopod ogowych, nale y zadba  o odpowiednie przybli enie kraw dzi
peronowej do osi toru oraz wyniesienie ponad g ówk  szyny, co u atwi wymian
pasa erów oraz umo liwi samodzielne podró owanie osobom niepe nosprawnym.
Odpowiedni wymiar szczeliny pionowej i poziomej pomi dzy peronem i wej ciem
do pojazdu pokazano na rys. 6.

Rys.6. Wielko  zalecanej (bia y obszar) i dopuszczalnej (szare pola) szczeliny pomi dzy kraw dzi

taboru (linia T-T) oraz peronu (linia P-P), wymiary w cm
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Parametrem nadrz dnym, wspólnym dla wszystkich peronów kolejowych 
i tramwajowych pozostaj  ich wymiary w planie. Minimalna d ugo  wynosi 36 m 
dla wozów o d ugo ci 35 m, odpowiednio 75 m dla przystanków podwójnych. 
Minimalna szeroko  to 3,50 m, z uwzgl dnieniem szeroko ci pasa bezpiecze -
stwa. Tramwaje dwusystemowe mog  by  przyjmowane przy wszystkich peronach 
o wymiarach wi kszych, ni  wymienione. Perony mog  równie czy  mo liwo
dogodnego przyjmowania pojazdów tramwajowych i kolejowych, dzi ki zastoso-
waniu ró nych ich szeroko ci i wysoko ci w jednej kraw dzi oraz po czeniu ni szej
i wy szej cz ci odpowiedni  ramp . Innym parametrem, maj cym bezpo redni
wp yw na bezpiecze stwo pasa erów w obr bie peronów, jest powszechna w star-
szych, a rzadka w nowych tramwajach niedogodno , polegaj ca na sytuowaniu 
pierwszych i ostatnich drzwi na skosach pud a. Powoduje to powstawanie nie-
bezpiecznej szczeliny, którego to zagro enia mo na atwo unikn  dzi ki doboro-
wi odpowiedniego modelu tramwaju, niekoniecznie kosztem mniejszej liczby czy 

cznej szeroko ci drzwi.
Sposobem na niezak ócone prowadzenie ruchu kolejowego w trakcji spalinowej 

przy jednoczesnej obs udze wozów tramwajowych o szeroko ci pud a 2,40 m lub 
wi kszej jest zastosowanie splotów torowych w rejonie przystanków. Rozwi zanie
to jest jednakowo atwe i skuteczne na liniach dwutorowych (sploty czteroszyno-
we), jak i na liniach jednotorowych (sploty sze cioszynowe lub dwa czteroszyno-
we). Odsuni cie kraw dzi peronu (o wysoko ci jak na sieci tramwajowej, z pe nym
dostosowaniem do wysoko ci wej cia w poje dzie) od osi toru kolejowego pozwala 
na kursowanie tramwajów ze standardow  szeroko ci  obr czy, poniewa  w takim 
uk adzie torowym nie wyst puj  krzy ownice. Nale y pami ta , e zastosowanie 
tego rodzaju konstrukcji nie zast puje mijanki, co jest szczególnie istotne przy 
konstruowaniu rozk adu jazdy dla linii jednotorowej. Konstruowanie mijanek do-
stosowanych do ró nych szeroko ci obr czy w pojazdach wymaga jednak stosowa-
nia rozjazdów o ruchomych dziobach krzy ownicy.

Naciski osiowe wywierane przez pojazdy typu tramwajowego s  o oko o po o-
w  ni sze, ni  w przypadku pojazdów kolejowych. Nie ma wi c potrzeby wzmac-
niania konstrukcji podtorza ani nawierzchni na odcinku wspólnym, natomiast na 
trasie wy cznie tramwajowej mo na zastosowa  mniej restrykcyjne kryteria pro-
jektowe i wykonawcze podczas remontu, co niew tpliwie przyczyni si  do obni e-
nia kosztów ca ego procesu inwestycyjnego. 

Nieco wi cej uwagi, ze wzgl du na brak istniej cych w kraju przyk adów, b -
dzie wymaga o dopasowanie systemu sterowania ruchem do obs ugi nietypowych 
pojazdów. Nale y za o y , e tramwaje zostan  wyposa one na pudle i wewn trz
kabiny motorniczego w zestaw urz dze  d wi kowych i wietlnych mog cych
podawa  wymagane przepisami kolejowymi sygna y. W ramach testów systemu 
b dzie równie  nale a o skontrolowa  kompatybilno  elektromagnetyczn  pojaz-
dów i urz dze  torowych [4].

Wytrzyma o  pod u na tramwaju dwusystemowego dostosowanego do ruchu 
po linii 285 nie musi odbiega  od typowych warto ci stosowanych dzi  w kon-
strukcji wozów tramwajowych. Brak konieczno ci zwi kszenia wytrzyma o ci po-
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d u nej bierze si  z planowanego rozdzielenia w czasie ruchu tramwajowego i ko-
lejowego. Dzi ki takiemu rozwi zaniu mo na utrzyma  mniejsze naciski osiowe, 
ni  ma to miejsce w przypadku pojazdów dostosowanych do jednoczesnego ruchu 
z taborem kolejowym, jak w Karlsruhe [5, 6]. 

Ze wzgl du na istnienie odcinka wspólnego dla ruchu tramwajowego i kole-
jowego konieczne jest przeanalizowanie profilu obr czy ko a przewidzianego do 
zastosowania w tramwajach. Obecnie wydaje si , e rozwi zaniem mniej kosz-
townym b dzie przebudowanie wybranych rozjazdów na konstrukcje wyposa one
w ruchome krzy ownice, ni  zastosowanie innego ni  obowi zuj cy na sieci miej-
skiej profilu ko a. Zaploty torów proponowane do zastosowania w rejonie przy-
stanków nie musz  by  wyposa ane w krzy ownice, poniewa  sk adaj  si  tylko 
z kompletów odpowiadaj cych sobie iglic, dlatego to rozwi zanie godz ce ró ne
gabaryty skrajni i profile kó  pe ni podwójn  rol  [7].

Zasilanie pojazdów dwusystemowych mo e przyj  w przypadku analizowanej 
trasy dwa standardy. Pierwszy z nich stosuje si  przy przej ciu linii kolejowej na 
wy czno  lub przy prowadzeniu ruchu mieszanego kolejowego i tramwajowego 
po linii niezelektryfikowanej napi ciem kolejowym. W takiej sytuacji najkorzyst-
niejsz  opcj  jest elektryfikacja linii napi ciem tramwajowym 600 V DC. Wy-
soko  zawieszenia przewodu pozwala na zmieszczenie kolejowej skrajni taboru, 
wi c rozwi zanie to nie rodzi adnych komplikacji dla dotychczasowego ruchu 
kolejowego. Drugi sposób, mo liwy do zastosowania na liniach kolejowych nie-
zelektryfikowanych, to zastosowanie taboru hybrydowego o nap dzie elektryczno 
– dieslowskim przystosowanym do napi cia 600 V. Taki pojazd na obszarze miasta 
porusza si  pod sieci  trakcyjn  tramwajow , natomiast na linii kolejowej korzysta 
z zasilania silnikiem spalinowym. Ze wzgl du na przewidywan  du  cz stotliwo
ruchu tramwajowego oraz brak wskaza  dla elektryfikacji w standardzie kolejo-
wym, korzystniejsza wydaje si  opcja pierwsza.

Istotn  kwesti  eksploatacyjn  jest dopuszczalna tolerancja poszerzenia w torze 
zu ytym. Analiza przepisów kolejowych i tramwajowych dowodzi, e przy stoso-
waniu obr czy kó  tramwajowych o dotychczasowej szeroko ci nie jest mo liwe
bezpieczne prowadzenie ruchu na torze z szyn zu ytych mniej, ni  pozwalaj  na to 
przepisy kolejowe. Nale y przeprowadzi  odr bne, szczegó owe analizy w tej kwe-
stii, ale wst pnie mo na za o y , e bezpiecze stwo ruchu b dzie zapewnione przy 
ograniczeniu poszerzenia rozstawu toru do warto ci nie wi kszej ni  1475 mm.

Zgodnie z przepisami [3], maksymalne pochylenie pod u ne linii kolejowych 
wynosi 20‰. Jest to warto  analogiczna do tej, jak  podaj  przepisy [6] jako 
maksymaln  dopuszczaln  dla poci gów trójwagonowych. Nowoczesne wozy ni-
skopod ogowe traktowane s  jako jeden wagon, dlatego dopuszczalne pochylenie 
pod u ne dla nich wynosi 50‰. Za omy niwelety agodzone s  za pomoc uków
pionowych. Warto  maksymalna przechy ki jest taka sama dla torów kolejowych 
i tramwajowych normalnej szeroko ci i wynosi 150 mm. Dlatego te  ukszta towa-
nie profilu pod u nego i poprzecznego linii kolejowych nie stanowi problemu ani 
dla obecnych wozów tramwajowych, ani dla istniej cych konstrukcji tramwajów 
dwusystemowych [8].
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W celu stworzenia spójnego systemu transportowego, odbieranego przez pa-
sa erów, jako jednolita, powi zana wzajemnie ca o , konieczne jest wytworzenie 
standardowego wizerunku, wygl du i zakresu wyposa enia przystanków kolejo-
wych i tramwajowych. Propozycja standaryzacji przystanków kolejowych przezna-
czonych do obs ugi tramwajów dwusystemowych obejmuje:

- system informacji pasa erskiej,
- system sprzeda y biletowej,
- dost p dla osób niepe nosprawnych,
- liczb  miejsc siedz cych na przystanku/stacji,
- propozycje organizacji przesiadek z poci gów do komunikacji iejskiej oraz 

systemów Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride oraz taxi,
- system bezpiecze stwa, w tym monitoringu,
- estetyk  przystanków i ich funkcjonalno .
Wskazanie konkretnego standardu obs ugi podró nych zale y przede wszyst-

kim od przewidywanej ich liczby. Wp yw na to maj  równie  miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego oraz sposoby obecnego i docelowego wykorzysta-
nia istniej cych budynków dworcowych, budynków i budowli pomocniczych, jak 
równie  placu przeddworcowego. Uznano, e wskazanie szczegó owego zakresu 
wyposa enia przystanków powinno odbywa  si  w porozumieniu z obs ugiwany-
mi gminami lub innymi odpowiedzialnymi za transport jednostkami samorz du
terytorialnego.

Sugerowany dla niemal wszystkich przystanków na trasie standard powinien 
obejmowa  nie gorsze wyposa enie ni : aktualn  informacj  pasa ersk  w formie 
drukowanych obwieszcze  i rozk adów, na wybranych przystankach o wi kszej
frekwencji informacj  dynamiczn  wizualn  i/lub d wi kow ; automat biletowy, 
chocia  równowa ne jest te  nawi zanie do dzisiejszego standardu obowi zuj cego
w tramwajach wroc awskich i umieszczenie automatów biletowych we wszystkich 
pojazdach; zachowanie pe nej dost pno ci do wszystkich elementów wyposa enia
przystanku i do pojazdów dla osób niepe nosprawnych podró uj cych samodziel-
nie; odpowiednie do planowanej liczby pasa erów zadaszenie, cho by w formie 
znanej z dzisiejszych przystanków tramwajowych wiat; odpowiednia do lokalnego 
zapotrzebowania liczba miejsc parkingowych dla rowerów i samochodów [9].

Podsumowanie

Analiza przyk adów z Europy Zachodniej dowodzi, e w wielu sytuacjach, 
gdzie nie jest op acalne prowadzenie ruchu kolejowego, racjonalne i zasadne jest 
prowadzenie pasa erskiego ruchu tramwajowego. D ugofalowa eksploatacja ta-
kiego rozwi zania, o atrakcyjnych parametrach przewozowych, czyli odpowied-
nio g stym takcie i wysokiej pr dko ci handlowej, jest w stanie przy racjonalnie 
skonstruowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego do-
prowadzi  do urbanizacji lub reurbanizacji terenów przyleg ych do przystanków 
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zorganizowanych wzd u  dawnej linii kolejowej. Na korzy  po czenia widnicy
z Wroc awiem za pomoc  istniej cego korytarza transportu szynowego przema-
wiaj  nast puj ce argumenty:

- widnica jako jedyny du y o rodek miejski metropolii wroc awskiej nie po-
siada istniej cego ani projektowanego dogodnego po czenia kolejowego 
z Wroc awiem, nie istnieje wi c bezpo rednia konkurencja ze strony innych 
form transportu szynowego, natomiast transport autobusowy napotyka na 
trudno ci ruchowe na odcinku w ze  Biela ski – centrum miasta;

- Mo liwo ci techniczne zdecydowanie przemawiaj  za wprowadzeniem na 
odcinku widnica – Sobótka Zachodnia standardu tramwajowego (skraj-
ni, peronów, trakcji), natomiast na odcinku Wroc aw – Sobótka Zachodnia 
postuluje si  prowadzenie ruchu rozdzielonego w czasie z dostosowaniem 
przystanków i infrastruktury torowej do ró nych skrajni;

- Uruchomienie przewozów na tej trasie, przy czonej do sieci torowisk miej-
skich przez ul. Bardzk , zapewni oby obs ug  komunikacyjn  ca ego po u-
dnia Wroc awia wzd u  kolejowej obwodnicy towarowej. Dzielnice te roz-
wijaj  si  obecnie bardzo dynamicznie, nie posiadaj  jednak perspektyw na 
dogodne po czenie komunikacyjne z centrum miasta ze wzgl du na ma
liczb  istniej cych i brak planowanych nowych przebi  pod nasypem kolejo-
wej obwodnicy towarowej. Wprowadzenie nowego rodka transportu w sil-
ny korytarz transportowy, jakim jest wydzielone torowisko z priorytetem 
w sygnalizacji wietlnej dedykowane projektowi Tramwaju Plus, przyczyni-
oby si  do lepszego wykorzystania tego ci gu oraz zapewni o tramwajom 

dwusystemowym korzystny czas przejazdu, punktualno  i niezawodno .
Ze wzgl du na brak precedensu i jednoznacznych przepisów nale y spodziewa

si  licznych problemów i d ugotrwa ych procedur podczas procesu legislacyjnego 
i homologacyjnego. Pomimo wymienionych niedogodno ci, przeprowadzenie tego 
projektu wydaje si  ze wszech miar korzystne, zarówno dla mieszka ców miejsco-
wo ci po o onych na trasie, jak i struktury ruchu w dojazdach do Wroc awia. Mo e
równie  sta  si  prototypem analogicznych rozwi za  wykorzystuj cych porzuco-
ne korytarze kolejowe na terenie ca ego kraju.
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WYBRANE PROBLEMY 
ZWI ZANE Z BLOKADAMI PÓ SAMOCZYNNYMI1

Streszczenie. Artyku  opisuje pewne ograniczenia zwi zane z powszechnie stosowan

w Polsce pó samoczynn  blokad  liniow  typu Eap, dotycz ce problemu kontroli zaj to ci toru szla-

kowego i kontroli wiecenia wiat a semafora wjazdowego. Zaproponowano usprawnienia.

S owa kluczowe: sterowanie ruchem kolejowym, blokada pó samoczynna

1. Wprowadzenie

Artyku  przedstawia niektóre z ogranicze  zwi zanych z zapewnieniem bezpie-
cze stwa ruchu poci gów w przypadku blokad pó samoczynnych typu Eap i wska-
zuje propozycje mo liwo ci ich rozwi zania. Zaprezentowane przypadki odnosz
si  do technicznych ogranicze  urz dze  sterowania ruchem kolejowym (srk) sto-
sowanych w Polsce.

Blokady pó samoczynne Eap [2, 3] s  w chwili obecnej produkowane przez kil-
ku producentów. Ich dzia anie mo na analizowa  z dwóch punktów widzenia. Po 
pierwsze s  urz dzeniami maj cymi spe ni  okre lone funkcje bezpieczno ciowe,
tj. tak jak w przypadku urz dze  stacyjnych maj  uniemo liwi  wjazd poci gu na 
zaj ty tor, wykluczy  jednoczesne wjazdy z przeciwnych kierunków na ten sam tor 
itd. Z drugiej strony s  narz dziem wspomagaj cym porozumiewanie si  dwóch 
dy urnych, gdzie jeden daje pozwolenia na wyjazd poci gu, a drugi informuje 
o niezaj to ci szlaku.

Blokady Eap s  proste w konstrukcji i dzia aniu, wymagaj  jedynie 
dwuprzewodowej linii cz cej posterunki na ko cach szlaku, ale maj  pewne 
ograniczenia techniczne, które zostan  omówione w tym artykule. Dotyczy to 
kontrolowania zaj to ci szlaku i kontrolowania wiecenia wiat a zabraniaj cego
jazdy (czerwonego) na semaforze wjazdowym.

1  Wk ad procentowy poszczególnych autorów: Karolak J. 75%, Grochowski K. 25%.
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2. Problem zaj to ci szlaku

W blokadzie pó samoczynnej Eap standardowo nie wykorzystuje si  uk a-
dowej (urz dzeniowej) kontroli zaj to ci torów szlakowych. Zaj to  szlaku jest 
stwierdzana automatycznie wraz z wyjazdem poci gu ze stacji, a konkretniej jest 
stwierdzana przez odwzbudzenie przeka nika sygna owego. Jest to dogodniejsze 
ni  w przypadku blokady elektromechanicznej, gdzie potwierdzenie zaj cia szlaku 
przez wyje d aj cy poci g wymaga obs ugi urz dze  przez dy urnego.

Zwolnienie szlaku (odst pu) wymaga potwierdzenia przez dy urnego, poprze-
dzonego kontrolowanym automatycznie wjazdem poci gu na posterunek (zadzia-
anie przeka ników W i Z), oraz stwierdzeniem wjazdu z sygna ami ko ca po-

ci gu, a w przypadku zastosowania odr bnego posterunku Stwierdzania Ko ca
Poci gu – obs ugi urz dze  SKP przez uprawnionego do tego pracownika.

Pozwolenie na wyprawienie poci gu jest to same z zasileniem linii transmi-
syjnej pr dem sta ym od strony stacji daj cej to pozwolenie. Pr d sta y powoduje 
zasilenie odpowiednich przeka ników w zestawie blokady na posterunku maj cym
wyprawi  poci g na szlak. Wyprawieniu poci gu na szlak towarzyszy nast puj ca
sekwencja dzia ania zestawu. Podanie na semaforze wyjazdowym sygna u zezwa-
laj cego wymaga wzbudzenia przeka nika Pwl. Przeka nik ten jest wzbudzony 
pr dem sta ym z linii transmisyjnej blokady. Podanie sygna u zezwalaj cego po-
woduje, e wzbudzi si  przeka nik pS. Przeka nik ten zwiera swoim zestykiem 
obwód liniowy blokady. Zwarcie linii powoduje, e przeka nik Pwl odwzbudza si
(dzi ki temu niemo liwe jest dwukrotne wykorzystanie danego pozwolenia). Prze-
ka nik sygna owy jest wzbudzony i jego w asny zestyk bocznikuje zestyk przeka -
nika Pwl, dzi ki czemu semafor wy wietla sygna  zezwalaj cy niezale nie od stanu 
przeka nika Pwl. Wjazd poci gu za semafor spowoduje odwzbudzenie przeka ni-
ka sygna owego S. Wraz z nim odwzbudza si  przeka nik pS i linia transmisyjna 
jest rozwierana. Rozwarcie linii jest to same z zaj ciem szlaku przez poci g.

Dzia anie blokady nie uniemo liwia wyprawienia poci gu na rozkaz b d  na 
sygna  zast pczy z przeciwnego kierunku ni  ustawiony. Do takiej sytuacji mo e
doj  w wyniku nieprawid owego prowadzenia ruchu przez dy urnych. Wjazd po-
ci gu na szlak od strony posterunku daj cego pozwolenie nie mo e zosta  wykryty 
przez blokad . Taka sytuacja nie wp ywa na jej stan, gdy  blokada nie kontroluje 
podania sygna u zast pczego na semaforach wyjazdowych ani tego, czy z poste-
runku daj cego pozwolenie nie wyje d a na tor szlakowy poci g.

W przypadku blokady zainstalowanej na posterunku wyposa onym w urz -
dzenia uk adowej kontroli zaj to ci mo na postulowa  w czenie w obwód liniowy 
zestyków przeka nika torowego kontroluj cego odcinek ochronny za semaforem 
wjazdowym (lub pierwszego odcinka kontroli zaj to ci za semaforem) [7]. Rozwi -
zanie to jest podobne do rozwi zania zastosowanego w blokadzie Eac [4]. Mo na
w obwód liniowy blokady w czy  równie  zestyki przeka ników sygna owych sy-
gna u zast pczego dla semaforów wyjazdowych. Podanie sygna u zast pczego na 
semaforze wyjazdowym lub wyjazd poci gu na rozkaz spowodowa yby wówczas 
przerwanie nadawania sygna u pr du sta ego i blokada przesz aby tym samym 



153WYBRANE PROBLEMY ZWI ZANE Z BLOKADAMI PÓ SAMOCZYNNYMI

w stan wskazywania zaj to ci szlaku. Na posterunku, który otrzyma  pozwolenie, 
niemo liwe sta oby si  nastawienie sygna u zezwalaj cego na semaforze wyjazdo-
wym.

Opisane rozwi zanie nie eliminuje jednak zagro enia w chwili, gdy na sema-
forze wyjazdowym posterunku, który otrzyma  pozwolenie, zosta  ju  podany sy-
gna  zezwalaj cy na wyjazd poci gu na szlak. Wówczas, jak opisano poprzednio, 
zestaw blokady na posterunku wyprawiaj cym poci g na szlak zwiera przewody 
linii transmisyjnej, w której p ynie pr d sta y – sygna  pozwolenia. Zaprzestanie 
nadawania sygna u pr du sta ego nie zostanie odebrane, a sygna  zezwalaj cy na 
semaforze pozostanie wy wietlony mimo wyjazdu na szlak poci gu z przeciwnego 
kierunku.

3. Problem kontrolowania wiat a czerwonego

S  dwa przypadki, w których blokada Eap kontroluje wiat a na semaforze 
wjazdowym:

przy dawaniu pozwolenia poleceniem Poz kontrolowane jest, czy semafor 
wskazuje jaki  sygna  – zabraniaj cy albo zezwalaj cy, czyli czy semafor nie 
jest ciemny (poprzez równoleg e po czenie zestyków zwiernych przeka ni-
ków kontroli wiat a czerwonego Kc i kontroli wiate  zezwalaj cych Kpz),
przy obs udze polecenia Ko kontrolowane jest wiecenie si wiat a czerwo-
nego na semaforze wjazdowym (zestyk zwierny Kc). Wynika to z koniecz-
no ci os oni cia poci gu sygna em zabraniaj cym po wje dzie, a przed po-
twierdzeniem zwolnienia szlaku przez pracownika obs uguj cego blokad .

Dzia anie blokady wynika z przepisów WTB (§50 ust. 4 punkty 1 i 2) [8]: 
„1) sygna  zezwalaj cy na semaforze (semaforach) ustawionym na pocz tku odst pu bloko-
wego mo e by  podany dopiero po zwolnieniu tego odst pu przez poci g i os oni ciu poci gu
sygna em zabraniaj cym jazdy na semaforze ustawionym na ko cu odst pu, 2) sygna  ze-
zwalaj cy na semaforze (semaforach) ustawionym na pocz tku odst pu blokowego mo e by
podany tylko jeden raz do czasu zwolnienia odst pu przez poci g i potwierdzeniu (za pomoc
urz dze  blokady) jego przybycia przez personel posterunku ruchu, znajduj cego si  na ko -
cu odst pu”. Przepisy Ir-1 traktuj  kwesti  podobnie (§22 ust. 4)) [5]: „Tor szlakowy 
wzgl dnie odst p jest wolny wtedy, gdy wyprawiony uprzednio poci g przejecha  przyleg y
szlak lub odst p w ca o ci z sygna em ko ca poci gu i zosta  os oni ty semaforem”.

Blokada Eap dzia a w tym wzgl dzie podobnie do elektromechanicznej z sy-
gnalizacj  kszta tow . Nie mo na zwróci  pozwolenia i zwolni  szlaku poleceniem 
Ko, je eli semafor wjazdowy nie wskazuje sygna u „Stój” (je eli na semaforze 
wjazdowym nie wieci si wiat o czerwone). Os oni cie poci gu sygna em „Stój” 
powinno odbywa  si  automatycznie i je eli nast pi, a nast pnie dy urny ustawi 
przebieg wjazdowy spod tego samego semafora, ale na inny tor - niemo liwe b -
dzie zwrócenie pozwolenia poleceniem Ko. To dzia anie jest podobne do dzia ania
segmentu sygna owego zawórki ko cowej.
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Zdaniem autorów kontrolowanie semafora podczas obs ugi polecenia Ko jest 
zb dne lub nieskuteczne z nast puj cych powodów:

a) poci g, po wje dzie na posterunek przyjmuj cy go mo na os oni  w inny 
sposób – np. przestawiaj c zwrotnic  kierunkow ,

b) poci g mo na os oni  nast pnym semaforem, czyli wyprawiaj c go dalej. Za 
semaforem wjazdowym pozostanie niezaj ta droga do nast pnego semafora,

c) arówka ( arówki) w komorze wiat a czerwonego w semaforze wjazdowym 
mo e ulec awarii po zwrocie pozwolenia lub po daniu pozwolenia dla na-
st pnego poci gu, a wówczas na torze, na który kieruj  ustawione zwrotni-
ce, mo e sta  nie os oni ty poci g,

d) po wje dzie poci gu mo e wyst powa  ch  wyprawienia poci gu w prze-
ciwnym kierunku; nie b dzie mo na tego zrobi , poniewa  nie b dzie mo -
na zwróci  pozwolenia poleceniem Ko (wynika to z algorytmu pracy bloka-
dy) pomimo tego, e cz owiek decyduje o stwierdzeniu, e szlak jest wolny. 

Mo na równie  uzna , e semafor ciemny jest semaforem os aniaj cym sygna-
em zabraniaj cym jazdy – poniewa  zgodnie z przepisami sygnalizacji (§2 ust. 8) 

[6] – brak sygna u oznacza sygna  „Stój”.
Z punktów a), b) i c) wynika, e kontrolowane zestyki Kc i Kpz mo na by o-

by zast pi  zestykami przeka nika, którego wzbudzenie zale a oby nie tylko od 
wiecenia si wiate  na semaforze wjazdowym, ale np. od po o enia rozjazdów 

i kontroli wiate  na nast pnych semaforach ustawionych dla jazd w kierunku ta-
kim, jak semafor wjazdowy. Wymaga to bardziej skomplikowanego, ni  w chwili 
obecnej, uzale nienia blokady od urz dze  stacyjnych.

Opisywana w punkcie c) usterka semafora (ciemny semafor), do którego zbli a
si  poci g jest problemem ogólnym [1], odnosz cym si  nie tylko blokady, ale 
do wszystkich urz dze  stacyjnych i liniowych niewspó pracuj cych z sygnalizacj
kabinow  w poje dzie.

W przypadku braku urz dze  ATP bez sensu staje si  analizowanie usterki 
wiat a czerwonego w odniesieniu do blokady i w odniesieniu do urz dze  stacyj-

nych po mini ciu sygnalizatora przez poci g. Poci g niewyposa ony w urz dzenia
ATP zawsze mo e przejecha  obok ciemnego semafora jak równie  i obok sema-
fora wskazuj cego sygna  „Stój”. Chwila rozpocz cia hamowania, a wi c i miejsce, 
w którym poci g si  zatrzyma, zale y od maszynisty. Urz dzenia SHP nie gwaran-
tuj , e maszynista rozpocz  prawid owo hamowanie.

W aspekcie rozpatrywanej blokady i usterki z punktu c) w a ciwsze by oby
skontrolowanie wiate  semafora (lub semaforów i zwrotnic kierunkowych) podczas 
dawania zgody poleceniem Poz, a nast pnie kontrolowanie ich w sposób ci g y, a
do chwili wjazdu poci gu na szlak (wygaszenia sygna u zezwalaj cego na semaforze 
wyjazdowym). Mo na to zrobi  kontroluj c w linii transmisyjnej przep yw
pr du sta ego oznaczaj cego utrzymuj ce si  dane pozwolenie. Rozwi zanie to 
pozwala oby równie  wyeliminowa  zagro enie opisywane pod koniec rozdzia u 2.

Wprowadzenie opisywanych rozwi za  wymaga modyfikacji przepisów WTB 
[8] i Ir-1 [5].
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4. Podsumowanie

Proponowane rozwi zania powoduj  skomplikowanie powi zania blokady 
z urz dzeniami stacyjnymi. Wszystkie zabiegi o charakterze bezpieczno ciowym
z regu y obni aj  sprawno  ruchu, st d wyst puj ca cz sto niech  do stosowa-
nia rozwi za  bezpieczniejszych, je eli prawdopodobie stwo zagro enia ruchu jest 
(zdaniem decydenta) niewielkie.

Blokad  liniow  nale y traktowa  jako cz  urz dze  srk obu posterunków. Jej 
dzia anie powinno by  podobne jak w przypadku nastawiania ka dego przebiegu, 
co oznacza, e sygna  zezwalaj cy mo na poda  i utrzymywa  podany po spe nie-
niu nast puj cych warunków:

a) jest pozwolenie od s siedniego posterunku na wjazd na szlak,
b) nie jest zaj ta ca a droga jazdy i droga ochronna za semaforem, na którym 

droga jazdy si  ko czy,
c) brak jest (zosta y wykluczone) sprzecznych przebiegów,
d) nast pny semafor wskazuje sygna  (zabraniaj cy lub zezwalaj cy na jazd );

je eli ten warunek nie jest spe niony, drog  jazdy rozwa an  w punkcie a) 
wyd u y  nale y do kolejnego semafora, a drog  ochronn  za ten kolejny se-
mafor (je eli wskazuje „Stój”, je eli zezwala na jazd , droga ochronna wcho-
dzi w sk ad kolejnej drogi jazdy). Mo na równie  rozwa y  kontrolowanie 
tarczy ostrzegawczej, jako nast pnego sygnalizatora.

W niedalekiej przysz o ci nale y liczy  si  z sytuacj , w której pó samoczynne
blokady liniowe strac  przypisywane im znaczenie. Szlaki pomi dzy dwoma stacja-
mi mo na wyposa a  w odcinki kontroli zaj to ci oparte o liczniki osi. Przyk adem
s  szlaki na linii Reda – Hel. Automatyzacji podlega w blokadzie pó samoczynnej
polecenie Ko, jako e otrzymuj c prawid ow  sekwencj  zajmowania i zwalniania 
odcinków stacyjnych i szlaku, komputer zale no ciowy jest w stanie stwierdzi
niezaj to  szlaku.

W przypadku blokad samoczynnych, co b dzie m.in. tematem odr bnego ar-
tyku u, ich istnienie te  pozostaje do rozwa enia w dobie wprowadzania zdalnego 
sterowania, mo liwo ci atwej implementacji samoczynno ci nastawiania przebie-
gów i blokad zintegrowanych z urz dzeniami stacyjnymi.
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WYBRANE ZAGADNIENIA STEROWANIA RUCHEM 
POCI GÓW (NA PRZYK ADZIE SOP)1

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotycz ce specyficznych funkcji 

sterowania ruchem poci gów kolei aglomeracyjnej, w tym metra. Przedstawiono uproszczony opis 

systemu sterowania ruchem poci gów uwzgl dniaj cy specyfik  i zadania techniczno - ruchowe. 

Analizie poddano system ograniczenia pr dko ci – SOP, który zostanie zmodernizowany w celu 

uzyskania pe nej jego funkcjonalno ci.

S owa kluczowe: poci g, metro, kolej aglomeracyjna, system, sterowanie, zadanie sterowa-

nia, ATP - Automatic Train Protection

1. Wprowadzenie

Technika sterowania ruchem kolejowym, jak i ruchem poci gów metra charak-
teryzuje si  podobnymi, a w przypadku nowoczesnej kolei aglomeracyjnej – bar-
dzo zbli onymi, je eli nie identycznymi, wymaganiami z uwagi na bezpiecze stwo
ruchu i poziom automatyzacji. Stosowane systemy sterowania ruchem kolejowym 
i systemy sterowania poci gami metra maj  wspóln  cech  inteligentnych syste-
mów sterowania ruchem kolejowym. Jednak e ze wzgl du na ograniczon  liczb
zada  ruchowych kolei aglomeracyjnej, pewn  jednorodno  tych zada  (ruch pa-
sa erski realizowany z wykorzystaniem sta ych sk adów poci gowych) i infrastruk-
tury (niezbyt rozbudowane uk ady torowe przeznaczone do realizacji tego ruchu) 
oraz z uwagi na konieczno  osi gni cia podstawowego wymagania, jakim jest 
maksymalizacja przepustowo ci, systemy automatyki sterowania i zabezpieczenia 
ruchu poci gów kolei konwencjonalnej, w tym metra wykazuj  szereg istotnych 
cech, a nawet ró nic, obejmuj cych system sygnalizacji, system kontroli jazdy po-
ci gów (automatyzacji rozruchu i hamowania) oraz inne systemy, zale nie od reali-
zowanych funkcji i zada  sterowania.

1 Wk ad autorów w publikacj : Grochowski K. 33%, Konopi ski L. 33%, Zab ocki W. 34%.
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Analizuj c aktualnie stosowane nowoczesne systemy BKJP2 (Bezpieczna Kon-
trola Jazdy Poci gu), tak e w odniesieniu do kolei aglomeracyjnej i metra, przyj-
muje si , e systemy te obejmuj  rozwi zania klasy: ATC – Automatic Train Con-
trol, ATP - Automatic Train Protection oraz ATO - Automatic Train Operation. 
Zastosowanie takich systemów na kolei aglomeracyjnej, w tym w metrze umo -
liwia pe n  funkcjonalno  procesów ruchowych metra z zachowaniem bezpie-
cze stwa ruchu. Powy sze systemy ró ni  si  zakresem funkcjonalno ci, a zatem 
i rozwi zaniami technicznymi. Docelowym za o eniem systemów ATO jest m. in. 
automatyzacja sterowania poci giem bez udzia u maszynisty. Szczegó y rozwi za
technicznych zale  od przyj tych lub realizowanych za o e  techniczno – rucho-
wych zarz dów eksploatuj cych poszczególne linie metra. W publikacji zostan
przedstawione zagadnienia dotycz ce koncepcji sterowania ruchem poci gów me-
tra (kolei aglomeracyjnej) oraz certyfikacji systemu klasy ATP.

2. Identyfikacja i sformu owanie problemu

Podstawowym rozwi zaniem stosowanym w sterowaniu ruchem poci gów
Metra Warszawskiego jest dwustawna sygnalizacja3 wykorzystuj ca sygnalizatory 
wietlne umo liwiaj ce wy wietlanie dwóch sygna ów „wolna droga” lub „stój”. 

Zasada funkcjonowania dwustawnej sygnalizacji jest przedstawiona na rys. 1.

Rys. 1. Zasada funkcjonowania sygnalizacji dwustawnej

Zastosowanie dwustawnej sygnalizacji jest uzasadnione konieczno ci  istnienia 
rozwi zania rezerwowego, koniecznego w przypadku jazd pojazdów niewyposa o-
nych w urz dzenia kontroli jazdy poci gu albo z niesprawnymi lub wy czonymi

2 Skrót wyst puje m. in. w t umaczeniu Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 22 lipca 2009r. (2009/561/WE)
3 Je li stawno  sygnalizacji jest okre lona liczb  s=2 lub wi ksz , oznacza to, semafor(y) blokady umo li-

wiaj  przekazanie informacji o zaj to ci s-1 odcinków blokowych, w przypadku blokady dwustawnej doty-
czy to 1 odcinka blokowego.
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takimi urz dzeniami. W przypadku I linii Metra Warszawskiego obecnie istnie-
je równie  problem braku dopuszczenia do eksploatacji urz dze  kontroli jazdy 
poci gu. Na rys. 2. przedstawiono mo liwe przypadki a), b), c) i d) sterowania 
ruchem poci gów z zastosowaniem sygnalizacji dwustawnej. 

Rys. 2. Sposoby sterowania ruchem poci gów metra

W przypadku a) bezpiecze stwo ruchu zale y od maszynisty, który prowadzi 
poci g A wy cznie na podstawie wskaza  sygnalizatorów i bez automatycznej 
kontroli pr dko ci, z bezwzgl dnym zatrzymaniem czo a poci gu przed sygna em
„stój”, poniewa  odcinek it97 zajmuje poci g B. Przypadek a) nale y traktowa
jako przypadek „zerowy” w celu wykazania, e dwustawna sygnalizacja nie spe nia
wszystkich warunków bezpiecze stwa, a ze wzgl du na ograniczony zakres pr d-
ko ci nie spe nia tak e wymaga  techniczno-ruchowych metra. 

W przypadku b), podobnie jak w przypadku a), maszynista reaguje na sygna
„stój”, ale mija semafor ze zmniejszon  pr dko ci  i prowadzi poci g na tzw. wi-
doczno , co dopuszczaj  przepisy kolejowe. Przypadek ten ma te same wady jak 
przypadek a). 

W przypadku c) zastosowano funkcj  automatyzacji hamowania, gdyby ma-
szynista poci gu A nie reagowa  na sygna  „stój”. Przy tym poziomie automatyza-
cji krzywa hamowania mo e nie spe nia  warunku bezpiecznej drogi hamowania, 
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poniewa  pojazd poprzedzaj cy (poci g B) mo e znajdowa  si  zbyt blisko za sy-
gnalizatorem.

W przypadku d) system automatyzacji inicjuje hamowanie, które spe nia
warunek bezpiecznej drogi hamowania, poniewa  krzywa hamowania poci gu
A uwzgl dnia pr dko  i zmienne trakcyjne poci gu A oraz wyznaczan  na bie-

co odleg o  mi dzy poci gami A i B. Jest to najwy szy poziom automatyzacji 
umo liwiaj cy prowadzenie poci gu na tzw. widoczno  elektroniczn . Taki sys-
tem wyposa ony w interfejs maszynisty wspomaga prac  maszynisty wskazuj c
mo liw  dopuszczaln , bezpieczn  pr dko , z jak  maszynista mo e prowadzi
poci g metra na okre lonej cz ci odst pu. W systemie takim mo liwe jest tak-
e bezobs ugowe sterowanie jazd  poci gu (automatyzacja prowadzenia poci gu)

z uwzgl dnieniem rozruchu silników trakcyjnych oraz konieczna jest rezygnacja 
z semaforów lub wprowadzenie sygna u zezwalaj cego na mijanie semafora przez 
poci g wyposa ony w czynne i sprawne urz dzenia kontroli jazdy, je eli na drodze 
hamowania za semaforem nie ma przeszkód do jazdy.

Dodatkowym elementem analizy jest fakt, e w przypadku I linii Metra War-
szawskiego sygnalizatory przytorowe zaprojektowano jako elementy rozwi zania
rezerwowego pozwalaj cego na prowadzenie ruchu pojazdów roboczych nie wy-
posa onych w urz dzenia kontroli jazdy poci gu (kjp) oraz dla „wyprowadzenia” 
z ruchu poci gu o niesprawnych lub wy czonych urz dzeniach kjp. W konse-
kwencji semafory zlokalizowane zosta y tylko jako semafory wyjazdowe z toru 
przyperonowego, z torów odstawczych i os aniaj ce tor przyperonowy w przy-
padku jazd dwukierunkowych. Oznacza to, e kontrolowany odst p ma d ugo
zbli on  do odleg o ci mi dzyprzystankowych lub równ  tej odleg o ci. Jest to 
oczywi cie niekorzystne w przypadku prowadzenia ruchu wy cznie z wykorzysta-
niem tych semaforów.

Przedstawiona powy ej analiza mo liwych poziomów automatyzacji ste-
rowania pojazdem pozwala stwierdzi , e najwy szy poziom automatyzacji 
i bezpiecze stwa mo na osi gn  wprowadzaj c funkcje: kontroli pr dko ci 
poci gów, wyznaczania po o enia (lokalizacji) poci gów i odleg o ci mi dzy 
nimi. Dobór i zaprojektowanie systemu sterowania poci gami stanowi sformu-
owanie problemu: jak rozwi za  system sterowania poci gami zast puj c lub 

uzupe niaj c dwustawn  sygnalizacj , systemem sterowania o wy szym pozio-
mie automatyzacji i bezpiecze stwa, a przy tym uzasadnionym ekonomicznie. 
Problem dotyczy nie tylko zaprojektowania i wdro enia systemu, ale tak e
jego certyfikacji, a w konsekwencji uzyskania bezterminowego wiadectwa do-
puszczenia typu urz dzenia. Ponadto projekt systemu powinien uwzgl dnia
pewien zapas rozszerzaj cy mo liwo ci techniczno-ruchowe systemu w przy-
sz o ci. Istnieje tak e szereg rozwi za  po rednich uwzgl dniaj cych m. in. 
kontrol  czuwania maszynisty i jego reakcji na wskazania semaforów. Aktual-
ne systemy automatyzacji ruchu poci gów kolei aglomeracyjnej, w tym metra, 
realizowane s  w oparciu o technologie informatyczne i bezpieczne struktury 
komputerowe. Jednym z takich systemów, stosowanych w Polsce, spe niaj -
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cych zarysowane wcze niej wymagania jest system SOP4 spe niaj cy funkcje 
systemu ATP [2, 3].

3. System SOP

Podstawow  funkcj  systemu SOP jest automatyczne zmniejszenie pr dko ci
do warto ci zapewniaj cej bezpieczn  jazd , w przypadku gdyby maszynista nie 
reagowa  na ograniczenia pr dko ci. Bezpieczna krzywa hamowania w SOP po-
wstaje jako rezultat schodkowego (stopniowego) zmniejszania pr dko ci poci gu
w funkcji drogi, tzn. na kolejnych odst pach, przy czym d ugo  ka dego odst pu
zapewnia mo liwo  zmniejszenia pr dko ci do pr dko ci odpowiadaj cej ni sze-
mu stopniowi. Informacja o dopuszczalnej pr dko ci poci gu na odst pie jest wy-
wietlana w kabinie maszynisty na panelu SOP. W nast pnym rozdziale zostanie 

przedstawiona charakterystyka techniczna systemu SOP-2.
System SOP-2 jest stosowany obecnie na I linii Metra Warszawskiego jako 

system pomocniczy w prowadzeniu poci gu przez maszynist . Zasadniczym zada-
niem systemu jest techniczne wspomaganie maszynisty przy ograniczaniu pr d-
ko ci poci gu do warto ci dopuszczalnej w danej sytuacji ruchowej. Maszynista 
prowadzi poci g na podstawie obserwacji przytorowej sygnalizacji wietlnej oraz 
informacji wy wietlanych na panelu systemu SOP-2. Pr dko  poci gu jest regu-
lowana przez maszynist  w taki sposób, aby nie zosta a przekroczona aktualna 
dopuszczalna pr dko  wskazywana na wy wietlaczu pulpitu. System SOP-2 nad-
zoruje chwilow  dozwolon  pr dko  pojazdu metra i w razie jej przekroczenia au-
tomatycznie oddzia uje na uk ad nap dowo-hamuj cy poci gu, w czaj c automa-
tyczne ograniczenie jego pr dko ci lub bezpieczne zatrzymanie przed przeszkod .
System SOP-2 realizuje nast puj ce funkcje takie jak:

A) kodowanie informacji o pr dko ci dozwolonej wyznaczanej na podstawie 
bie cej sytuacji ruchowej stanu urz dze  oraz sta ych ogranicze  pr dko ci
(sygna y o zaj to ci odcinków, po o eniu zwrotnic, stanie sygnalizatorów, 
ograniczenia na ukach itp.),

B) przesy anie w sposób ci g y zakodowanej informacji do pojazdów,
C) odbiór informacji na poje dzie, ich poprawne zdekodowanie, zasygnalizo-

wanie oraz interpretacja,
D) prowadzenie ci g ego nadzoru pr dko ci dopuszczalnej i reakcja w przypad-

ku jej przekroczenia - od czenie nap du, wdro enie hamowania,
E) automatyczna jazda poci gu (funkcja ajp) – docelowo.
W systemie SOP-2 wyró nia si  dwie strukturalne cz ci:

urz dzenia stacjonarne zawieraj ce nadajnik zlokalizowany w nastawni 
na ka dej stacji metra, odpowiedzialny za realizacj  funkcji kodowania 
(funkcja A) i przesy ania informacji do poci gów (funkcja B) przy pomo-

4 System SOP w wersji SOP-2 zosta  opracowany w Polsce przez Politechnik ódzk  i fi rm  (obecnie) 
Bombardier Transportation ZWUS w Katowicach. Powsta a tak e wersja systemu SOP-2P wdro ona na 
linii metra w Pradze (Czechy) [6].
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cy p tli kablowych (obwodów przewodowych) u o onych w torze po-
mi dzy tokami szyn,
urz dzenia pok adowe wyposa one w odbiornik zabudowany na ka dym
z wagonów czo owych taboru metra, tzn. ka dy poci g posiada dwa 
komplety urz dze  odbiorczych odpowiedzialnych za realizacj  funkcji 
odbioru, dekodowania oraz nadzoru pr dko ci poci gu (funkcje C, D 
i E).

Cz  stacjonarna komunikuje si  z cz ci  pojazdow  systemu za pomoc
transmisji tor-pojazd wykorzystuj cej p tle transmisyjne (obwody przewodowe) 
stanowi ce anteny nadawcze. Parametry transmisji s  nast puj ce:

cz stotliwo  no na 36,6 kHz,
sygna  FSK5 z dewiacj  ± 0,6 kHz,
szybko  modulacji 1200 bodów.

Urz dzenia stacjonarne systemu SOP powi zane s  z istniej cymi na linii metra 
urz dzeniami sterowania ruchem poci gów - srp (rys. 3.), które dla ka dej p tli
transmisyjnej w sposób bezpieczny realizuj  zale no ci, tzn. wybieraj  odpowiedni 
stopie  pr dko ci dozwolonej na podstawie przypisanej mu kombinacji sygna ów
wej ciowych, takich jak zaj to  odcinków torowych i zwrotnicowych, stan sygna-
lizatorów i zwrotnic, utwierdzenie przebiegów [11]. W oparciu o stany tych sy-
gna ów, nadajniki p tli systemu SOP-2 koduj  informacje o pr dko ci dozwolonej 
w telegramach i wysy aj  je cyklicznie do przyporz dkowanej nadajnikowi p tli.
Stopie  pr dko ci jest zale ny od w asno ci hamuj cych poci gów obs uguj cych
lini , d ugo ci i pochylenia wolnej drogi przed ko cem danej p tli oraz od sta ych
ogranicze  pr dko ci. P tla przewodowa stanowi ca anten  nadawcz  jest u o ona
wzd u  torów i symetrycznie wzgl dem osi toru, mi dzy tokami szyn na poziomie 
stopek szyn. P tle maj  tak dobieran  d ugo , aby mo liwe by o przekazywanie 
przed przeszkod  kolejno zmniejszaj cych si  stopni pr dko ci, na odcinkach 
odpowiadaj cych co najmniej w a ciwym drogom hamowania .

Urz dzenia pok adowe, zabudowane w poci gu, wyposa one s  w odbiornik 
i interfejsy, za których po rednictwem realizowane s  funkcje sterowanie nap dem
i systemem hamowania oraz wprowadzania dodatkowych informacji do odbiorni-
ka. Telegramy generowane przez nadajnik urz dze  stacjonarnych i zasilaj ce p tle
transmisyjne odbierane s  przez anteny zainstalowane na poci gu. Dekodowane 
telegramów odbywa si  w odbiorniku, dzi ki czemu w poci gu odtworzone zostaj
wiadomo ci i rozkazy nadane przez urz dzenia stacjonarne systemu SOP-2. Dane 
o pr dko ci dozwolonej porównywane s  w sposób ci g y z pr dko ci  rzeczywist
poci gu wyznaczan  na podstawie impulsów z tachometrów. W wyniku porów-
nania tych wielko ci wytworzone zostaj  w a ciwe stany napi ciowe na wyj ciach
steruj cych, które przez dopasowany do danego typu poci gu interfejs, wywo uj
sterowania w obwodach nap dowo-hamuj cych poci gu, w celu obni enia pr d-
ko ci poci gu poni ej warto ci dozwolonej. Pogl dowe rozmieszczenie urz dze
stacjonarnych systemu SOP-2 wraz z urz dzeniami pok adowymi ilustruje rys. 4.

5 FSK - Frequency Shift Keying, sposób modulacji cz stotliwo ci dla sygna ów cyfrowych.
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Rys. 3. Urz dzenia pok adowe 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 rozpocz a si
w 1995 roku. System zainstalowano w torach i na taborze rosyjskim typu 81. 
W 2000 r. zosta y wprowadzone do eksploatacji poci gi METROPOLIS produko-
wane przez firm  Alstom. W trakcie eksploatacji w niektórych komponentach sys-
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temu wprowadzano zmiany wynikaj ce z do wiadcze  eksploatacyjnych i rozwoju 
funkcjonalnego systemu. Zmiany te dotyczy y g ównie sprz tu i oprogramowania 
urz dze  pojazdowych.

W roku 2004 system SOP-2 uzyska wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji 
jako pomocniczy system prowadzenia ruchu. Uzyskane wiadectwo dotyczy obu 
wersji taboru i urz dze  stacjonarnych. Ograniczenie funkcji systemu do urz dze
wspomagaj cych prowadzenie poci gu powoduje, e ruch poci gów w metrze 
prowadzony jest przy w czonych sygnalizatorach przytorowych, a ich wskazania 
s  obowi zuj ce dla maszynisty. Przyczyn  ograniczonego zastosowania systemu 
SOP-2 jest fakt, e cz  pojazdowa systemu nie spe nia obowi zuj cych obecnie 
wymaga  w zakresie bezpiecze stwa. Pomimo bada  analitycznych i eksploata-
cyjnych prowadzonych w kolejnych latach, system SOP-2 nie uzyska wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji jako podstawowy system prowadzenia ruchu, a ruch 
poci gów prowadzony jest obecnie nadal na podstawie wskaza  semaforów sygna-
lizacji dwustawnej z pr dko ci  ograniczon  do 60 km/h (z uwagi na ograniczon
widoczno ), co znacznie ogranicza przepustowo  I linii metra. W roku 2009 
Wydzia  Transportu Politechniki Warszawskiej na zlecenie Metra Warszawskie-
go podj  prace maj ce na celu modyfikacj  systemu SOP-2 i jego certyfikacje 
na I linii metra jako podstawowego systemu prowadzenia ruchu umo liwiaj cego
prowadzenie poci gu na tzw. widoczno  elektroniczn .

Proces wprowadzania zmian w systemie SOP-2, w celu uzyskania jego certy-
fikacji i zwi zanych z certyfikacj  bada  zaproponowanych w postaci tzw. mapy 
drogowej, przedstawiono na rys. 5. Prace analityczne, a w szczególno ci analiza 
zagro e , prowadzone z udzia em producenta systemu, pozwoli y okre li  zakres 
niezb dnych zmian eliminuj cych istniej ce w systemie zagro enia bezpiecze -
stwa. Zadania przedstawione na schemacie (rys. 5) obrazuj  z o ono  certyfikacji 
oraz konieczno  spójno ci specyfikacji poszczególnych zada . W tym celu prace 
analityczne uwzgl dniaj  analiz  systemow  i strukturaln  systemu SOP-2.

Opracowana specyfikacja zmian dotyczy wy cznie cz ci pojazdowej systemu, 
gdy  jak wykazano, cz  stacjonarna spe nia obowi zuj ce obecnie wymagania 
bezpiecze stwa zawarte w europejskich normach i standardach technicznych. 
Zmodyfikowana wersja systemu o nazwie SOP-2W bazuje na platformie sprz to-
wo-programowej kompatybilnej z systemem SOP-3, który b dzie eksploatowany 
na II linii Metra Warszawskiego. System SOP-2W przeszed  pe ny cykl bada
koniecznych [8] prowadzonych w warunkach laboratoryjnych oraz na torze prób 
stacji postojowej Kabaty i uzyska  terminowe wiadectwo dopuszczenia w celu 
przeprowadzenia bada  eksploatacyjnych. Badania w tunelu metra oraz badania 
eksploatacyjne s  prowadzone przez Jednostki Upowa nione [8] z udzia em pro-
ducenta – Bombardier Transportation ZWUS i u ytkownika systemu Metro War-
szawskie. Uzyskanie przez system SOP-2W wiadectwa dopuszczenia do eksplo-
atacji jako podstawowego systemu prowadzenia ruchu i jego instalacja na wszyst-
kich poci gach pozwol  na zwi kszenie przepustowo ci I linii metra i podniesienie 
poziomu bezpiecze stwa ruchu.
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Rys. 5. Schemat procesu certyfikacji systemu SOP-2

5. Wnioski ko cowe

W publikacji przedstawiono niektóre problemy dotycz ce sterowania ruchem 
poci gów z zastosowaniem systemu SOP-2. Podstawowe wymagania odnosz ce
si  do systemu sterowania ruchem poci gów metra oraz innych kolei aglomeracyj-
nych, to poziom automatyzacji umo liwiaj cy uzyskanie wymaganej przepusto-
wo ci, bezpiecze stwa i oszcz dnego zu ycia energii trakcyjnej. Systemami, które 
mog  spe ni  te warunki s  systemy klasy ATP, umo liwiaj ce realizacj  bezpiecz-
nej krzywej hamowania opartej o tzw. widoczno  elektroniczn , w ka dej chwili 
dla ka dego poci gu metra znajduj cego si  na linii. Umo liwia to skrócenie czasu 
nast pstwa poci gów w godzinie szczytu i sprostanie zadaniom przewozowym. 
Dla Metra Warszawskiego istotnym staje si  wi c wdro enie systemu SOP-2W 
i uzyskanie wiadectwa dopuszczenia. Rozwi zanie takie jest równie  uzasadnione 
ekonomicznie, poniewa  system SOP-2 jest eksploatowany jako system pomocni-
czy w prowadzeniu ruchu poci gów, a z tego wzgl du znana jest specyfika i mo -
liwo ci systemu, wi c nak ady, które zostan  poniesione na jego modernizacj ,
aby uzyska  wymagany poziom bezpiecze stwa s  jak najbardziej racjonalnym 
rozwi zaniem.

Do wiadczenia uzyskane podczas stosowania systemu SOP-2, podczas jego 
modyfikacji do wersji SOP-2W oraz podczas wdra ania, a w przysz o ci wersji 
SOP-3 stanowi  powinny istotn  baz  dla wprowadzania systemów klasy ATP 
w szeroko rozumianych kolejach aglomeracyjnych w Polsce.
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Streszczenie. Zmniejszenie szkodliwych skutków nara enia na dzia anie ha asu to najbar-

dziej proekologiczne dzia ania ochrony rodowiska. Obowi zuj ce w Polsce rozporz dzenie Mini-

stra rodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu przed 1 pa dziernika 2012 r. by o

jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Wprowadzenie nowych dopuszczalnych poziomów 

ha asu cz ciowo mo e pomóc inwestorom w zaoszcz dzeniu cz ci rodków finansowych, jednak 

niektóre istotne problemy pozosta y. Sposobami ograniczaj cym ha as kolejowy s : zmiany w przepi-

sach, zmiany w procesie inwestycyjnym, ograniczenia pr dko ci poci gów towarowych, ograniczenia 

ha asu u ród a, szlifowanie szyn, nak adki przyszynowe, panele na torowisko, niskie ekrany 

akustyczne, ekrany akustyczne, naturalne ekrany akustyczne, stolarka okienna o podwy szonej

izolacyjno ci akustycznej.

Niezb dna by aby analiza skuteczno ci czenia poszczególnych sposobów walki z ha asem,

wdro enie nowych praktyk podczas procesu inwestycyjnego oraz dalsza zmiana przepisów, które 

ograniczaj  dobre praktyki in ynierskie, rozs dne my lenie i zwi kszaj  wydatki ze rodków pu-

blicznych nie zawsze zgodnie z interesem mieszka ców.

S owa kluczowe: ha as, kolej, przepisy, proces inwestycyjny

Wprowadzenie

Zmniejszanie szkodliwych skutków nara enia na dzia anie ha asu wg dyrek-
tywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 
nale y do najbardziej proekologicznych dzia a  ochrony rodowiska.

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 
826) dotychczas dopuszczalne poziomy ha asu dla dróg lub linii kolejowych wyno-
si y od 50 dB dla obszarów ochrony uzdrowiskowej do 65 dB dla terenów w strefie 
ródmiejskiej miast powy ej 100 tys. mieszka ców w porze dziennej i odpowied-

nio od 45 dB do 55 dB w porze nocnej.
W krajach Unii Europejskiej dopuszczalne poziomy ha asu s  zró nicowane dla 

linii kolejowych i dróg, dla infrastruktury istniej cej, zmodernizowanej i budowa-
nej od podstaw. Spo ród 17 krajów Unii Europejskiej, równie rygorystyczne do-
puszczalne poziomy emisji ha asu pochodz cego od transportu kolejowego, jakie 
obowi zywa y w Polsce przed 1 pa dziernika 2012 roku, mia a tylko Portugalia 
i Szwajcaria, z sieci  kolejow  mniejsz  o oko o 20 razy ni  Polska. W pozosta ych
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krajach dopuszczalne poziomy ha asu by y minimum 5 dB wy sze ni  w Polsce, 
jednak z licznymi wyj tkami.

Z dniem 01 pa dziernika 2012 r. rozporz dzenie Ministra rodowiska w spra-
wie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku zosta o zmienione. Warto ci
dopuszczalne zosta y podniesione dla wi kszo ci przypadków o 6 dB. Cz ciowo
pomaga ono inwestorom w ograniczeniu ilo ci ekranów akustycznych, jednak nie 
rozwi zuje istotnych problemów, jakie towarzysz  dzia aniom ograniczaj cym ha-
as na liniach kolejowych w Polsce.

Poni ej omówiono sposoby ograniczania ha asu kolejowego dla linii kolejowych 
w Polsce.

Zmiany w przepisach

Zmiany w przepisach, które nast pi y w tym roku to tak naprawd  dobry po-
cz tek. Jednak przepisy dotycz ce ochrony rodowiska przed ha asem, uniemo -
liwiaj  zastosowanie niektórych sposobów ochrony ludzi przed wp ywem ha asu,
maj c jednocze nie negatywny wp yw na inne aspekty ich ycia. Przede wszystkim 
nale y zastanowi  si  czy w raporcie o oddzia ywaniu inwestycji na rodowisko,
sporz dzanym najcz ciej na etapie studium wykonalno ci, nale y proponowa
ekrany akustyczne je li metody obliczeniowe ha asu kolejowego obarczone s
du  niepewno ci  (niestety obecne przepisy narzucaj  taki obowi zek i nie ma 
praktycznie mo liwo ci przeniesienia tego na etap analizy porealizacyjnej). O ile 
w transporcie samochodowym wyniki oblicze  teoretycznych pokrywaj  si  z wy-
nikami pomiarów, to w transporcie szynowym wyniki oblicze  teoretycznych 
cz sto znacznie odbiegaj  od rzeczywistych pomiarów. Wynika to g ównie z nie-
pewno ci danych wej ciowych. Przede wszystkim brakuje elementu po redniego,
gdzie w trakcie trwania modernizacji linii kolejowej na jej ko cowym etapie wy-
konywa oby si  dodatkowe badania akustyczne i uszczegó owia o zakres ochrony 
przeciwha asowej do stanu faktycznego ograniczaj c w ten sposób do minimum 
b d prognozowania, stosuj c najbardziej aktualne sposoby ograniczania emisji ha-
asu i obowi zuj ce przepisy. Oczywi cie pojawia si  od razu w tpliwo  czy mo na

decyzj  o budowie np. ekranów akustycznych zostawia  na sam koniec inwestycji. 
Bior c pod uwag  podej cie in ynierskie, odpowied  brzmia aby tak. Jednak prze-
pisy na to niestety nie pozwalaj .

Zmiany w procesie inwestycyjnym

Zmiany w procesie inwestycyjnym zmierzaj ce do zastosowania wnikliwej ana-
lizy umo liwiaj cej osi gni cie najwi kszego stosunku efektywno ci do kosztów. 
Praktycznie niemo liwym do zastosowania podczas procesu inwestycyjnego jest 
analiza techniczno-ekonomiczna, która powinna rozstrzyga  czy bardziej op acal-
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na jest ochrona przed ha asem np. pojedynczego budynku mieszkalnego, czy te
wykup takiej nieruchomo ci. Mo liwe by oby pó niejsze odsprzedanie jej na inne 
cele, niewymagaj ce tak restrykcyjnej ochrony przed ha asem. Teoretycznie ana-
liza taka jest mo liwa na etapie studium wykonalno ci, jednak cz sto brakuje jej 
na pó niejszych etapach procesu inwestycyjnego, g ównie z powodu niezgodno ci
alternatywnych rozwi za  np. z przepisami lub decyzj rodowiskow .

Ograniczenia pr dko ci poci gów towarowych

Ograniczenia pr dko ci towarowych powinny dotyczy  szczególnie tych po-
ci gów, które wykazuj  zwi kszon  emisj  ha asu. Tutaj nale y zastosowa  analiz
ekonomiczno-przewozow , która pozwoli wykaza , e np. dla niektórych terenów 
ograniczenie pr dko ci poci gów towarowych, szczególnie w porach nocnych, 
umo liwia spe nienie wymaga  ochrony przed ha asem bez dodatkowych kosz-
tów, ale równie  bez strat w przepustowo ci odcinka linii kolejowej. Zmniejszenie 
pr dko ci poci gów towarowych ze 100 km/h do 80 km/h powoduje zmniejszenie 
emisji ha asu od 1 do 3 dB.

Ograniczenia ha asu u ród a

Sposób ten oznacza dzia ania promuj ce cichy, zarazem ekologiczny tabor. Nie-
zb dnym, promowanym przez Uni  Europejsk  sposobem ograniczania ha asu, 
mo e by  dopasowanie stawek za dost p do infrastruktury w zale no ci od „emi-
syjno ci” sk adów, co zmobilizowa oby przewo ników do modernizacji taboru. Spo-
wodowa oby to równie  obni enie emisji ha asu na ca ej sieci linii kolejowych, a nie 
tylko na terenach chronionych. Do najwi kszych zada  w tym zakresie nale a oby 
wyposa enie istniej cych wagonów kolejowych w kompozytowe klocki hamulcowe 
oraz odpowiednie utrzymanie obr czy kó  nie wspominaj c o takich elementach jak 
amortyzatory kó , zmodyfikowane obr cze kó  czy te  aerodynamiczne pantografy 
(w poci gach osi gaj cych wy sze pr dko ci). D wi k wysokich cz stotliwo ci emi-
towany przez hamuj cy poci g cz sto przekracza 100 dB, mamy wi c tutaj ogromny 
potencja  do wykorzystania przy stosunkowo niewielkich nak adach inwestycyjnych.

Szlifowanie szyn

Szlifowanie szyn ma na celu wyeliminowanie zu ycia falistego, usuni cia wad 
wrodzonych i nabytych szyn. Reprofilacja w celu uzyskania prawid owego profilu 
szyn, zarazem uzyskania prawid owej powierzchni styku ko o – szyna. Porównuj c
stare torowisko z szynami o du ym zu yciu falistym, a torowisko z reprofilowany-
mi szynami mo na osi gn  zmniejszenie emisji ha asu do 9 dB.
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Fot. 1. Szyna po procesie szlifowania
ród o: fotograf Kamil Hajduk

Fot. 2. Poci g szlifierski firmy Speno
ród o: www.speno.ch

Fot. 3. Maszyna szlifierska firmy Asmo
ród o: fotograf Kamil Hajduk
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Nak adki przyszynowe

Nak adki przyszynowe rzadko kiedy mog  by  jedynym elementem ograni-
czaj cym emisj  ha asu jednak w wielu przypadkach mog yby by  z powodze-
niem stosowane jako uzupe nienie innych elementów ograniczania emisji ha asu.
Producenci tych elementów deklaruj , e ich skuteczno  wynosi od 1 do 5 dB, 
jednak zale y ona od wielu czynników, m. in. od rodzaju taboru, pr dko ci i stanu 
nawierzchni kolejowej.

Fot. 4. Przyk adowe nak adki
ród o: fotograf nieznany

Fot. 5. Zamontowane nak adki na szyny
ród o: www.heringinternational.com

Panele na torowisko

Panele na torowisko by y zak adane na prze omie lat 90. i pocz tku XXI 
wieku w Niemczech jednak w 2004 roku praktycznie zaprzestano ich instalacji. 
Dane przekazywane przez firmy produkuj ce tego typu elementy wskazywa y na 
ich skuteczno  od 1 do 8 dB.
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Fot. 6. Stacja Alexanderplatz w Berlinie
ród o: www.rail-pictures.com

Fot. 7. Linia S-bahn w Berlinie
ród o: www.panoramio.com
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Niskie ekrany akustyczne

Niskie ekrany akustyczne to najnowsze do wiadczenia w Unii Europejskiej. 
Ich zaletami s  stosunkowo wysoka skuteczno  dzi ki usytuowaniu bli ej ród a
d wi ku, brak efektu tunelowego czyli zas aniania widoku z jad cego poci gu,
jak równie  mniejszy negatywny wp yw na otoczenie w porównaniu z wysokimi 
ekranami akustycznymi. Skuteczno  tych elementów wynosi od 5 do 17 dB i za-
le y od rodzaju taboru, jak równie  od pr dko ci poci gów. Przyjmuje si , e dla 
pr dko ci powy ej 250 km/h ich skuteczno  jest znikoma ze wzgl du na domi-
nuj cy ha as aerodynamiczny, którego nie s  w stanie wyt umi  z powodu niskiej 
wysoko ci.

Fot. 8. Niski ekran akustyczny elbetowy
ród o: www.heringinternational.com

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

Fot. 11. Niski ekran akustyczny elbetowo-aluminiowy z ci giem komunikacyjnym
ród o: fotograf Kamil Hajduk

Kwesti  problematyczn  dla wprowadzania na rynku polskim nowoczesnych 
rozwi za  w postaci niskich ekranów akustycznych jest interpretacja polskich 
przepisów dotycz cych skrajni budowli oraz konieczno  ich modyfikacji. Zatem 
rodz  si  pytania: 

- Czy nale y stosowa  przepisy jak dla obiektów in ynierskich – 2,5 m od osi 
toru – bardzo negatywne, je eli g ównym wymogiem dla niskich ekranów 
akustycznych jest usytuowanie jak najbli ej ród a d wi ku?

- Czy nale y bra  przyk ad z niektórych krajów europejskich i dla niskich 
ekranów stosowa  podstawow  skrajni  budowli 2,2 m od osi toru?
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- Czy nale y stosowa  przepisy jak dla peronów, które pozwol  na bardzo 
korzystne usytuowanie niskich ekranów akustycznych?

Poni ej na rys. 1 przedstawiono skrajnie budowlane obowi zuj ce w Polsce 
i Austrii. Problem w polskich przepisach wynika z faktu, e zgodnie z obowi zu-
j cymi Standardami Technicznymi, poza skrajni  budowlan , musi wyst powa
obszar „wymagalnej wolnej przestrzeni”, gdzie nic nie powinno wyst powa  (wy-
soko  poni ej 100 cm ponad g ówk  szyny w odleg o ci wi kszej ni  2 m od 
osi toru, wysoko  poni ej 76 cm ponad g ówk  szyny w odleg o ci wi kszej ni
167 cm od osi toru, nie dotyczy to tylko peronów). Podobnych wymogów nie ma 
w porównywanej obowi zuj cej skrajni w Austrii.

Rys. 1. Porównanie skrajni budowlanej dla linii kolejowych o pr dko ci maksymalnej do 200 km/h 

obowi zuj cych w Polsce i w Austrii
ród o: Standardy techniczne
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Ekrany akustyczne

Powszechnie stosowane wysokie ekrany akustyczne w niektórych miejscach s
wkomponowane w otoczenie jednak w wi kszo ci przypadków niestety degraduj
krajobraz.

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

Fot. 13. Ekran akustyczny w Poznaniu
ród o: mmpoznan.pl

Zmiana przepisów nie zmienia za o e  projektowych na trwaj cych moderni-
zacjach linii kolejowych i pozostawia wiele problemów nierozwi zanych. Przyk a-
dem takiego stanu rzeczy mo e by  zaprojektowany ekran akustyczny w I awie,
którego nie chce wi kszo  okolicznych mieszka ców, z w adzami miasta na czele. 
Powód jest prosty. Zbudowany ekran akustyczny o wysoko ci czterech metrów 
ca kowicie zas oni widok na jezioro mieszka com okolicznych budynków za lini
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kolejow , jak równie  pasa erom poci gów na trasie Warszawa – Gdynia. G ów-
nym powodem tej sytuacji jest decyzja rodowiskowa wydana w roku 2007.

Odr bn  kwesti  jest problem z usytuowaniem ekranów akustycznych w ob-
r bie przejazdów kolejowych, które pomimo spe niania przepisów bezpiecze stwa
(m. in. Rozporz dzenie ministra transportu i gospodarki morskiej „w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiada  skrzy owania linii kolejowych 
z drogami publicznymi i ich usytuowanie” - Dz. U. Nr.33, poz.144), pogarszaj
jednak widoczno  kierowcom pojazdów, co ewidentnie pogarsza warunki bezpie-
cze stwa.

Naturalne ekrany akustyczne

Najbardziej przyjaznymi i estetycznymi formami ograniczania emisji ha asu s
naturalne ekrany akustyczne. Niestety korzysta si  z nich zdecydowanie za rzadko, 
g ównie ze wzgl du na wi ksz  zaj to  terenu i wymagane zabiegi piel gnacyjne.
Naturalne ekrany to przede wszystkim: pasma nasadze  drzew i krzewów o sze-
roko ci min 5 m i wysoko ci 7 m, wa y ziemne obsadzone krzewami, ywop oty, 
ekrany akustyczne z pn czami ro lin. Niestety cz ciowo w opozycji do takich 
rozwi za  s  znowu polskie przepisy, czyli wymóg pozostawiana pustych pasów 
w odleg o ci nie mniejszej ni  15 m od osi skrajnego toru. Spe nienie tych przepi-
sów w wielu przypadkach modernizacji linii kolejowej spowodowa o konieczno
wycinki kilkudziesi cioletnich drzew na terenach miejskich, stanowi cych natural-
n  barier  akustyczn  od linii kolejowych.

Fot. 14. Naturalny ekran akustyczny
ród o: www.techbud.com

Stolarka okienna o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
dopuszczalne poziomy ha asu w rodowisku okre lone s  dla poszczególnych ro-
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dzajów terenów zabudowy mieszkalnej. Zgodnie z tym przepisem nale y chroni
tereny zabudowy oraz budynki mieszkalne. Dla budynków mieszkalnych usytu-
owanych na terenach niewymagaj cych ochrony przed ha asem nale y zapewni
dotrzymanie dopuszczalnych poziomów ha asu wewn trz budynków zgodnie Pol-
sk  Norm  PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana, ochrona przed ha asem
pomieszcze  w budynkach, dopuszczalne warto ci poziomu d wi ku w pomiesz-
czeniach”, która wymaga by dopuszczalny równowa ny poziom d wi ku przeni-
kaj cego do pomieszczenia od wszystkich róde  ha asu wynosi  40 dB i 30 dB 
odpowiednio dla dnia i nocy. Wymagane ograniczenie mo na uzyska  za pomoc
monta u stolarki okiennej o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej. Czy nie by-
oby zasadne by w przypadku, gdy spe nienie dopuszczalnych poziomów ha asu
w rodowisku nie jest mo liwe lub jest bardzo kosztowne, stosowa  tylko Polsk
Norm  „Akustyka budowlana…” czyli spe nienie dopuszczalnych poziomów ha-
asu w pomieszczeniach?

Podsumowanie

Wymienione powy ej sposoby ograniczania ha asu kolejowego praktycznie 
u o y y si  w hierarchii: od ród a do cz owieka (mo e za wyj tkiem dwóch pierw-
szych). Z drugiej strony wszystkie te sposoby u o y y si  w hierarchii kosztów od 
najta szych do najdro szych (mo e za wyj tkiem dwóch ostatnich). Najwa niejsze
jednak by przepisy i stosowana praktyka dalej nie sta y w sprzeczno ci ze zdrowym 
rozs dkiem i reprezentowa y autentyczne interesy ludzi, dla których ta ochrona 
jest stosowana, tym bardziej, e za obni enie estetyki p acimy my wszyscy, ale 
przede wszystkim to yj cy w s siedztwie mieszka cy.

Podsumowuj c nale y stwierdzi , e nie ma jednego idealnego sposobu na walk
z ha asem. Jest to proces, który powinien by  gruntownie przemy lany i na ka dym
etapie, czy to powstawania lub zmian przepisów, lub dzia a  maj cych bezpo redni
wp yw na ludzi sprawdzany, czy nie zachodzi prawdopodobie stwo sprzeczno ci
z innymi warunkami ochrony przyrody lub innymi zapisami. W celu znalezienia 
optymalnych rozwi za  dla ró nych warunków miejskich niezb dna by aby rów-
nie  analiza skuteczno ci czenia poszczególnych sposobów walki z ha asem kole-
jowym, wdro enie wymienionych powy ej praktyk podczas procesu inwestycyjne-
go oraz dalsza zmiana przepisów. Polskie podej cie do ich tworzenia w sposób zero 
– jedynkowy, brak lub bardzo trudne mo liwo ci uzyskiwania od nich odst pstw, 
nawet je li stoj  one w sprzeczno ci z logicznym rozumowaniem lub mi dzynaro-
dowymi do wiadczeniami, to podstawowe ograniczenia dla dobrych praktyk in y-
nierskich, rozs dku i kreatywnego ograniczania wydatków ze rodków publicznych
w imi  poprawy ycia spo eczno ci lokalnej, jak wskazuje przedstawiony problem 
z I awy.
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TRYGONOMETRYCZNY POMIAR WYSOKO CI
– MO LIWO CI I OGRANICZENIA METODY 

W GEODEZJI KOLEJOWEJ1

Streszczenie. Praca zawiera analiz  metody trygonometrycznego pomiaru wysoko ci. Pre-

zentuje tak e wyniki pomiarów weryfikuj cych metod  pod k tem mo liwo ci wykorzystania jej 

w pomiarach kolejowych.

S owa kluczowe: geodezja kolejowa, pomiar trygonometryczny, wózki pomiarowe, tachy-

metr elektroniczny

1. Wst p

W pomiarach geodezyjnych na obszarach kolejowych szczególn  rol  odgrywa-
j  pomiary trygonometryczne. Jeszcze w latach sze dziesi tych ubieg ego stulecia 
do pomiaru i wyznaczenia wspó rz dnych kolejowej osnowy pomiarowej stosowa-
no poligonizacj  precyzyjn  [6]. W metodzie tej d ugo ci boków mierzono w spo-
sób po redni z trygonometrycznym pomiarem rozwini cia bazowego. Ten sposób 
wyznaczenia d ugo ci, podobnie jak trygonometryczny pomiar wysoko ci wyma-
ga  stosowania precyzyjnych teodolitów optycznych do pomiaru k tów poziomych 
i pionowych.

Wspó czesne teodolity cyfrowe wyposa one w dalmierz (np. dalmierz elektro-
optyczny) zabudowany w lunecie nazywane s  tachymetrami elektronicznymi. 
Umo liwiaj  one pomiar d ugo ci w sposób po redni z milimetrow  dok adno-
ci  oraz pomiar k tów z dok adno ci  kilkusekundow . Przyrz dy te znajduj

zastosowanie w pomiarach sytuacyjno-wysoko ciowych, prowadzonych metod
biegunow  3D. W tej metodzie wysoko ci punktów wyznaczane s  z pomiaru 
trygonometrycznego.

W opracowaniu przedstawiono charakterystyk  metody trygonometrycznego 
pomiaru wysoko ci. Przeprowadzono analiz  dok adno ci i przedstawiono wyniki 

1  Wk ad autorów w publikacj : Jamka M. 70%, Strach M. 30%
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pomiarów testuj cych dok adno  metody. Sporz dzono tak e wnioski z przepro-
wadzonej analizy dok adno ci opisywanej metody.

2. Metodologia trygonometrycznego pomiaru wysoko ci

W ostatnim dziesi cioleciu, w pomiarach kolejowych, pojawi o si  kilka nowych 
metod pomiarów inwentaryzuj cych po o enie osi toru. Najszersze zastosowanie 
w tych pomiarach, uzyska a metoda biegunowego pomiaru 3D. W metodzie tej 
sytuacyjne po o enie punktu wyznacza si  poprzez pomiar poziomy k ta bieguno-
wego oraz odleg o  do sygnalizowanego punktu. Wysoko  punktu w przyj tym
uk adzie odniesienia, okre la si  w oparciu o trygonometryczny pomiar wysoko ci.
Pomiarowi podlega wówczas k t pionowy oraz odleg o  sko na do punktu sy-
gnalizowanego (reflektorem) pryzmatem dalmierczym. W pomiarach tych sygna-
lizowanie mierzonych punktów pryzmatem dalmierczym, wykonuje si  na kilka 
sposobów. Najcz ciej reflektor mocuje si  do teleskopowej tyczki mierniczej wy-
posa onej w libell  sferyczn  do jej pionowania. Instrukcja D-19 opisuj c sposoby 
pomiaru osi toru, zaleca stosowanie aty z pryzmatem dalmierczym wyznaczaj -
cym t  o . Pomiary po o enia osi szyn, przeprowadza si  stosuj c reflektory zamo-
cowane do specjalnych adapterów przyk adanych do g ówki szyny. Wymuszaj
one po o enie pryzmatu w osi pod u nej szyny. W obu wymienionych technikach 
pomiarowych, znana jest pionowa odleg o  osi pryzmatu od sygnalizowanego 
punktu pomiaru. Innym rozwi zaniem, stosowanym coraz powszechniej jest wy-
korzystanie wózków pomiarowych wyposa onych w pryzmaty dalmiercze [2, 3].

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

Do pomiarów inwentaryzuj cych po o enie osi toru metod  pomiaru biegu-
nowego 3D, zastosowano po raz pierwszy w Polsce (AGH 2003 r.) zmodyfiko-
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wany toromierz elektroniczny TEB-1435, na którym zamocowano pryzmat dal-
mierczy. Na wózku tym (rys. 1) zainstalowany by  równie  odbiornik GPS. Takie 
rozwi zanie umo liwi o testowanie dok adno ci pomiarów kinematycznych GPS 
i mo liwo ci ich wykorzystania w pomiarach kolejowych. Kolejne testy wózka po-
miarowego 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 okre lenie wspó rz dnych
przestrzennych X, Y, H punktów osi toru na podstawie pomiarów metod  biegu-
now  3D z wykorzystaniem wózka GPR3000 (rys. 2).

Rys. 2. Wózek pomiarowy GPR3000

Obecnie na sieci PKP coraz cz ciej stosuje si  wózki pomiarowe pracuj ce
w systemie GEDO CE (rys. 3). Od 2009 roku wykorzystuje si  je w pomiarach 
metod  biegunow  3D. Wózki systemu GEDO CE umo liwiaj  inwentaryzacj
geometrii istniej cej osi toru. Tego typu pomiar jest podstaw  do sporz dzenia
projektu regulacji toru w obu p aszczyznach. System GEDO CE z bardzo dobrym 
skutkiem stosowany jest tak e w geodezyjnej obs udze 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 wysoko ci punktów z u yciem metody trygonometrycznej reali-
zowane jest poprzez pomiar: k tów pionowych i  oraz odleg o ci sko nych 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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Ró nic  wysoko ci H
AB

, punktów A i B wyznacza si  z zale no ci:

H
AB

 = l
w
 – h

w
+ h

p
- l

p (1)
gdzie:

 i – pomierzone k ty pionowe,

l
w

– wysoko  ustawienia reflektora nad punktem A,

l
p

– wysoko  ustawienia reflektora nad punktem B,

h
w
 = d sin – wyznaczone przewy szenie na punkcie A,

h
p
 = s sin – wyznaczone przewy szenie na punkcie B,

d i s – pomierzone odleg o ci sko ne.

W ogólnym przypadku podana zale no  (1) winna uwzgl dni  wp yw refrak-
cji pionowej i krzywizny Ziemi na pomiar k tów pionowych i odleg o ci sko nych
od tachymetru do pryzmatów dalmierczych. Wówczas ró nica wysoko ci H

AB
,

wyznaczana jest z zale no ci:

H
AB

= l
w
 – d sin  – d2(1-k)/2Rcos2  + s sin  +s2(1-k)/2Rcos2 (2)

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

3. Analiza dok adno ci metody trygonometrycznego pomiaru wysoko ci

Przyjmuj c za o enie o ograniczonej d ugo ci celowych (do stu kilkudziesi ciu
metrów) i zak adaj c korzystne warunki pomiaru (eliminowanie pomiarów prowa-
dzonych przy wysokich temperaturach - refrakcja) oraz stosuj c znane prawo pro-
pagacji b dów rednich, mo na wyznaczy  b d redni funkcji m

HAB
, okre lonej

zale no ci  (1) na ró nic  wysoko ci dwójki punktów:

(3)
gdzie:
m

lw
, m

lp
,  – rednie b dy okre lenia wysoko ci pryzmatów dalmierczych nad 

punktami,
m

hw
, m

hp
, – rednie b dy wyznaczenia przewy sze  na punktach pomiaru, wy-

znaczone z zale no ci (4.1), (4.2):

(4.1)

(4.2)
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gdzie:
m

d
, m

s
 – rednie b dy pomiaru d ugo ci celowych,

m , m  – rednie b dy pomiaru k tów pionowych.

W obliczeniu wielko ci b du redniego pomiaru ró nicy wysoko ci metod
trygonometryczn  (3), przyj to nast puj ce wielko ci zmiennych, wp ywaj ce na 
jego warto :

– k t pionowy  =  = 1g

– zmienne d ugo ci celowych od 0 do 200 m,
– rednie b dy pomiaru k tów pionowych m  = m  = ±5cc, ±10cc, ±15cc,
– redni b d pomiaru odleg o ci m

d
= m

s
 = ±1 mm+1ppm,

– redni b d okre lenia wysoko  pryzmatu dalmierczego nad punktem: 
m

lw
 = m

lp
 = ±1

 Wyniki oblicze  zobrazowano w postaci wykresu (rys. 6), na którym przed-
stawiono wielko ci b dów rednich dla trzech warto ci redniego b du pomiaru 
k ta pionowego.

Rys. 6. Wp yw d ugo ci celowej na warto redniego b du pomiaru ró nicy wysoko ci

metod  trygonometryczn
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4. Pomiary testuj ce dok adno  trygonometrycznego pomiaru wyso-
ko ci

Pomiary testuj ce dok adno  trygonometrycznego pomiaru wysoko ci, prze-
prowadzono w trzech ró nych lokalizacjach oraz w ró nych warunkach atmos-
ferycznych (wiosna, lato, jesie ). Odcinki poligonowe, na których wykonywano 
pomiary testuj ce, to odcinki toru bezstykowego zlokalizowane na ró nych pochy-
leniach niwelety toru. W wybranych i oznaczonych punktach wykonano niwelacj
precyzyjn . Na odcinkach „S omniki” oraz „Olsza”, pomiar wykonano niwelato-
rem kodowym DNA03 firmy Leica, na odcinku „CMK” niwelatorem kodowym 
Trimble DiNi 03, przy u yciu at inwarowych. Wzd u  analizowanych odcinków 
toru poprowadzono ci gi niwelacyjne zamkni te, dowi zane do znaków pa stwo-
wej osnowy wysoko ciowej.

Rys. 7. Precyzyjna niwelacja geometryczna odcinka do wiadczalnego toru kolejowego

Odcinek poligonowy „S omniki” o d ugo ci 1390 m, po o ony jest na zmien-
nym pochyleniu (od 0,9‰ do 9,4‰) w obr bie stacji i szlaku linii kolejowej nr 8. 
Pomiary przeprowadzono w miesi cu wrze niu, mierz c wysoko ci g ówki szyny 
niepodwy szonej w punktach wyznaczonych co 10 m.

Odcinek poligonowy „Olsza” o d ugo ci 440 m, po o ony jest na zmiennym 
pochyleniu (od 0,2‰ do 4,9‰) na szlaku linii kolejowej nr 100. Pomiary testuj -
ce przeprowadzono w miesi cu kwietniu, mierz c wysoko  g ówki szyny niepod-
wy szonej w punktach co 10 m.

Odcinek poligonowy „CMK” o d ugo ci 220 m, po o ony jest na pochyleniu 
0‰, szlaku linii kolejowej nr 4. Pomiary testuj ce przeprowadzono w miesi -
cu pa dzierniku mierz c wysoko  g ówki szyny niepodwy szonej w punktach co 
20 m.

Testy weryfikuj ce dok adno  trygonometrycznego pomiaru wysoko ci prze-
prowadzono w technologii pomiaru biegunowego 3D do reflektorów zamocowa-
nych na wózkach pomiarowych.

Na odcinku poligonowym „S omniki” stosowano wózek skonstruowany 
w AGH (rys. 1), a pomiary k towo – liniowe przeprowadzono precyzyjnym tachy-
metrem elektronicznym TCA 2003 firmy Leica.
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Pomiary testuj ce na pozosta ych odcinkach przeprowadzono w technologii po-
miaru GEDO Rec, z wykorzystaniem wózka tachymetrycznego GEDO CE (rys. 3) 
oraz elektronicznego tachymetru precyzyjnego TRIMBLE S8.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla ka dego odcinka poligono-
wego wykonano obliczenia ró nic wysoko ci g ówki szyny pomierzonej niwela-
cj  precyzyjn  oraz trygonometrycznym pomiarem wysoko ci. Obliczono równie
warto ci rednie ró nic wysoko ci, odchylenia standardowe warto ci rednich oraz 
maksymalne ró nice na ka dym odcinku poligonowym. Wyniki przeprowadzo-
nych oblicze  zestawiono w tabeli nr 1.

Tab. 1. Zestawienie wyników pomiarów porównawczych na odcinkach poligonowych

Odcinek
poligonowy

D ugo
odcinka

[m]

Liczba
badanych
punktów

rednia ró nica
wysoko ci

[m]

Odchylenie
standardowe

[m]

Maksymalna
ró nica

[m]

„S omniki” 1400 140 0,0021 0,0016 0,006

„Olsza” 440 23 0,0025 0,0015 0,006

„CMK” 220 16 0,0012 0,0014 0,005

5. Wnioski

1. Wspó czesne technologie pomiarów sytuacyjno – wysoko ciowych gwa-
rantuj  mo liwo  osi gni cia wysokich dok adno ci okre lenia po o enia
mierzonych punktów. Dok adno  t  zapewniaj  wysokiej klasy tachymetry 
elektroniczne charakteryzuj ce si  wysok  dok adno ci  pomiaru odleg o ci
i k tów. Wykorzystywana w tachymetrach procedura ATR (automatyczne 
naprowadzanie osi celowej na pryzmat) pozwala na zautomatyzowanie pro-
cesu pomiaru.

2. Na podstawie przeprowadzonej analizy dok adno ci metody trygonome-
trycznego pomiaru wysoko ci oraz pomiarów kontrolnych wykonanych 
na odcinkach poligonowych, mo na potwierdzi  wnioski przedstawione 
w opracowaniu [4]. Dok adno  okre lenia wysoko ci punktów pomierzo-
nych metod  trygonometryczn  dla celowych o d ugo ciach nie przekracza-
j cych 130 metrów jest równorz dna z niwelacj  geometryczn  (III klasa 
dok adno ci).

3. Zapisy obowi zuj cej Instrukcji D-19 nie dopuszczaj  metody trygonome-
trycznego pomiaru wysoko ci w niwelacji profilowej czy w wyznaczeniu 
rz dnych g ówki szyn dla opracowa  map obszarów kolejowych. Tym sa-
mym odstaj  od powszechnie przyj tych standardów obowi zuj cych w po-
miarach geodezyjnych.
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1. Wst p

Zastosowania georusztów w budownictwie komunikacyjnym na wiecie si ga-
j  pocz tku lat 80-tych XX wieku. W Polsce georuszty zacz to stosowa  w bu-
downictwie drogowym z pocz tkiem lat 90-tych XX wieku i do dnia dzisiejszego 
pozostaj  jednym z podstawowych materia ów rozwa anych przez projektantów, 
jako pomocne do rozwi zania wielu specyficznych problemów wynikaj cych z lo-
kalnych warunków gruntowych. Pomimo ponad 30-letniego do wiadczenia z ich 
wykorzystaniem w budownictwie kolejowym na wiecie [6, 7] i ponad dwudzie-
stoletnich do wiadcze  w budownictwie drogowym w Polsce krajowe osi gni cia
w zakresie zastosowa  do budownictwa kolejowego s  zdecydowanie skromniej-
sze. Wp yw na to ma wiele czynników takich jak: wi kszy konserwatyzm w pro-
jektowaniu w porównaniu do konstrukcji drogowych, wyst powanie bran owych
instrukcji ograniczaj cych wprowadzanie nowych technologii, zdecydowanie 
wi ksze obci enia, w tym dynamiczne, przekazywane na pod o e przez pojaz-
dy szynowe, przywi zanie do tradycji w stosowaniu rozwi za  technicznych przez 
wykonawców czy te  skromna ilo  nak adów inwestycyjnych wydawanych na in-
frastruktur  kolejow  w stosunku do nak adów na budownictwo drogowe w ostat-
nim dwudziestoleciu. Wszystkie wymienione czynniki, do listy, których mo na by 
z pewno ci  dopisa  jeszcze kilka innych, powoduj , i  budownictwo kolejowe nie 
korzysta w pe ni z mo liwo ci jakie daj  geosyntetyki, lub te  w przypadku ich 
stosowania nie wykorzystuje skutecznie ich potencja u.
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2. Georuszt na tle innych wyrobów geosyntetycznych – definicje i klasy-
fikacja

Poj cie geosyntetyk w budownictwie komunikacyjnym si ga do lat 60-tych 
XX wieku, kiedy wprowadzano do praktyki in ynierskiej pierwsze w ókniny, 
a w pó niejszym okresie tkaniny. Ze wzgl du na docelow  form  ich zastosowa-
nia, tj. w po czeniu z gruntem, wszystkie materia y syntetyczne maj  przedro-
stek „geo”. St d tekstylia stosowane w aplikacjach in ynierskich bazuj cych na ich 
kontakcie z gruntem nosz  odpowiednio nazw  geow óknin i geotkanin.

Geotekstylia, wi c geotkaniny i geow ókniny s  najbardziej rozpoznawaln
grup  geosyntetyków, wynika to w równej mierze z bardzo szerokiej gamy funk-
cji, do jakich maj  zastosowanie (filtracja, separacja, czasem zbrojenie, stabilizacja 
czy ochrona), historycznego „pierwsze stwa” na rynku wyrobów geosyntetycz-
nych oraz dosy  powszechnego, cho  zupe nie nieuzasadnionego, uto samiania
wszystkich wyrobów geosyntetycznych z t  nazw . Nawet nazewnictwo wykorzy-
stywane w procesie normalizacyjnym nie opar o si  urokowi tej grupy wyrobów 
i wszystkie aktualne normy zharmonizowane nosz  wspóln  nazw : „Geotekstylia 
i wyroby pokrewne…”.

Ze wzgl du na ci g  powierzchni  materia u, bez adnych otworów, wspó -
praca geotekstyliów z gruntem odbywa si  tylko i wy cznie dzi ki mobilizacji si
tarcia pomi dzy tymi dwoma o rodkami. Powoduje to, i  skuteczno  zastosowa-
nia do funkcji zbrojeniowej czy stabilizacyjnej jest bardzo ograniczona, gdy  mobi-
lizacja wytrzyma o ci materia u wymaga jego odkszta cenia i to tym wi kszego im 
wi ksz  cze  wytrzyma o ci nominalnej produktu chcemy wykorzysta . Z tego 
powodu geotekstylia w budownictwie kolejowym mog  mie  zastosowanie prak-
tycznie tylko do funkcji separacyjnej oraz filtracyjnej.

Na tym tle kolejna, druga grupa materia ów geosyntetycznych, do której zali-
czy  nale y geosiatki i georuszty cechuje si  zupe nie odmiennymi w a ciwo ciami.
Przede wszystkim w tej grupie geosyntetyków istnieje mo liwo  kontaktu i prze-
nikania warstw gruntu znajduj cego si  pod i nad p aszczyzn  geosyntetyku. Jest 
to mo liwe dzi ki a urowej strukturze materia u, w którego p aszczy nie dominu-
j  otwory (oczka) umo liwiaj ce penetracj  ziaren gruntu procesie zag szczania.
W tej grupie materia ów wyst puje jednak silne zró nicowanie, zwi zane z tech-
nologi  produkcji maj c  swe odzwierciedlenie w skuteczno ci ich stosowania do 
poszczególnych aplikacji. I tak wyró ni  mo na tutaj:

– Geosiatki plecione, powstaj ce z po czenia metodami w ókienniczymi prosto-
padle u o onych w ókien polimerowych, cz sto dodatkowo pokrywanych 
ochronn  warstw  innego polimeru. Kszta t oczek jest kwadratowy lub pro-
stok tny.

– Geosiatki zgrzewane, powstaj ce w technologii po czenia prostopadle u o o-
nych p askich ta m polimerowych, zgrzewanych w w z ach. Przy zastoso-
waniu odpowiedniej technologii zgrzewu mo na uzyska  efekt nieodkszta -
calno ci w obr bie w z a. Kszta t oczek jest kwadratowy lub prostok tny.
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– Geosiatki ekstrudowane, powsta e w wyniku ekstruzji prostopadle do siebie 
skierowanych dysz z p ynnym polimerem. Proces ten umo liwia cz cio-
we wtopienie si  powsta ych w ten sposób eber w punktach w z owych.
Bezpo rednio po procesie ekstruzji mo e wyst powa  jeszcze proces rozci -
gania materia u na gor co na g adkim b bnie. Produkt ko cowy charak-
teryzuje si  w efekcie odmiennym kszta tem przekroju eber pod u nych
od poprzecznych i g adk  doln  powierzchni . Kszta t oczek jest na ogó
prostok tny.

– Georuszty, powsta e w wyniku wybicia siatki niewielkich otworów w mono-
litycznej p ycie polimerowej, a nast pnie ich rozci gania w wysokiej tempe-
raturze a  do momentu uzyskania docelowej wielko ci otworów (oczek) oraz 
zorientowania struktury molekularnej materia u. Wyrób powsta y w ten 
sposób charakteryzuje si  brakiem jakichkolwiek po cze  (tzw. integralno-
ci  lub monolityczno ci  struktury) oraz du  sztywno ci  w p aszczy nie.

Grubo  w z ów jest wi ksza od grubo ci eber, a obie wymienione grubo ci
s  zdecydowanie wi ksze od grubo ci geosiatek plecionych i zgrzewanych. 
Kszta t oczek mo e by  prostok tny, kwadratowy lub trójk tny. Wst puj
dwa typy georusztów: jednokierunkowe, wykonane z polietylenu wysokiej 
g sto ci (HDPE) oraz wielokierunkowe wykonane z polipropylenu (PP) 
o odr bnym przeznaczeniu. Georuszty jednokierunkowe maj  zastosowanie 
w konstrukcjach oporowych, wielokierunkowe (wieloosiowe) przeznaczone 
s  do stabilizacji warstw z kruszyw.

Georuszty bywaj  czasem w literaturze mylnie okre lane geosiatkami o sztyw-
nych w z ach, co w efekcie, ca kowicie nies usznie, prowadzi do porównania ich 
parametrów materia owych i analogicznymi parametrami materia owymi geosia-
tek zgrzewanych.

Ka da z wymienionych odmian geosyntetyków charakteryzowa  si  mo e od-
miennym mechanizmem wspó pracy z gruntem, a w konsekwencji inn  efektyw-
no ci /skuteczno ci  w konkretnym zastosowaniu. Wi kszo  wymienionych ma-
teria ów drugiej grupy wyst puje równie  w postaci geokompozytów, tj. wyrobów 
trwale po czonych z geow óknin .

Tablica 1. Przyk adowe rodzaje geosyntetyków drugiej grupy
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Trzeci  grup  wyrobów geosyntetycznych s  tzw. niskie geokomórki (o wysoko-
ci 100-200 mm), zwane potocznie od nazwy jednego z produktów geowebami. 

Struktura geokomórek zbli ona jest do plastra miodu. W odró nieniu od dwóch 
pierwszych grup nie s  one produkowane w rolkach, a jedynie ich odcinki s  do-
starczane na paletach.

Ci g y rozwój technologiczny powoduje, i  powstaj  kolejne grupy geosynte-
tyków o jeszcze innych funkcjach i zastosowaniach. Wymieni  tu mo na chocia by
geomembrany (funkcja uszczelniaj ca i separuj ca), geomaty (funkcja przeciwerozyj-
na), maty bentonitowe (funkcja uszczelniaj ca) czy geokompozyty drena owe (funkcja 
drena owa). Lista ta z pewno ci  mo e by  uzupe niona o inne, nowe materia y.

Post p technologiczny skutkuj cy powstaniem zarówno drugiej i trzeciej grupy 
wymienionych geosyntetyków, jak równie  materia ów wymienionych w poprzed-
nim akapicie powoduje, i  zmianie ulegaj  równie  wymogi w zakresie podstawo-
wych parametrów, jakie poszczególne wyroby musz  spe nia . Niestety w tym za-
kresie normalizacja nie nad a za post pem. Np. georuszty, które s  przedmiotem 
dalszych rozwa a  nie maj  oddzielnej normy i wspólnie z wszystkimi geosiatkami 
podpadaj  pod poj cie „...geotekstylia i wyroby pokrewne…”, co cz sto skutkuje 
niepoprawnym okre leniem ich parametrów u ytkowych.

3. Podstawowe cechy i funkcje georusztów

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale przy omawianiu definicji georusztu 
materia y te cechuje integralno  struktury du a sztywno  w p aszczy nie. Sztyw-
no  w p aszczy nie, b d ca efektem rozci gania monolitycznej p yty polimero-
wej wyró nia georuszty na tle geosiatek oraz geotekstyliów. aden z procesów 

czenia, jak np. tkanie, ig owanie, czy czenie pojedynczych w ókien polimerów 
w w z ach poprzez ich zgrzewanie, spawanie, wtapianie, itp., nie nadaje wyro-
bom cech sztywno ci. Sztywno  ta powoduje, i  ziarna zag szczonego kruszywa 
dobranego odpowiednio do wielko ci oczek georusztu wykazuj  znacznie wi k-
sz  odporno  na przemieszczenia wzgl dem siebie. Ta zwi kszona odporno  na 
przemieszczenia b d ca wynikiem skr powania bocznego kruszywa w oczkach jest 
cech  charakterystyczn  dla georusztów. Literatura angielskoj zyczna opisuje to 
poj cie, jako efekt zaz bienia (ang. „interclocking”) kruszywa w georuszcie. Nie 
wyst puje w geotekstyliach, geosiatkach plecionych i zgrzewanych, a w ograniczo-
nym zakresie wyst puje w geosiatkach ekstrudowanych (w tym przypadku ogra-
niczenie to zwi zane jest z nieostrokraw dzistym przekrojem eber, których 50% 
ma p aski kszta t).

Efekt zaz bienia kruszywa w oczkach georusztu powoduj cy skr powanie zia-
ren jest zmienny wraz z odleg o ci  od p aszczyzny geosyntetyku [3]. Wyró nia si
tutaj 3 strefy o zró nicowanych cechach:

• Strefa pe nego skr powania (ang. „full confinement zone”) - wyst puj ca na 
odcinku pomi dzy poziomem u o enia georusztu do wysoko ci kilku zia-
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ren powy ej tego poziomu. W tej strefie dzi ki zaz bieniu zag szczonego
kruszywa w oczkach przemieszczenia wzajemne ziaren s  mikroskopijne, 
w praktyce zerowe, gdy  ziarna s  wzgl dem siebie zupe nie zablokowane. 
Wyst puje tu pe na odporno  ziaren na przemieszczenie Q

max
 (ang. „maxi-

mum confining resistance”).
• Strefa po rednia – b d ca stref  stopniowego zaniku skr powania ziaren 

kruszywa wywo an  wp ywem zaz bienia w poziomie georusztu. Zdolno
ziaren do przemieszcze  wzgl dem siebie zmienia si  od warto ci minimal-
nej ( u do u strefy) do warto ci maksymalnej (górna cz  strefy). Odporno
ziaren na przemieszczenia zmniejsza si  wraz ze wzrostem odleg o ci od geo-
rusztu w sposób nieliniowy.

• Strefa braku skr powania (ang. „no confinement zone”) - do tej strefy skr -
powanie ziaren nie dochodzi, opór ziaren kruszywa na przemieszczenie jest 
wynikiem ich naturalnego oporu tarcia wewn trznego. Kruszywo w tej 
strefie nie „odczuwa” ju  wp ywu materia u u o onego g biej, aby efekt 
ten powróci  wymagane by oby u o enie ponownej warstwy georusztu.

Rys. 1. Podzia  stref skr powania ziaren kruszywa nad georusztem

O efektywno ci stabilizacji decyduj  grubo ci poszczególnych stref. Grubo ci
tych stref nie s  jednakowe. Po dane jest, aby strefa pe nego skrepowania oraz 
strefa po rednia by y jak najgrubsze. Grubo ci poszczególnych stref s  cechami 
indywidualnymi dla konkretnego typu georusztu oraz rodzaju i uziarnienia kru-
szywa. Poprawne okre lenie grubo ci obu tych stref jest decyduj ce dla w a ciwego
doboru rozstawu zbrojenia w geomateracach wielowarstwowych.

Niew a ciwy dobór kruszywa, którego uziarnienie nie pozwala na w a ciwe za-
z bienie w oczkach georusztu, mo e zminimalizowa  grubo  poszczególnych stref 
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i spowodowa  gwa towny spadek skuteczno ci zbrojenia. Niew a ciwy dobór geo-
syntetyku do stabilizacji, np. zastosowanie geosiatki plecionej powoduje, i  w war-
stwie kruszywa u o onej na geosyntetyku wyst puje tylko strefa bez skr powania.
W takim przypadku warstwa kruszywa jest podatna na deformacje niezale nie od 
rodzaju zastosowanej geosiatki, a sam geosyntetyk nie pracuje.

Sztywno  materia u skutkuj ca zwi kszeniem skr powania bocznego ziaren 
powoduje polepszenie odporno ci na cinanie warstwy kruszywa stabilizowanego 
georusztem i jest podstawowym mechanizmem polepszaj cym rozk ad obci enia
przekazywanego wzmacnianemu pod o u (rys. 2).

Rys. 2. Klinowanie si  ziaren w oczkach sztywnego georusztu

Mechanizmem, który jest charakterystyczny dla geosiatek oraz geotekstyliów 
jest przenoszenie obci enia poprzez efekt naci gni tej membrany (ang. „tensioned 
membrane effect”. Mechanizm ten zak ada zmniejszenie warto ci pionowej sk a-
dowej napr enia dzia aj cego na pod o e w miejscu przy o enia obci enia dzi ki
mobilizacji poziomej sk adowej napr enia poprzez naci gni ty geosyntetyk. Me-
chanizm ten by  przez wiele lat uznawany za podstawowy, opisuj cy wzmacniane 
s abego pod o a. Dzi  wiadomo ju , i  w zastosowaniach gdzie nie dopuszczamy 
do powstania deformacji w pod o u nie ma on zastosowania, jest nieskuteczny [2]. 
Mobilizacja wytrzyma o ci geosiatki czy geotkaniny wymaga bowiem deformacji, 
co w wielu przypadkach skutkuje przekroczeniem parametrów u ytkowych kon-
strukcji (np. kolein nawierzchni drogowej czy ugi  podk adu szyny).

Wyst powanie tych dwóch odmiennych mechanizmów powoduje, i  parame-
try stosowane do opisu i identyfikacji po danych cech poszczególnych rodzajów 
geosyntetyków s  odmienne. W przypadku geotekstyliów i wi kszo ci geosiatek 
charakterystycznym parametrem jest wytrzyma o  na rozci ganie przy okre lo-
nym odkszta ceniu. Dla georusztów, których podstawowym mechanizmem jest 
zwi kszenie odporno ci warstwy na cinanie, dzi ki skr powaniu bocznemu zia-
ren, parametrem wiod cym jest sztywno  w zakresie ma ych odkszta ce .
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4. Wykorzystanie georusztów do stabilizacji warstw kruszywa w war-
stwach nawierzchni kolejowej

W przypadku zastosowa  w nawierzchni kolejowej mo liwe s  dwa rodzaje 
zastosowa :

• stabilizacja warstwy ochronnej,
• stabilizacja podsypki t uczniowej.

4.1. Stabilizacja warstwy ochronnej 

Stabilizacja warstwy ochronnej zwi zana jest z wyst powaniem pod ni  war-
stwy o niekorzystnych parametrach no no ci. Zastosowanie georusztu pozwala 
na podwy szenie no no ci pod o a pod konstrukcj  lub na zmniejszenie grubo ci
kruszywa w stosunku do grubo ci bez georusztu, przy uzyskaniu tych samych pa-
rametrów no no ci na górze warstwy ochronnej. Wspomniana redukcja grubo ci
mo e si ga  do 50%, cho  ka dorazowo wymaga indywidualnej analizy. Cz st-
szym zastosowaniem jest wymóg uzyskania odpowiednich parametrów no no ci.
Przy bardzo s abej no no ci gruntów w pod o u czasem konieczne jest zastosowa-
nie uk adów wielowarstwowych.

Rys. 3. Przyk ad zastosowania georusztu do stabilizacji warstwy ochronnej

Rys. 4. Przyk ad uk adu jednowarstwowego i wielowarstwowego w warstwie ochronnej

4.2. Stabilizacja podsypki t uczniowej

Zastosowanie gerousztów do stabilizacji warstwy podsypki zwi zane jest z re-
dukcj  pr dko ci przyrostu deformacji (odkszta cenia plastycznego) powstaj cej
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w warstwie ochronnej w wyniku oddzia ywania cyklicznych obci e  dynamicz-
nych. Na ogó  deformacja ta objawia si  nieregularnym osiadaniem toru i po-
garszaniem jego geometrii w planie. Badaniami wp ywu georusztu na redukcj
osiadania i tym samym niezb dnych zabiegów utrzymaniowych zajmowa  si
Uniwersytet w Nottingham (Wielka Brytania) [1]. Publikowane prace wykazuj
wzrost ilo ci cykli obci eniowych o wspó czynnik 2,5 po zastosowaniu georusztu. 
Zastosowanie georusztu jest, np. w Wielkiej Brytanii, jednym ze standartowych 
rozwi za  dla racjonalizacji kosztów utrzymania linii.

Rys. 5. Przyk ad zastosowania georusztu do stabilizacji podsypki t uczniowej

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

4.3. Stabilizacja warstwy ochronnej i podsypki t uczniowej

Równoczesna stabilizacja warstwy ochronnej i podsypki t uczniowej jest roz-
wi zaniem rzadko stosowanym w praktyce, cho  teoretycznie jak najbardziej mo -
liwym. Georuszt w ka dej z warstw pe ni bowiem odr bn  rol , pozwalaj c na 
wzrost no no ci (warstwa ochronna) i wyd u enie okresów pomi dzy podbijaniami 
(podsypka). Oczywi cie ka da z warstw wymaga zastosowania innego rodzaju geo-
rusztu, o wielko ci oczek dostosowanej do wielko ci uziarnienia kruszywa w danej 
warstwie.
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Rys. 7. Przyk ad równoleg ego zastosowania georusztów do stabilizacji warstwy ochronnej 

i podsypki t uczniowej

Instalacja georusztu mo e odbywa  si  mechanicznie z wykorzystaniem ma-
szyn typu AHM lub sposobem tradycyjnym zwi zanym z rozebraniem toru.

5. Wykorzystanie georusztów do konstrukcji oporowych wyst puj cych
w infrastrukturze kolejowej

Innym obszarem zastosowa  georusztów s  wszelkie konstrukcje oporowe 
z gruntu zbrojonego. To dynamicznie rozwijaj ca si  dziedzina budownictwa, 
która znajduje zastosowania równie  w budownictwie kolejowym. Wykorzysta-
ne tutaj by  mog  georuszty jednokierunkowe, które maj  okre lone parametry 
odkszta calno ci i wytrzyma o ci w kierunku dzia ania obci enia. Poniewa  ak-
tualnie stosowane metody projektowe dla analiz konstrukcji oporowych opieraj
si  tylko na parametrze wytrzyma o ci na rozci ganie, wi c georuszty podobnie 
do innych geosyntetyków musz  charakteryzowa  si  dobrze rozpoznanymi para-
metrami reologicznymi, a dla oblicze  stosuje si  wytrzyma o ci d ugoterminowe
uwzgl dniaj ce wp yw pe zania polimeru w czasie. Badania georusztów w tym za-
kresie zajmuj  specjalne certyfikowane jednostki badawcze. W Polsce dotychczas 
nie ma takiego laboratorium i korzysta si  na ogó  z wyników bada  prowadzo-
nych w laboratoriach brytyjskich oraz niemieckich. Podkre li  nale y, i  badania 
d ugoterminowe musz  trwa  minimum 10.000 godzin, cho  mo na w literaturze 
spotka  wyniki bada  po up ywie 100.000 godzin. Obecny stan wiedzy o reologii 
polimerów w georusztach jest ju  na tyle zaawansowany, e pozwala na bezpieczne 
okre lanie parametrów wytrzyma o ciowych w okresie 120 lat, wymaganym przez 
przepisy dla bardzo odpowiedzialnych konstrukcji, w tym kolejowych.

W zakresie konstrukcji oporowych mo na wyró ni  kilka odmiennych zasto-
sowa :

• budowa cian oporowych wzd u  infrastruktury kolejowej,
• budowa cian oporowych obci onych ruchem kolejowym,
• budowa przyczó ków mostowych,
• budowa stromych skarp wzd u  szlaków w tym obci onych ruchem kole-

jowym,
• odbudowa osuwisk.
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Tablica 2. Przyk adowe zastosowania georusztów w konstrukcjach oporowych w kolejach

Wszystkie wymienione zastosowania wymagaj  indywidualnego projektu 
opartego o zweryfikowane metody projektowe. W tym zakresie georuszty nie do-
czeka y si  indywidualnych metod projektowania. Funkcj  geosyntetyku w kon-
strukcjach oporowych jest funkcja zbrojeniowa. Stosuje si  klasyczne metody dla 
grunty zbrojonego oparte tylko i wy cznie na wytrzyma o ci na rozci ganie sa-
mego zbrojenia [4, 5]. Tym samym nie wykorzystuje si  sztywno ci georusztu 
i skr powania ziaren i w efekcie wszystkie konstrukcje zaprojektowane klasyczny-
mi metodami obliczeniowymi maj  du y zapas bezpiecze stwa. Wyniki pomiarów 
odkszta cenia w konstrukcjach oporowych wykorzystuj cych jednokierunkowe 
georuszty wykazuj  bardzo ma e warto ci, co wiadczy o du ym konserwatyzmie 
metod projektowych.

W Polsce pionierem zastosowa  georusztów do konstrukcji oporowych w bu-
downictwie kolejowym by  Prof. dr in . Antoni Rosiko , który zastosowa  je pod 
koniec lat 90-tych XX wieku na l sku. Likwidacja szkód górniczych i zwi zana
z ni  konieczno  podwy szenia toru o kilka metrów spowodowa a zagro enie dla 
budynku nastawni w Rudzie l skiej Bielszowicach. Prof. Rosiko  w wieku lat 90-
ciu podj  si  opracowania projektu, a nast pnie kierowania robotami budowlany-
mi. Autor niniejszego artyku u mia  przyjemno  wspó pracy z Profesorem na tej 
budowie pe ni c funkcj  nadzoru geotechnicznego. Konstrukcja zosta a wykonana 
i s u y do dnia dzisiejszego spe niaj c funkcj  do jakiej zosta a 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 l skiej Bielszowicach

6. Podsumowanie 

Wykorzystanie georusztów w budownictwie kolejowym wymaga indywidual-
nego podej cia, ale z pewno ci  daje mo liwo ci na uzyskanie wymiernych korzy ci,
w tym ekonomicznych, w wielu obszarach dzia alno ci inwestycyjnej. Efektywna 
stabilizacja warstw kruszyw w konstrukcji nawierzchni zwi zana z podwy szaniem
no no ci, wyd u anie okresów mi dzypodbijaniowych przy zastosowaniu stabiliza-
cji podsypki czy nowoczesne, ekonomiczne konstrukcje oporowe s  przyk adami
tych obszarów inwestycyjnych, które mog  skuteczniej wykorzystywa  potencja ,
jaki daj  georuszty. Dotychczasowe podej cie do geosyntetyków, które nie roz-
ró nia w a ciwo ci poszczególnych materia ów powoduje, i  cz sto wykorzystanie 
georusztów sprowadza si  do zastosowania ich jako formy geotekstliów. Tym sa-
mym dominuj ca cecha, jak  jest ich sztywno  w p aszczy nie ma ograniczone 
wykorzystanie w praktyce.

Autor ma nadziej , e przedstawione klasyfikacje, opisy funkcji poszczególnych 
materia ów i zró nicowanych mechanizmów pracy pozwol  na w a ciwe uporz d-
kowanie geosyntetyków pod k tem mo liwo ci i celowo ci ich zastosowania.
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Streszczenie. W pracy przedstawiono podstawowe informacje zwi zane z wykorzystaniem 

geosiatek komórkowych w budownictwie komunikacyjnym, oraz przyczyny dotychczasowych ogra-

nicze  w ich wykorzystaniu z uwagi na parametry wytrzyma o ciowe surowców s u cych do ich 

produkcji. Przedstawiono kierunki modyfikacji tych parametrów co dotyczy w g ównej mierze okre-

lania wytrzyma o ci d ugotrwa ej oraz limitowanej wyd u alno ci surowców bazowych.

S owa kluczowe: geosyntetyki, geosiatki komórkowe (geoweb)

1. Wst p

Przed 15 laty po raz pierwszy na sieci PKP wykonano prototypowe stanowisko 
badawczo pomiarowe na intensywnie eksploatowanej linii, celem oceny mo liwo-
ci zwi kszenia no no ci s abo no nego podtorza wzmocnionego geowebem. Za-

kres prac obejmowa  pomiary i badania terenowe nawierzchni [11], sprowadzaj ce
si  g ównie do rejestracji procesu kumulacji odkszta ce  trwa ych niwelety szyn 
w obr bie rozjazdów na podrozjezdnicach betonowych oraz na przyleg ych odcin-
kach torów szlakowych. Badania te poprzedzi y analizy no no ci podtorza, w któ-
rych wykorzystano - w tamtym okresie czasu - równie  po raz pierwszy na PKP 
metody bada  geofizycznych z wykorzystaniem georadaru.

Równolegle z powy szymi pracami terenowymi podj to badania i pomiary la-
boratoryjne w skali naturalnej [2, 3, 7, 11]. Zakres bada  laboratoryjnych doty-
czy  typowych przypadków zabudowy geowebu w podtorzu, przy ró nych syste-
mach obci e  zewn trznych symuluj cych obci enie taborem samochodowym 
(rys. 2-3), jak i rusztem torowym (rys. 1). Parametrami zmiennymi pozostawa y:
poziom lokalizacji wzmocnienia, wp yw geotekstylu na wzrost no no ci geowebu, 
natomiast parametrami wynikowymi by y g ównie pomiary osiada  dla obci e
cyklicznych oraz no no  graniczna pod o a. Analizy numeryczne problemu pole-
ga y na weryfikacji dotychczasowych, uproszczonych modeli obliczeniowych, oraz 
ich rozbudowie adoptowanej dla potrzeb systemu1. Istota wzmocnienia, polegaj -
ca na ograniczeniu swobody poprzecznych deformacji materia u pod o a w warun-

1 Zwanego alternatywnie: maty lub geosiatki komórkowe.
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kach obci e  pionowych nawierzchni sprzyja znacznemu ograniczeniu napr e
normalnych przekazywanych na s abo no ne podtorze [6, 9, 10].

Rys.1. Istota wzmocnienia pod o a podk adów poprzez redystrybucj  napr e  normalnych.

Rys.2. Redystrybucja napr e  normalnych w pod o u drogowym wzmocnionym geowebem 

i bez wzmocnienia.
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Rys.3. Nawierzchnia nabrze a z pod o em wzmocnionym kilkoma warstwami geowebu.

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

2. Funkcje geowebu w budownictwie komunikacyjnym

Najcz ciej przypisane poszczególnym rodzajom geosyntetyków funkcje przed-
stawiono w Tab. 1. Geoweb spe nia wymogi wi kszo ci z tych wymogów [1, 5, 8, 
12, 15].
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Tabela 1. Funkcje geosyntetyków

Funkcja Rodzaj stosowanego materia u geosyntetycznego

Filtracja
Geow ókniny: ig owane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie; geotkaniny. 
Geoweb perforowany

Drena Geodreny, geow ókniny ig owane i przeszywane, geokompozyty przepuszczalne.

Wzmacnianie
Georuszty, geosiatki bezw ze kowe, geokompozyty, geow ókniny ig owane i 
przeszywane, geotkaniny. Geoweb (nowej generacji) - rys. 4

Wzmacnianie
przeciwerone

Geosiatki komórkowe, geomaty, g ste geosiatki bezw ze kowe, geow ókniny ig owane i 
przeszywane, geotkaniny, geokompozyty przepuszczalne. Geoweb (rys. 4)

Uszczelnianie
Geomembrany jednowarstwowe i wielowarstwowe, bentomaty, geomembrany 
bentonitowe. Geoweb + beton (rys. 4)

Separacja
Geow ókniny ig owane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny, g ste
geosiatki bezw ze kowe, czasami cienkie geomembrany. Geoweb

Ochrona
Geow ókniny ig owane, przeszywane, klejone termicznie i chemicznie, geotkaniny. 
Geoweb (rys. 4)

W budownictwie komunikacyjnym geosyntetyki znajduj  obecnie zastosowa-
nie mi dzy innymi do:

– rozdzielenia poszczególnych warstw no nych konstrukcji nawierzchni, przez 
co nast puje stabilizacja, wzmocnienie i zabezpieczenie le cych na geosyn-
tetyku warstw konstrukcji oraz u atwienie poziomego odprowadzenia wody,

– stabilizacji przeciwerozyjnej skarp, i odwodnienia powierzchniowego,
– stabilizacji i wzmocnienia podtorza kolejowego,
– stabilizacji i wzmocnienia nasypów oraz przekopów kolejowych,
– wzmocnienia s abono nego i górniczego pod o a gruntowego konstrukcji 

nawierzchni
Geosyntetyki u yte jako warstwa wzmacniaj ca i rozdzielaj ca pozwalaj  na:
– znaczn  oszcz dno  materia ów przeznaczonych do budowy nawierzchni 

i górnych warstw podtorza, poprzez redukcj  grubo ci tych warstw,
– u ycie materia ów o ni szej no no ci,
– wy sz , stale utrzymywan  no no , zastosowanych do budowy nawierzch-

ni materia ów,
– d u szy okres eksploatacji u ytkowanej linii.
Szczególnie uzasadnion  mo liwo ci  zastosowania geosyntetyków w budow-

nictwie komunikacyjnym, jest ich wykorzystanie jako elementu wzmocnienia gór-
niczego podtorza gruntowego podatnej konstrukcji nawierzchni drogi szynowej.

Geneza wzmocnie  s abo no nego pod o a przy wykorzystaniu geowebu wy-
wodzi si  z zastosowa  in ynierii wojskowej do budowy dróg na terenach pustyn-
nych (piaszczystych).

Komórkowa struktura przestrzenna czyni go szczególnie przydatnym w przy-
padku konieczno ci ograniczenia swobody poprzecznej odkszta calno ci gruntu 
(lub innego materia u) „uwi zionego” w ograniczonej przestrzeni pojedynczej ko-
mórki otoczonej obwodowo polimerow  ta m  o zmiennej, w zale no ci od asor-
tymentu, grubo ci jak i szeroko ci. W dotychczasowych rozwi zaniach dominowa
polipropylen-PP lub HDPP).



207GEOSIATKI KOMÓRKOWE W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM

Uznaje si , e jest to struktura przydatna g ównie w trakcie budowy dróg lub 
kolei na etapie formowania ochronnych warstw sypkich, jak i w celu u atwienia
transportu warstw kruszyw. Funkcja techniczna wyrobu ko czy si  w tym przy-
padku na etapie zako czenia robót budowlanych.

Wyrób nie by  dot d przeznaczony do wbudowania w pod o e nasypów celem 
ich wzmacniania, g ównie z uwagi na nisk  wytrzyma o  d ugotrwa  surowca, 
co wynika o ze znacznej redukcji jego wytrzyma o ci w funkcji czasu i dzia aj cego
w sposób ci g y obci enia stycznego w strefach przyskarpowych (grawitacyjne-
go). Dodatkowym elementem os abiaj cym ten materia  s  zgrzewy po cze  lub 
mechaniczne czniki na stykach ta m kolejnych segmentów. 

Nale y podkre li , e fakt posiadania tzw. Aprobat Technicznych na wybra-
ne grupy geosyntetyków, nie jest równoznaczny z dokumentem dopuszczaj cym
wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie komunikacyjnym (Dz.U. nr 207 
z 2003r poz.2016), co reguluj  odr bne przepisy.

Rys.5. Wyd u enie geosyntetyków przy pe zaniu dla ró nych materia ów bazowych (polimerów)

Nale y zwróci  uwag  na znaczn  wyd u alno  niektórych materia ów bazo-
wych (polimerów), co w szczególno ci dotyczy polipropylenów (PP). B dzie to 
ogranicza o w istotnym zakresie ich skuteczno  jako elementu zbrojenia pod o a
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konstrukcji nawierzchni dróg szynowych, zw aszcza na terenach górniczych. Od-
kszta calno  (wyd u alno ) zbrojenia nie zabezpieczy le cych powy ej warstw 
nawierzchni przed analogicznymi odkszta ceniami jednostkowymi, co mo e przy-
czyni  si  do przyspieszonego narastania deformacji niwelety.

W zakresie oblicze  dotychczasowy system bazuj cy na metodzie globalnego 
wspó czynnika bezpiecze stwa ‘GWB’ jest obecnie zast powany w formie tzw. 
za czników narodowych (do EC7) systemem nowym, bazuj cym na metodzie 
stanów granicznych ‘SG’. W odniesieniu do geosyntetyków obie metody wymia-
rowania s  bardzo konsekwentne, zalecaj c w zakresie okre lania obliczeniowej 
warto ci wytrzyma o ci na rozci ganie korzysta  z zale no ci:

metoda GWB => F
d
 = F

Bk0
 / (A

1
A

2
 A

3
A

4
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metoda SG => F
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 / (A
1
A

2
 A

3
A

4
γ

B
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gdzie:
A

1...4
– niezale ne od metody wymiarowania wspó czynniki materia owe cha-
rakteryzuj ce:

A
1

– pe zanie (dla PP-polipropylenu i PEHD-polietylenu wysokiej g sto ci
>A

1
=5,0, PA - poliamidu, PES-poliestru, PVA-polivinyloalkoholu, Ara-

midu >A
1
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2
– uszkodzenia mechaniczne na budowie (grunty drobnoziarniste A

2
=1,5,

wirowe A
2
=2,0, kamieniste A

2
=> wg bada  polowych),

A
3
–utrata wytrzyma o ci na po czeniach,

A
4
– wp yw rodowiska wodno-gruntowego (PA > A

4
=3,3; PP i PEHD > 

A
4
=3,3; PVA i PES>A

4
=2,0),

F
Bk0

 – warto  charakterystyczna, krótkoterminowa (UTS) wytrzyma o ci na 
rozci ganie wg EN ISO PL 10319, deklarowana dla poziomu ufno ci
95%,

 wspó czynnik bezpiecze stwa materia owego, w metodzie GWB => 
=1,75
 wspó czynnik bezpiecze stwa materia owego, w metodzie SG=> 

1,4 dla stanu podstawowego obci e ,
,  dla stanu budowlanego,
,  dla stanu wyj tkowego.

W zale no ci od metody (systemu normowego) dany materia  geosyntetyczny 
mo e zatem cechowa  do  znacznie zró nicowana warto  liczbowa wytrzyma o-
ci obliczeniowej F

d
 / F

Bd
.

Eliminacja tych wad i ogranicze  polega na poszukiwaniu nowych struktur 
chemicznych eliminuj cych w g ównej mierze pe zanie, jako podstawow  wad
dot d stosowanych polimerów, zw aszcza PP lub HDPE. Przyk adem takiej struk-
tury jest przedstawiony poni ej schemat materia u, w którym funkcj  no n  spe -
niaj  nanow ókna poliestrowe zatopione w strukturze wi cej (rys. 6).
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Rys. 6. Przyk ad Nano technologii w kszta towaniu geosyntetyków nowej generacji

Wykorzystanie w/w typów polimerów do produkcji geowebu nowej generacji 
ma ju  obecnie miejsce. Ich znacznie wy sz  wytrzyma o  d ugotrwa  ilustru-
je rys. 7 poprzez mniejsz  zmienno  wytrzyma o ci w czasie i jej korzystniejszy 
wp yw na redukcj  zapasu bezpiecze stwa konstrukcji nawierzchni i podtorza.

Rys. 7. Zmienno  wytrzyma o ci geosyntetyków w czasie i jej wp yw na redukcj  zapasu bezpiecze -

stwa konstrukcji nawierzchni i podtorza

3. Wnioski

Geosiatki komórkowe (geoweb) nowej generacji nie s  ju  geosyntetykiem 
o tymczasowym przeznaczeniu, którego funkcja u ytkowa zanika po zako czeniu
robót budowlanych. Fakt ten mo e zwi ksza  w sposób istotny zakres stosowalno-
ci tych geosyntetyków, g ównie z uwagi na znacznie wy sz  wytrzyma o  d ugo-
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trwa  jak i mniejsze odkszta cenia tego materia u w warunkach sta ych obci e .
Zakres jego mo liwych zastosowa  nie ogranicza si  tylko do gruntów piaszczy-
stych w warunkach pustynnych, lecz mo e by  poszerzony na inne warunki s abo
no nego pod o a, równie  w budownictwie kolejowym na ró nych etapach mo-
dernizacji i wzmacniania podtorza wraz ze skarpami, odwodnienia powierzchnio-
wego, dróg, itp.
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PROGRAM KOMPUTEROWY DO PROJEKTOWANIA 
ZMIANY KIERUNKU TRASY KOLEJOWEJ1

Streszczenie. W pracy przedstawiono metod  projektowania odcinków trasy kolejowej po-

o onych w uku, w której zastosowano analityczn  form  opisu za pomoc  odpowiednich formu

matematycznych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku korzystania z danych uzyskanych 

z ci g ych pomiarów satelitarnych. Algorytm obliczeniowy zaimplementowano w opracowanym 

programie komputerowym. Opisano podstawowe funkcje i dzia anie tego programu. Pokazano ci g

uzyskanych przyk adowych rozwi za , wykazuj c, e zastosowana w programie analityczna me-

toda projektowania umo liwia generowanie kolejnych wariantów w sposób natychmiastowy, bez 

jakichkolwiek ogranicze . Program zawiera równie  narz dzia u atwiaj ce ocen  praktycznej 

przydatno ci poszczególnych rozwi za  geometrycznych.

S owa kluczowe: tor kolejowy, uk ad geometryczny, projektowanie, wspomaganie kompu-

terowe

1. Wprowadzenie

Ju  pierwsze pomiary przeprowadzone po uruchomieniu w naszym kraju 
(w po owie 2008 roku) Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-EUPOS [1] wykaza y, e
zastosowana technika pomiarowa GPS [10] otwiera zupe nie nowe perspektywy 
w zakresie okre lania rzeczywistego po o enia toru. Jej wykorzystanie umo liwia
bardzo precyzyjne okre lenie podstawowych danych do projektowania moderni-
zacji linii kolejowej [8]. Pozwala ona na odtworzenie kierunków prostych trasy 
(i okre lenie wyst puj cych na nich deformacji poziomych), a tak e rejonu zmiany 
kierunku trasy (k ty zwrotu trasy, uki ko owe i krzywe przej ciowe).

 Wszystko to stanowi o inspiracj  do podj cia prac nad opracowaniem no-
wych metod projektowania, dostosowanych do techniki ci g ych pomiarów sate-
litarnych. Pierwsza procedura, dotycz ca projektowania rejonu zmiany kierunku 
trasy kolejowej, zosta a zaprezentowana w 2010 roku na IX Konferencji Nauko-
wo-Technicznej „Nowoczesne Technologie i Systemy Zarz dzania w Kolejnictwie” 
w Ko cielisku [4]. Kolejne, rozszerzone wersje tego  opracowania przedstawiono 

1 Wk ad autorów w publikacj : Koc W. 50%, Chrostowski P. 50%

W adys aw Koc
prof. dr hab. in ., Politechnika Gda ska, 80-233 
Gda sk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 1026, 
e-mail: kocwl@pg.gda.pl

Piotr Chrostowski
dr in ., Politechnika Gda ska, 80-233 Gda sk, ul. 
Narutowicza 11/12, tel. +48 58 348 6090, e-mail: pi-
otrchrost@gmail.com



214 Koc W., Chrostowski P.

w pracach [2, 3]. Obecnie nadchodzi wi c kolej, eby nada  omawianej koncepcji 
charakter aplikacyjny w postaci odpowiedniego programu komputerowego.

2. Podstawowe dane do projektowania

Sposób okre lenia podstawowych danych do projektowania zosta  przedstawio-
ny w pracach [2, 3, 4]. Pomierzone wspó rz dne Y

i
 i X

i
 (w pa stwowym uk adzie

odniesie  przestrzennych 2000) prostych stanowi cych przecinaj ce si  kierunki 
g ówne trasy mo emy wykorzysta  do wyznaczenia – metod  najmniejszych kwa-
dratów – ich równa  w postaci X = A + B Y. Znajomo  równa  obydwu pro-
stych umo liwia wyznaczenie wspó rz dnych punktu przeci cia kierunków g ów-
nych trasy w uk adzie 2000 za pomoc  wzorów:

(1)

(2)

To z kolei pozwala zdefiniowa  warunki okre laj ce wspó rz dne ko cowej stre-
fy kierunku g ównego trasy na Prostej 1 oraz strefy pocz tkowej drugiego kierunku 
g ównego na Prostej 2. Jednoznaczno  zadania projektowego wyznacza nast pu-
j cy zapis:
Prosta 1 X = A

1
 + B

1
Y, Y > Yw lub Y < Yw, X > X

w
 lub X < X

W
(3)

Prosta 2 X = A
2
 + B

2
Y, Y > Yw lub Y < Yw , X > Xw lub X< X

W
(4)

Z punktu widzenia poszukiwa  rzeczywistego kierunku trasy kluczow  war-
to  stanowi tutaj wspó czynnik nachylenia ka dej prostej B = tan . Wyznacze-
nie k tów nachylenia 

1
 i 

2
 obu prostych wzgl dem osi Y pozwala na okre lenie

k ta zwrotu trasy . Przyjmujemy powszechnie stosowan  konwencj  znaków od-
nosz c  si  do k tów p askich: znak „+” w przypadku k ta rosn cego przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara, a znak „–” w przypadku k ta zgodnego z ruchem 
wskazówek zegara. Poniewa  chcemy operowa  dodatnimi warto ciami k ta ,
musimy do jego wyznaczenia wykorzysta  dwa wzory:

Ogólny wzór na k t zwrotu trasy a jest nast puj cy:

przy czym:
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 = dla nast puj cych przypadków zwrotu trasy w lewo: B
1
> 0, B

2
> 0, 

B
1
> B

2
 ; B

1
< 0, B

2
> 0 ; B

1
< 0, B

2
< 0, ,

 = dla nast puj cych przypadków zwrotu trasy w prawo: B
1
> 0, B

2
< 0; 

B
1
> 0, B

2
> 0, B

1
< B

2
 ; B

1
< 0, B

2
< 0, ,

 = 0 dla pozosta ych przypadków.

Zalet  operowania wzorem (7), przy wykorzystywaniu wspó rz dnych punk-
tów trasy w uk adzie 2000, jest to, e otrzymany wynik okre la kierunek zwrotu 
trasy: znak „+” oznacza zwrot trasy w lewo, a znak „–” zwrot trasy w prawo (co 
jest zgodne z obowi zuj c  konwencj  znaków).

Okre lenie nowych rz dnych osi toru odbywa  si  b dzie dla nast puj cych
danych wyj ciowych:

• k ta zwrotu stycznych ,
• promienia uku ko owego R,
• przechy ki na uku h

0
,

• d ugo ci l
1
 i l

2
 przyj tych postaci krzywych przej ciowych.

Aby mo na by o wykorzystywa  uzyskane dane pomiarowe do zaprojektowa-
nia rejonu zmiany kierunku trasy, nale y interesuj cy nas jej fragment wyodr bni
z ca o ci uk adu geometrycznego oraz dokona  odpowiedniej transformacji (prze-
suni cia i obrotu) uk adu wspó rz dnych. Ka dy bowiem zaprojektowany uk ad
geometryczny mo e by  przedstawiony we w asnym lokalnym uk adzie wspó -
rz dnych x, y. Pocz tek tego uk adu znajduje si  na jednym z kierunków g ównych
(na Prostej 1). Do lokalnego uk adu wspó rz dnych mo emy przenie  – w celu 
porównania rz dnych – okre lone na drodze pomiarów satelitarnych wspó rz dne
istniej cej trasy. Wzory na nowe wspó rz dne trasy w przesuni tym do punktu 
O(Y

0
, X

0
) i obróconym o k t b lokalnym uk adzie wspó rz dnych x, y opisuj  za-

le no ci [9]:

x = (Y – Y
0
) cos  + (X – X

0
) sin (8)

y = – (Y – Y
0
) sin  + (X – X

0
) cos (9)

Je li dokonuj c wyboru Prostej 1 przyjmiemy jako zasad , e powinna on posia-
da , w miar  zbli ania si  do punktu przeci cia kierunków g ównych trasy, rosn ce
rz dne X, wówczas warto ci k ta  b dzie mo na wyznacza  za pomoc  nast pu-
j cego wzoru:

W przypadku zwrotu trasy w prawo, po dokonaniu obrotu uk adu otrzymu-
jemy dodatnie warto ci rz dnej y. W przypadku zwrotu trasy w lewo warto ci
rz dnej y s  ujemne; mo emy jednak – dla celów praktycznych – dokona  ich lu-
strzanego odbicia wzgl dem osi x. Operujemy wówczas w uk adzie wspó rz dnych
x, y , gdzie            .y y
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3. Program komputerowy

3.1. Charakterystyka ogólna

Wykorzystuj c procedur  przedstawion  w pracach [2, 3, 4], obejmuj c  nowy 
sposób projektowania przebiegu trasy w p aszczy nie poziomej, stworzono odpo-
wiedni algorytm, stwarzaj cy mo liwo ci do:

• szybkiego zaprojektowania poprawnego uk adu geometrycznego cz cego
dwa kierunki g ówne,

• szybkiej oceny wygenerowanego uk adu geometrycznego, szczególnie 
w przypadku, gdy projekt dotyczy modernizacji istniej cej linii,

• tworzenia dowolnej liczby wariantów, stosuj c ró ne typy krzywych przej-
ciowych, a tak e poprzez zmian  warto ci promienia uku ko owego,

• wygenerowania tablicy zawieraj cej wspó rz dne geograficzne punktów 
z okre lonym krokiem wzd u  osi toru, niezb dnych do wytyczenia zapro-
jektowanego przebiegu trasy w terenie.

Algorytm zosta  zaimplementowany w rodowisku SciLab [11] i pozwala u yt-
kownikowi zaprojektowa  zarówno nowy, tj. niezwi zany z adnym istniej cym
uk adem wariant, jak równie  wariant modernizacji istniej cego szlaku na podsta-
wie danych pomiarowych odnosz cych si  do konkretnego toru kolejowego. Aby 
zobrazowa  omawiany proces, przedstawiona zostanie sekwencja wykonywanych 
czynno ci. Sekwencja ta poka e, jak mo na zaprojektowa  kolejne warianty d c
do minimalizacji przemieszcze  istniej cego toru kolejowego.

Ca y tok post powania mo na podzieli  na faz  przygotowawcz  oraz stricte 
projektow . Pierwsza z nich polega na przygotowaniu niezb dnych danych do za-
projektowania nowego wariantu przebiegu trasy. Dane te stanowi  tablic  punk-
tów pomiarowych, obejmuj c  swoim zakresem interesuj cy nas rejon trasy. Wy-
bór tego rejonu wykonuje si  w module programu SATTRACK [6], który s u y
do wizualizacji i oceny przebiegu trasy kolejowej na podstawie ci g ych pomiarów 
satelitarnych, jednak faza ta nie b dzie w tym artykule szczegó owo omawiana.

Faza projektowa polega ju  na generowaniu kolejnych wariantów przebiegu 
trasy i jest ona w du ym stopniu zautomatyzowana, przez co rola projektanta po-
lega g ównie na podejmowaniu krytycznych decyzji. Wspomaganie komputerowe 
przenosi zatem wysi ek zwi zany z czynno ciami obliczeniowymi oraz prezentacyj-
nymi na proces decyzyjny.

3.2. Wybór rejonu trasy do zaprojektowania nowego uk adu

U ytkownik wczytuje do programu tablic  zawieraj c  wspó rz dne punk-
tów w uk adzie 2000. Tablica ta, jak wspomniano wcze niej, utworzona zosta a
w fazie poprzedzaj cej projektowanie. Przyk adowy ci g punktów pomiarowych 
pokazano na rysunku 1 jako wizualizacj  ich wspó rz dnych na siatce przesuni te-
go uk adu wspó rz dnych Y

loc
, X

loc
, [5], którego pocz tek powi zany jest z pierw-

szym punktem pomiarowym. Nale y zaznaczy , e punkty te w tablicy opisane s
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ich rzeczywistymi wspó rz dnymi w uk adzie 2000, jednak do celów wizualizacji 
praktyczniej jest operowa  w uk adach lokalnych.

Rys. 1. Widok fragmentu trasy w przesuni tym uk adzie wspó rz dnych

3.3. Okre lenie kierunków g ównych trasy

Krok ten przedstawiony b dzie na przyk adzie przypadku, gdy modernizacja 
dotyczy jedynie rejonów po o onych w uku, tj. gdy poligon trasy zostaje zachowa-
ny. W takiej sytuacji kierunki g ówne w prezentowanym programie identyfikuje 
si  poprzez szybk  analiz  punktów obejmuj cych swoim zasi giem fragmenty 
odcinków prostych trasy. Program prowadzi u ytkownika przez etapy, w których 
wyodr bnia on z ca ego zakresu punktów obszary prostoliniowe po obu stronach 
uku. Czynno ci te wykonuje si  bazuj c na informacjach w postaci wy wietlaj -

cych si  wykresów. U ytkownik widzi wówczas w skali ska onej przebieg punktów 
trasy w uk adzie, którego o  pozioma pokrywa si  z wyznaczon  ze wskazanego 
zakresu punktów prost  najmniejszych kwadratów. W zale no ci od rozpatrywa-
nego kierunku g ównego jest to Prosta 1 lub Prosta 2.

Rz dne wykresu stanowi  miar  odchylenia punktów pomierzonej trasy od wy-
znaczanego analitycznie kierunku prostej. Ró nice te okre la si  jako Cross Track 
Error (XTE) [7]. Na rysunku 2 pokazano wyselekcjonowany zakres punktów, dla 
którego w skali ska onej wyra nie uwidoczni  si  zakres nale cy do cz ci nie-
liniowej trasy. W takiej sytuacji u ytkownik ma mo liwo  zaznaczenia nowego 
zakresu punktów, przez co odrzucone zostaj  te punkty, które wyra nie odstaj  od 
liniowego trendu – wybrany nowy zakres zostaje wówczas pod wietlony. W czasie 
tych operacji u ytkownik ledzi na ekranie wspó czynniki A i B prostej w uk a-
dzie 2000 oraz wska nik dopasowania prostej dla konfiguracji aktualnej (R2) oraz 
po zaproponowaniu nowego zakresu punktów (next R2). Operacje te mog  by
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wykonywane tak d ugo, a  u ytkownik zadecyduje o ostatecznej postaci prostej 
opisuj cej wybrany kierunek g ówny trasy.

Rys. 2. Widok wyselekcjonowanego zakresu punktów (w skali ska onej) s u cy do okre lenia wybra-

nego kierunku g ównego trasy (Prostej 2)

Na rysunku 3 pokazano uk ad punktów w nowym uk adzie wspó rz dnych
Prostej 2 po odci ciu ich zb dnego (nieliniowego) zakresu oraz wyznaczone wspó -
czynniki równania prostej w uk adzie 2000 wraz ze wska nikiem dopasowania R2,
którego predykcj  u ytkownik widzia  jeszcze przed odci ciem wybranego zakre-
su. U ytkownik w kilku krokach jest w stanie zidentyfikowa  z du  dok adno ci
obydwa kierunki g ówne. W prezentowanej implementacji bardzo pomocny jest 
aktywny charakter okien graficznych pozwalaj cy na powi kszanie wybranych za-
kresów punktów.

Rys. 3. Widok ostatecznie zatwierdzonego zakresu punktów (w skali ska onej) do okre lenia kierunku 

g ównego trasy (Prostej 2)
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3.4. Rozwi zanie zadania projektowego (okre lenie promienia uku ko owego

oraz rodzaju i d ugo ci krzywych przej ciowych)

Na tym etapie u ytkownik okre la rodzaj krzywych przej ciowych oraz wpro-
wadza ich d ugo l, jak równie  promie uku ko owego R, dla których to da-
nych program komputerowy ma wygenerowa  wariant przebiegu trasy pomi dzy
okre lonymi wcze niej kierunkami g ównymi. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu 
danych u ytkownik widzi na ekranie uk ad punktów w lokalnym uk adzie wspó -
rz dnych x, y. Na tle punktów pomiarowych wrysowany jest obliczony wariant 
projektowy z wyró nionymi zakresami krzywych przej ciowych i uku ko owego.

Rys. 4. Wariant po czenia dwóch kierunków g ównych trasy (Prosta 1 i Prosta 2) ukiem ko owym

o promieniu R = 700 m oraz dwiema krzywymi przej ciowymi o d ugo ci l1 = l2 = 50 m 

(w skali ska onej)

Na rysunku 4 pokazano rozwi zanie uzyskane po przyj ciu promienia 
R = 700 m i dwóch krzywych w postaci klotoidy o d ugo ci l

1
 = l

2
 = 50 m. Dla 

podniesienia czytelno ci uk adu pocz tki i ko ce obydwu krzywych przej ciowych
po czono ze sob  liniami prostymi. Jak wida , obliczony przez program wariant 
znajduje si  na zewn trz istniej cego uku, tj. na siatce wspó rz dnych nowo za-
projektowane rz dne s  wi ksze od tych, które reprezentuj  sytuacj  istniej c .
Warto ci ró nic rz dnych nowo zaprojektowanych i istniej cych w zakresie odci -
tych x (opisuj cych zaprojektowany uk ko owy) u ytkownik ocenia na wykresie 
towarzysz cym aktualnemu wariantowi. Wykres ró nic odpowiadaj cy warianto-
wi przedstawionemu na rysunku 4 pokazano na rysunku 5. Prezentowane ró nice

y – pomimo tego, e nie odpowiadaj ci le warto ciom potencjalnych przesuni
poprzecznych toru okre lanych na potrzeby etapu wykonawczego – stanowi  po-
mocny wska nik przy podejmowaniu decyzji odno nie danego wariantu podczas 
projektowania.
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Rys. 5. Ró nice pomi dzy rz dnymi projektowymi i istniej cymi (w skali ska onej) odpowiadaj ce

wariantowi z rysunku 4

Je li celem projektanta jest takie zaprojektowanie nowego uk adu, aby prze-
suni cia toru by y jak najmniejsze (przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych 
warto ci parametrów kinematycznych zwi zanych z ukiem ko owym i krzywymi 
przej ciowymi), to mo e on generowa  kolejne warianty zmieniaj c jedynie pa-
rametry krzywych i uku ko owego. Na rysunku 6 pokazano jeden z kolejnych 
uzyskanych wariantów dla przyj tych R = 965 m oraz l

1
 = l

2
 = 125 m. Warto ci

ró nic pomi dzy rz dnymi projektowymi i istniej cymi przedstawia rysunek 7.

Rys. 6. Wariant po czenia dwóch kierunków g ównych trasy (Prosta 1 i Prosta 2) ukiem ko owym

o promieniu R = 965 m oraz dwiema krzywymi przej ciowymi o d ugo ci l1 = l2 = 125 m 

(w skali ska onej)
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Rys. 7. Ró nice pomi dzy rz dnymi projektowymi i istniej cymi (w skali ska onej) odpowiadaj ce

wariantowi z rysunku 6

Je li uzyskane rozwi zanie jest nadal niesatysfakcjonuj ce, mo na dokony-
wa  dalszej zmiany promienia uku ko owego oraz rodzaju i d ugo ci krzywych 
przej ciowych. Na zako czenie, gdy u ytkownik zako czy  proces generowania 
wariantów przebiegu trasy, program dostarcza tablic  wspó rz dnych punktów 
rozmieszczonych wzd u  zaprojektowanego uk adu geometrycznego. Punkty te 
stanowi  opis projektowanej trasy w pa stwowym uk adzie odniesie  przestrzen-
nych 2000. Dodatkowo istnieje mo liwo  wydrukowania raportu zawieraj cego
analityczny zapis przyj tego rozwi zania w lokalnym uk adzie wspó rz dnych x, y.
Ponadto zawarte w raporcie dane pozwalaj  odtworzy  w dowolnym czasie warto-
ci wspó rz dnych zaprojektowanej trasy w uk adzie 2000. Dla rozwi zania przed-

stawionego na rysunku 6 raport taki przedstawia si  nast puj co:

RAPORT: wariant 2
Równania prostych okre laj cych kierunki g ówne trasy:
 X

1
=-8414235.47363148 +2.21874636 Y

 X
2
=-830414.56560599 + 21.05187384 Y

K t zwrotu trasy  = 0.33667627 rad
Transformacje do uk adu roboczego:
1) translacja:
 T

Y
=-6498999.45792000

 T
X
=-6005395.91727049

2) rotacja:
 = -0.979018 rad

Parametry uku ko owego i krzywych przej ciowych:
 Promie uku ko owego: R=965 m
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Typ krzywej przej ciowej i jej d ugo :
 KP1 – KLOTOIDA, l1=125 m
 KP2 – KLOTOIDA, l2=125 m
Równanie parametryczne krzywych przej ciowych i uku ko owego w uk adzie

lokalnym:
KP1:  x(l)= 9.85865E-01 l+2.31495E-07 l3+1.69388E-12 l5+429.9021
  y(l)= 1.67544E-01 l-1.36216E-06 l3+2.97969E-13 l5+73.0603
  l <0 ÷ 125>
KP2:  x(l)= -9.85865E-01 l-2.31495E-07 l3-1.69388E-12 l5+873.836
  y(l)= 1.67544E-01 l-1.36216E -06 l3+2.97969E -13 l5+73.0603
  l <0 ÷ 120>

K:  y(x)= -868.643+(9652-(x-651.869)2) 0.5 x <552.640÷ 751.098>
Pocz tek uk adu lokalnego w uk adzie 2000:
 Y

O
 = 6498999.4579

 X
O
 = 6005395.9172

4. Podsumowanie

• Zastosowanie ci g ych pomiarów satelitarnych, z antenami zainstalowa-
nymi na poruszaj cym si  poje dzie szynowym, umo liwia odtworzenie 
po o enia osi torów w bezwzgl dnym uk adzie odniesienia. W zaistnia ej
sytuacji pojawia sie konieczno  opracowania nowej metody projektowania 
uk adów geometrycznych toru. Kszta towanie kierunków prostych trasy 
na podstawie pomiarów satelitarnych odbywa  sie mo e w ramach analizy 
uzyskanych wyników pomiarowych, natomiast bardziej z o ona jest kwestia 
projektowania odcinków po o onych w uku.

• Przedstawiona w pracy koncepcja sposobu projektowania rejonu zmiany 
kierunku trasy prowadzi do uzyskania rozwi zania analitycznego, z zastoso-
waniem odpowiednich formu  matematycznych, a wi c najbardziej przyja-
znego w praktycznym stosowaniu.

• Po opracowaniu odpowiedniego systemu wspomagania komputerowego 
pojawia si  mo liwo  natychmiastowego generowania zestawu wspó rz d-
nych projektowanej trasy, praktycznie w nieograniczonej liczbie wariantów. 
W takiej sytuacji problemem staje si  ju  tylko kwestia wyboru rozwi zania
najkorzystniejszego.

• Opracowany i zaimplementowany algorytm umo liwia szybkie generowa-
nie poprawnych uk adów torowych oraz ich ocen  w wietle konkretnych 
za o e  projektowych. Przyj ta procedura prowadzi do systematycznego 
i wiadomego projektowania uk adów krzywych przej ciowych i uków ko-
owych. Tworz c warianty projektant momentalnie wyczuwa wp yw zmiany 

konkretnych parametrów na ca o ciowe umiejscowienie uk adu wzgl dem
okre lonego poligonu oraz ewentualnie wzgl dem istniej cej trasy. W po -
czeniu z analiz  parametrów kinematycznych (która nie jest tematem tego 
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artyku u), zaprezentowana metodyka projektowania prowadzi do efektyw-
nego (szybkiego) oraz poprawnego kszta towania uk adu torowego w p asz-
czy nie poziomej.

• Zaimplementowany w programie SciLab algorytm nale y traktowa  jako 
przyk ad zastosowania opracowanej idei projektowania. Wykorzystanie in-
nego rodowiska programowania mo e stworzy  bardziej przyjazne warunki 
pracy dla potencjalnego u ytkownika, jednak w ka dym wypadku wyma-
ga  od niego b dzie gruntownego przygotowania merytorycznego
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ANALIZA SPOSOBÓW MODELOWANIA KRZYWIZNY 
– KRZYWE BEZIER A METODA ANALITYCZNA1

Streszczenie. W artykule przedstawiono analiz  sposobów modelowania krzywizny krzywej 

przej cia cz cej dwa uki ko owe o zgodnym przebiegu, z których jeden po o ony jest wewn trz

drugiego. Opisane w literaturze krzywe Bezier [2, 4] porównano z krzywymi typu K0 i K1 uzy-

skanymi na drodze analitycznej przy zastosowaniu uniwersalnej metody modelowania krzywizny. 

Ocen  obj to w a ciwo ci dynamiczne porównywanych krzywych przej cia oraz mo liwo ci zastoso-

wania w przyk adowych uk adach geometrycznych toru kolejowego.

S owa kluczowe: tor kolejowy, uk ad geometryczny, krzywe Bezier, projektowanie, wspo-

maganie komputerowe

1. Wst p

Projektowanie uk adu geometrycznego toru kolejowego polega na czeniu ze 
sob  okre lonych punktów charakterystycznych trasy za pomoc  odcinków pro-
stych oraz uków o sta ej i zmiennej krzywi nie. W miejscach po cze , na skutek 
zmian krzywizny poziomej, dochodzi do zwi kszenia oddzia ywa  dynamicznych 
wyst puj cych w uk adzie tor-pojazd. W procesie modelowania krzywizny projek-
tant d y do zapewnienie p ynnej zmiany krzywizny przy spe nieniu odpowiednich 
warunków [5], by poprzez w a ciwe ukszta towanie krzywych przej cia zapewni
mo liwie najkorzystniejsze w a ciwo ci dynamiczne uk adu.

Poszukiwanie nowych postaci krzywych przej cia i ocena istniej cych s  te-
matami wci  aktualnymi, czego dowodem s  liczne publikacje po wi cone tym 
zagadnieniom. W ostatnich latach w szeregu publikacji dotycz cych krzywych 
Bezier [1, 2, 3, 4] autorzy przedstawiaj  nowe sposoby konstruowania tych krzy-
wych oraz sugeruj  mo liwo  zastosowania tego rodzaju krzywych w dziedzinie 
projektowania dróg ko owych i kolejowych. W pracy [7] przedstawiono pozytyw-
n  ocen  mo liwo ci zastosowania krzywych Bezier [2, 3] jako krzywych przej cia

cz cych dwa uki ko owe odwrotne (S-shaped transition) i dwa uki zgodne (C-
-shaped transition).

1  Wk ad autorów w publikacj : Koc W. 50%, Palikowska K. 50%
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Ocena mo liwo ci zastosowania krzywych Bezier w projektowaniu dróg kolejo-
wych zosta a dokonana na podstawie analizy oddzia ywa  dynamicznych w uk a-
dzie tor-pojazd oraz sprawdzenia, czy spe nione zosta y warunki stawiane uk adom
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 si  na porównaniu krzywych typu K0 i K1 z kubiczny-
mi krzywymi C-Bezier (cubic C-Bezier curve) [2] oraz PH krzywymi Bezier pi tego
stopnia (Pythagorean hodograph quintic Bezier curve) [4], wykorzystanych jako krzy-
we przej cia cz ce dwa uki ko owe zgodne, z których jeden uk le y wewn trz
drugiego (C-oval transition). Przypadek ten ró ni si  zasadniczo od przypadku -
czenia dwóch oddalonych uków zgodnych (C-shaped transition), w którym waru-
nek monotoniczno ci krzywizny nie jest spe niony i d y si  do uzyskania rozwi -
za  zapewniaj cych pojedyncze ekstremum krzywizny.

Zastosowany model oraz sposób oceny oddzia ywa  dynamicznych zosta
przedstawiony w pracach [6, 10]. Zasadniczym elementem analizy oddzia ywa
dynamicznych jest wyznaczenie wielko ci drga X(t) oraz wypadkowego przy-
spieszenia w ruchu drgaj cym X’’(t) w rejonach, w których wyst puj  zmiany po-
ziomej krzywizny toru. W pracy [10] przedstawiono opis metody numerycznej 
stosowanej do wyznaczenia wielko ci drga X(t) przy za o eniu, e czynnikiem 
wymuszaj cym drgania poprzeczne pojazdu szynowego s  zmiany krzywizny po-
ziomej toru.

2. Uniwersalna metoda modelowania krzywizny

2.1. Za o enia ogólne

Po czenie elementów trasy kolejowej o zró nicowanej krzywi nie powinno 
zapewnia  ci g  zmian  niezrównowa onego przyspieszenia bocznego, w sposób 
korzystny dla dynamiki oddzia ywa  w uk adzie droga – pojazd. Wi e si  to ci le
z w a ciwym sposobem modelowania krzywizny. Uogólniaj c metod  identyfikacji 
przyspiesze  niezrównowa onych wyst puj cych na ró nych rodzajach krzywych 
przej ciowych [9], mo emy poszukiwa  funkcji krzywizny k(l) w ród rozwi za
równania ró niczkowego

z warunkami na pocz tku (dla l = 0) i na ko cu (dla l = l
k
) krzywej przej cia:

     

   (2)
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         (3)

     

przy czym parametrem l jest po o enie danego punktu na d ugo ci krzywej. Rz d
równania ró niczkowego (1) wynosi m = n

1
  + n

2
 + 2, a otrzymana funkcja k(l)

jest funkcj  klasy Cn w przedziale 0, l
k

, gdzie n = min(n
1
, n

2
).

Zastosowanie przedstawionej metody stwarza mo liwo czenia ró norod-
nych elementów geometrycznych, np. prostej z ukiem ko owym czy te  dwóch 
uków ko owych o przebiegu zgodnym lub odwrotnych. Metoda ta pozwala na 

generowanie rozwi za  o liniowej lub nieliniowej zmianie krzywizny.
Po wyznaczeniu krzywizny k(l) zadaniem podstawowym staje si  okre lenie

wspó rz dnych krzywej w uk adzie x, y. Zak adamy, e pocz tek tego uk adu znaj-
duje si  w punkcie ko cowym krzywej wej ciowej o krzywi nie k

1
, a o  odci tych

jest styczna do tej krzywej w tym e punkcie. Równanie szukanego po czenia mo-
emy zapisa  w postaci parametrycznej:

Funkcj   okre lamy na podstawie wzoru

2.2. Przypadek liniowej zmiany krzywizny (krzywa typu K0)

Jak powszechnie wiadomo, liniowa zmiana krzywizny wyst puje na krzywej 

przej ciowej zwanej klotoid , cz c  prost  (k
1
 = 0) z ukiem ko owym ( 2

1
k

R
).

Spróbujmy teraz ten przypadek uogólni . Liniow  zmian  krzywizny na okre lonej
d ugo ci l

k
 uzyskuje si  przez przyj cie dwóch elementarnych warunków:

          
  (7)

      

oraz równania ró niczkowego rz du drugiego daj cego rozwi zanie wielomianowe

k’’(l) = 0
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Po wyznaczeniu sta ych rozwi zanie problemu ró niczkowego (9), (10) jest na-
st puj ce:

(9)

Poniewa  otrzymane rozwi zanie stanowi funkcja klasy C0, zaliczymy je do ka-
tegorii okre lonej przez nas jako krzywe typu K0. Wyznaczenie funkcji (l)

(10)

umo liwia okre lenie wspó rz dnych x(l) i y(l) za pomoc  wzorów (4) i (5) i roz-
wini ciu funkcji podca kowych 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 rozwi zanie dla liniowej zmiany krzywizny ma 
charakter jednoznaczny, to rozwi za  nieliniowych mo na uzyska  wiele, przyjmuj c
ró ne warunki brzegowe oraz postaci równa  ró niczkowych. Spróbujmy zaj  si
teraz przypadkiem, który w odniesieniu do klasycznych krzywych przej ciowych, 

cz cych prost  z ukiem ko owym, identyfikuje krzyw  Blossa [5].
Przyjmijmy warunki brzegowe
       
          

  (11)
        

oraz nast puj ce równie ró niczkowe:

(12)

Po rozwi zaniu problemu ró niczkowego (11), (12) otrzymujemy nast puj cy
wzór na krzywizn k(l):

(13)

Uzyskane rozwi zanie, b d ce funkcj  klasy C1, kwalifikuje si  do kategorii 
okre lonej, jako krzywe typu K1. Posta  funkcji (l) jest nast puj ca:

(14)
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Tak jak w przypadku liniowej zmiany krzywizny, okre lenie wspó rz dnych x(l)
i y(l) za pomoc  wzorów (4) i (5) wymaga rozwini cia funkcji podca kowych w sze-
reg Maclaurina i ewentualnie Taylora [8].

3. Krzywe Bezier

Spo ród omawianych w literaturze krzywych Bezier [1, 2, 3 , 4] analizie podda-
no kubiczne krzywe C-Bezier (cubic C-Bezier curves) [2] i PH krzywe Bezier pi tego
stopnia (Pythagorean hodograph quintic Bezier curves) [4].

3.1. Kubiczne krzywe C-Bezier

Kubiczna krzywa C-Bezier opisana jest nast puj cym równaniem parametrycz-
nym:

       (15)

zdefiniowanym dla parametru t spe niaj cego zale no 20 t . Spo ród punk-
tów kontrolnych 3

0{ }i iP  punkty P
0
 i P

3
 b d ce w z ami krzywej Bezier stanowi

punkty styczno ci krzywej z ukiem odpowiednio wi kszym i mniejszym.
Pierwsza pochodna krzywej (15) wyra ona jest nast puj c  formu :
 (16)

Druga pochodna krzywej (15) przedstawia si  nast puj co:
  (17)

W pracy [2] podano algorytm wyznaczania punktów kontrolnych 3
0{ }i iP

z uwzgl dnieniem parametrów geometrycznych uk adu oraz parametru kszta tu
m. Na szczególne podkre lenie zas uguje fakt dok adnego uwzgl dnienia po o enia
rodków uków i zaprojektowanie krzywej przej cia niewymagaj cej zmiany po o-
enia tych e uków.

3.2. PH krzywe Bezier pi tego stopnia

W pracy [4] przedstawiono zastosowanie krzywej Bezier pi tego stopnia (Py-
thagorean hodograph quintic Bezier curve) opisanej formu :

(18)
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zdefiniowanej dla parametru t, spe niaj cego zale no  0  t  1.

Spo ród punktów kontrolnych 
5

1{ }i iP  punkty P
0
 i P

5
 styczno ci krzywej z u-

kiem odpowiednio wi kszym i mniejszym stanowi  w z y krzywej Bezier.
Zastosowana krzywa spe nia warunek stawiany Pitagorejskim hodografom 

(Pythagorean hodograph), polegaj cy na mo liwo ci przedstawienia wyra enia
x’(t)2 + y’(t)2 jako wielomianu kwadratowego zmiennej t. Pochodna krzywej wy-
ra ona jest nast puj c  formu :

(19)

gdzie:

W pracy [4] podano sposób wyznaczenia wspó czynników u
0
, u

1
, u

2
, v

0
, v

1
, v

2

w odniesieniu do konkretnego uk adu geometrycznego uków z uwzgl dnieniem
parametru kszta tu m.

Algorytm konstruowania PH krzywych Bezier pi tego stopnia w przypadku 
uk adu uków zgodnych, w którym jeden uk le y wewn trz drugiego [4], ró -
ni si  od algorytmu stosowanego w przypadku uków zgodnych oddalonych od 
siebie [3]. W pracy [4] podano mo liwo  uzyskania po czenia G3 krzywej z u-
kiem wi kszym lub po czenia G3 z ukiem mniejszym. W projektowaniu dróg 
kolejowych rozwa any mo e by  jedynie wariant po czenia G3 krzywej z ukiem
wi kszym z uwagi na fakt, i  w proponowanym po czeniu G3 krzywej z ukiem
mniejszym nie jest spe niony warunek monotoniczno ci krzywizny.

4. Analiza mo liwo ci zastosowana

Analiza mo liwo ci zastosowania zostanie przeprowadzona poprzez rozpatrze-
nie przyk adowych uk adów geometrycznych toru kolejowego, obejmuj cych za-
danie czenia krzyw  przej ciow  dwóch zgodnych uków ko owych, z których 
jeden zawarty jest wewn trz drugiego (C-oval transition). Wymagane jest tutaj 
spe nienie warunku monotoniczno ci krzywizny [5].

Rozwa my uk ad geometryczny dwóch zgodnych uków ko owych
0
 i 

1
 opi-

sany w tabeli 1, w którym uk
1
 po o ony jest wewn trz uku

0
.

Tabela 1. Parametry geometryczne uk adu uków ko owych zgodnych

Po o enie rodka uku Promie ukuR [m]

C
0

(0;700) R
0

700

C
1

ustalane w toku algorytmu 
konstruowania krzywej

R
1

500
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W uk ad opisany w tabeli 1 wpisujemy PH krzyw  Bezier pi tego stopnia przyj-
muj c  = 0,2332 w, wyniku czego otrzymujemy po o enie rodka C

1
 = (58,79; 

510,11) uku
1
 oraz odleg o  pomi dzy rodkami uków r = C – C

0
= 198,78 m. 

Algorytm konstruowania PH krzywej Bezier pi tego stopnia przedstawiony w pra-
cy [4] wykazuje si  znacznie mniejsz  elastyczno ci  od algorytmu stosowanego 
w opracowaniu [3], dotycz cego czenia oddalonych uków zgodnych.

W celu porównania tej krzywej z krzywymi uzyskanymi metod  analityczn
skonstruowano krzywe typu K0 i K1 o za o onej d ugo ci l

k
 = 293 m. Nast pnie

skonstruowano rodzin  kubicznych krzywych C-Bezier dla ró nych warto ci para-
metru kszta tu m  {0,93; 0,95; 0,99}, zachowuj c po o enie rodków uków C

0

i C
1
 uzyskane w trakcie konstruowania krzywej K0. Parametr kszta tu m kubicz-

nych krzywych C-Bezier zosta  dobrane tak, by spe ni  wymagania niezb dne do 
uzyskania monotoniczno ci krzywizny okre lone przez algorytm [2], który w tym 
przypadku okaza  si  du o mniej elastyczny ni  w przypadku czenia uków zgod-
nych oddalonych od siebie.

W rezultacie opisanego toku post powania otrzymano po czenie uków zgod-
nych przestawione na rysunku 1.

Rys. 1. Po czenie uków zgodnych porównywanymi krzywymi przej cia
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Krzywe pokazane na rysunku 1 ró ni  si  d ugo ci , krzywizn  (rys. 2), a tak e
punktami styczno ci krzywej z ukiem

1
. Po o enie rodka C

1
uku

1
 uleg o

przesuni ciu jedynie w przypadku krzywej K1 oraz PH krzywej Bezier pi tego
stopnia. Uzyskano kubiczne krzywe C-Bezier znacznie d ugo ci w stosunku do 
pozosta ych krzywych. Nie istnia o rozwi zanie o krótszej d ugo ci krzywej, zacho-
wuj ce jednocze nie po o enie rodka C

1
uku

1
.

Tabela 2. D ugo ci, po o enia rodka C
1

uku
1
 oraz punkty styczno ci krzywych K0 i K1,rodziny kubicz-

nych krzywych C-Bezier oraz PH krzywej Bezier pi tego stopnia

Krzywa Krzywa 
K0

Krzywa
K1

PH quintic C-Bezier 
m=0,93

C-Bezier
m=0,95

C-Bezier
m=0,99

D ugo  krzywej 
l[m]

293,00 293,00 293,23 734,14 736,47 741,21

Punkt styczno ci z ukiem
1

(281,81;
68,11)

(282,25;
67,36)

(283,63;
63,52)

(534,84;
394,98)

(534,84;
394,98)

(534,84;
394,98)

Po o enie rodka C
1

(41,22;
506,42)

(42,73;
506,26)

(58,79;
510,11)

(41,22;
506,42)

(41,22;
506,42)

(41,22;
506,42)

Na rysunku 2 zaprezentowano krzywizny porównywanych krzywych, na rysun-
ku 3 pochodne krzywizny, a na rysunku 4 przyspieszenie w ruchu drgaj cym X’’.

Rys. 2. Krzywizny porównywanych krzywych przej cia
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Rys. 3. Pochodne krzywizny porównywanych krzywych przej cia

Rys.4. Przyspieszenie w ruchu drgaj cym X’’

Spo ród krzywych o d ugo ci l
k
 = 293 m zdecydowanie najlepsze w a ciwo ci

dynamiczne ma krzywa typu K1. PH krzywa Bezier pi tego stopnia ma lepsze 
w a ciwo ci dynamiczne od krzywej typu K0 w pocz tkowym rejonie, a gorsze 
w rejonie ko cowym. Wynika to z zastosowania wariantu algorytmu konstruowa-
nia krzywej gwarantuj cego po czenie G3 z ukiem wi kszym. Dobre w a ciwo ci
rodziny kubicznych krzywych C-Bezier wynikaj  z ich znacznej d ugo ci w stosun-
ku do pozosta ych krzywych. 

W celu porównania w a ciwo ci tej rodziny krzywych rozwa my uk ad geome-
tryczny dwóch zgodnych uków ko owych

0
 i 

1
 opisany w tabeli 3, w którym 

uk
1
 po o ony jest wewn trz uku

0
. W algorytmie konstruowania rezygnu-

jemy z zachowania wspólnego po o enia rodka C
1

uku
1
 d c do osi gni cia

zbli onych d ugo ci wszystkich porównywanych krzywych.
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Tabela 3. Parametry geometryczne uk adu zgodnych uków ko owych

Po o enie rodka uku Promie ukuR [m]

C
0

(0;1000) R
0

1000

C
1

ustalany w toku algorytmu 
konstruowania krzywej

R
1

500

W uk ad opisany w tabeli 3 wpisano krzyw  typu K0 o za o onej d ugo ci
l
k
= 600 m, w wyniku czego otrzymano po o enie rodka C

1
 = (175,48; 557,68) 

uku
1
 oraz odleg o  pomi dzy rodkami uków r = C – C

0
 = 475,86 m. 

Nast pnie skonstruowano krzyw  typu K1 oraz krzywe Bezier: PH krzyw  Bezier 
pi tego stopnia i kubiczn  krzyw  C-Bezier o za o onej d ugo ci l

k
 = 600 m.

W wyniku tej operacji otrzymano po czenie uków zgodnych przestawione na 
rysunku 5. Krzywe na rysunku 5 ró ni  si  krzywizn  (rys. 6), punktami styczno-
ci krzywych z ukiem

1
 oraz po o eniem rodka C

1
uku

1
. D ugo  otrzyma-

nych krzywych ró ni si  nieznacznie (tab. 4).

Tabela 4. D ugo ci, po o enia rodka C
1

uku
1
oraz punkty styczno ci porównywanych krzywych

Krzywa Krzywa K0 C-Bezier m=0,81 PH quintic Krzywa K1

D ugo  krzywej
l[m]

760 760,96 759,98 760

Punkt styczno ci z ukiem
1

(629,43;
348,01)

(508,62;
440,79)

(671,83;
296,59)

(650,19;
344,16)

Po o enie rodkaC
1

(175,48;
557,68)

(15,00;
600,00)

(268,97;
592,75)

(229,21;
613,94)

Na rysunku 6 pokazano krzywizny porównywanych krzywych, na rysunku 7 
odpowiadaj ce pochodne krzywizny, a na rysunku 8 przyspieszenie w ruchu drga-
j cym X’’.

Rys. 5. Po czenie uków zgodnych porównywanymi krzywymi przej cia
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Rys. 6. Krzywizny porównywanych krzywych przej cia

Rys. 7. Pochodne krzywizny porównywanych krzywych przej cia

Rys. 8. Przyspieszenie w ruchu drgaj cym X’’
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Jak wida , najkorzystniejsze w a ciwo ci dynamiczne posiada krzywa typu K1.
Kubiczna krzywa C-Bezier z parametrem kszta tu m = 0,81 ma lepsze w a ciwo-
ci dynamiczne ni  krzywa K0 w ko cowym rejonie i podobne w rejonie pocz t-

kowym. PH krzywa Bezier pi tego stopnia z uwagi na po czenie G3 z ukiem
wi kszym ma bardzo korzystne w a ciwo ci dynamiczne w pocz tkowym rejonie 
i najgorsze w rejonie ko cowym.

5. Podsumowanie

Przypadek czenia dwóch uków ko owych zgodnych, z których jeden zawiera 
si  w drugim, jest przypadkiem znacznie utrudniaj cym konstrukcj  krzywych 
Bezier w porównaniu z przypadkiem uków zgodnych oddalonych od siebie. Mo -
liwo ci operowania parametrem kszta tu m i uzyskiwania szerokiego wachlarza 
krzywych s  ograniczone w skim zakresem dopuszczalnych warto ci m, gwarantu-
j cym uzyskanie rozwi zania spe niaj cego warunek monotoniczno ci krzywizny.

Porównanie w a ciwo ci dynamicznych krzywych Bezier i krzywych typu K0

i K1 uzyskanych metod  analityczn  w wyniku zastosowania uniwersalnej metody 
kszta towania krzywizny wykaza o przewag  krzywych o nieliniowej krzywi nie,
w ród których najkorzystniejsze w a ciwo ci posiada krzywa typu K1. Zastosowa-
nie po czenia G3 krzywej z ukiem o wi kszym promieniu spowodowa o znaczne 
pogorszenie w a ciwo ci dynamicznych PH krzywej Bezier pi tego stopnia w ko -
cowym rejonie przy po czeniu z ukiem o mniejszym promieniu.

Artyku  nie wyczerpuje tematu oceny mo liwo ci zastosowania krzywych Bez-
ier w dziedzinie projektowania dróg kolejowych. Pomini to bowiem wiele wyst -
puj cych przypadków, w tym analiz  mo liwo ci zastosowania krzywych Bezier do 

czenia dwóch przecinaj cych si  prostych [1].
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Streszczenie. Artyku  porusza zagadnienie symulacji komputerowej rzeczywistego ruchu 

poci gów po sieci kolejowej i jej praktycznego wykorzystania w szkoleniu pracowników kolei. Przy-

toczone s  rozwa ania na temat zakresu symulacji ruchu rzeczywistego dla ró nych podsystemów 

systemu kierowania i sterowania ruchem kolejowym. W artykule wskazano na ró norodno  al-

gorytmów symulacji i konieczno  ich doboru do rodzaju szkolenia. Przyk adem s  rozwi zania

zastosowane na stanowisku dydaktyczno-badawczym kierowania i sterowania ruchem w Labora-

torium Zak adu Sterowania Ruchem Wydzia u Transportu PW.

S owa 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 ga zie przemys u, podlega technolo-
gicznej ewolucji zgodnie z nurtem wiatowego rozwoju. Takie trendy widoczne 
s  równie  w Polsce. Istotnym znakiem zachodz cych zmian jest zabudowa coraz 
wi kszej ilo ci urz dze  komputerowych realizuj cych funkcje sterowania i kiero-
wania ruchem kolejowym, co jest zwi zane m. in. z realizacj  planów wyposa enia
polskiej sieci kolejowej w system ERTMS. Stosowanie urz dze  komputerowych 
prowadzi do zmian w sposobie realizacji funkcji ruchowych i daje coraz wi ksze
mo liwo ci integracji. Umo liwienie zdalnego sterowania oddalonymi praktycznie 
dowolnie daleko posterunkami niesie ze sob  korzystne ze wzgl dów ekonomicz-
nych ograniczenie liczby personelu ruchowego. Systemy komputerowe daj  si
równie atwo rozbudowywa  o funkcje odpowiedzialne za kierowanie ruchem na 
okre lonym obszarze sieci kolejowej. Funkcje kierowania i sterowania mog  si
swobodnie przenika  tworz c konfiguracje optymalne pod k tem zada  stawia-
nych przed konkretnymi stanowiskami. Wszystkie wymienione rozwi za  kom-
puterowych sprawiaj , i  s  one coraz powszechniej wykorzystywane.

Z drugiej za  strony budowa, eksploatacja, a w szczególno ci obs uga kompute-
rowych systemów sterowania i kierowania ruchem wprowadza nowe zagadnienia 
i problemy w porównaniu do systemów mechanicznych, mechaniczno-elektrycz-
nych czy elektrycznych. Dlatego te  istnieje potrzeba bada  i rozwoju technik 
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nowych zasad szkolenia i doszkalania pracowników kolei w zakresie obs ugi urz -
dze  komputerowych i realizacji przy ich pomocy funkcji kierowania i sterowania 
ruchem kolejowym.

Efektem takiego zapotrzebowania jest stanowisko dydaktyczno–badawcze 
„Sosna” b d ce kompletnym komputerowym systemem kierowania i sterowania 
ruchem zbudowanym w laboratorium Zespo u Sterowania Ruchem Kolejowym 
Politechniki Warszawskiej. Zosta o ono zbudowane na bazie systemu ILTOR-2. 
Z wykorzystaniem tego stanowiska prowadzone s  prace badawcze nad symulacj
rzeczywistego ruchu poci gów i jej zastosowaniu w celach szkoleniowych.

2. Symulacja ruchu poci gów – stosowane rozwi zania

Symulacja komputerowa definiowana jest jako „metoda odtwarzania zjawisk 
zachodz cych w wiecie rzeczywistym (lub ich niektórych w a ciwo ci i parame-
trów) za pomoc  ich zmatematyzowanych modeli, definiowanych i obs ugiwa-
nych przy u yciu programów komputerowych; wykorzystywana do wnioskowania 
o przebiegu tych zjawisk i procesów (np. przyrodniczych, technologicznych, eko-
nomicznych), których bezpo rednia obserwacja jest niemo liwa lub zbyt kosztow-
na” [8]. Symulacj  komputerow  ruchu poci gów jest wi c metoda odtwarzania 
ich ruchu rzeczywistego za pomoc  odpowiednio dobranego modelu. Jej zastoso-
wania s  bardzo szerokie – od amatorskich (do których nale y zaliczy  gry kompu-
terowe i inne symulatory hobbystyczne) po profesjonalne narz dzia wspomagaj ce
prac  osób wykonuj cych zadania badawcze, projektowe i dydaktyczne.

Symulacja ruchu poci gów jest narz dziem o bardzo bogatym wachlarzu zasto-
sowa  przy projektowaniu i eksploatacji infrastruktury kolejowej. Ze wzgl du na 
zastosowania symulatory ruchu mo na podzieli  na trzy zasadnicze grupy:

- projektowanie linii kolejowych,
- tworzenie rozk adu jazdy,
- dydaktyka i badania.
Pierwsza z nich obejmuje symulatory, które s  elementami wspomagaj -

cymi przy projektowaniu budowy i modernizacji linii kolejowych. Ich naj-
wa niejsze zadanie to kalkulacja potrzeb przewozowych, szacowanie potoków 
pasa erskich generowanych przez otoczenie linii kolejowej, analizowanie prze-
pustowo ci linii w zale no ci od zastosowanych rozwi za , analiza ruchu po-
ci gów z trakcyjnego punktu widzenia (przyspieszanie, hamowanie, zasilanie, 
itp.). Drug  grup  symulatorów s  symulatory maj ce wspomaga  tworzenie 
rozk adów jazdy. Pozwalaj  one generowa  czasy przejazdu, ocenia  odporno
na zak ócenia ruchu i generowa  wykresy ruchu. Do trzeciej grupy nale  sy-
mulatory o zastosowaniach dydaktyczno-badawczych. S  to programy pozwa-
laj ce (w odró nieniu od dwóch pierwszych grup) na dynamiczne przedsta-
wienie symulowanego ruchu poci gów. Jednym ze sposobów zastosowania jest 
generowanie danych wej ciowych dla systemu kierowania i sterowania ruchem, 
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które pozwalaj  na to, aby w warunkach laboratoryjnych osoba pracuj ca na 
stanowisku dy urnego ruchu czy dyspozytora liniowego mia a wra enie obser-
wowania i kierowania rzeczywistym ruchem poci gów. Takie w a ciwo ci maj
zastosowanie w szkoleniu personelu w pracy z u yciem nowego systemu kie-
rowania i sterowania ruchem, gdzie mo liwy jest trening bez ryzyka nara enia
osób postronnych na niedogodno ci zwi zane z kierowaniem i sterowaniem 
rzeczywistym ruchem poci gów przez osob  bez niezb dnego do wiadczenia.

Symulatory ruchu poci gów s  narz dziami do  popularnymi na wiecie.
W Polsce jednak ich zastosowania s  nieliczne i ograniczaj  si  do narz dzi
wspomagaj cych tworzenie rozk adów jazdy. Z tego te  wzgl du w niniejszym 
opracowaniu podano tylko kilka przyk adów. Zgodnie z przedstawionym po-
dzia em symulatory przydzielono do trzech grup. Symulatorami o zadaniach 
zwi zanych z planowaniem inwestycji s  RAILS2000 [11] firmy CANAC Ra-
ilway Services Inc., OnTrack [12] organizacji Transportation Decision Systems 
oraz RAILSIM8 firmy SYSTRA. Do drugiej grupy, czyli symulatorów wspo-
magaj cych tworzenie rozk adów jazdy nale  RTC [15] stworzony przez Ber-
keley Simulation Software, OpenTrack [13] b d cy projektem szwajcarskiego 
Federalnego Instytutu Technologicznego, a tak e RDCAM [14] firmy Rail 
Sciences Inc. Symulatorem grupy trzeciej, czyli symulatorem nakierowanym 
na dydaktyk  jest BEST [16] firmy Funkwerk Information Technologies.

Rys 1. Podzia  symulatorów ruchu poci gów
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3. Stanowisko dydaktyczno – badawcze „Sosna” – elementy sk adowe

3.1. Komputerowe systemy kierowania i sterowania ruchem kolejowym

System kierowania i sterowania ruchem to system sk adaj cy si  z trzech pod-
systemów: kierowania ruchem, sterowania ruchem i zabezpieczenia ruchu poci -
gów [2]. Struktura systemu ma charakter hierarchiczny, co obrazuje rys. 2.

Rys 2. Struktura systemu kierowania i sterowania ruchem

W warstwie zabezpieczenia ruchu realizowane s  dzia ania operacyjne, a tak e
funkcje i dzia ania techniczne maj ce na celu bezpieczny ruch pojazdów kolejo-
wych. Mo na w niej wyró ni  warstw  wykonawcz , czyli urz dzenia wykonaw-
cze srk, ale te  urz dzenia wykrywania stanów awaryjnych taboru, urz dzenia

czno ci przewodowej i bezprzewodowej oraz telewizji przemys owej, itd. Drug
warstw  zabezpieczenia ruchu jest warstwa zale no ciowa obejmuj ca urz dzenia
automatyki kolejowej zapewniaj ce uzale nienie polece  nastawczych od warun-
ków ich realizacji.

Kolejn  warstw  jest warstwa sterowania ruchem umo liwiaj ca podejmowa-
nie i realizowanie decyzji wynikaj cych z planowanego lub rzeczywistego ruchu 
pojazdów kolejowych. Obejmuje ona warstw  sterowania miejscowego (ms), czyli 
„sterowania ruchem poprzez oddzia ywanie na urz dzenia zewn trzne z wykorzy-
staniem urz dze  sterowania zlokalizowanych na sterowanym posterunku, prze-
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widuj ce mo liwo  bezpo redniego wgl du i ingerencji dy urnego ruchu w sy-
tuacj  ruchow ”. Drug  warstw  jest warstwa sterowania zdalnego (zs) umo li-
wiaj ca „scentralizowane sterowanie ruchem poprzez oddzia ywanie z nastawni 
zdalnego sterowania na urz dzenia posterunku sterowanego za po rednictwem
urz dze  zdalnego sterowania, zak adaj ce ca kowity brak mo liwo ci bezpo red-
niego wgl du i ingerencji dy urnego ruchu w sytuacj  ruchow ”. W tym przypad-
ku sterowaniem mo na obj  kilka posterunków.

Warstwa kierowania ruchem (kr) to warstwa zapewniaj ca ledzenie i kontro-
lowanie sytuacji ruchowej oraz rozwi zywanie konfliktów ruchowych. Dzia ania te 
realizuje dyspozytor liniowy dla odcinka dyspozytorskiego oraz w pewnym zakre-
sie równie  dy urny ruchu dla podlegaj cego mu i s siednich okr gów sterowania.

W warstwie kierowania ruchem wyró nia si  warstw  przekazywania infor-
macji o poci gach (pip), która obejmuje wzajemn  wymian  informacji pomi -
dzy dy urnymi ruchu oraz pomi dzy dyspozytorem liniowym i dy urnymi ruchu. 
Warstwa kr obejmuje równie  warstw  kontroli dyspozytorskiej zapewniaj c
scentralizowane kierowanie ruchem poci gów na odcinku dyspozytorskim przez 
dyspozytora liniowego z u yciem urz dze  kontroli dyspozytorskiej.

3.2. Realizacja systemu kierowania i sterowania ruchem na stanowisku „So-

sna”

Rys. 3. Struktura stanowiska dydaktyczno – badawczego „Sosna”
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Stanowisko dydaktyczno – badawcze „Sosna” zbudowane jest w oparciu o sys-
tem ILTOR-2 [6] i komputerowe urz dzenia zale no ciowe WT UZ [7]. Stanowi-
sko realizuje praktycznie wszystkie elementy systemu ksr przedstawione powy ej.
Warstwa zale no ciowa zosta a zrealizowana dla stacji Sosna, dla której istnieje 
mo liwo  sterowania miejscowego lub zdalnego. Warstwa przekazywania infor-
macji o poci gu zrealizowana jest z u yciem komputerów stanowiska KSR-EDU 
wykorzystuj cych podsystem ILTOR2-PIOP [4]. Dane z powy szych róde  gro-
madzone s  na stanowisku kontroli dyspozytorskiej zrealizowanym w oparciu 
o podsystem ILTOR2-CKR. Ca o  systemu przedstawia rys. 3.

4. Realizacja symulacji rzeczywistego ruchu poci gów

4.1. Wybór poziomu symulacji

Realizacja symulacji polega na przesy aniu do systemu ksr sztucznie wygene-
rowanych danych opisuj cych dzia anie symulowanych elementów tego systemu 
oraz odbieraniu i interpretacji danych do nich przesy anych. Pozosta e (niesymulo-
wane) elementy systemu przetwarzaj c dane pracuj  w taki sam sposób jak w wa-
runkach rzeczywistego dzia ania.

Bior c pod uwag  warstwowe uj cie systemu ksr opisane w pkt. 3, jako miej-
sca wprowadzania sztucznych danych mo na przyj  interfejsy pomi dzy ró nymi
podsystemami. Przy takim podej ciu symulowanymi elementami staj  si  pod-
systemy znajduj ce si  poni ej wybranego miejsca. Miejsce wprowadzania danych 
b dzie nazywane poziomem symulacji.

Z technicznego punktu widzenia w systemie kierowania i sterowania ruchem 
wyst puje przep yw danych od najni szej do najwy szej warstwy. Istotne etapy 
tego przep ywu w systemie ILTOR-2 pokazuje rys. 4.

Rys. 4. Przep yw informacji o zdarzeniu ruchowym w systemie ILTOR2
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System ksr mo e przyj  sztuczne dane na ró nych etapach tego przep ywu.
W ród nich mo na wyszczególni :

– sygna y urz dze  przytorowych i wykonawczych,
– stany sterowników obiektowych,
– telegramy programu przesy aj cego stany urz dze ,
– dane wej ciowe programu analizuj cego stany urz dze ,
– dane wej ciowe programu analizuj cy aktualn  sytuacj  ruchow ,
– dane wyj ciowe programu analizuj cy aktualn  sytuacj  ruchow .
Bior c pod uwag  powy sze rozwa ania mo na wskaza  kilka mo liwych po-

ziomów symulacji rozumianych jako miejsce wprowadzania danych:
– Poziom 1 (najni szy): symulacja stanów logicznych urz dze  wykonaw-

czych i przytorowych.
– Poziom 2: symulacja stanów logicznych przetwarzanych przez sterownik 

obiektowy.
– Poziom 3: symulacja telegramów nadawanych przez sterownik obiektowy 

i przesy anych za pomoc  programu przesy aj cego stany urz dze .
– 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 zale y od celu zastosowania symulacji, np. w przy-

padku prowadzenia szkole  maj cych na celu doskonalenie obs ugi stacji operator-
skich wystarczy symulacja stanów logicznych sytuacji ruchowej, natomiast w przy-
padku potrzeby przetestowania pracy ca ego systemu potrzebna jest symulacja na 
poziomie stanów logicznych urz dze  wykonawczych. Ogólnie mo na stwierdzi ,
e im ni szy poziom symulacji tym bardziej symulacja jest skomplikowana. Przy-

czynia si  do tego wi ksza liczba zdarze  niezb dnych do zasymulowania oraz ich 
bardziej elementarny charakter.

4.2. Mechanizm dzia ania symulatora dla podsystemu ILTOR2-CKR

Jako przyk ad dzia ania symulatora opisane zostanie rozwi zanie dla podsys-
temu kontroli dyspozytorskiej. Symulacja dla podsystemu ILTOR2-CKR sk ada
si  z dwóch cz ci. Pierwsz  jest uk ad pozwalaj cy na generowanie rozk adu teo-
retycznego dla okre lnego obszaru sieci kolejowej. Dane konfiguracyjne o tym 
obszarze musz  zosta  wprowadzone do podsystemu kontroli dyspozytorskiej ce-
lem jego przygotowania na przyj cie rozk adu. Te same dane nale y wprowadzi
do generatora rozk adu planowanego, który na podstawie informacji takich, jak 
liczba posterunków i szlaków, ich wzajemne po o enie, d ugo  szlaków, rozwija-
ne na nich pr dko ci rednie (z roz o eniem na typy poci gów), liczba odst pów
blokowych, za o ona g sto  ruchu, itp. automatycznie wygeneruje godziny przy-
jazdów i odjazdów poci gów dla posterunków. Druga cz  symulatora to system 
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zaburzaj cy rozk ad jazdy planowany, a nast pnie przesy aj cy informacje o zda-
rzeniach ruchowych w postaci telegramów z powrotem do systemu (konwersja na 
telegramy). Dzia anie ca o ci przedstawia rys. 5.

Rys. 5. Schemat dzia ania symulatora dla podsystemu ILTOR2-CKR

5. Zró nicowanie realizmu sytuacji 

Symulacja mo e zapewnia  realizm rzeczywisto ci ruchu poci gów w ró nym
stopniu. Takie zró nicowanie jest potrzebne np. w szkoleniach pracowników kolei 
maj cych na celu podniesienie umiej tno ci obs ugi pulpitów nastawczych w ró -
nych warunkach oraz wiczenie poprawnych reakcji w sytuacjach nietypowych. 
Potrzeby te wymuszaj  stosowanie ró nych technik symulacji. Z tego wzgl du
mo emy wyró ni  symulacje:

· schematyczne,
· stochastyczne,
· wariantowe.
Symulacje schematyczne przeprowadzane s  wed ug okre lonego scenariusza 

i zak adaj  okre lone reakcje operatora. Realizm rzeczywisto ci przejawia si  tu-
taj w postaci symulacji wyst powania zdarze  ruchowych w czasie rzeczywistym. 
Maj  one zastosowanie w szkoleniach o charakterze podstawowym.. Szkolenia ta-
kie maj  cel typowo poznawczy i potrzebne s  tutaj powtarzalne schematy dzia a ,
które zapewniaj  przekazanie okre lonej, tej samej wiedzy osobom szkolonym.

Symulacje stochastyczne (losowe) wprowadzaj  element braku powtarzalno ci.
Do przyj tych scenariuszy zdarze  wprowadzane s  zaburzenia, które powodu-
j  unikalno wiczonych sytuacji. Wielko  zaburze  mo na regulowa  poprzez 
okre lanie ich prawdopodobie stw. Symulacje stochastyczne maj  zastosowanie 
w przypadku szkole  bardziej zaawansowanych, które wymagaj  wprowadzenia 
pewnego zakresu losowo ci. Maj  one na celu zwykle wiczenie pewnych odru-
chów nie do ko ca powtarzalnych. Wprowadzenie losowo ci zwi ksza uwag  szko-
lonego i zmniejsza mo liwo  mechanicznego (bezmy lnego) powtarzania operacji.
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Symulacje wariantowe wprowadzaj  najwi kszy poziom zró nicowania przebiegu 
zdarze . Dla takiej symulacji tworzonych jest wiele schematów. W czasie przebiegu 
symulacji warianty wybierane s  w sposób losowy. Takie podej cie daje efekt zu-
pe nego braku przewidywalno ci i najwi kszy poziomu realizmu. Symulacja taka 
ma ograniczone zastosowanie w przypadku szkole  maj cych na celu przekazanie 
ci le okre lonej wiedzy. Jest natomiast dobrym rozwi zaniem w przypadku szkole

o charakterze treningowym. Symulacje wariantowe mo na czy  z symulacjami sto-
chastycznymi wzmacniaj c ich mo liwo ci treningowe i ich efekty.

6. Podsumowanie

Zalety wykorzystania symulacji rzeczywistego ruchu poci gów s  niepodwa-
alne. W przypadku potrzeby prowadzenia bada  stanowisk operatora czy te

szkole  samych operatorów (np. dy urnych ruchu, dyspozytorów) jest to wr cz
konieczno . Zastosowanie symulacji w szkoleniach bez w tpienia podnosi ich 
jako  i efektywno . Dzi ki mo liwo ci wspó pracy symulatora przez interfejsy 
programowe z urz dzeniami wykorzystywanymi w codziennej pracy osi gany jest 
odpowiedni realizm dzia a  na stanowisku pracy.

Prace i badania prowadzone w Laboratorium Sterowania Ruchem Kolejowym 
Wydzia u Transportu Politechniki Warszawskiej maj  bardzo szeroki zakres. W ar-
tykule poruszono kilka z nich. Ponadto prowadzone s  badania nad algorytmami 
wariantowania i wprowadzania losowo ci. We wszystkich pracach wykorzystywa-
ne s  podsystemy systemy kierowania i sterowania ruchem ILTOR-2, którego Wy-
dzia  Transportu jest wspó autorem. System zosta  zbudowany przez konsorcjum 
z o one z Politechniki Warszawskiej, firm KONTRON i SIEMENS i jest dalej 
udoskonalany i rozbudowywany. 
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BADANIA EKSPERYMENTALNE 
PODTORZA KOLEJOWEGO1

Streszczenie. Niniejsza praca prezentuje innowacyjn  metod  pomiarów dynamicznych 

podtorza kolejowego zastosowan  na odcinku testowym toru kolejowego. Badania przeprowadzono 

z wykorzystaniem wzbudnika rotacyjnego, jako symulacje przejazdu pojazdu szynowego. Maj

one charakter wst pny i stanowi  punkt wyj cia do opracowania nowej metody pomiarowej para-

metrów dynamicznych podtorza kolejowego w celu poprawy konstrukcji projektowania i budowy 

linii kolejowych.

S owa kluczowe: linie kolejowe, podtorze kolejowe, dynamika

Wprowadzenie

Metody bada  podtorza kolejowego dzielimy na geotechniczne i geofizycz-
ne. Stosuje si  równie  podzia  na badania maj ce na celu okre lenie cech gruntu 
i parametrów pod o a. Ze wzgl du na miejsce bada  dzielimy na: polowe (tere-
nowe) i laboratoryjne, ze wzgl du na czas bada : jednorazowe, d ugotrwa e i sta-
e. Metoda geotechniczna to mi dzy innymi wiercenie, sondowanie i pobieranie 

próbek gruntu. Badania geotechniczne s  bardzo trudne do wykonania na liniach 
eksploatowanych we wzgl du na ruch poci gów. Metoda geofizyczna, jak  jest 
mi dzy innymi metoda sejsmiczna jest ska ona licznymi zak óceniami uniemo -
liwiaj cymi dok adn  interpretacj  wyników pomiarów. Najcz ciej badania pod-
torza kolejowego maj  szerszy zakres i obejmuj  kilka metod badawczych: ocen
wizualn  podtorza, badania polowe, laboratoryjne[1]

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie innowacyjnej metody badawczej pod-
torza kolejowego. Zaprezentowane wyniki bada  dynamicznych podtorza kolejowego 
charakteryzuj  eksperymentalne badania maj ce na celu pomiar przemieszcze  piono-
wych podtorza wywo anych przez obci enie dynamiczne generowane przez wzbudnik 
drga  i przekazywanych na konstrukcj  toru. Wykorzystany wzbudnik rotacyjny sy-
muluj cy przejazd pojazdu szynowego generuje drgania z zakresu od 5 Hz do 20 Hz.

1  Wk ad  autorów w publikacj : Kru y ski M. 30%, Kwiatkowska E. 70%
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Metoda badawcza

Metoda badawcza obci e  dynamicznych przekazywanych przez konstrukcj
nawierzchni kolejowej na podtorze kolejowe wykorzystuje zestaw pomiarowy zbu-
dowany z:

– wzbudnika bezw adno ciowego rotacyjnego,
– czujników przy piesze ,
– si omierzy pa kowych,
– falownik, 
– osi z ko ami jezdnymi,
– podstawy z obudow  do czujników przyspiesze .
Wzbudnik bezw adno ciowy rotacyjny wykorzystano jako ród o wymuszenia 

drga  nawierzchni kolejowej symuluj ce przejazd pojazdy szynowego. Zaprezen-
towany wzbudnik zosta  zaprojektowany i zbudowany przez Instytut Technologii 
Maszyn i Automatyzacji we wspó pracy z Instytutem In ynierii L dowej Politech-
niki Wroc awskiej [2]

Wzbudnik bezw adno ciowy rotacyjny sk ada si  z ( rys. 1):
– wzbudnika drga  z silnikiem firmy Stöber o mocy 1.1 kW,
– 3 pa kowych czujników si y,
– ramy wsporczej z 2 ceowników 120 mm,
– 3 klamry zaciskowe s u ce do przymocowania ramy i si omierzy do szyn,
– falownika do sterowania silnikiem wzbudnika (rys. 2),
– 2 osi z ko ami do transportu zestawu po szynach,
– generatora trójfazowego pr du przemiennego o mocy 4 kW.

Rys. 1. Wzbudnik bezw adno ciowy rotacyjny wraz z si ownikami pa kowymi, o  z ko ami jezdnymi
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Rys. 2. Falownik

Konstrukcja wzbudnika umo liwia okre lenie amplitud si y wymuszaj cej, w za-
le no ci od cz sto ci obrotowej mas. Falownik pozwala przelicza  ustawienia cz sto-
tliwo ci (w [Hz]) w programie komputerowym na cz sto  obrotow  wirnika silnika.

Rys. 3. Wykres pomierzonych warto ci si y podczas pojedynczej próby [2]
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Rys. 4. Wykres pomierzonych przyspiesze  pionowych podczas pojedynczego eksperymentu [2]

Badania wst pne

Badania wst pne zosta y przeprowadzone na odcinku toru kolejowego u o o-
nego obok Laboratorium Instytutu In ynierii L dowej Politechniki Wroc awskiej
w listopadzie 2011 r. Badania mia y na celu sprawdzenie prototypowej techniki 
pomiarowej z wykorzystaniem wzbudnika drga  na torze kolejowym, symuluj ce-
go przejazd pojazdu szynowego.

Analizowany odcinek toru kolejowego sk ada si  z 12 podk adów strunobeto-
nowych u o onych na 10 cm warstwie t ucznia. Prowadzone badania maj  charak-
ter pogl dowy i autorzy s wiadomi tego, e uk ad toru kolejowego o nieprawi-
d owym zasypaniu warstw  t ucznia traci swoje w a ciwo ci no ne.

Starano si  w miar  mo liwo ci w pe ni odda  budow  stanowiska badawczego. 
Obudowy do czujników przy piesze  zamontowano w osi okienka mi dzy podk a-
dami nr 5 i 6 (rys. 5).

Monta  stanowiska rozpocz to od umocowania podstaw i obudów do czujni-
ków w okienku miedzy podk adami nr 5 i 6. Podstaw  czujników stanowi  pr t o 
d ugo ci 50 cm zako czony stalow  kostk  umo liwiaj ca prostopad e wkr cenie
czujnika przy piesze . Cztery podstawy zosta y zamontowane w osi okienka mie-
dzy podk adami w odst pach co 40 cm (rys. 7).
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Rys. 5. Schemat stanowiska badawczego zrealizowanego w badaniach wst pnych z podk adami struno-

betonowymi

Rys. 6. Schemat uk adu czujników pomiarowych zamontowanych w punktach A, B, C, D, E
Zielone punkty oznaczone numerami 6, 5, 4, 10, 9 wskazuj  czujniki przy piesze  pionowych, 

Fioletowe punkty oznaczone numerami 3, 8 7, 2, 1 wskazuj  czujniki przy piesze  poziomych

Rys. 7. Podstawy czujników wraz z czujnikami przy piesz pionowymi i poziomymi
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Wzbudnik drga  umieszczono w osi toru i wraz ze stalow  ram  zosta  przy-
mocowany do szyn przy u yciu trzech si omierzy pa kowych. W czasie monta u
wykorzystano zestaw kó  umo liwiaj cy transport wzbudnika wzd u  toru (rys. 8).

Rys. 8. Zestaw pomiarowy: wzbudnik drga , rama no na, czujniki pomiarowe wraz z obudowami 

i zestaw kó

Zamontowany uk ad pomiarowy zosta  pod czony do falownika, a czujniki 
przy piesze  pionowe i poziome wraz z czujnikami si y do stacji rejestruj cej SPI-
DER (rys. 9).

Rys. 9. Stacja rejestruj ca SPIDER wraz z komputerem
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Wyniki bada  wst pnych

Do badania wykorzystano pi  zestawów pomiarowych. Jeden zestaw pomia-
rowy sk ada  si  z dwóch czujników przy piesze  pionowego i poziomego. cznie
do bada  wykorzystano 10 czujników, które dla potrzeb analizy oznaczano od 
data 1 do data 10.

Badanie przeprowadzono w 5 próbach i analizie poddano zakres cz stotliwo ci
generowanych przez wzbudnik z zakresu od 5 Hz do 20 Hz.

W pierwszym etapie analizy wst pnej przedstawiono zmiany przyspiesze  pio-
nowych zarejestrowanych czujnikiem nr 1 w czasie realizacji (na rys. 10 oznaczo-
nym jako A) pojedynczego eksperymentu.

Rys. 10. Zmiany przyspiesze  pionowych zarejestrowanych czujnikiem nr 1 w czasie realizacji pojedyn-

czego eksperymentu z podk adami strunobetonowymi

Analiza przy piesze  pionowych wykazuje, e po up ywie oko o 200 sekund 
nast puj  znacz ce zmiany w poziomie przy piesze , sugeruj c, e po up ywie tego 
czasu zachodz  najwi ksze zmiany w uk adzie.

W celu sprawdzania jak zachowuje si  ca y uk ad pomiarowy przeprowadzono 
analiz  funkcji odpowiedzi cz stotliwo ciowej dla wszystkich czujników, uzyskanej 
z u rednienia dla wszystkich powtórze  eksperymentu. Wynik u rednianej pracy 
uk adu pokazuje, e pomiary przeprowadzone na krótkim odcinku toru kolejo-
wego niezasypanego prawid owo podsypk  t oczniow , wykazuj  znaczne ró nice
w odpowiedzi cz stotliwo ciowej uk adu (rys. 11).
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Rys. 11. Funkcje odpowiedzi cz stotliwo ciowej dla wszystkich czujników uzyskane z u rednienia dla 

wszystkich powtórze  eksperymentu z podk adami strunobetonowymi

 W czasie analizy komputerowej czujnikom przy piesze  pionowych 
i poziomych oznaczonych od 1 do 10 nadano oznaczenie odpowiednio data 1 
do data 10. Analizie poddano wyników odpowiedzi funkcji cz stotliwo ciowej
wszystkich czujników uzyskanych z u redniania powtórze  eksperymentu. Stwier-
dzono, e czujnik oznaczony numerem 6 (data 6) znajduj cy si  w puknie pomia-
rowym oznaczonym jako A wykazuje najwi ksz  warto  akceleracji w kierunku 
pionowym w zakresie cz stotliwo ci od 8 do 23 Hz. Czujnik numer 10 (data 10) 
znajduj cy si  w punkcie D badanego schematu wykazuje najmniejsze warto ci
akceleracji w zakresie cz stotliwo ci od 15 do 23 Hz (rys. 6), równie  w kierunku 
pionowym.

Przeprowadzono analiz  w zakresie drga  od 12 do 23 Hz poniewa  wzbu-
dzanie drga  generowanych przez wzbudnik rotacyjny by o w zakresie od 5 Hz 
do 23 Hz. Zakres od 5 Hz do 12 Hz charakteryzuje si  du ym zaszumieniem 
odczytów, w zwi zku z czym nie zosta  poddany analizie. Cz stotliwo  drga  po-
wy ej 23 Hz zosta y zinterpretowane równie  jako szum. Przy pieszenia pionowe 
charakteryzuj  si  du o zmienno ci  warto ci akceleracji w zale no ci od punktu 
pomiarowego. Analizowany zakres akceleracji dla czujników pionowych wynosi 
od 0.1 m/Ns2do 0,001 m/Ns2, a przy poziomych od 0.04 m/Ns2do 0,008 m/Ns2.
Z przedstawionej analizy wynika, e przy pieszenia poziome nie wykazuj  du ej
zmienno ci akceleracji w warunkach przeprowadzonych bada , w przeciwie stwie



257BADANIA EKSPERYMENTALEN PODTORZA KOLEJOWEGO

do przy piesze  pionowych o wi kszym zakres drga . Stwierdzono, e w dalszym 
etapie prac badawczych zostan  poddane dok adniejszej analizie przy pieszenia
pionowe podtorza kolejowego generowane przez wzbudnik drga  w rzeczywistym 
torze.

Obserwacje podczas pomiarów wykaza y, e uk ad w wyniku zwi kszania za-
kresu cz stotliwo ci zaczyna drga , odrywaj c si  od powierzchni gruntu. Obser-
wacja ta utwierdzi a autorów w przekonaniu o celowo ci przeprowadzania bada
dynamicznych toru kolejowego na ci g ym uk adzie torowym o prawid owej kon-
strukcji nawierzchni kolejowej. 

Przeprowadzone badania wst pne stanowi  pierwszy etap w opracowaniu inno-
wacyjnej metody badawczej obci e  dynamicznych podtorza kolejowego. W dal-
szym etapie prac badania eksperymentalne zostan  przeprowadzone na torze kole-
jowym zbudowanym z podk adów drewnianych, strunobetonowych i strunobeto-
nowych z wibroizolacj  [3, 4].
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OSUWISKO NA LINII KOLEJOWEJ NR 8 
WARSZAWA – KRAKÓW W SADOWIU 

– NOWE MO LIWO CI MONITOROWANIA1

Streszczenie. W artykule przedstawiono problem osuwiska w miejscowo ci Sadowie na wa -

nej linii kolejowej nr 8 Kraków - Warszawa. Osuwisko to wykazywa o aktywno  ju  od 1934 

roku, a w 2010 roku po ulewnych deszczach i powodzi w Polsce uaktywni o si  i zagrozi o linii 

kolejowej. Omówiono mechanizm powstawania osuwiska i budow  geologiczn  obszaru, na którym 

znajduj  si  osuwisko. Zaproponowano uzupe nienie monitoringu osuwiska metod  skanowania 

laserowego nowoczesnym przyrz dem RIEGL-VZ 400 i pokazano wykonany pomiar bazowy.

S owa kluczowe: osuwiska, skaner laserowy

Wprowadzenie

Po fali ulewnych deszczy, jakie mia y miejsce w 2010 roku oraz intensywnych 
roztopach wiosn  2011 roku, odnotowano uaktywnienie wielu osuwisk na terenie 
ca ego kraju. Spora cz  z nich spowodowa a zniszczenie lokalnej infrastruktury, 
np.: zniszczenie dróg, budynków mieszkalnych, linii wysokiego napi cia oraz lo-
kalnej infrastruktury kolejowej. Najwi ksz  liczb  osuwisk obserwuje si  na po u-
dniu Polski, w Karpatach - stanowi  one ok.95% wszystkich osuwisk (rys. 1). Na 
pozosta ym obszarze osuwiska wyst puj  mniej licznie, niemniej jednak stanowi
istotne zagro enie dla lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

Z danych literaturowych wiadomo, e w latach 1967-1970, tylko na terenie 
fliszu karpackiego, liniom kolejowym zagra a o 49 osuwisk. Przy cznej d ugo ci
sieci kolejowej wynosz cej 850 km zagro onych by o zjawiskami osuwiskowymi 
86 km (zatem na 10 km linii przypada o 1 osuwisko) [12]. Aktualnie Pa stwo-
wy Instytut Geologiczny (PIG-PIB) realizuje program SOPO, który ma na celu 

1 Wk ad autorów w publikacj : Pilecka E. 35%, Bazarnik M. 35%, Pawlak-Burakowska A. 30%
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szczegó ow  inwentaryzacj  osuwisk wyst puj cych w Polsce. W przypadku linii 
kolejowych obserwuje si  zwi kszone ryzyko pojawienia si  ruchów osuwiskowych 
w wyniku podci cia stoku, obci enia nasypem, czy te  wykonania g bokiego
wykopu. Wyst pienie osuwiska mo e by  przyczyn  gro nych wypadków kole-
jowych, jak równie  powodowa  bardzo du e straty. Rok 2012 by  w porówna-
niu z latami 2010 i 2011 zdecydowanie bezpieczniejszy pod wzgl dem zagro enia
osuwiskowego z uwagi na ma e opady deszczu. Intensywne opady atmosferyczne 
wp ywaj  na zmian  w a ciwo ci gruntu (kohezja), cz sto inicjuj c powstanie osu-
wiska.

Rys. 1. Rozmieszczenie osuwisk w Polsce a g ówne szlaki transportowe (zestawiono na podstawie mapy 

lini kolejowych PLK [15] oraz mapy osuwisk opracowanej przez PIG - PIB [16]

Jednym z najbardziej uci liwych osuwisk, którego skutki odczuwa o wi k-
szo  podró uj cych liniami PKP, jest osuwisko zlokalizowane w miejscowo ci Sa-
dowie, na trasie linii kolejowej nr 8, Kraków G ówny – Warszawa Zachodnia. 
W wyniku intensywnych opadów deszczu w 2010 roku, osuwisko uaktywni o si ,
a zasi g niszy osuwiskowej uleg  kolejnemu powi kszeniu. Zsuwaj ce si  masy 
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gruntu spowodowa y uszkodzenie torów kolejowych, wypychaj c ku górze odci -
one dno wykopu wraz z torem kolejowym, na d ugo ci oko o 400 m. Kraw d

osuwiska przesun a si  powy ej korony skarpy niszcz c drog  i dochodz c do 
granic zabudowy wsi Sadowie. Powsta o zagro enie uszkodzenia znajduj cych si
powy ej drogi budynków mieszkalnych. Na skutek kolejnych zsuwów ca kowi-
cie zniszczone zosta y istniej ce na zboczu elementy odwodnienia (rys. 3a i 3b). 
Na zdj ciach z maja i czerwca 2010 roku widoczne s  pozosta o ci przechylonych 
studni z elbetowych kr gów i poprzesuwanych korytek betonowych odwodnienia 
wzd u  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 poci gu po zdeformowanym torze (mat. arch. PLK)



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

Rys. 3a. Maj 2012 roku - widoczne deformacje rowu odwadniaj cego oraz sp kanie studzienki 

(mat. arch. PLK)

Rys. 3b. Czerwiec 2012 roku - widoczny ca kowicie zgnieciony rów odwadniaj cy (mat. arch. PLK)

Lokalizacja osuwiska w Sadowiu

Osuwisko zlokalizowane jest na pó nocny wschód od Krakowa, wzd u  linii ko-
lejowej nr 8 Tunel – Kraków (trasa Warszawa – Kraków) w miejscowo ci Sadowie, 
na terenie gminy Kocmyrzów – Luborzyca (rys. 4).

Omawiane osuwisko po o one jest na zboczu skarpy przekopu linii kolejowej. 
Obejmuje swym zasi giem oko o 400 m. Koron  skarpy przebiega droga gminna. 
Obszar pomi dzy torowiskiem a drog  jest niezabudowany, poro ni ty traw  oraz 
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samosiejkami krzewów i drzew. W wyniku zsuwaj cego si  nierównomiernie ma-
teria u ziemnego zbocze nasypu przekopu zosta o pofa dowane.

Rys. 4. Mapa pogl dowa obrazujaca po o enie wsi Sadowie [17]

Rys. 5. Mapa przedstawiaj ca rze b  terenu w rejonie linii kolejowej nr 8 w miejscowo ci Sadowie [17]

Omawiany obszar tworz  dwa wzgórza: zachodnie, izolowane - o wys. 317 m 
n.p.m i wschodnie - o kr tym biegu linii grzbietowej 302 m n.p.m. (rys. 5). Wznie-
sienia rozdzielone by y szerok  prze cz , przez któr  wzd u  wschodniego zbocza 
wzgórza zosta  poprowadzony przekop kolejowy. G boko  przekopu w tym re-
jonie wynosi a 13,5 m.
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Rys historyczny osuwiska w Sadowiu

W 1934 roku zako czono budow  odcinka linii kolejowej Tunel - Kraków na 
trasie Kraków –Warszawa [10]. Bezpo rednio po otwarciu linii zaobserwowano na 
odcinku oko o 1 km osuwanie si  mas i u i gliny, buduj cych zbocza g bokiego na 
kilkana cie metrów przekopu we wsi Sadowie. Osuwaj cy si  materia  cz ciowo
zasypywa  tor, a tak e powodowa  wypychanie mas i u z dna wykopu wraz z to-
rem ku górze, do wysoko ci oko o 1 m. Osuwanie mas ziemnych na tym odcinku 
powtarza o si  wielokrotnie niekiedy przybieraj c na sile, jak np. w roku 1942, 
1953, 1962 czy 2010.

W ci gu kilkudziesi ciu lat u ytkowania linii kolejowej nr 8 z Krakowa do 
Warszawy przeprowadzono bardzo wiele procedur w celu ustabilizowania zbo-
czy przekopu (mi dzy innymi odwodnienie powierzchni przez kopanie g bokich studni,
wzmocnienie zbocza oraz usuni cie koluwium), niemniej jednak tylko cz ciowo uda-
o si  ograniczy  destrukcyjny wp yw osuwiska na lini  kolejow .

Prowadzone by y okresowe obserwacje osuwiska, które wskazywa y na brak 
ca kowitej stabilizacji. Na prze omie lat obserwowano przemieszczenia punktów 
kontrolnych rz du od 6 do 20 cm. W latach 70. zosta  wykonany g boki dre-
na  [1]. System zosta  zainstalowany na g boko ci do 6  m, nachylenie skarp 
zosta o zmniejszone do 1:3, a gleba na zachodniej skarpie cz ciowo wymieniona. 
Wschodni  skarp  wzmocniono.

W 2010 roku po d ugotrwa ych ulewnych deszczach nast pi o uaktywnienie 
osuwiska, co spowodowa o znacz ce utrudnienia w ruchu kolejowym na tym od-
cinku. Zsuwaj ce si  masy gruntu spowodowa y uszkodzenie torów kolejowych, 
wypychaj c ku górze odci one dno wykopu wraz z torem kolejowym, na d u-
go ci oko o 400 m. Osuwisko spowodowa o równie  uszkodzenia drogi gminnej. 
W chwili obecnej s  prowadzone prace maj ce na celu ustabilizowanie osuwiska 
i wyeliminowanie zagro enia dla ruchu kolejowego. Niemniej jednak podczas pro-
wadzenia prac napotkano na liczne trudno ci. Zaobserwowano obsuwanie si  mas 
ziemnych na kolejnych odcinkach, co zwi zane jest bezpo rednio z budow  geolo-
giczn  tego obszaru.

Budowa geologiczna obszaru na którym zlokalizowane jest osuwisko

Obszar, na którym zlokalizowane jest osuwisko, zbudowany jest z nietypowych 
utworów lessowych, glin zwa owych, trzeciorz dowych i ów i margli kredowych 
(rys. 6). Lessy cz sto stanowi  koluwium, s  rozwini te jako nieregularne warstwy 
ó tych i szarych mu ów i i ów pylastych [1]. W warstwach lessu z fragmentami 

wapieni obserwowano elementy wskazuj ce na cz ciowo deluwialny charakter 
tych osadów. Grubo  lessów wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Zasadnicza 
cz  lessów obejmuje teren bogaty w wody podziemne, co powoduje wyra ne
obni enie parametrów geotechnicznych. Lessy s  pod cielone przez trzeciorz do-
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we i y mioce skie za wyj tkiem bruzd w górnej warstwie i ów, które s  lokalnie 
wype nione glinami zwa owymi. Litologicznie, i y s  do  jednorodne i posiadaj
system drobnych szczelin cz ciowo wype nionych mu ami i piaskami drobnymi. 
Ich grubo  si ga od kilku do nawet 30 m. Górna warstwa i ów zosta a zak ócona
przez erozj  i niekiedy procesy glacitektoniczne [1]. Osady trzeciorz dowe, w po-
staci i ów wype niaj  zag bienia w górnej cz ci margli kredowych.

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

Warunki hydrogeologiczne

Omawiany teren znajduje si  na obszarze zlewni potoku Baranówka, który 
uchodzi do rzeki D ubni (lewego dop ywu Wis y). Woda gruntowa jest jednym 
z najwa niejszych czynników maj cych wp yw na stabilno  skarpy przekopu ko-
lejowego. Woda obejmuje swym zasi giem zarówno margle kredowe, lessy, jak 
równie  i y trzeciorz dowe [1]. Wszystkie te typy ska  stanowi  raczej nietypowe 
rodowisko wyst powania wody gruntowej. W licznie wyst puj cych sp kaniach

w górnej warstwie i ów, w szczególno ci wype nionych mu em i drobnym pia-
skiem, woda mo e kr y , a jej obecno  mo e niekorzystnie wp ywa  na (na ogó )
dobre w a ciwo ci geotechniczne i ów, co w konsekwencji mo e prowadzi  do two-
rzenia si  stref po lizgu.

G ówny poziom wodono ny wyst puje w lessach [1]. Zwierciad o wody zale-
ga stosunkowo p ytko. Poziom lustra wody gruntowej znajduje si  na g boko ci
oko o 1,5 m poni ej poziomu terenu w rejonie torów (na poziomie dna rowu bie-
gn cego wzd u  nasypu kolejowego), oraz 2,4 – 3,3 m poni ej poziomu drogi na 
koronie skarpy.

Wody gruntowe zasilane, s  przez wody opadowe, które infiltruj  poprzez 
przepuszczalne utwory czwartorz dowe. Intensywno  zjawiska jest zatem, w du-
ej mierze, uzale niona od ilo ci i intensywno ci opadów atmosferycznych. Wody 
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opadowe przesi kaj  przez utwory lessowe do nieprzepuszczalnych i ów i tworz
w pod o u zbiorniki wodne, powoduj c zagro enie.

Najwi ksze prawdopodobie stwo uaktywnienia si  osuwiska wyst puje po 
okresach intensywnych opadów, niemniej jednak mo liwe s  opó nienia w uru-
chomieniu stref po lizgu, co wynika z du ej bezw adno ci hydrogeologicznej ska
pod o a w okresach suchych. Skomplikowany uk ad warstw i stosunkowo niski 
wspó czynnik filtracji, powoduj  zró nicowanie nasycenia wod , daj c cz sto re-
zultat w postaci opó nienia reakcji w stosunku do zewn trznych czynników (naj-
cz ciej atmosferycznych). Dodatkowo s aba przepuszczalno  pod o a skalnego 
i stosunkowo strome nachylenie powierzchni s  odpowiedzialne za kszta t po-
wierzchni przep ywu wody pod ci nieniem atmosferycznym, dodatkowo bardzo 
zmienna przepuszczalno  lessów wp ywa na niesta o  i unieruchomienia wód 
gruntowych. Tak wi c, po okresowych intensywnych opadach, ci nienie hydro-
dynamiczne wody wzrasta i daje w wyniku podwy szenie wilgotno ci w lessach, 
a w szczególno ci w warstwach mu owców, które charakteryzuj  si  wy sz  prze-
puszczalno ci , co z kolei, wp ywa na stabilno  stoku, a wi c pogorszenie para-
metrów wytrzyma o ciowych.

Korelacja czasowa pomi dzy oscylacjami wód gruntowych i opadów mo e by
trudna do uchwycenia.

Ogólne mechanizmy powstawania osuwisk

Utrata stateczno ci skarp i zboczy, b d ca przyczyn  osuwania si  mas ziem-
nych, nast puje w wyniku przekroczenia wytrzyma o ci gruntu na cinanie wzd u
dowolnej (ale ci g ej) powierzchni zwanej powierzchni  po lizgu (rys. 7). W przy-
padkach gruntów sypkich, wytrzyma o  determinowana jest oporami si  tarcia 
wewn trznego. W o rodkach spoistych, o ich wytrzyma o ci decyduj  zarówno 
si y tarcia wewn trznego jak i si y spójno ci. W problematyce unikania skutków 
osuwisk najwa niejsze jest: wyznaczenie zasi gu osuwiska, skarpy g ównej i prze-
biegu powierzchni po lizgu. Bez tych informacji nie da si  prawid owo zabezpie-
czy  osuwiska.

Rys. 7. Schemat powstawania powierzchni po lizgu [2]
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Przyczyn  powstania osuwiska mo e by  np.: podci cie zbocza przez erozj ,
g bokie zwietrzenie i rozlu nienie warstw tworz cych zbocze, przeci enie zbocza 
wod , która pochodzi z opadów atmosferycznych, dzia alno  cz owieka, lub nie-
w a ciwe prowadzenie robót budowlanych. Czynniki wp ywaj ce na uruchomienie 
mas ziemnych mo emy podzieli  na aktywne i pasywne. Do czynników aktyw-
nych b dziemy zalicza , takie, które ulegaj  zmianie w czasie np.:

· wody opadowe, podziemne i powierzchniowe,
· wahania temperatur, ich zakres, zmiana w czasie
· stopie  nas onecznienia,
· zmiany wysoko ci i nachylenia zbocza lub skarpy,
· statyczne i dynamiczne obci enia,
· sposób u ytkowania terenu.
Pasywnymi czynnikami, które w zasadzie nie ulegaj  zmianom s :
· budowa geologiczna,
· nachylenie warstw,
· uskoki,
· sp kania.
Obydwie grupy czynników mog  wspó wyst powa  zwi kszaj c tym samym 

ryzyko wyst pienia osuwisk, tak jak ma to miejsce w Sadowiu. Na dosy  specyficz-
n  budow  geologiczn  tego obszaru na o y o si  wykonanie g bokiego przekopu 
w wyniku, którego usuni ty zosta  blok ziemny, podtrzymuj cy masy s siednie, a 
tym samym usuni ty zosta  nacisk, jaki ten blok wywiera  na swoje pod o e. Po-
nadto przekop przebi  g ówny poziom wód gruntowych, wyst puj cych w strefie 
granicznej czwartorz du i i ów mioce skich, które zosta y ods oni te na znacznej 
przestrzeni w dnie przekopu. Dodatkowo intensywne opady deszczu wp yn y ne-
gatywnie na stopie  zawodnienia skarpy, a tym samym na jej stateczno , bowiem 
wytrzyma o  na cinanie gruntów spoistych jest funkcj  wilgotno ci. Lessy nie s
w pe ni nasycone wod , nawet poni ej obserwowanego lustra wody. Nieprzepusz-
czalna warstwa i ów mioce skich wyst puj ca poni ej lessów stanowi naturaln
stref  po lizgu. Podczas gdy woda zbieraj ca si  na kontakcie z nieprzepuszczalny-
mi i ami niekorzystnie wp ywa na parametry wytrzyma o ciowe.

Zatem podsumowuj c za g ówne przyczyny powstania osuwiska w rejonie 
miejscowo ci Sadowie mo emy uzna :

- du e nachylenie stoku (oko o 40o);
- cz ste drgania i wstrz sy wywo ane ruchem poci gów;
- infiltracja wód opadowych i roztopowych w g b skarpy;
- przebicie g ównego zbiornika wód gruntowych powy ej i ów mioce skich.

Przebieg procesów osuwiskowych

Procesy osuwiskowe mog  przebiega  w trzech kolejnych fazach:
1) fazie przygotowawczej,
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2) fazie ruchu,
3) fazie stabilizacji

Faza przygotowawcza charakteryzuje si  narastaniem napr e  i prowadzi do 
wyst pienia napr e  granicznych w gruncie. Mo e to prowadzi  do wyst pie-
nia powierzchni nieci g o ci w gruncie, tj. doprowadza do powstania sp ka  lub 
szczelin. Wyst puj ce w miejscach przekroczenia wytrzyma o ci szczeliny u atwia-
j  wnikanie wód opadowych. Powoduje to dalsze obni enie parametrów wytrzy-
ma o ciowych gruntów na skutek podwy szenia wilgotno ci, ci nienia hydrosta-
tycznego wody oraz poci ga za sob  szybki wzrost liczby szczelin i ich dynamiki. 
Nast puje czenie szczelin i kszta tuje si  powierzchnia po lizgu znamionuj ca
faz  w a ciwego ruchu osuwiskowego. Obszar obj ty napr eniami granicznymi 
rozpoczyna szybki ruch. W ni szych, bardziej p askich, odcinkach zachodzi za-
trzymanie mas gruntowych i nast puje faza równowagi krótkotrwa ej, która mo e
by  naruszona przy dalszym dzia aniu niekorzystnych czynników. Faza stabilizacji

polega g ównie na osiadaniu i konsolidacji mas gruntowych naruszonych przez 
osuwisko.

Osuwiska mog  mie  przebieg powtarzalny (np. co wiosn ), lub wyst powa
jednorazowo. Czas trwania ka dej z wymienionych faz mo e by  ró ny i zale y od 
charakteru i intensywno ci dzia aj cych czynników.

Wed ug teorii Coulomba –Mohra kryterium wytrzyma o ci mas skalnych na 
zboczu mo na zapisa  wzorem:

(1)
gdzie:
 - napr enie okre laj ce wytrzyma o  ska  buduj cych zbocze na cinanie,

- warto  napr enia normalnego do powierzchni ci cia,;
- k t tarcia wewn trznego,

c - kohezja (spójno ).

Je eli  < 
F
(napr enie cinaj ce) to nast puje ruch osuwiskowy. Kluczowe 

znaczenie dla rozpoznania zagro enia osuwiskowego ma wyznaczenie powierzchni 
po lizgu (rys. 8). Najcz ciej wykonywane jest ono metodami wiertniczymi i geo-
fizycznymi [9].

Opracowany model budowy geologicznej na podstawie danych archiwalnych 
(map i przekrojów geologicznych, dokumentacji geotechnicznych, itp.) oraz da-
nych z wierce  i bada  laboratoryjnych mo e pos u y  do ustalenia modelu nume-
rycznego, oraz symulacji ruchów osuwiskowych.

Ruchy mas gruntu mog  charakteryzowa  si  ci g  aktywno ci  (osuwiska 
aktywne) lub okresow  (okresowo-aktywne). Osuwiska aktywne wyró niaj  si
wyra n  rze b  i szeregiem charakterystycznych form, takich jak: szczeliny, sp ka-
nia, zmieniaj ce si  „wybrzuszenia” powierzchni terenu, wyst powanie zag bie
bezodp ywowych i ma ych zbiorników wodnych. Osuwiska aktywne powinny by
ci gle monitorowane, nawet po wykonaniu stabilizacji, ze wzgl du zagro enie,
jakie stanowi  dla pobliskiej infrastruktury.

tg c
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Rys. 8. Schemat rozk adu napr e  na powierzchni po lizgu [11]

Osuwiska okresowo-aktywne to tereny obj te procesem osuwania w przesz o-
ci. W takich obszarach bardzo prawdopodobne jest uaktywnienie si  osuwiska. 

Tereny tych osuwisk powinny by  monitorowane po silnych d ugotrwa ych opa-
dach lub po dzia aniu innych czynników powoduj cych mo liw  aktywacj  osuwi-
ska. S  one równie niebezpieczne dla infrastruktury jak osuwiska aktywne.

Niekiedy mówi si  o tzw. osuwiskach nieaktywnych, czyli takich, dla których 
nie odnotowano przemieszcze  mas ziemnych przez oko o 20 ostatnich lat. Nie 
oznacza to, e tereny te ju  nie podlegaj  ruchom osuwiskowym. W przypadku 
d ugotrwa ego dzia ania jakiego  czynnika inicjuj cego osuwisko nale y je okreso-
wo monitorowa .

Niemniej jednak wszystkie osuwiska, które stanowi  realne zagro enie dla lo-
kalnej infrastruktury powinny podlega  niezale nemu, okresowemu monitoringo-
wi w celu wyeliminowania zagro enia oraz mo liwo ci wczesnej interwencji i zni-
welowania negatywnych skutków.

Nowoczesne metody monitorowania osuwisk

W Polsce do monitoringu osuwisk stosuje si  odpowiednie metody zgod-
ne z obowi zuj cym prawem i instrukcjami [8]. Metody monitoringu g ównie
oparte s  na Zarz dzeniu nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 
19.03.1999 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obserwacji i bada  osu-
wisk drogowych” [3]. Drugim aktualnie dokumentem, wed ug którego nale y
projektowa  i wykonywa  monitoring osuwisk, jest „Instrukcja opracowania mapy 
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osuwisk i terenów zagro onych ruchami masowymi” wydana w 2008 roku przez 
Pa stwowy Instytut Geologiczny [4]. W obydwu instrukcjach metody monitoro-
wania dziel  si  na powierzchniowe i wg bne. Metody powierzchniowe realizuje 
si  przyrz dami geodezyjnymi, a wg bne przy u yciu piezometrów, inklinome-
trów, rur i studni deformacyjnych. Ró nice wynikaj  z zalecanej cz stotliwo ci
pomiarów oraz z zalece  zastosowania metody GPS oraz oblicze  numerycznych 
w Instrukcji z 2008 roku wydanej przez PIG PIB. Dobór metod trzeba uzale -
ni  od mo liwo ci ekonomicznych i wymaga , co do: szczegó owo ci rozpoznania, 
wielko ci i rodzaju osuwiska, warto ci przemieszcze , ich pr dko ci i po o enia
powierzchni po lizgu oraz warunków klimatycznych.

Wst pnej oceny stopnia aktywno ci, dokonuje si  w czasie wizji terenowej 
w oparciu o analiz  form geomorfologicznych, szaty ro linnej, stanu techniczne-
go istniej cych budowli naziemnych, studni oraz wywiad rodowiskowy. Zgodnie 
z instrukcj  przy analizowaniu problemów geologiczno-in ynierskich zwi zanych
z osuwiskami ka dorazowo nale y indywidualnie rozpatrywa  sposób ich rozwi -
zania. Zalecane jest wykonanie oblicze  numerycznych stateczno ci stoków. Opra-
cowanie wyników monitoringu powinno by  w formie umo liwiaj cej ich wczy-
tanie do bazy realizowanego obecnie w Pa stwowym Instytucie Geologicznym 
– Pa stwowym Instytucie Badawczym Systemu Os ony Przeciwosuwiskowej.

Wraz z post pem technologicznym poszukiwane s  nowe metody monitoro-
wania ruchów osuwiskowych. Takimi metodami najnowocze niejszej technologii 
s  metody teledetekcyjne. Metody te omówiono w publikacji [8]. Monitorowa-
nie osuwisk metod  teledetekcyjn  mo na wykonywa  z satelitów, samolotów lub 
z powierzchni ziemi. Teledetekcja satelitarna oparta jest na metodzie interferome-
trii radarowej InSAR lub jej odmiany PSInSAR [7], natomiast z wykorzystaniem 
samolotów stosuje si  metod  opart  na zastosowaniu skanera laserowego zwan
LIDAR [5]. Aktualnie najbardziej przekonuj c  zalet  teledetekcji jest dok ad-
no  pomiarów. Rozdzielczo  ruchów pionowych w obrazach satelitarnych jest 
ok. 2,5 cm. System LIDAR mierzy z dok adno ci  ok. 15 cm wspó rz dn  wyso-
ko ciow . W przypadku naziemnego skanera laserowego jest to precyzja rz du
5 mm. Analizuj c mo liwo ci zastosowania teledetekcji do monitorowania osu-
wisk wzd u  tras kolejowych wydaje si , e najlepszym i najdok adniejszym oraz 
najta szym rozwi zaniem jest naziemny skaner laserowy. W Polsce badania ska-
nerem laserowym naziemnym i lotniczym przeprowadzane by y dla aktywnych 
osuwisk przez np. PIG-PIB [8]. W literaturze wiatowej mo na znale  przyk ady
zastosowa  skaningu laserowego dla kolei. Linie kolejowe s  zagro one osuwi-
skami z uwagi na deformacje zwi zane z niestabilno ci  gruntu skarp i nasypów. 
Problem ten w kontek cie zmian klimatycznych staje si  coraz bardziej istotny dla 
oceny ryzyka zagro enia osuwiskiem.

Zespó  naukowców z Newcastle University zastosowa  metod  skanowania la-
serowego do monitorowania osuwisk na nasypach komunikacyjnych [6, 13, 14]. 
Przyk ady zastosowania pokazano na rysunkach 9 i 10. Na rysunku 9 widoczny 
jest skan osuwiska na nasypie autostrady A69 w pobli u miejscowo ci Haltwhistle 
(jest to pojedynczy skan nasypu). Autostrada b d ca obwodnic  Haltwhistle razem 
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z lini  kolejow  tworzy wa ny w ze  komunikacyjny. Wiadukt widoczny na skanie 
(rys. 9) przechodzi nad torami kolejowymi. Na utworzonym z dwóch pomiarów 
(wykonanych w odst pie miesi cznym) modelu ró nicowym (rys. 10) widoczne 
s  zmiany, które zasz y mi dzy pa dziernikiem a grudniem 2007 r. W punkcie A 
widoczny jest ubytek gruntu prawdopodobnie spowodowany przez erozj  stoku. 
W punkcie B widoczne s  luki w pomiarach, prawdopodobnie przez efekt cienia 
w pomiarach, spowodowany przez dwa g ste krzewy. W punkcie C te  s  widocz-
ne ubytki masy. Na rysunku 11 pokazano wynik modelu ró nicowego z bada
lotniczych skanerem laserowym w tym samym w 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 ró nicowy nasypu drogowego [6]
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Rys. 11. Nasyp kolejowy w Northumberland – obraz ró nicowy wykonany metod  laserowego skano-

wania lotniczego [14]

Metodyka pomiarów deformacji osuwisk skanerem laserowym polega na na-
o eniu na siebie dwóch skanów wykonanych w dowolnym odst pie czasowym 

ustalonym ze wzgl du na badanie zaistnia ych zamian i obliczeniu modelu ró ni-
cowego (w oprogramowaniu skanera laserowego RIEGL-VZ400 dost pne s  takie 
aplikacje).

Obecnie na terenie osuwiska w Sadowiu trwaj  prace ko cowe maj ce na celu 
stabilizacj  osuwiska, prowadzone przez firm  zewn trzn . Zosta y wykonane 
m.in.: konstrukcje oporowe, odwodnienia powierzchniowe, drena e i przypory 
wirowe, studnie odwadniaj ce wraz z instalacj  lewarow , kanalizacja odprowa-

dzaj ca wod  z drena y i odwodnie  powierzchniowych oraz studni. Ponadto, przy 
okazji prowadzenia remontu drogi biegn cej w koronie skarpy przekopu, przepro-
wadzono zabieg jej obni enia w celu zmniejszenia obci enia zbocza i zwi kszenia
stabilno ci skarpy. Niemniej jednak, maj c na uwadze dane archiwalne dotycz ce
aktywno ci osuwiska oraz wag  zagro enia, jakie mo e stanowi  dla linii kolejowej 
nr 8, nale y prowadzi  okresowy monitoring pozwalaj cy na szybkie wychwycenie 
wszelkich zmian. Do tego celu idealna wydaje si  by  metoda naziemnego skanin-
gu laserowego, która w sposób nieinwazyjny, niewymagaj cy wstrzymania ruchu, 
pozwoli na wychwycenie z du  dok adno ci  zmian zachodz cych w zboczach 
przekopu.

W Katedrze Infrastruktury Kolejowej i Lotniczej Politechniki Krakowskiej wy-
konano pierwsze powykonawcze, bazowe skanowanie laserowe osuwiska w Sado-
wiu na linii kolejowej Kraków - Warszawa. Poni ej przedstawiono wyniki pierw-
szego 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 cz ci osuwiska w Sadowiu po zabezpieczeniu larsenami

Rys. 14. Skan cz ci osuwiska w Sadowiu po wykonaniu robót zabezpieczaj cych
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Nast pne skanowanie przewiduje si  wczesn  wiosn  2013 roku. Na podstawie 
wyników zostanie utworzony model ró nicowy, który pozwoli stwierdzi  ewentu-
alne ruchy osuwiskowe oraz oceni  skuteczno  umocnie  i zabiegów przeprowa-
dzonych ostatnio w celu zestabilizowania osuwiska.

Podsumowanie

W artykule omówiono problem osuwiska w Sadowiu na linii nr 8 Kraków – 
Warszawa oraz przedstawiono propozycj  udoskonalenia monitorowania osuwiska 
metod  skanowania laserowego na tle najnowszych trendów w technologii w celu 
rozpoznawania zjawisk osuwiskowych. Zalet  pomiarów skanerem laserowym jest 
mo liwo  stosowania prac bezinwazyjnych w gruntach, gdy  pomiary wykonuje 
si  w sposób zdalny. Nie ma ogranicze  pomiarów w czasie, za wyj tkiem nieko-
rzystnych warunków pogodowych (np. silne opady niegu). Zastosowanie skanin-
gu laserowego ma tak e zalety takie, jak: szybko  pomiaru (kilkadziesi t, a nawet 
kilkaset tysi cy pomiarów punktowych na sekund ) oraz dokadno  pomiaru – 
5 mm. Wa n  zalet  jest mo liwo  otrzymania modelu 3D. Aktualnie zmiany 
klimatyczne wymuszaj  poszukiwanie nowych metod monitorowania infrastruk-
tury kolejowej w przypadkach zagro e  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 si  coraz powszechniejsze.
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WZMOCNIENIE PODTORZA WARSTW  OCHRONN
O USTALONEJ GRUBO CI1

Streszczenie. Praca zawiera analiz  procesu kszta towania wymaga  dla modernizacji 

podtorza kolejowego w celu opracowania dokumentacji technicznej w ró nych etapach zaawanso-

wania inwestycji. Uwzgl dniono znaczenie wyników bada  geotechnicznych w tym procesie. Wy-

magania przyj te bez rozpoznania stanu podtorza nazwano ustalonymi, do pó niejszej weryfikacji. 

Analiza poparta jest przyk adem.

S owa kluczowe: droga kolejowa, podtorze kolejowe, badania odkszta calno ci podtorza

1. Wst p

Jedn  z najcz ciej stosowanych metod wzmacniania podtorza pod torowiskiem, 
u ywanych od dawna przez ró ne koleje, jest wbudowanie warstw ochronnych 
z materia ów o du ej wytrzyma o ci. Warstwy ochronne stanowi  wzmocnienie 
ci g e i pozwalaj  osi gn  prawie jednakow  sztywno  wzmacnianego podtorza 
na ca ej d ugo ci modernizowanej drogi kolejowej, co zmniejsza nierównomierne 
osiadania i nierówno ci toru.

W przesz o ci na podtorzu polskich dróg kolejowych, na podstawie wymaga
przepisów w przypadkach podtorza z niektórych gruntów, pod podsypk  na ca ej
szeroko ci torowiska nale a o uk ada  warstw  kwalifikowanego piasku o grubo ci
od 0,10 m do 0,50 m zale nie od znaczenia linii kolejowej [1]. Grubo  warstwy 
ochronnej uzale niano wi c od obci e  przekazywanych przez nawierzchni  na 
podtorze i od rodzaju jego gruntów, jednak bez uwzgl dnienia ich stanów i w a-
ciwo ci.

Nowsze przepisy zawiera y metody projektowania warstw ochronnych naj-
pierw z uwzgl dnieniem dopuszczalnych obci e  i osiada  podtorza, a nast pnie
tak e na podstawie modu u ekwiwalentnego, a wi c metody z uwzgl dnieniem
parametrów geotechnicznych okre laj cych stan wytrzyma o ci i odkszta calno ci
gruntów [2]. Obecnie w praktyce budowlanej metoda modu u ekwiwalentnego 

1 Wk ad autorów w publikacj : Siewczy ski . 50%, Paw owski M. 50%
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jest najcz ciej stosowana na wszystkich etapach modernizacji podtorza: do oceny 
stanu istniej cego podtorza, do projektu wzmocnienia warstwami ochronnymi, do 
oceny przebiegu i efektu modernizacji.

2. Badania geotechniczne w procesie modernizacji podtorza

Proces modernizacji podtorza obejmuje ocen  istniej cego podtorza na podsta-
wie wyników wst pnych bada  geotechnicznych, gdy wst pne badania s  w ogó-
le wykonywane, projekt przebudowy opracowany po badaniach geotechnicznych 
szczegó owych, prace modernizacyjne i badania geotechniczne kontrolne z ko co-
w  ocen  efektów przebudowy. Badania geotechniczne przedprojektowe polegaj
na okre leniu rodzaju gruntów w podtorzu, ich g ównych w a ciwo ci fizycznych 
i mechanicznych z uwzgl dnieniem próbnych obci e  p yt  oraz rozpoznaniu sto-
sunków wodnych. W przypadku gdy wyniki terenowych bada  odkszta calno ci
s  niewystarczaj ce, modu y odkszta cenia mog  by  okre lane z zale no ci nor-
mowych, po rozpoznaniu wiod cych parametrów geotechnicznych, którymi s :
stopie  plastyczno ci (I

L
) i stopie  zag szczenia (I

D
) gruntów podtorza [9].

Z bada  podtorza szlaku lub nawet ca ej drogi kolejowej otrzymuje si  zbiory 
wyników (warto ci) poszczególnych parametrów geotechnicznych gruntów budu-
j cych podtorze. Zmienno  gruntów wzd u  drogi kolejowej, niejednorodno  ich 
stanów (zag szczenia lub konsystencji) okre laj  niejednorodno  podtorza – w a ci-
wo ci fizyczne i mechaniczne nie s  jednakowe w poszczególnych punktach podto-
rza. Na przyk ad w projektowaniu wzmocnie  i w ocenie no no ci podtorza modu y
odkszta calno ci stanowi  syntetyczny parametr okre lany podczas bada  geotech-
nicznych w procesie modernizacji. Z tego wzgl du odkszta calno  podtorza mo e
stanowi  podstaw  oceny jego niejednorodno ci. Taka interpretacja wyników bada
geotechnicznych ma istotne znaczenie dla projektowania konstrukcji wzmocnie
(grubo ci uk adów warstw ochronnych i ich zbrojenia) podtorza gruntowego.

W projektowaniu grubo ci warstw ochronnych niejednorodnego podtorza 
ogólnie mo na wyró ni  nast puj ce stosowane sposoby post powania [6]:

– przyjmowanie jednakowej grubo ci na ca ym szlaku lub nawet na ca ej linii 
niezale nie od warto ci parametrów mechanicznych gruntów – wytrzyma-
o ci i odkszta cenia (stare przepisy PKP), jednak z uwzgl dnieniem katego-

rii linii, a wi c obci e  podtorza i rodzajów jego gruntów,
– prognozowaniu prawdopodobnej najmniejszej warto ci modu u odkszta ce-

nia na podstawie obróbki zbioru wyników bez uwzgl dnienia w a ciwo ci
ró nych gruntów,

– okre lenie zbiorów grubo ci warstwy ochronnej ze zbiorów modu ów od-
kszta cenia z poszukiwaniem grubo ci wystarczaj cej,

– podzia  podtorza szlaku (lub stacji) na odcinki o zbli onej odkszta calno ci
i okre lanie grubo ci warstwy na wydzielonych odcinkach wed ug najmniej-
szej warto ci modu u na ka dym odcinku.



279WZMOCNIENIE PODTORZA WARSTW  OCHRONN  O USTALONEJ GRUBO CI

Dwa ostatnie sposoby s  równie dobre, a sposób ostatni jest prosty i pozwala 
na atw  kontrol  pod wzgl dem rodzajów zastosowanych materia ów, grubo ci
warstwy i ich w a ciwo ci.

3. Ustalone wymagania dla modernizacji podtorza

W celu opracowania dokumentacji przetargowej na modernizacj  linii kole-
jowej, zawieraj cej wymagania zamawiaj cego, ogólnie proponowane s  tak e
wymagania co do wzmocnienia podtorza, z uwzgl dnieniem przede wszystkim 
warto ci minimalnej modu u odkszta cenia podtorza mierzonego na torowisku, 
grubo ci warstwy ochronnej podtorza i potrzeby stosowania geow óknin i geosia-
tek oraz stabilizacji gruntów. W przypadku opracowywania dokumentacji przetar-
gowej z uwzgl dnieniem wyników geotechnicznych bada  podtorza, na przyk ad
wst pnych bada  podtorza, wymagania odno nie wzmocnienia podtorza mog
zawiera  rzeczywiste szczegó y potrzeb naprawczych, które mog yby by  zweryfi-
kowane na podstawie wyników bada  szczegó owych, pó niej przeprowadzonych.

W przypadku przyjmowania wymaga  w odniesieniu do wzmocnienia pod-
torza przed wykonaniem bada  geotechnicznych, szczegó y wymaga  nale y
traktowa  jako ustalone na okoliczno  opracowania dokumentacji przetargowej. 
Warto ci modu ów minimalnych przyjmuje si  wed ug przepisów i rozporz dze ,
grubo ci warstwy ochronnej powinny uwzgl dnia  ograniczenia technologiczne – 
ich grubo  powinna mie ci  si  w przedziale 0,15 m do 0,40 m, ze wzgl du na do-
k adno  robót i mo liwo ci poci gu do napraw podtorza z maszyn  AHM, która 
buduje warstw  o grubo ci do 0,40 m podczas jednego przejazdu roboczego; gdy 
potrzebna jest wi ksza jej grubo  stosuje si  zbrojenie (wzmocnienie) geosiatk
warstwy o grubo ci 0,40 m z uwzgl dnieniem, je li jest to mo liwe, rzeczywiste-
go stanu górnej strefy podtorza na d ugo ci wed ug przybli onego oszacowania. 
Przyjmuj c wi c najwi ksz  grubo  warstwy ochronnej mo liw  do wykonania, 
to jest 0,40 m, rodzaj materia u warstwy i przewidywane zbrojenie (wzmocnienie) 
warstwy i gruntów pod warstw , mo na oceni  ilo  materia ów do wykonania 
naprawy i jej koszt.

Warstwa ochronna ustalona dla przygotowania kosztorysu nie powinna by
realizowana bez weryfikacji po przeprowadzeniu stosownych bada  geotechnicz-
nych.

Szczegó y wzmocnienia podtorza, proponowanego ogólnie w wymaganiach za-
mawiaj cego, powinny by  zawarte w projekcie – wykazane powinny by  w po-
szczególnych odcinkach podtorza grubo ci warstwy ochronnej i jej zbrojenie geo-
siatk , a tak e stabilizacja gruntów – przeprowadzonym z uwzgl dnieniem wyni-
ków bada  geotechnicznych.

Celem modernizacji górnej strefy podtorza jest takie zast pienie okre lonej
warstwy gruntu pod torowiskiem warstw  ochronn  o zaprojektowanej konstruk-
cji, aby modu  wtórnego odkszta cenia mierzony na powierzchni warstwy ochron-
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nej by  jednakowy na ca ej d ugo ci linii lub na jej odcinkach i co najmniej równy 
wymaganej warto ci, a zag szczenie warstwy by o najwi ksze. W wyniku moder-
nizacji górnej strefy podtorza, tak rozumianej co do konstrukcji warstwy, nast pu-
je zmniejszenie odkszta calno ci i niejednorodno ci podtorza.

Wbudowywanie warstwy ochronnej o w a ciwo ciach niezwi zanych z w a-
ciwo ciami podtorza, z którym b dzie wspó pracowa a, a wi c np. o grubo ci

i konstrukcji swobodnie ustalonej w celu opracowania kosztów, mo e by  powo-
dem zwi kszenia niejednorodno ci podtorza pod now  nawierzchni , z wszystki-
mi skutkami takiego stanu. Podstaw  dla zastosowania ka dego z tych sposobów 
okre lenia grubo ci warstwy ochronnej jest przeprowadzenie bada  geotechnicz-
nych – najmniej dok adne dla sposobu pierwszego, to jest rozpoznanie tylko ro-
dzajów gruntów.

4. Przyk ad ustalonych wymaga  dla podtorza

W celu przybli enia problematyki zwi zanej z opracowaniem wymaga  w za-
kresie podtorza w post powaniu inwestycyjnym dla przygotowania dokumentacji 
przetargowej oraz z uwzgl dnieniem tych wymaga  w projektowaniu i w realizacji 
modernizacji podtorza, referat zawiera przyk ad.

Przyk ad dotyczy podtorza gruntowego odcinka linii kolejowej magistral-
nej przygotowywanej do modernizacji. Badania geotechniczne podtorza dla 
opracowania studium wykonalno ci modernizacji przeprowadzono przy zasto-
sowaniu w terenie otworów wiertniczych i obci e  próbnych p yt  statyczn ;
w badaniach laboratoryjnych okre lono rodzaje gruntów i ich g ówne w a ciwo-
ci fizyczne i mechaniczne. Przedprojektowe badania geotechniczne wykonane 

zosta y wzd u  linii kolejowej jako pojedyncze otwory w miejscach odleg ych 
od siebie rednio o oko o 300 m. W analizie stanu odkszta calno ci podtorza 
uwzgl dniono rodzaje gruntów w górnej strefie podtorza, ich stany (I

L
, I

D
) oraz 

modu y pomierzone. Na rys. 1 przedstawione s  w postaci wykresów warto ci 
modu ów wtórnych odkszta ce  pomierzonych na odcinku o d ugo ci 9,0 km tej 
linii; oznaczone s  tak e ich warto rednia oraz minimalna warto  wymagana 
modu u E

min
 = E

proj.
 = 120 MPa.

Do sporz dzenia wymaga  przetargowych za o ono warstw  ochronn
o grubo ci 0,40 m z materia u o module odkszta cenia 200 MPa ( wir, niesort 
kamienny). Dla wst pnych oblicze  grubo ci warstwy ochronnej za o ono sta-
bilizacj  podtorza, gdy jego modu  odkszta cenia E

g2
 < 20 MPa, przy tym spo-

dziewano si , e po stabilizacji modu  osi gnie warto  40 MPa. Zastosowano 
redukcj  grubo ci warstwy o 40% w przypadku zastosowania geosiatki, gdy 
grubo  warstwy by aby wi ksza od za o onej lub wynikaj cej z u rednienia gru-
bo ci na kszta tuj cych si  odcinkach z miejscami o zbli onej grubo ci warstwy 
ochronnej [7, 8].
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Rys. 1. Warto ci wtórnych modu ów odkszta cenia pomierzonych na torowisku oraz warto  wymagana 

modu u E
min

 = E
proj

 [4]

Na rysunku 2 przedstawione s  grubo ci warstwy ochronnej wymaganej, ob-
liczonej z warto ci modu ów odkszta cenia pomierzonych (rys. 1), grubo ci zapro-
jektowane z uwzgl dnieniem stabilizacji podtorza i zastosowania geosiatki oraz 
grubo  ustalona dla ca ej d ugo ci przyk adowego odcinka. Miejsca zastosowanej 
redukcji grubo ci warstwy z powodu geosiatki (pkt. 3, 15, 18, 25, 26, 28, 29, 
30) i z powodu stabilizacji (pkt. 13 i 21) zaznaczaj  si  zmniejszeniem grubo ci
warstwy w stosunku do grubo ci wymaganej wed ug prostego obliczenia metod
modu u ekwiwalentnego [3].

Rys. 2. Grubo ci warstw ochronnych na analizowanym odcinku
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Na rysusnku 3 przedstawione s  spodziewane warto ci wtórnego modu u od-
kszta cenia z pomiarów na torowisku po wykonaniu przebudowy podtorza wed ug
analizowanych koncepcji realizacyjnych (warstwa ochronna o grubo ci ustalonej 
i o grubo ci zaprojektowanej). Na rysunku pokazano rednie warto ci spodziewa-
nych modu ów odkszta cenia oraz minimalny modu  wymagany.

Rys. 3. Spodziewane warto ci wtórnych modu ów odkszta cenia z pomiarów na torowisku po moderni-

zacji dla zaprojektowanej i ustalonej grubo ci warstwy ochronnej

W tabeli 1 wyszczególnione s , wed ug analizowanych koncepcji przebudowy, 
warto ci rednie modu ów odkszta cenia podtorza po wykonanej modernizacji, ich 
odchylenia standardowe oraz wspó czynniki zmienno ci. Dla porównania w tabeli 
uwzgl dniono charakterystyki zbioru warto ci modu ów pomierzonych przed mo-
dernizacj  (rys. 1). 

Tab. 1. Charakterystyki zbiorów warto ci wtórnych modu ów odkszta cenia z pomiarów na torowisku 

po modernizacji

Grubo ci warstw
E

2
r Odchylenie standardowe Wspó czynnik zmienno ci

[MPa] [MPa] [-]

zaprojektowane 133,8 10,2 0,08

ustalone 144,4 15,5 0,1

podtorze przed modernizacj 54,1 25,1 0,46

Z tabeli wynika efekt wzmocnienia, polegaj cy na zmniejszeniu niejednorod-
no ci podtorza z warstw  ochronn , przy tym wi kszy efekt uzyskano z warstw
o grubo ci zaprojektowanej - warstwa ustalona jest mniej skuteczna.
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5. Wnioski

1. Ostateczne cechy geometryczne i fizyczne warstwy ochronnej dla wzmoc-
nienia podtorza nie mog  by  efektem swobodnego przyj cia jej grubo ci.

2. Warstwa ochronna opisana w programie funkcjonalno-u ytkowym powin-
na stanowi  tylko za o enie przyj te w celu opracowania mo liwych ilo ci
materia ów i kosztów dla modernizacji podtorza.

3. Wymiarowanie warstwy ochronnej powinno by  przeprowadzone 
z uwzgl dnieniem wyników bezpo rednich bada  podtorza, zgodnie z obo-
wi zuj cymi przepisami, jako sk adnik projektu modernizacji.

4. Przeprowadzenie modernizacji podtorza z uwzgl dnieniem tylko ustalo-
nych w wymaganiach cech warstwy ochronnej bez uwzgl dnienia wyników 
bada  nie jest racjonalne.
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ZARYS METODYKI BADANIA SZTYWNO CI
NAWIERZCHNI I PODTORZA W STREFACH 

PRZEJ CIOWYCH DO OBIEKTÓW IN YNIERSKICH
ORAZ NA OBIEKTACH1

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki bada  poligonowych sztywno ci na-

wierzchni kolejowych oraz ich pod o a w obr bie przyczó ków i w strefach przej ciowych, wykonane 

pod sterowanym obci eniem lokomotywami poruszaj cych si  z ró nymi pr dko ciami i w ró nych

kierunkach. Opisano zastosowan  metodyk  pomiarow , która stanowi propozycj  procedury post -

powania przy odbiorach oraz diagnostyce stref przej ciowych dla ró nych rozwi za  konstrukcyj-

nych z punktu widzenia wielko ci i zmienno ci efektu progowego.

S owa kluczowe: strefa przej ciowa, sztywno  nawierzchni i podtorza kolejowego, efekt 

progowy

1. Wst p – cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie bie cego stanu wdra ania metodyki okre la-
nia sztywno ci nawierzchni kolejowych oraz ich pod o a (rozumianego jako obiekt 
in ynieryjny lub podtorze) w obr bie przyczó ków obiektów mostowych i w stre-
fach przej ciowych. Metodyka ta jest w trakcie opracowywania na podstawie ba-
da  prowadzonych w Katedrze Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotnicze-
go Politechniki Krakowskiej (KITSiL) z uwzgl dnieniem bie cego stanu wiedzy 
w zakresie nawierzchni, podtorza i obiektów z punktu widzenia wspó pracy z na-
wierzchni  i budowlami ziemnymi.

Badania te w zamierzeniu autorów maj  wype ni  luk  w polskich przepisach 
dotycz cych nawierzchni, podtorza oraz obiektów in ynieryjnych (szczególnie 

1 Wk ad autorów w publikacj : So kowski J. 70%, Lisowski S. 10%, Pawlak-Burakowska A. 10%, Jamka M. 10%
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[18]), które nie podaj  definicji sztywno ci nawierzchni, ani – tym bardziej – 
w jaki sposób j  sprawdza . Badania te powinny da  wyk adni  dla prawid owego
interpretowania zapisów [18] o dopuszczalnych ró nicach sztywno ci nawierzchni 
oraz d ugo ci tzw. stref przej ciowych. Po dalszym dopracowaniu proponowana 
metodyka mog aby sta  si  rutynow  procedur  odbiorow  oraz diagnostyczn
stref przej ciowych, a tak e s u y  do oceny ró nych rozwi za  konstrukcyjnych 
z punktu widzenia wielko ci efektu progowego i jego zmienno ci w trakcie eksplo-
atacji dla oceny trwa o  konstrukcji.

2. Efekt progowy

Efekt progowy jest postrzegany jako zespó  niekorzystnych zjawisk w posta-
ci nadmiernych deformacji, oddzia ywa  dynamicznych, zu ycia oraz uszkodze
elementów nawierzchni, podtorza i obiektu. Wyst puj  one w miejscach czenia
ró nych typów nawierzchni szynowych – tzw. nawierzchni podsypkowych z bez-
podsypkowymi (przegl d typów nawierzchni np. w [1]) – wzgl dnie w miejscach 

czenia nawierzchni tego samego typu, ale u o onych na ró nych pod o ach, np. 
pod o e ziemne (podtorze), wzgl dnie obiekt in ynieryjny [7]. Literatura dotycz -
ca tych zagadnie  ca y czas ro nie [5, 15, 19].

Efekt progowy jest na ogó  analizowany przez pryzmat ró nicy sztywno ci po-
mi dzy nawierzchniami, wzgl dnie uk adami nawierzchnia-pod o e. Zagadnienie 
sztywno ci nawierzchni pojawia si  tak e w kontek cie jej trwa o ci, równie  poza 
strefami przej ciowymi – por. np. [12]. W zakresie stref przej ciowych rozwi zania
konstrukcyjne maj  tworzy ramp , która powinna posiada  odpowiedni gradient 
sztywno ci lub/i nierówno ci geometrycznej. Zgodnie z [18] d ugo  strefy przej-
ciowej wynosi 20 m, a dopuszczalna ró nica sztywno ci uk adów nawierzchnia-

-pod o e na obiekcie i w strefie przej ciowej wynosi 30%. Nie podaje si  jednak e
jak wyznaczy  sztywno  nawierzchni i jej pod o a oraz jak zbada  „p ynno ”
zmiany sztywno ci. Mo e si  okaza , e na wspomnianej d ugo ci dochodzi do kil-
kukrotnej zmiany sztywno ci, gdy  w przypadku nawierzchni podsypkowej nale y
liczy  si  z du  jej niejednorodno ci  [6] (rys. 1). Stwierdzono tak e, e problem 
efektu progowego nie mo na sprowadzi  jedynie do ró nicy sztywno ci pomi dzy
nawierzchniami czonymi [20]. Istotnym mo e si  okaza  efekt zmiany d ugo ci
fali zginania i wi ce si  z nim odbicie fali od granicy nawierzchni. Potrzebna jest 
zatem tak e kontrola d ugo ci fali zginania.

Obecnie stosowane systemy nawierzchni bezpodsypkowych charakteryzuj  si
regulowanymi sztywno ciami, dzi ki czemu – zgodnie z deklaracjami producen-
tów – mog  by  „dostrojone” do sztywno ci nawierzchni podsypkowych [1, 4, 
22]. Jednak e nie wiadomo w jakim okresie eksploatacji toru. Jak pokazuje prak-
tyka, parametry mechaniczne nawierzchni podsypkowych w znacznie wi kszym
stopniu ni  nawierzchni bezpodsypkowych, zmieniaj  si  w trakcie eksploatacji 
oraz zale  od temperatury, wilgotno ci i zanieczyszczenia podsypki.
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Rys. 1. Ugi cie szyny na d ugo ci toru obejmuj cej 56 podk adów dla trzech warto ci nacisków osi 

100/150/200 kN (du e zró nicowanie sztywno ci uk adu nawierzchnia-pod o e) [6]

Ponadto nale y uwzgl dni  efekty dynamiczne takie jak zmiana sztywno ci
(zwykle usztywnienie) nawierzchni pod wp ywem obci e  ruchomych wywo u-
j cych przemieszczenia o du ej pr dko ci co „w cza” do uk adu t umienie. Mo e
ono wp ywa  znacz co na zmiany sztywno ci uk adu zmieniaj c relacje sztywno ci
pomi dzy nawierzchniami podsypkowymi i bezpodsypkowymi – te ostatnie wyka-
zuj  na ogó  znacznie wi kszy wzrost sztywno ci. Powstaje problem wyznaczania 
tzw. sztywno ci dynamicznej, która zale y zarówno od drga  niskiej cz stotliwo ci
(fale zginania) oraz od drga  wysokich cz stotliwo ci (i ma ych amplitud), które 
wp ywaj  na zmian  sztywno ci uk adu nawierzchnia-pod o e (por. rys. 2). Zatem 
prawid owe badania sztywno ci uk adów nawierzchnia-pod o e mog  by  jedynie 
dynamiczne – w sprz eniu z pojazdem na konkretnym odcinku toru. Powinny 
tak e uwzgl dnia  czynnik czasu, czyli zagadnienia degradacji obu typów na-
wierzchni czonych i ich pod o a.

Rys. 2. Sztywno  nawierzchni (quasistatyczna) wg bada  [10]



288 So kowski J., Lisowski S., Pawlak-Burakowska A., Jamka M.

3. Wyznaczanie sztywno ci uk adu nawierzchnia-pod o e

W najprostszym uj ciu sztywno  nawierzchni przy za o eniu liniowej charak-
terystyki pod o a, nazywana tak e wspó czynnikiem odspr ynowania, okre lona
jest jako stosunek si y pionowej przy o onej do szyny do jej ugi cia. Najcz ciej
wykorzystuje si  teori  belki Bernoulliego-Eulera na pod o u spr ystym Win-
klera, mimo znanych braków tego uj cia w opisie pracy nawierzchni szynowej. 
W przypadku analizy stref przej ciowych w pobli u przyczó ków obiektów mosto-
wych nale y si  tak e liczy  z wyst powaniem zwi kszonej si y wzd u nej w szy-
nach w torze bezstykowym (obiekt bez przyrz dów wyrównawczych) w wyniku 
termicznej zmiany d ugo ci prz s a. W tym przypadku sztywno  nawierzchni jest 
okre lona jako:

gdzie (1)

gdzie:
N - si a wzd u na w szynach, (+) oznacza rozci ganie,
L - wsp. wzgl dnej sztywno ci pod o a i szyny, 
EI - sztywno  zginania szyny,
U  - wspó czynnik pod o a szyny. 

Dla przyrostu temperatury szyny 27 0 C, zmniejszenie sztywno ci wynosi oko o
5% w stosunku do warto ci przy pomini ciu si y wzd u nej.

Praktyczne okre lenie sztywno ci nawierzchni ( cznie z podtorzem) mo e by
wykonane bezpo rednio, jako badania stacjonarne, za pomoc  aparatury umiesz-
czonej w torze lub za pomoc  aparatury umieszczonej na specjalnym poje dzie,
w trakcie jazdy (por. przegl d [3]).

Wyznaczenie sztywno ci w danym przekroju poprzecznym toru nie jest atwe
z uwagi na konieczno  wyeliminowania wp ywu s siednich osi przy badaniu (je li
obci enie stanowi wagon lub lokomotywa z wózkami co najmniej dwuosiowymi). 
Bior c pod uwag  niejednorodno  nawierzchni i podtorza mo na uzyska  pewn
warto  u rednion . Dodatkowym utrudnieniem jest nieliniowy charakter odpo-
wiedzi uk adu nawierzchnia-podtorze [6, 10, 13, 16], szczególnie dla s abszych
nawierzchni oraz wyst powanie luk pod podk adami. Wymaga to zastosowania 
obci enia o ró nej wielko ci. Obci enie mniejsze ma za zadanie zamkn  luki 
oraz wst pnie docisn  szyn . Sztywno  wyznaczana jest dla obci enia o warto-
ciach zbli onych do u ytkowych (zazwyczaj powy ej oko o 100 kN/o ), operuje 

si  wi c zlinearyzowan  charakterystyk , tzw. sztywno ci  sieczn .
Przegl dy bezpo rednich (stacjonarnych) metod pomiarowych podane s  w [2, 

13]. Wykonuje si  bezpo rednie pomiary ugi cia szyny pod znanym obci eniem
lub pomiar odkszta ce  szyny (np. stopki), wyznaczaj c st d napr enie i moment 
zginaj cy (druga pochodna ugi cia szyny). Po dwukrotnym sca kowaniu mo na
uzyska  lini  ugi cia lub „dopasowywa ” teoretyczny wykres momentów (wyko-

22
4

N
k U L
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4

4 EI
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rzystuj c liniow  teori  belki na pod o u spr ystym) do uzyskanego i st d wy-
znacza si  sztywno  pod o a – tzw. wspó czynnik pod o a szyny obejmuj cy prze-
k adk  podszynow , sztywno  podsypki i podtorza. Dodatkowym elementem 
jest niemo liwo  oddzielenia sztywno ci nawierzchni od pod o a, wyznaczane s
zatem wspó czynniki czne dla uk adu nawierzchnia-pod o e (podtorze wzgl dnie
obiekt).

Rys. 3. Receptancja toru (interpretowana jako odwrotno  sztywno ci) przy badaniach dla cz stotliwo-

ci wzbudzenia drga  do 250 Hz [10]

Je li chodzi o pomiary wykonywane w trakcie jazdy (przyk ady podano na rys. 
4 - 7), wykorzystuje si  w tym celu specjalnie skonstruowane urz dzenia mon-
towane na pojazdach lub wagony pomiarowe. Bez wzgl du na sposób pomiaru, 
nale y dysponowa  modelem pojazdu i toru.

W [9, 23] mierzone s  ugi cia szyny (rys. 4) z wykorzystaniem kamery i la-
serów, których promienie padaj  na szyn  pod znanym k tem. W zale no ci od 
ugi cia szyny zmienia si  odleg o  pomi dzy miejscami odbicia tych promieni ( d
). Kamera jest umieszczona na sta e (bez spr ynowania) na wysoko ci H . Odle-
g o  ( d ) jest monitorowana przez kamer  i na podstawie zale no ci geometrycz-
nych wyznaczana jest odleg o  od kamery do szyny ( h ), st d hHyr . Odle-
g o cameray jest wyznaczona dla szyny bez obci enia. Ugi cie szyny jest obliczane 
jako rcamerawheel yyy . Pomiar odbywa si  w odleg o ci 1.25 m od styku ko a
z szyn . Model pojazdu jest potrzebny do uwzgl dnienia wp ywu s siedniej osi na 
ugi cie (wózek dwuosiowy). Pr dko  pojazdu 50 km/h.

Innym sposobem zastosowania pomiarów z wykorzystaniem laserów jest po-
miar [14], w którym specjalny wagon wyposa ony jest w dodatkow  o  w rodku
wagonu, która mo e by  opuszczana i podnoszona si ownikiem hydraulicznym 
daj c naciski statyczne w zakresie 4-267 kN. Sztywno  toru wyznaczana jest 
z ró nicy ugi  wywo anych du ym naciskiem oraz ma ym naciskiem (który ma za 
zadanie zamkn  luki pod podk adami oraz zmniejszy  wp yw nierówno ci szyn). 
Potrzebne s  dwie jazdy wagonu pomiarowego z pr dko ci  do 16 km/h.
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Rys. 4. Zasada laserowego pomiaru ugi cia szyny z pojazdu [23]

Nieco inn  metod  pomiarow  (Chiny) przedstawiono w [25], gdzie ugi cie
wyznaczane jest z zale no ci geometrycznych (rys. 5). Do wyznaczania sztywno ci
brana jest ró nica ugi  szyny pod wagonem ci kim i lekkim. Ugi cie jest wyzna-
czane z zale no ci geometrycznych. Pr dko  pomiaru do 60 km/h.

Rys. 5. Laserowy pomiar ugi cia szyny z pojazdu, jako przemieszczenia pionowego (L2) pod dodatkow

osi  obci anej si ownikiem hydraulicznym [14]

Rys. 6. Pomiar ugi  szyny pod osi  z wykorzystaniem dwóch wagonów (lekkiego i ci kiego) [25]
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Na innej zasadzie oparta jest metoda przedstawiona w [21]. Sztywno  wyzna-
czana jest z pomiaru przyspiesze  osi wagonu oraz si y nacisku ko a wagonu, który 
jest wyposa ony w uk ad oscyluj cych mas. Pr dko  do 50 km/h.

Rys. 7. Wyznaczanie sztywno ci toru i pod o a z wielko ci dynamicznych mierzonych na poje dzie pod 

oscyluj c  w kierunku pionowym mas [21]

Rozwijane s  tak e inne metody, np. na kolejach francuskich [11], szwajcar-
skich [26], która przypomina metod  chi sk  oraz w Czechach [24], gdzie zasto-
sowano przebudowan  podbijark , podobnie jak wcze niej w Holandii [8], gdzie 
obecnie opracowywana jest metoda laserowego pomiaru pr dko ci przemieszcze-
nia szyny [17], z której wyznacza si  ugi cie. Metoda ta ma by  mniej wra liwa na 
nierówno ci szyny, cho  pozostaje problem luk pod podk adami.

4. Za o enia ogólne. Wielko ci mierzone

Badania prowadzone w KITSiL s  stacjonarne. Ogólne za o enia s  nast puj ce:
1) badanie sztywno ci uk adu nawierzchnia-pod o e wykonywane na odcinku 

poza wp ywem obiektu, w strefie przej ciowej oraz na obiekcie,
2) badania maj  charakter porównawczy – tzn. badane s wzgl dne niejed-

norodno ci sztywno ci na w/w odcinkach,
3) stosowana jest teoria belki B-E na pod o u Winklera jako model toru,
4) wykonywane s  pomiary: 

a) nierówno ci pionowych szyny (bez obci enia),
b) ugi cia statycznego szyny pod znanym obci eniem próbnym,
c) ugi cia dynamicznego szyny pod obci eniem próbnym poruszaj cym

si  ze zró nicowanymi pr dko ciami,
d) przyspiesze  pionowych szyny i podk adów (wzgl dnie samej szyny przy 

nawierzchniach bezpodsypkowych).
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Statyczna sztywno  uk adu nawierzchnia-pod o e jest wyznaczana jako sztyw-
no  sieczna (rys. 8). Pomiar ugi cia szyny wykonywany jest w dwóch etapach:

a) pomiar zerowy bez obci enia, je li nie stwierdzono wyst powania luk pod 
podk adami, (uzyskuje si  tzw. „profil geometryczny”),

b) z niewielkim obci eniem, je li stwierdzono wyst powanie luk pod podk a-
dami (uzyskuje si  tzw. „profil statyczny”),

c) oraz pomiar pod du ym obci eniem (ponad 180 kN/o ).

Rys. 8. a) Za o enie liniowo ci uk adu, b) b d przy wyznaczaniu sztywno ci siecznej

Ugi cie statyczne szyny

Ugi cie szyny z korekt  z uwagi na o  s siedni  bez luk pod podk adami jest 
obliczane jako:

(2)

oraz w przypadku wyst powania luk pod podk adami:

(3)
gdzie:

)0(
0w – warto  referencyjna wysoko ci g ówki szyny bez obci enia,

)1(
0w – wysoko  g ówki szyny z ma ym obci eniem,

)2(
Pw  – wysoko  g ówki szyny pod obci eniem du ym,

korw – korekta ugi cia szyny uwzgl dniaj ca wp yw osi s siednich, wg. rys. 9.

Warto  korekty zosta a wyznaczona na podstawie oblicze  analitycznych 
dla referencyjnego obci enia 200 kN/o  oraz dla ró nych stanów pod o a szyny. 
W przypadku pomini cia korekty z uwagi na wyst powanie osi s siednich uzysku-
je si  ca kowite warto ci ugi  szyny odpowiednio jako:

)0()2()2(
okorPs wwww

)1()2()2(
okorP

L

s wwww
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(4)

Rys. 9. Warto ci korekty ugi cia w
kor

[mm] w zale no ci od zmierzonego ugi cia oraz rozstawu osi pojaz-

du przyj tego do wyznaczania sztywno ci uk adu nawierzchnia-pod o e (nacisk osi 200 kN).

Sztywno  uk adu nawierzchnia-pod o e w j-tym przekroju toru (przypadaj ca na 
jeden tok szynowy) wyznaczana jest jako:

(5)

oraz wspó czynnik pod o a szyny jako:

(6)

przy czym: P [kN]- nacisk statyczny ko a, w
r’j
 [m] - rednie ugi cie szyny w da-

nym przekroju wyznaczone z korekty ugi cia z uwagi na o  s siedni  w dwóch 
przypadkach: bez luk pod podk adami lub z lukami.

Ugi cie dynamiczne szyny

Pomiar ugi cia dynamicznego szyny wykonywany jest przy pomocy przyrz du
MSPL-01 (rys. 6.6). Poniewa  nie mierzone s  dynamiczne naciski osi, zatem nie 
wyznacza si  sztywno ci dynamicznej, a jedynie porównywane s  charakterystyki 
ugi cia dynamicznego:

a) ugi cia (amplitudy ugi cia) dynamicznego wraz z ewentualnym ugi ciem
wynikaj cym z luk pod podk adami (rys. 10), pomiar wykonywany bez ko-
rekty z uwagi na o  s siedni ,

b) d ugo ci fali zginania (rys. 10).

)0()2()*2(
oPs www
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Ograniczenie badania do ugi cia szyny, bez wyznaczania sztywno ci, wynika 
z za o enia porównawczego charakteru pomiarów na d ugo ci rozpatrywanego 
odcinka toru (rys. 9). Je li wzgl dne ugi cia szyny na danym odcinku toru b d
mie ci y si  w granicach dopuszczalnych mo na wnioskowa  z du ym prawdo-
podobie stwem o zachowaniu ró nic sztywno ci w granicach dopuszczalnych. 
W przypadku wyst powania luk pod podk adami, zmierzone warto ci ugi  szyny 
b d  wi ksze ni  w przypadku braku luk, zatem porównywanie samych ugi  da 
wyniki po stronie „bezpiecznej” tzn. ró nice sztywno ci mog  by  zawy one w sto-
sunku do faktycznie wyst puj cych.

Rys. 10. Przyk adowy wykres ugi cia dynamicznego szyny (ET-22, pr dko  v=10km/h), punkt PKT 2 

(rys. 13)

Ka dorazowo, w danym przekroju, wielko  samych luk mo e by  oszacowana 
jako ró nica ugi  z pomiarów dynamicznych i statycznych (bez korekty z uwagi 
na o  s siedni ):

(7)
gdzie:

dw - ugi cie dynamiczne mierzone od stanu bez obci enia (po wyzerowa-
niu czujnika przed obci eniem próbnym) lub, statycznie, jako ró nica
pomi dzy „profilem statycznym” a „profilem geometrycznym”:

(8)
gdzie:

)0(
sw - wysoko  g ówki szyny nieobci onej,

)1(
sw - ugi cie szyny pod ma ym obci eniem wst pnym dla zamkni cia luk 

(oko o 60 kN/o ).

*)2( L

sdd www

)0(
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)1(
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Przyspieszenia pionowe szyny i podk adów

Przyspieszenia pionowe mierzone s  w trzech obszarach: na obiekcie, w strefie 
przej ciowej i przed stref , w co najmniej trzech przekrojach. Na podstawie pomia-
rów okre lane s  warto ci skuteczne przyspiesze  w poszczególnych przekrojach:

(9)

gdzie:
j

RMSa  - przyspieszenie skuteczne w j -tym przekroju toru,
a , ia  - przyspieszenie rednie oraz i –ta warto  przyspieszenia,
N - liczba pomiarów.

5. Przyj te miary niejednorodno ci uk adu nawierzchnia-pod o e

Sztywno  nawierzchni i jej pod o a

Warunek dopuszczalnej ró nicy sztywno ci pod o a kolejowego mo e by
sprawdzony statycznie pomi dzy j -tymi przekrojami jako:

(10)

gdzie:

jk  - sztywno  uk adu nawierzchnia-pod o e w j -tym przekroju (wzór 5),

lub dynamicznie jako porównanie ugi  (przekroje j.w.):

(11)

Dodatkowo proponowane wielko ci (obliczane analogicznie) to:
a) ró nica d ugo ci fali zginania,
b) ró nica warto ci skutecznych drga  szyny i podk adów.

6. Przyk ady bada . Zastosowany sprz t pomiarowy

Poni ej przedstawione s  wyniki bada  sztywno ci uk adu nawierzchnia- pod-
o e pod obci eniem statycznym i dynamicznym. W przypadku pomiarów ugi

dynamicznych, które pos u y y do oblicze  sztywno ci dynamicznej za o ono, e
nadwy ka dynamiczna nacisku osi jest pomijalnie ma a (pr dko ci do 60 km/h).

Badania na eksploatowanych torach zosta y wykonane pod obci eniem dyna-
micznym dwoma typami lokomotyw (SM-42 oraz ET-22) poruszaj cych si  z ró -
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nymi pr dko ciami i w ró nych kierunkach (najazd oraz zjazd z obiektu) oraz pod 
obci eniem wagonem do przewozu t ucznia ci gni tym przez drezyn . Badania 
przeprowadzono w okresie czerwiec-listopad 2010 roku oraz we wrze niu 2012 
roku w trzech lokalizacjach (rys 11-14):

• w Ruszczy ko o Krakowa, tor nr 224, linia 95 Kraków Mydlniki-Pod e
(zmiana typu nawierzchni na betonow ),

• w O wi cimiu, tor nr 1, km 61.986, linia 94 Kraków-O wi cim (most na 
rzece So a 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 Wis a.

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

Rys. 12. Rozmieszczenie punktów pomiarowych do badania przyspiesze  elementów nawierzchni 

(stanowisko Ruszcza)
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Rys. 13. Rozmieszczenie punktów pomiarowych do badania ugi  szyny oraz przyspiesze  elementów 

nawierzchni (stanowisko O wi cim)

Rys. 14. Rozmieszczenie punktów pomiarowych do badania ugi  szyny (4 obiekty, Kraków) Ozna-

czenia 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 bada  wykorzystano nast puj cy sprz t i metody pomiarowe:
1. Pomiar ugi  statycznych szyn – niwelatory precyzyjne z kompletem a-

tek geodezyjnych umieszczonych na szynie (rys. 14 oraz 15). W badaniach 
wykorzystano dwa niwelatory precyzyjne – Zeiss Ni007 oraz Trimble DiNi 
0.3. atki pomiarowe umieszczone zosta y w ka dym przekroju, a odczyty 
wykonywane by y przed i po zadanym obci eniu z dok adno ci  nieprze-
kraczaj c  0,1 mm.

Rys. 15. Zasada pomiaru statycznego ugi  szyny



298 So kowski J., Lisowski S., Pawlak-Burakowska A., Jamka M.

2. Pomiar ugi  dynamicznych – Przyrz d MSPL-01 (rys. 16 a, b) zbudo-
wany jest z wykorzystaniem inkrementalnego enkodera optycznego i s u y
do pomiaru szybkozmiennych przemieszcze . Zastosowany w przyrz dzie
enkoder sk ada si  z dwóch podstawowych elementów:
• precyzyjnego pier cienia pomiarowego o rednicy zewn trz-

nej Ø= 52 mm z naniesion  na zewn trznej powierzchni pier cienia
struktur  pr ków o szeroko ci 20 µm;

• g owicy odczytowej przeznaczonej do rejestracji po o enia pr ków
z pier cienia pomiarowego identyfikuj cej pr ki w dwóch kana ach cy-
frowych A i B przesuni tych fazowo o 90o.

Przemieszczenie liniowe (realizowane za po rednictwem struny stalowej za-
czepionej do badanego elementu konstrukcji oraz przewini tej przez wa-
ek przyrz du) jest zamieniane na ruch obrotowy pier cienia pomiarowego. 

Sygna y z g owicy odczytowej rejestrowane s  przez mikroprocesor i prze-
liczane na rzeczywist  d ugo  przemieszczenia. Rozdzielczo  uk adu po-
miarowego wynosi 5 µm, przy cz stotliwo ci rejestrowanych sygna ów na 
poziomie 1000 Hz.

a)                                                                           b) 

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

Pomiar przemieszcze  wybranego punktu konstrukcji wed ug pierwot-
nych za o e , dotyczy  jedynie przemieszcze  pionowych (ugi  konstruk-
cji) w odniesieniu do powierzchni terenu, na której ustawiany by  przyrz d
(rys. 17), ale istnieje równie  mo liwo  pomiaru tym przyrz dem prze-
mieszcze  poziomych punktów badanej konstrukcji.
Oprogramowanie mikroprocesora przetwarza dane pomiarowe na wyniki 
odczytowe wed ug ustalonej procedury, rejestruj c je w pami ci EPROM 
sterownika. U ytkownik zarz dza prac  urz dzenia za pomoc  klawiszy, 
odczytuj c informacje na wy wietlaczu sterownika. Zgromadzone dane po 
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zako czeniu pomiaru mo na przekaza  drog  radiow  za pomoc cza Blu-
etooth do komputera PC celem dalszego przetwarzania. Sterownik mierni-
ka jest wyposa ony we w asny bateryjny system zasilania pozwalaj cy na 
ci g  prac  urz dzenia przez 8 godzin.

Rys. 17. Pomiary ugi  szyny od obci e  dynamicznych na stanowisku badawczym - widok przyrz du

zamocowanego do pr ta wbitego do torowiska

3. Pomiar przyspiesze  szyn i podk adów - wykonano zgodnie z norm
PN-85/B–02170, z wykorzystaniem czujników przyspiesze  (kierunek pio-
nowy) 356B18 i 626A01 – cz stotliwo ci próbkowania do 1000 Hz, przy-
spieszenie szyny do 50 g, przyspieszenia podk adów do 10 g (rys. 18).

Rys. 18. Pomiar przyspiesze  pionowych szyny i podk adów
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7. Wyniki pomiarów statycznych i dynamicznych

7.1. Poligon badawczy – Ruszcza (tor 224)

Dane nawierzchni: szyna S60, podk ady strunobetonowe PS-83, t ucze  sta-
ry (29.06.2010 r.) zmieszany z uzupe nionym nowym oraz jego zag szczeniem
(25.08.2010 r.).

Pomiary ugi  statycznych nawierzchni
Badania wykonano dla obydwu toków szynowych dla jednej osi lokomotywy 

SM-42 wraz z korekt  ugi . Wyniki podane s  w tabelach 1 - 2.

Tabela 1. Zmierzone i skorygowane ugi cia szyny (odcinek Ruszcza, 29.06.2010 r.)

SERIA I
punkt szyna lewa [mm] szyna prawa [mm]

p yta 0 1.1 1.1

strefa 1 5.7 4.7

strefa 2 3.0 3.2

strefa 3 1.7 1.7

strefa 4 1.9 1.8

strefa 5 1.8 1.9
UGI CIE REDNIE I SKORYGOWANE

punkt u rednione [mm] skorygowane [mm]

p yta 0 1.1 1.1

strefa 1 5.2 4.6

strefa 2 3.1 2.9

strefa 3 1.7 1.7

strefa 4 1.8 1.8

strefa 5 1.8 1.8

Tabela 2. Sztywno ci uk adu nawierzchnia-pod o e i wspó czynnik pod o a szyny (odcinek Ruszcza, 

seria I: 29.06.2010 r.)

Punkt pomiarowy

SERIA 1

Sztywno  [kN/mm/szyna]

- wzór (5)

Wspó czynnik pod o a szyny U 

[MPa/szyna]

- wzór (6)

SERIA 1

p yta 0 83.6 49.2

strefa 1 20.0 7.3

strefa 2 31.7 13.5

strefa 3 54.1 27.5

strefa 4 51.1 25.5

strefa 5 51.1 25.5
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Pomiary ugi  dynamicznych nawierzchni

Przyk ad pomiarów dynamicznych ugi  szyny przedstawiaj : rys. 19 i tab.  3.

Rys. 19. Przebieg czasowy ugi  dynamicznych szyny w punkcie 1P: lokomotywa SM-42, v=20km/h: 

a) przed uzupe nieniem t ucznia i podbiciem (29.06.2010 r.), b) po uzupe nieniu t ucznia i podbiciu 

(25.08.2010 r.)

Tabela 3. Amplitudy ugi  dynamicznych zmierzonych w punkcie 1P i 1L (25.08.2010 r.)

Pr dko  [km/h]
Pomiary u rednione 

(najazd/zjazd)
Punkt 1P

Pomiary u rednione 
(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 przyspiesze  elementów nawierzchni

Wyniki zaprezentowano na rys. 20 - 21 (wybrane przebiegi czasowe przyspie-
sze ), badano tak e FFT elementów nawierzchni oraz obliczano warto ci skutecz-
ne przyspiesze  elementów nawierzchni.
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Rys. 20. Przebiegi czasowe przyspiesze  elementów nawierzchni, najazd lokomotywy na obiekt, 

v=40 km/h

Warto ci skuteczne (RMS) przyspiesze  elementów nawierzchni
Warto ci skuteczne przyspiesze  wyznaczono dla najazdów i zjazdów lokomo-

tywy (przyk ad rys. 21).

Rys. 21. Zale no  przyspiesze  skutecznych od pr dko ci – przyk ad: najazd lokomotywy

7.2. Poligon badawczy – Most na rzece So a (O wi cim)

Dane nawierzchni: nawierzchnia na mostownicach typu II, d ugo ci 2.7 m, na-
wierzchnia poza obiektem na podk adach drewnianych typu IIB, d ugo ci 2.6 m, 
rozstaw podk adów na obiekcie i poza nim wynosi 60 cm, szyny: UIC 60, t ucze
nowy zmieszany ze starym, rednio zag szczony.
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Pomiary ugi  statycznych nawierzchni
Badania wykonano dla obydwu toków szynowych dla jednej osi lokomotywy 

ET-22 wraz z korekt  ugi . Wyniki przedstawiaj  tab. 4 - 5.

Tabela 4. Zmierzone i skorygowane ugi cia szyny (odcinek O wi cim, seria I i II: 26.11.2010 r.)

POMIAR - SERIA I
punkt szyna lewa [mm] szyna prawa [mm]

17p strefa 0 -4,6 -4,4

10p strefa 1 -7,2 -5,3

3p strefa 2 -5,3 -6,4

3p most 3 -3,5 -4,3

POMIAR - SERIA II
punkt szyna lewa [mm] szyna prawa [mm]

17p strefa 0 -4,6 -5,9

10p strefa 1 -7,2 -5,5

3p strefa 2 -4,4 -6,4

3p most 3 -3,5 -2,0
UGI CIE REDNIE I SKORYGOWANE

punkt szyna lewa 
[mm]

szyna prawa 
[mm]

u rednione 
[mm]

skorygowane
[mm]

17p strefa 0 -4,60 -5.15 -4.88 -3.6

10p strefa 1 -7,20 -5.40 -6.30 -4.1

3p strefa 2 -4.85 -6,40 -5.63 -4.0

3p most 3 -3.50 -3.15 -3.33 -2.7

Tabela 5. Sztywno  uk adu oraz wspó czynnik pod o a szyny (odcinek O wi cim, 26.11.2010 r.)

punkt
Sztywno  ca kowita

k[kN/mm/ko o]
wzór (5)

WSPÓ CZYNNIK
POD O A

U [MPa/szyna] wzór (6)

17p strefa 0 27.4 11.5

10p strefa 1 24.7 9.7

3p strefa 2 25.2 9.9

3p most 3 33.9 16.6

Pomiary ugi  dynamicznych nawierzchni

Ugi cia dynamiczne zosta y zmierzone dla pr dko ci 10 60 km/h w dwóch 
kierunkach: przy naje dzie na obiekt oraz przy zje dzie z obiektu. W ka dym
przypadku wyznaczona zosta a amplituda ugi cia dynamicznego. Dla celów kon-
troli wykonano pomiar ugi cia cianki wirowej obiektu. Za o ono, e cianka
wirowa jest nieruchoma podczas przejazdu lokomotywy. Pomiary wykaza y, e

ugi cia cianki by y mniejsze ni  0.02 mm, co oznacza, e b d pomiaru jest bardzo 
ma y i nie rzutuje na wyniki (rys. 22 - 23).
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Rys. 22. Wyniki pomiarów ugi  dynamicznych szyny: a) v=50 km/h, b) v=60 km/h. 

Punkt PKT 2 (26.11.2010 r.)

Rys. 23. Zale no  amplitudy ugi  szyny od pr dko ci lokomotywy ET-22 (PKT 2) 

Pomiary przyspiesze  elementów nawierzchni
Wyniki zaprezentowano na rys. 24 - 25 – wybrane przebiegi czasowe przyspie-

sze  i widmo tercjowe przyspiesze .

Rys. 24. Przebiegi czasowe przyspiesze  szyn: a) v=10 km/h, b) v=60 km/h – najazd (PKT 2), 

warto ci maksymalne przyspiesze  to odpowiednio 2.2g oraz 7.3g
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Warto ci skuteczne (RMS) przyspiesze  szyn nawierzchni

Zosta y one wyznaczone dla najazdów i zjazdów lokomotywy (pr dko  do 
60 km/h). Wyniki ilustruje rys. 25.

Rys. 25. Zale no  przyspiesze  skutecznych szyn od pr dko ci – 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  si  4 obiekty mostowe: jeden 
z korytem balastowym oraz trzy z nawierzchni  na mostownicach. Tu  przed wy-
konywaniem pomiarów (11-12.09.2012 r.) zako czony zosta  remont obiektów 
wraz z przebudow  stref przej ciowych w podtorzu. Wymieniono tak e nawierzch-
ni  na obiektach oraz w obr bie stref przej ciowych. W ten sposób stworzone 
zosta y warunki do uchwycenia parametrów „startowych” nawierzchni i podtorza. 
Poni ej (tab. 7.6 – 7.7 oraz rys. 7.8) pokazano jedynie ma y wycinek pomiarów, 
które, w zamierzeniu Autorów, maj  by  kontynuowane regularnie wraz z dopra-
cowywaniem metodyki pomiarowej.

Tabela 6. Zmierzone i skorygowane ugi cia szyny (odcinek Kraków, 11-12.09.2012 r.)

POMIAR – OBIEKT 1 (Z KORYTEM BALASTOWYM, STRONA PÓ NOCNA)
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 WARTO CI UGI

punkt
szyna lewa 

[mm]
szyna prawa 

[mm]
u rednione [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. Sztywno  uk adu oraz wspó czynnik pod o a szyny, Kraków, obiekt nr 1, strona pó nocna

(11-12.09.2012 r.)

punkt
Sztywno  ca kowita

k[kN/mm/ko o]
wzór (5)

WSPÓ CZYNNIK POD O A
U [MPa/szyna] wzór (6)

Obiekt – 2m 0 72,7 40,8

Strefa – 1m 1 90,5 54,6

Strefa – 4m 2 88,1 52,7

Strefa – 7m 3 90,5 54,6

Strefa – 10m 4 58,0 30,2

Strefa – 13m 5 64,1 34,5

Rys. 26. Pomiar na obiekcie nr 1, Kraków, strona pó nocna

8. Przyk adowe obliczenia niejednorodno ci uk adu nawierzchnia-pod o e

W tabeli 8 podano przyk adowe obliczenia ró nicy sztywno ci uk adu na-
wierzchnia-podtorze w stosunku sztywno ci uk adu nawierzchnia-obiekt oraz 
ugi  zmierzonych na obiektach. 

Tabela 8. Ró nice sztywno ci uk adu nawierzchnia-pod o e (wzór 10)

punkt
RÓ NICE SZTYWNO CI [%] NA ODCINKACH BADAWCZYCH

RUSZCZA (29.06.2010) O WI CIM KRAKÓW – OBIEKT 1

obiekt 0 318 35 -20

strefa 1 -37 2 3

strefa 2 -41 -10 -3

strefa 3 6 - 56

strefa 4 0 - -10

strefa 5 - - -
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Obliczenia ró nicy ugi  dynamicznych mo na wykona  w analogiczny sposób. 
Jednak e praktyczne wykonanie pomiarów dynamicznych jest trudniejsze z uwagi 
na konieczno  dysponowania odpowiedni  liczb  czujników ugi . Z porównania 
ugi  statycznych oraz ugi  dynamicznych wynika, e w przypadku stosunkowo 
ma ych pr dko ci nie ró ni  si  one znacz co. Do oblicze  sztywno ci mo na
wykorzysta  wyniki ugi  statycznych.

9. Podsumowanie

Z uwagi na bardzo szeroki zakres prowadzonych bada , w referacie przedsta-
wiono jedynie zarys metodyki oceny stref przej ciowych w z punktu widzenia ugi
szyny oraz sztywno ci ca kowitej uk adu szyna-pod o e (obiekt lub podtorze).

Po wykonaniu testów urz dze , sposobów ich instalacji oraz po wypracowaniu 
metodyki prowadzenia pomiarów z punktu widzenia ich organizacji (przydzia  za-
da  dla osób odpowiedzialnych za poszczególne pomiary, uzyskiwania zamkni
torów, wynajmu lokomotyw do jazd testowych, itd.) mo na na obecnym etapie 
stwierdzi :

• wypracowano optymalne rozmieszczenie punktów pomiarowych na szy-
nach (cho  do celów diagnostycznych wydaje si  po dane zmniejszenie ich 
liczby),

• maksymalnie skrócono czas wykonywania pomiarów (do oko o 30 minut na 
jednej strefie przej ciowej),

• porównano wyniki pomiarów ugi  statycznych i dynamicznych, stwierdza-
j c dobr  zgodno  dla ma ych pr dko ci,

• okre lono zale no  ugi  dynamicznych od pr dko ci (w badanym zakresie 
pr dko ci),

• stwierdzono, e sposób mocowania czujnika do pomiarów ugi  dynamicz-
nych szyny wymaga dopracowania, gdy  w niektórych przypadkach pojawia 
si  niestabilno  (stwierdzona np. poprzez pomiar ugi  punktów kontrol-
nych na ciance wirowej – w artykule zaprezentowano wyniki poprawne, 
pomiar kontrolny wykaza  zerowe ugi cia),

• istnieje potrzeba zastosowania wi kszej liczby czujników do pomiaru ugi
dynamicznych szyny,

• istnieje potrzeba wykonywania pomiarów tak e bez zamkni cia toru – w ta-
kim przypadku b d  jedynie mierzone ugi cia dynamiczne szyny oraz przy-
spieszenia szyn, miarami niejednorodno ci uk adu nawierzchnia-pod o e
b d  wtedy ugi cia dynamiczne (wzór 11) oraz przyspieszenia skuteczne 
szyn (w tym przypadku sposób oceny sztywno ci uk adu nawierzchnia-pod-
o e wymaga jeszcze wypracowania),

• ciekawy przypadek odnotowano na obiekcie z korytem balastowym w Kra-
kowie: sztywno  uk adu nawierzchnia-podtorze w strefie przej ciowej jest 
wi ksza ni  na obiekcie (tabela 25), jest to stan pocz tkowy po podbiciu i po 
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ustabilizowaniu – w du ej mierze przeczy on opiniom, e sztywno  w stre-
fie przej ciowej jest mniejsza (nota bene z drugiej strony obiektu zaobserwo-
wano podobn  sytuacj ). Ponadto zwykle uwa a si , e ró nica sztywno ci
jest przyczyn  dodatkowych oddzia ywa  dynamicznych w strefie przej-
ciowej, które prowadz  do pojawienia si  nierówno ci geometrycznych. 

W tym przypadku nie b dzie takich oddzia ywa . Zatem efekt progowy, 
który z pewno ci  wyst pi w dalszym etapie eksploatacji, nie b dzie zaini-
cjowany przez ró nic  sztywno ci (jest to spostrze enie zgodne z wcze niej
wyra onymi pogl dami – por. n p. [15, 20]). Autorzy zamierzaj  wykony-
wa  systematyczne badania na tym i innych obiektach w celu opisu ewolucji 
efektu progowego.
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Streszczenie. W opracowaniu zawarto ocen  jako ci geometrycznej zmodernizowanych linii 

kolejowych. Przeanalizowano wybrane aspekty jako ci geometrycznej torów i rozjazdów bezpo-

rednio po wykonanej naprawie, a tak e po pewnym okresie eksploatacji. Sformu owano wnioski 

dotycz ce mo liwo ci poprawy jako ci prac w ramach prowadzonych inwestycji.

S owa kluczowe: inwestycje, jako  geometryczna, tory, rozjazdy

Wprowadzenie

Ocena jako ci geometrycznej torów i rozjazdów od pocz tku budownictwa ko-
lejowego jest niezb dna dla bezpiecze stwa ruchu poci gów. Odpowiednie wyko-
rzystanie wyników oceny pozwala na skuteczne diagnozowanie zjawisk zachodz -
cych w budowli oraz wczesne przeciwdzia anie usterkom, co nie tylko zapewnia 
bezpiecze stwo, ale tak e niezawodno  i ekonomiczno .

Techniki pomiarowe s u ce do oceny podlegaj  szybkiemu rozwojowi, dzi ki
czemu mo emy gromadzi  coraz wi cej ró nych danych i informacji. Jednak e
zbyt du a ilo  danych powoduje, e coraz trudniej jest „wy owi  w g szczu” to, co 
jest najbardziej istotne, przez co ogólny obraz ulega rozmyciu.

W przyk adach przedstawionych w niniejszym artykule skupiono si  na wy-
branych aspektach podlegaj cych ocenie przy odbiorach robót modernizacyjnych. 
Zaprezentowano równie  przyk ady wskazuj ce na konieczno  udoskonalenia 
technik oceny jako ci geometrycznej nawierzchni.

Ocena nierówno ci powierzchni tocznej szyn

W ramach oceny porównano wyniki pomiarów nierówno ci powierzchni tocz-
nej nowych szyn. W pierwszym przypadku, szyny poddano szlifowaniu po zabudo-
wie, natomiast w drugim przypadku taki zabieg nie by  wykonany. Na wykresach 
poni ej przedstawiono rednie ruchome warto ci mi dzyszczytowej (peak-to-pe-



312 Stencel G.

ak) dla fal o d ugo ciach 30-100 mm oraz 100-300 mm. Pogrubiona linia pozio-
ma oznacza dopuszczaln  warto  okre lon  przez norm  PN-EN 13231-3:2012 
wykorzystywan  przy ocenie jako ci prac po przeprowadzeniu profilowania szyn. 
Norma ta dopuszcza wadliwo  wynosz c  5%. Wadliwo  dla fal o d ugo ci 100-
300 mm przekracza t  warto , gdy  wynosi 11% po zabudowie i 7% po prze-
niesieniu obci enia 20 Tg, co spowodowane jest przede wszystkim nadmiernymi 
nierówno ciami w rejonie z czy zgrzewanych, wyst puj cymi co 30 m. Nierów-
no ci te, o ile znajduj  si  w dopuszczalnych granicach, mo na usun  poprzez 
szlifowanie, co wida  na rysunkach 3 oraz 4.

Jest to zabieg wskazany równie  z uwagi na zachowanie warto ci gradientu 
toru. Na rysunku 5 przedstawiono wykres gradientu z tego samego odcinka, co 
na rysunku 1 i 2. Wida  wyra nie, e nierówno ci z czy rozmieszczonych co 30 m 
wp ywaj  na kilku procentow  wadliwo  gradientu. Co ciekawe, kolejne pomiary 
wskazuj  na niewielki wzrost tych odchy ek, co w praktyce obserwujemy cz sto,
ale w nieco wi kszej skali tego zjawiska.

Potwierdzeniem narastania nierówno ci s  równie  wykresy na rysunkach 3 
i 4, gdzie w km 0,140-0,160 mo na zaobserwowa  wzrost nierówno ci w rejonie 
z cza szynowego, której nie uda o si  usun  w trakcie robót szlifierskich.

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

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

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

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

Tym nie mniej porównanie wykresów nierówno ci toru szlifowanego oraz toru 
nieszlifowanego pozwala na wyci gni cie pierwszych wniosków dotycz cych za-
sadno ci szlifowania szyn nowych. rednie warto ci w przypadku toru nieoszlifo-
wanego 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 nierówno ci wynosz  od-
powiednio 0,003 oraz 0,002 mm. Dalsze pomiary i obserwacje na tych odcinkach 
powinny pozwoli  na kolejne wnioski dotycz ce korzy ci szlifowania szyn nowych 
po przeprowadzonych naprawach.
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Ocena szeroko ci w rozjazdach

Utrzymanie w a ciwej szeroko ci toru w rozjazdach, pomimo odej cia od stoso-
wania podrozjazdnic drewnianych na rzecz podrozjazdnic betonowych, jest wci
aktualny. Dowodzi temu wiele pomiarów wykonanych przez pracowników Insty-
tutu Kolejnictwa.

Na rysunkach 6÷9 przedstawiono wykresy szeroko ci toru dwóch rozjazdów 
o promieniu 300 m na podrozjazdnicach betonowych zabudowanych w tym sa-
mym czasie na tej samej linii. Na obydwu rozjazdach obci enie przewozami jest 
jednakowe.

Pomiary szeroko ci wykonano toromierzem TEC na kierunku zasadniczym 
i zwrotnym (krok pomiarowy 0,5 m). Szeroko  nominalna w ostrzu iglicy wynosi 
1439 mm, na pozosta ej cz ci rozjazdu wynosi 1435 mm. Odchy ki dopuszczalne 
przyj to jak dla toru (V=120 km/h).

Rys. 6 Wykres szeroko ci – rozjazd nr 1, tor zasadniczy

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

Rys. 9. Wykres szeroko ci – rozjazd nr 2, tor zwrotny

Zu ycie boczne szyn w tych rozjazdach nie przekracza o 1 mm w zwrotnicy, 
a w pozosta ej cz ci rozjazdu praktycznie nie wyst powa o. W zwi zku z koniecz-
no ci  prezentacji wykresów w odcieniach szaro ci, nale y sprecyzowa , e wykre-
sy z pomiarów po 10 Tg osi gaj  najwi ksze warto ci szeroko ci. Na poni szych
wykresach przyj to odchy ki dopuszczalne zapewniaj ce spokojno  jazdy przy 
pr dko ci 120 km/h jak dla toru, zatem s  to warto ci mniej restrykcyjne, gdy  dla 
rozjazdów bez wzgl du na pr dko  obowi zuje odchy ka szeroko ci +5/-3 mm.

Pobie na analiza rodzi pokus  zbagatelizowania tego problemu i prowadzi do 
mylnej tezy, e utrzymanie w a ciwej szeroko ci w rozje dzie na podrozjazdnicach 
betonowych jest trudne wy cznie w rozjazdach o ma ych promieniach toru zwrot-
nego. Mylno ci tej tezy dowodz  poni sze wykresy szeroko ci torów w rozje dzie
o promieniu 1200 m. Wida  wyra nie, e zjawisko przebiega podobnie, tzn. na to-
rze zasadniczym zmiana szeroko ci toru nast puje w zasadzie wy cznie w zwrotni-
cy, natomiast na torze zwrotnym przebiega ona praktycznie na ca ej d ugo ci roz-
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jazdu. Przyj to odchy ki dopuszczalne zapewniaj ce spokojno  jazdy po rozje dzie
z pr dko ci  200 km/h na kierunku zasadniczym (wg projektu Instrukcji Id-4).

Rys. 10. Wykres szeroko ci – rozjazd nr 3, tor zasadniczy

Rys. 11. Wykres szeroko ci – rozjazd nr 3, tor zwrotny

Na wykresach przyj to bardziej rygorystyczne odchy ki dopuszczalne, ale na 
uwag  zas uguje fakt, e zmiana szeroko ci jest podobna, czyli wynosi rednio do 
1 mm na torze zasadniczym oraz do 2 mm na torze zwrotnym, ale przy dwu-
krotnie wi kszym obci eniu badanego rozjazdu. Odchylenie standardowe jest we 
wszystkich przypadkach podobne i poza jednym wyj tkiem przyjmuje warto ci od 
1,25 do 2 mm. Wymienione warto ci nie wymagaj  co prawda natychmiastowych 
dzia a  naprawczych, gdy  wg obecnie obowi zuj cej Instrukcji Id-4 szeroko
w rozje dzie mo e wynosi  od +5 do -3 mm, ale wskazuj e konieczna jest bar-
dziej dok adna ni  dotychczas diagnostyka rozjazdów, pozwalaj ca na zarejestro-
wanie parametrów geometrycznych w wi kszej liczbie przekrojów pomiarowych. 
Przy pomiarze zgodnym z obecnie obowi zuj c  Instrukcj  Id-4 zjawisko zapre-
zentowane na wykresach by oby trudne do zdiagnozowania.
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Regulacja szeroko ci w rozjazdach

W tym miejscu celem autora nie jest opisanie technologii robót zwi zanej z re-
gulacj  szeroko ci toru na podrozjazdnicach betonowych, lecz wskazanie przyczyn 
poszerzenia oraz zakresu mo liwych dzia a .

W celu obliczenia mo liwych zakresów szeroko ci torów w rozje dzie przeana-
lizowano nast puj ce wymiary oraz dopuszczalne odchy ki w z a przytwierdzenia 
przedstawionego na rysunku 1:

– szeroko  g ówki szyny1: 72 +/-0,5 mm,
– szeroko  stopki szyny: 150 +/-1 mm,
– asymetria szyny: 1,2 mm,
– szeroko  komory szynowej podk adki ebrowej: 152 +1/-0 mm,
– po o enie ebra wzgl dem osi otworu w podk adce: 79 +/-1,0 mm,
– rednica otworu w podk adce ebrowej: 26 +/-0,5 mm,
– rednica wkr ta: 24 +/-0,5 mm,
– rednica wewn trzna dybla 24 +0,3/-0,0 mm,
– „du y” rozstaw dybli w podrozjazdnicy: 1507,6 +/-1 mm.

Rys. 12. Przyk ad w z a przytwierdzenia stosowanego w rozjazdach z podrozjazdnicami betonowymi

Dodatkowym czynnikiem maj cym wp yw na szeroko  toru jest po o enie
szyny w podk adce ebrowej oraz po o enie podk adki ebrowej wzgl dem wkr -
tów. S  to bardzo istotne czynniki, poniewa :

– nominalna szeroko  stopki szyny wynosi 150 mm, a nominalna szeroko
komory szynowej ma warto  152 mm,

– nominalna rednica otworu w podk adce ebrowej wynosi 26 mm, a nomi-
nalna rednica wkr ta ma warto  24 mm.

W analizie wyznaczono cznie pi  wariantów szeroko ci toru mo liwych do 
uzyskania. Poszczególne warianty ró ni  si  wymiarami poszczególnych elemen-
tów przytwierdzenia oraz po o eniem podk adki ebrowej wzgl dem szyn i wkr -
tów. Przyj to pochylenie szyn 1: . Pomini to natomiast mo liwo  odkszta cenia
elementów oraz wyst powanie elementów wadliwych. Pozosta e za o enia przyj te
w poszczególnych wariantach przedstawia tabela 1.

1 Przyj to wymiar szyny 60E1 o klasie przekroju AX wg normy PN-EN 13674-1:2011.
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Tabela 1. Warianty szeroko ci toru w rozje dzie

L.p.
Numer

wariantu

Przyj te za o enie

Wymiary elementów Po o enie podk adek ebrowych i szyn

nominalne
sprzyjaj ce
zw eniu

sprzyjaj ce
poszerzeniu

osiowe
do wewn trz

toru
na zewn trz

toru

1 Wariant 0

2 Wariant 1

3 Wariant 2

4 Wariant 3

5 Wariant 4

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wszystkie wymiary przyj te do oblicze  w po-
szczególnych wariantach. W tabeli 3 podano równie  wp yw poszczególnych od-
chy ek na ko cow  szeroko  toru.

Tabela 2. Warianty szeroko ci toru w rozje dzie przy za o eniu wymiarów nominalnych elementów

Wariant 1 Wariant 0 Wariant 2

Szeroko  g ówki szyny 72 72 72

Szeroko  stopki szyny 150 150 150

Asymetria szyny 0 0 0

Szeroko  komory szynowej 152 152 152

Po o enie otworu 79 79 79

rednica otworu 26 26 26

rednica wkr ta 24 24 24

rednica wewn trzna dybla 24 24 24

„du y” rozstaw dybli 1507,6 1507,6 1507,6

Po o enie elementów do wewn trz osiowe na zewn trz

Szeroko  toru 1431,6 1435,6 1439,6 

Tabela 3. Warianty szeroko ci toru w rozje dzie przy za o eniu wymiarów maksymalnych i minimal-

nych elementów

Wp yw na szeroko  toru Wariant 3 Wariant 0 Wariant 4

Szeroko  g ówki szyny 2x0,25 72,5 72 71,5

Szeroko  stopki szyny 2x0,5 149 150 149

Asymetria szyny 2x1,2 1,2 0 1,2

Szeroko  komory szynowej +2x0,5/-0,0 153 152 153

Po o enie otworu 2x1,0 78 79 80

rednica otworu 2x0,25 26,5 26 26,5

rednica wkr ta 2x0,25 23,5 24 23,5

rednica wewn trzna dybla +2x0,15/-0,0 24 24 24,3

„du y” rozstaw dybli 1,0 1506,6 1507,6 1508,6

Po o enie elementów 2x2,0 do wewn trz osiowe na zewn trz

Szeroko  toru Razem: +13,2/-11,9 1423,7 1435,6 1448,8

Na podstawie powy szej analizy mo na sformu owa  nast puj ce tezy:
– w rozjazdach z podrozjazdnicami betonowymi, w przypadku, gdy wymiary 

poszczególnych elementów przytwierdze  by yby nominalne, istnieje mo -
liwo  regulacji szeroko ci do 8 mm (±4 mm),
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– w przypadku, gdy wymiary elementów nie s  nominalne, w zale no ci od 
konfiguracji, istnieje mo liwo  regulacji szeroko ci do 25 mm (+13,2/-
11,9).

Powy sze warto ci tolerancji teoretycznie mo liwej do uzyskania, w prakty-
ce nigdy nie wyst pi . eby wyznaczy  bardziej prawdopodobn  warto  tole-
rancji, nale a oby wzi  pod uwag  warto ci wymiarów gotowych elementów na 
okre lonej próbie losowej. Pozwoli oby to na wyznaczenie m.in. warto ci redniej
poszczególnych wymiarów oraz odchylenia standardowe. W zwi zku z tym, e
na potrzeby przygotowania niniejszego artyku u niemo liwa by a tak szczegó o-
wa analiza, mo na przyj , e w wi kszo ci przypadków tolerancja wymiarowa 
szeroko ci w rozjazdach na podrozjazdnicach betonowych wynosi do 10 mm, co 
potwierdzaj  do wiadczenia autora w tym zakresie.

Wnioski

Przedstawione w artykule przyk ady zu ycia nowych konstrukcji rozjazdowych 
sk aniaj  do wniosku, e zwi kszenie trwa o ci nawierzchni jest zadaniem dla 
wszystkich podmiotów zaanga owanych w procesie inwestycyjnym. Zjawiska te 
wskazuj  na konieczno  rozwini cia obecnie stosowanych procesów diagnostycz-
nych. Brak dzia a  w tym zakresie mo e oznacza  zmniejszenie trwa o ci nowych 
konstrukcji i przyspieszon  ich degradacj .

Wyniki pomiarów przedstawionych w artykule pozwalaj  wykaza  zasadno
kontynuacji pomiarów nawierzchni nie tylko z punktu widzenia oceny jako ci ro-
bót, ale równie  ze wzgl du na trwa o  nawierzchni kolejowej. 

W pocz tkowym okresie eksploatacji zmiana szeroko ci w rozjazdach wynosi 
rednio do 1 mm na torze zasadniczym oraz do 2 mm na torze zwrotnym. Dalsze 

pomiary mog  odpowiedzie  na pytanie czy skala zjawiska b dzie si  zwi ksza , co 
wi za oby si  z konieczno ci  napraw. 

rednie warto ci nierówno ci powierzchni tocznej szyn po przeprowadzeniu 
szlifowania w trybie pocz tkowym s  oko o 2-3 razy mniejsze ni  w przypadku 
szyn nie poddanych zabiegowi szlifowania. W dalszym okresie eksploatacji mo li-
wa b dzie obserwacja porównawcza dotycz ca zarówno rozwoju nierówno ci, jak 
i wad kontaktowo-zm czeniowych.
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Streszczenie. W pracy scharakteryzowano zasad  dzia ania algorytmów genetycznych. 

Pokazano koncepcj  zastosowania tych algorytmów przy optymalizacji uk adów geometrycznych 

przewidzianych do modernizacji.

S owa kluczowe: algorytmy genetyczne, modernizacja, uk ad geometryczny toru

1. Wprowadzenie

W Polsce prowadzi si  obecnie wiele inwestycji modernizacyjnych w tym mi -
dzy innymi realizacje przebudowy uk adów geometrycznych toru. Przy projek-
towaniu nowych rozwi za  korzysta si  z do wiadczenia projektantów i licznych 
prac na ten temat [2, 3, 5, 6]. W wyborze lepszego rozwi zania mog  pomóc 
algorytmy genetyczne. Algorytmami ewolucyjnymi zacz to interesowa  si  ju
pod koniec lat 50. XX wieku [7, 10, 8], jednak rozwój oblicze  ewolucyjnych za-
pocz tkowa y opracowania z lat 70. [12, 25, 26]. Publikacje te opisywa y podsta-
wy algorytmów genetycznych. Od tego momentu mo na zauwa y  powszechne 
zainteresowanie tymi zagadnieniami[16, 17, 18, 19, 20]. Ich popularno  mo na
zaobserwowa  w ró nych dziedzinach in ynierii. Zastosowanie AG do optymaliza-
cji zagadnie  in ynieryjnych opisuj  np. [9, 14, 15, 22, 24]. Uniwersalno  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 zosta y na podstawie mechanizmów 
ewolucyjnych wyst puj cych w przyrodzie. Procesy te maj  na celu stworzenie 
populacji sk adaj cej si  z ró norodnych osobników mniej lub bardziej przystoso-
wanych do przetrwania. W algorytmach tych do potomnej populacji maj  zosta
skopiowane najlepsze, czyli najlepiej przystosowane osobniki. Wyst puj  tu rów-
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nie  mechanizmy ewolucyjne podobne do naturalnych. Schemat dzia ania algoryt-
mu genetycznego przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Schemat algorytmu genetycznego

2.1. Generacja losowej populacji osobników

W pierwszym etapie tworzona jest losowa populacja osobników (chromosomy). 
Ka dy osobnik jest opisywany przez ró ne geny charakteryzuj ce jego ró norodne
cechy. W klasycznym algorytmie genetycznym osobniki s  kodowane binarnie, 
a wi c poszczególne geny przyjmuj  warto ci 0 i 1 [4].

Dla u atwienia poszukiwa  (ukierunkowanie procesu znajdowania optymalnego 
rozwi zania) populacj  mo na zasili  zakodowanym uk adem istniej cym [13, 23].

2.2. Ocena ka dego osobnika - ocena dostosowania

Ocena osobnika polega na wyznaczeniu warto ci funkcji celu dla ka dego osobni-
ka. Narz dziem s u cym tej ocenie jest funkcja FF, czyli fitness function. Jej warto
obrazuje dostosowanie danego osobnika do rozwi zywanego zagadnienia [29].

2.3. Selekcja

Selekcja jest procedur  maj c  na celu wyznaczenie prawdopodobie stwa wy-
brania osobnika z generacji losowej. Osobniki lepiej przystosowane do przetrwania 
powinny mie  wi ksze prawdopodobie stwo selekcji, czyli powielania. Selekcja 
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ukierunkowuje algorytm genetyczny w stron  lepszych rozwi za  [24, 15]. Roz-
ró niamy podstawowe typy selekcji [1, 11, 19]: 

- selekcja ruletkowa (proporcjonalna),
- selekcja rangowa,
- selekcja turniejowa,
- selekcja elitarna.
Je eli f

i
 jest funkcj  przystosowania danego i-tego osobnika [15] to prawdopo-

dobie stwo selekcji osobnika dane jest wyra eniem (1):

(1)

gdzie:  - suma dostosowa  wszystkich osobników populacji

Taki typ selekcji nazywany jest selekcj  ruletkow  (prawdopodobie stwo wylo-
sowania osobnika mo na przedstawi  jako wycinek ko a).

W selekcji rangowej osobniki porz dkuje si  na podstawie przyznawanych im 
rang. Post powanie to nie jest zale ne bezpo rednio od przystosowania. Przyk a-
dow  metod  znalezienia prawdopodobie stwa przedstawia wyra enie (2): 

(2)

Selekcja turniejowa w pierwszej fazie polega na losowym wyborze pewnej ilo ci
osobników. Nast pnie osobniki te poddawane s  ocenie na podstawie funkcji przy-
stosowania. Turniej wygrywa osobnik z wi ksz  warto ci  przystosowania i jest 
kopiowany do nast pnej populacji.

W przypadku selekcji elitarnej w nast pnej populacji znajdzie si  osobnik, któ-
ry nie zosta  poddany jakimkolwiek modyfikacjom. Strategia ta ma równie  za 
zadanie powielenie (do populacji potomnej) najlepszych osobników. 

Dla konkretnego zagadnienia ka d  z podstawowych metod selekcji mo na
odpowiednio modyfikowa  [19].

2.4. Operatory: krzy owanie, mutacja

Krzy owanie ma na celu stworzenie osobnika potomnego na podstawie z o e-
nia warto ci genów osobników z pokolenia rodziców. Zatem operator krzy owania
(rekombinacji) przekazuje (dziedziczy) informacje do nast pnego pokolenia. Naj-
cz ciej w AG w wyniku krzy owania dwóch osobników rodzicielskich powstaj
dwa osobniki potomne.

Istnieje wiele metod krzy owania:
jednopunktowe,
dwupunktowe,
wielopunktowe,
równomierne.
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Spo ród nich wybrano rekombinacj  jednopunktow , która polega na wyloso-
waniu punktu krzy owania z okre lon  cz stotliwo ci  krzy owania. Liczba ta za-
wiera si  w zbiorze <1; n-1>, dla którego n okre la ilo  genów w chromosomie. 
W wybranym miejscu rozcina si  chromosomy rodzicielskie i czy pierwsz  cz
chromosomu jednego rodzica z drug  cz ci  chromosomu drugiego osobnika. 
Przyk ad krzy owania jednopunktowego przedstawia rysunek 2.

Rysunek 2. Przyk ad krzy owania jednopunktowego

Mutacja chromosomu polega na zmianie losowo wybranego genu (mutacja jed-
nopunktowa) z niewielkim prawdopodobie stwem tzn. cz stotliwo ci  mutacji. 
Przed przyst pieniem do mutacji zostaje okre lony jej regulamin. Opisuje on dzia-
anie, jakie nale y wykona  na danym genie. Przyk ad mutacji jednopunktowej 

przedstawiony jest na rysunku 3.

Rysunek 3. Przyk ad mutacji jednopunktowej

2.5. Nowa populacja

W wyniku dzia ania operatorami powstaje nowa populacja - populacja potom-
na. Wykonuje si  na niej czynno ci analogiczne do przeprowadzonych na populacji 
rodzicielskiej.
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2.6. Zako czenie oblicze

Czynno ci przedstawione w punktach 2.1 - 2.5 powtarzane s  wielokrotnie. 
Zako czeniem procesu optymalizacji jest znalezienie najlepszego osobnika. Kryte-
rium zako czenia oblicze  jest trudne do sformu owania [1].

Jednym z prostszych wyznaczników zatrzymania algorytmu jest kryterium 
czasowe (dzia anie algorytmu przerywane jest w okre lonym czasie). Mo na w tym 
przypadku za o y  ilo  pokole  powstaj cych w algorytmie. 

Innym sposobem zako czenia oblicze  jest obserwowanie wyników osi ganych
przez algorytm. Zatrzymanie AG nast puje wówczas, gdy warto  funkcji oceny 
osi ga okre lony poziom lub gdy nie ró ni si  ona znacznie w stosunku do wyni-
ków poprzedzaj cych j  pokole .

Inne sposoby zako czenia pracy algorytmu zosta y sformu owane w pracy [1]

3. Cel optymalizacji

Zgodnie z [28] poprzez inwestycje modernizacyjne rozumie si  roboty maj -
ce na celu uzyskanie podwy szonych, za o onych w projekcie parametrów tech-
niczno-eksploatacyjnych. Modernizacja jest realizowana poprzez zmian  uk adu
geometrycznego toru np. zwi kszenie promieni uków, wyd u enie krzywych 
przej ciowych. Zak ada si  równie  mo liwo  wymiany podstawowych elemen-
tów konstrukcyjnych niezale n  od stanu nawierzchni. Wynikiem modernizacji 
powinno by  zwi kszenie pr dko ci pojazdów szynowych.

Pr dko  determinuj  nast puj ce parametry uków poziomych [6]:
• promie ,
• przechy ka,
• d ugo  krzywej przej ciowej,
• d ugo  cz ci ko owej uku.
Celem niniejszego opracowania jest zastosowanie algorytmu genetycznego 

przy modernizacji uk adów geometrycznych toru. Zak ada si , e efektem moder-
nizacji b dzie stworzenie uk adu zapewniaj cego zwi kszenie pr dko ci z V

obec
 do 

V
proj

. Pr dko  projektowana powinna by  zgodna z typem linii kolejowej [27].
Projektowanie profilu pr dko ci na modernizowanych liniach wymaga 

uwzgl dnienia nast puj cych parametrów (zgodnie z [27]):
• pr dko ci maksymalnej poci gów pasa erskich i towarowych,
• pr dko ci minimalnej poci gów towarowych,
• profilu pod u nego linii,
• ogranicze  terenowych - mo liwo ci przesuni cia osi toru,
• lokalizacji miejsc zatrzymania.
Przy modernizacji uk adu geometrycznego nale y równie  uwzgl dni  aspekty 

ekonomiczne. Na zwi kszenie kosztu modernizacji wp ywaj  odleg o ci uku ist-
niej cego od projektowanego i powinny by  minimalizowane. Im mniejsze war-
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to ci przesuni  toru w terenie tym mniejsza ilo  robót ziemnych i zwi zanych
z nimi kosztów. Minimalizacja tych odleg o ci wp ywa korzystnie na aspekty zwi -
zane z granicami w asno ci gruntów i konieczno ci  wpasowania si  uk adu w ist-
niej c  infrastruktur : s upy, obiekty in ynieryjne, itp. [3].

4. Opis uk adu geometrycznego, budowa osobnika

W celu wykonania zadania optymalizacyjnego nale y opiera  si  na pewnych 
za o eniach. Wst pnie przyj to, e rozpatrywany uk ad geometryczny (przedsta-
wiony na rysunku 4) opisany jest jednoznacznie poprzez nast puj ce parametry:

R - obecny promie uku,
L

1
,L

2
 - obecne d ugo ci krzywych przej ciowych,

 - obecny k t zwrotu,
h - przechy ka.

Optymalizuj c nowo projektowany uk ko owy z przyleg ymi krzywymi przej-
ciowymi, szukamy nast puj cych parametrów:

R
m
 -nowego promienia uku,

L
m1

,L
m2

- nowych d ugo ci krzywych przej ciowych,
h

m
 - nowej przechy ki.

Warto ci te powinny zapewni  spe nienie warunku V V
proj

 przy minimalnych 
kosztach modernizacji.

Rys. 4. Schemat uk adu geometrycznego

5. Kodowanie osobnika do AG

Przy budowie osobnika nale y przyj  pewne ograniczenia. Zak ada si  mini-
malne i maksymalne warto ci promienia, d ugo ci krzywej przej ciowej. Przechy -
ka zgodnie z [28] powinna mie ci  si  w zakresie [0,20;,25;30;...;135;140;145;150]
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Koduj c osobnika w pierwszej kolejno ci przyjmujemy minimaln  d ugo
krzywej (np. 40 m). Gen odpowiadaj cy za d ugo  krzywej przej ciowej jest 
przyrostem w stosunku do warto ci minimalnej. Kodowanie d ugo ci krzywej jest 
okre lone zale no ci  (3):

(3)

gdzie: 5 oznacza przyrost d ugo ci o 5 m.

Podobnie post puje si  z warto ci  promienia, jako warto  minimaln  przyj-
muje si  500 m (4):

(4)

gdzie: 50 oznacza przyrost d ugo ci o 50 m.

Przechy ka jest opisana przez konkretn  liczb  od 0-27 (np. 0 odpowiada war-
to ci 0, 1 odpowiada warto ci 20, 2 odpowiada warto ci 25 itd.). Przechy k  zako-
dowan  mo na przedstawi  zale no ciami.

(5)

Przyk adowy osobnik wst pnie zakodowany b dzie wygl da  nast puj co:

Tab. 1. Posta  jawnie zakodowanego osobnika

R
m

L
m1

L
m2

h
m

100 5 10 25

Po rozkodowaniu osobnik b dzie posiada  nast puj ce cechy:
- promie uku R

m
 = 500+50x100 = 5500 m,

- d ugo  pierwszej krzywej przej ciowej L
1
 = 40+5x5 =65 m,

- d ugo  drugiej krzywej przej ciowej L
2
= 40+10x5 = 90 m,

- przechy ka h
m
 = 20+25x5 = 140 mm

W AG osobniki kodowane s  binarnie, w zwi zku z tym opisywany przyk a-
dowo osobnik jest zapisywany w kodzie zero jedynkowym. Gen odpowiadaj cy za 
promie uku zakodowany w systemie dziesi tnym ma warto  100. Zamiana na 
system binarny przedstawia si  nast puj co:

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 dziesi tnym jest równe 1100100 w systemie binarnym. 
Analogicznie post puje si  w przypadku pozosta ych genów. Posta  chromosomu 
prezentuje tabela 2. 

Tab. 2. Posta  chromosomu zakodowanego binarnie

100 5 10 25

1100100 101 1010 11001

6. Przyk ad zastosowania

Dany jest uk ad geometryczny w postaci uku ko owego z symetrycznymi 
krzywymi przej ciowymi. Nale y za pomoc  programu MUGO wyznaczy  roz-
wi zania dopuszczalne, tj. spe niaj ce warunki ograniczaj ce w zakresie przesu-
ni cia w stosunku do istniej cego uk adu. Przyk adowe rozwi zania zamieszczono 
w tabeli 3. 

Tab. 3. Przyk adowe rozwi zania

Nr R [m] L [m] h [m] Max y [m] V [km/h]

1 950 100 90 - 110

2 1450 150 105 1,925 140

3 1500 150 100 2,067 150

4 1800 160 100 2,942 160

5 1900 170 95 3,389 170

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

Kolejnym krokiem w omawianej metodzie jest zakodowanie osobników we-
d ug za o e  przedstawionych w punkcie 5. Wynik kodowania przedstawiono 
w tabeli 4:

Tab. 4. Zakodowane rozwi zania

Nr R
m

L
m1

L
m2

h
m

1 1001 1100 1100 1111

2 10011 10110 10110 10010

3 10100 10110 10110 10001

4 11010 11000 11000 10001

5 11100 11010 11010 10000

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

Tak zakodowane osobniki mog  by  poddane ocenie za pomoc  funkcji celu FF
(fitness function). Przyk adem takiej funkcji mo e by  równanie, które obrazuje 
wzajemn  relacj  pomi dzy przesuni ciami toru a pr dko ci , któr  dany uk ad
geometryczny determinuje jako dopuszczaln  (6). Wyniki uzyskane dla rozpatry-
wanego przypadku przedstawiono w tablicy 5. 
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(6)

gdzie:
w

przes
 waga dotycz ca przesuni cia (w przyk adzie przyj to w

przes
=1),

w
pred

- waga dotycz ca pr dko ci (w przyk adzie przyj to w
pr dk

=1),
V

kr
 - pr dko  mo liwa do osi gni cia dla danego uk adu geometrycznego,

y
istn

-y
proj

- maksymalne odleg o ci pomi dzy uk adem istniej cym i projektowa-
nym.

Tab. 5. Warto ci FF dla przyk adowych rozwi za

Nr FF

1 -0,0000826446281

2 -0,0000580148558

3 -0,0000552503587

4 -0,0000782217369

5 -0,0001558342092

..... ....

Nast pnym etapem jest selekcja. Prawdopodobie stwo selekcji osobnika (dla 
przyk adowych 5 osobników) opisane równaniem (1) podano w tabeli 6. 

Tab. 6. Warto ci prawdopodobie stwa selekcji osobnika:

Nr p
i

1 0,192212102

2 0,134929004

3 0,12849943

4 0,18192549

5 0,362433973

Po dokonaniu selekcji nale y osobniki podda  mutacji i krzy owaniu (opis 
w podpunkcie 2.4). W ten sposób tworzy si  nast pne pokolenie, które podlega 
ocenie, selekcji, mutacji i krzy owaniu. Po przeprowadzeniu ustalonej ilo ci cykli 
algorytmu otrzymuje si  najlepszego osobnika, który stanowi najlepsze dotychcza-
sowe rozwi zanie. Aktualnie trwaj  prace nad tworzeniem narz dzia, które b dzie
wykorzystywa o algorytmy genetyczne przy modernizacji uk adów geometrycz-
nych toru.

7. Podsumowanie

W pracy scharakteryzowano algorytmy genetyczne, które dzi ki swojej uni-
wersalno ci s  cz sto wykorzystywane do optymalizacji zagadnie  in ynieryjnych.
Przedstawiono propozycj  wykorzystania AG przy modernizacji uk adów geome-
trycznych toru. Zaproponowano sposób kodowania uku ko owego z symetrycz-
nymi krzywymi przej ciowymi.
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Streszczenie. Aktualnie wyznaczanie pozycji w oparciu o nawigacj  satelitarn  jest mo -

liwe dzi ki ameryka skiemu systemowi NAVSTAR GPS, który mo e by  wspomagany rosyjskim 

systemem GLONASS. W budowie s  kolejne dwa systemy o zasi gu globalnym. Funkcjonuj  oraz 

s  tworzone rozmaite regionalne systemy nawigacji satelitarnej oraz naziemne systemy wspoma-

gaj ce. W pracy poddano analizie istotno  wsparcia sygna ami satelitów systemu GLONASS 

w geodezyjnym wyznaczaniu wspó rz dnych punktów w czasie rzeczywistym. Opracowanie oparto 

na wynikach pomiarów wykonanych na dwukilometrowym odcinku torów. Z punktu widzenia po-

miarów satelitarnych w czasie rzeczywistym (RTK GPS, RTK GNSS, RTN) warunki realizacji 

pomiarów by y niekorzystne ze wzgl du na przes oni cia horyzontu wynikaj ce z topografii terenu 

i przede wszystkim s siaduj cych z mierzon  lini  kolejow  szpalerów drzew. W bardzo krótkich, 

kilkusekundowych pomiarach w czasie rzeczywistym aspekt wsparcia wyznaczania pozycji punk-

tów sygna ami satelitów systemu GLONASS powinien by  najbardziej widoczny, je li wyst puje.

S owa 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 udost pnionym zasto-
sowaniom cywilnym od 1993r. by  ameryka ski system NAVSTAR GPS, którego 
system kosmiczny planowany na 24 satelity sk ada si  aktualnie z 31 satelitów. 
Drugim chronologicznie systemem nawigacyjnym o zasi gu globalnym by  rosyj-
ski GLONASS, który zosta  udost pniony u ytkownikom cywilnym w 1999 r. Po 
kryzysie finansowym Rosji, system od 2011 roku dysponuje ponad 20 satelitami, 
których sygna y mo na wykorzysta  w nawigacji, przy w sumie 31 satelitach na 
orbitach. Produkowane dwucz stotliwo ciowe geodezyjne odbiorniki satelitarne 
s  przystosowane do odbioru sygna ów radiowych z obydwu tych systemów.

Aktualnie trwaj  prace nad budow  dwóch kolejnych systemów o zasi gu
globalnym: chi skim systemem COMPASS oraz europejskim Galileo. W ofercie 
producentów pojawiaj  si  odbiorniki, które potrafi ledzi  sygna y tak e 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 ró nych systemów nawigacji satelitarnej o zasi gu
globalnym i regionalnym do wyznaczania pozycji opiera si  projekt Komisji Euro-
pejskiej, ESA i organizacji Eurocontrol o akronimie GNSS (Global Navigation Sa-
tellite System). W projekcie okre lono jako podstawowe systemy NAVSTAR GPS 
oraz GLONASS. Wsparciem dla tych systemów maj  by  systemy typu ABAS 
(Aicraft Based Augmentation System), SBAS (Satellite Based Augmentation Sys-
tem) oraz GBAS (Ground Based Augmentation System). Stosowanie akronimu 
GNSS w po czeniu z pomiarami satelitarnymi jest aktualnie powszechne, ale 
cz sto nieuzasadnione. W przypadku wykorzystania do obliczenia pozycji sygna-
ów tylko systemu NAVSTAR GPS mamy do czynienia z pomiarami GPS. Je li

odbiornik satelitarny obliczenia wykona  dla sygna ów z min. dwóch systemów 
nawigacji satelitarnej, wówczas s  to pomiary GNSS, gdy  taka jest istota tego 
projektu [2]. Korzystaj c z systemu ASG-EUPOS na wi kszo ci obszaru kraju 
wykonywane s  wi c aktualnie pomiary GPS.

Wyznaczanie wspó rz dnych punktów osnów podstawowych na obszarach ko-
lejowych realizowane jest z wykorzystaniem statycznych pomiarów satelitarnych. 
W innych pomiarach stosowane s  tak e pomiary kinematyczne w czasie rzeczy-
wistym RTK (Real Time Kinematic) oraz ich sieciowa odmiana RTN (Real Time 
Network).

Linie kolejowe nierzadko przebiegaj  przez obszary zalesione. Cz sto te  wzd u
linii kolejowych rosn  szpalery drzew, a w bliskim s siedztwie znajduj  si  budynki 
i zadaszenia peronów. S  to istotne przeszkody w pomiarach satelitarnych, gdy
przes aniaj  horyzont wokó  punktów oraz powoduj  zak ócenia sygna ów sateli-
tarnych.

Analizie poddano mo liwo  poprawy dok adno ci i mo liwo ci wyznaczania 
pozycji punktów z wykorzystaniem systemu GLONASS w niekorzystnych dla 
pomiarów satelitarnych warunkach na obszarach kolejowych. Z technik sateli-
tarnych wybrano do opracowania pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym 
RTK GPS, RTK GNSS oraz RTN, gdy  s  najbardziej wra liwe na warunki reali-
zacji pomiaru.

Wsparcie pozycjonowania kolejnym systemem nawigacji satelitarnej mo na
rozpatrywa  w aspektach umo liwienia wyznaczenia pozycji punktu oraz zwi k-
szania dok adno ci jej wyznaczenia. Analiza istotno ci wsparcia wyznaczania po-
zycji punktów sygna ami systemu GLONASS wynika z faktu, e jest to system, 
którego sygna y radiowe s  powszechnie odbierane przez geodezyjne odbiorniki 
satelitarne. Ponadto wnioski z analiz by  mo e b d  mog y zosta  rozszerzone na 
pojawiaj ce si  kolejne systemy nawigacji satelitarnej. Rodzaj technik i technologii 
pomiarowych oraz warunki pomiarów dobrano tak, aby pozytywny wp yw sygna-
ów systemu GLONASS móg  uwidoczni  si  najwyra niej.

Analizowano wyniki dwóch pomiarów tego samego odcinka w S omnikach,
przy czym tylko w drugim pomiarze odbiorniki satelitarne odbiera y sygna y z sys-
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temu GLONASS. Wyniki z pierwszego pomiaru by y pomocne w analizie relacji 
mi dzy pomiarami RTK GPS oraz RTN.

2. Systemy nawigacji satelitarnej

Literatura przedmiotu opisuje systemy nawigacji satelitarnej jako tworzone 
z trzech segmentów: kosmicznego, kontroli i u ytkowników. Z punktu widzenia 
zakresu analiz istotne s  wybrane aspekty budowy segmentu kosmicznego, który 
tworz  satelity nawigacyjne. Aby system móg  funkcjonowa  jako globalny, musi 
zosta  odpowiednio zaprojektowany.

Rodzaj orbity, na któr  wynoszony jest satelita nawigacyjny zale y m.in. od 
obszaru nawigacji danego systemu satelitarnego. Satelity nawigacyjne umieszcza-
ne s  na orbitach MEO (Medium Earth Orbit), których promienie mog  wynosi
od formalnie 2000 km (praktycznie od 6000 km w przypadku satelitów LAGE-
OS-1,2) do 35786 km (rys. 1) [4]. Satelity nawigacyjne systemów globalnych 
GPS umieszczane s  na orbitach MEO o promieniach rz du 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 odmia-
n  orbit geosynchronicznych. Orbitami geosynchronicznymi s  te  orbity HEO 
(Higly Elliptical Orbit), które zastosowano np. w indyjskim systemie IRNSS. Sa-
telita umieszczony na orbicie HEO kr c po orbicie ko owej, dla obserwatora na 
Ziemi porusza si  po trajektorii przypominaj cej ósemk , zachowuj c sta  d ugo
geograficzn  (rys. 2). W chi skim systemie BeiDou-2 (COMPASS) zaprojektowa-
no 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 po o one s
w p aszczy nie równika.

Pokrycie zasi giem systemu nawigacyjnego ca ego globu uzyskuje si  poprzez 
odpowiedni dobór liczby orbit (podstaw  s  orbity typu MEO), ich rozmieszczenia 
i nachylenia do równika, promienia oraz liczby satelitów. Przez zasi g globalnego 
systemu nawigacji satelitarnej nale y rozumie  obszar, na którym odbiornik sate-
litarny mo e odebra  sygna y z liczby satelitów systemu umo liwiaj cej wyznacza-
nie pozycji.

Na rys. 1 przedstawiono konstelacj  24 satelitów jednego systemu nawigacji 
globalnej. Wg NORAD aktualnie w przestrzeni kosmicznej znajduje si cznie
13381 satelitów o ró nym 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 sate-
lity systemu COMPASS ze wzgl du niespotykane zró nicowanie 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 u ytkownika konstelacja systemu NAVSTAR umo liwia
oczywi cie wyznaczanie pozycji punktów bez konieczno ci korzystania z sygna ów
innych systemów nawigacji satelitarnej. W przypadku znacznych przes oni  ho-
ryzontu mog  pojawi  si  problemy z uzyskaniem rozwi zania. B d  one mog y
by  wynikiem zbyt ma ej liczby satelitów lub zak óce  sygna ów satelitarnych. 
Wówczas dodatkowe sygna y mog  umo liwi  wyznaczanie pozycji lub to u atwi .

W stosunku do systemu ameryka skiego system GLONASS ma tylko trzy or-
bity, ale ich nachylenie do równika jest wi ksze i system mo e by  autonomicznie 
wykorzystany do wyznaczenia pozycji na ca ej Ziemi. System GLONASS w prze-
ci gu ostatnich lat znacznie poprawi  kondycj  segmentu kosmicznego i aktu-
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alnie w jego sk ad wchodzi 31 satelitów, w tym statusem satelity operacyjnego 
oznaczone s  zazwyczaj 22 - 24 satelity [7]. Dobr  kondycj  systemu GLONASS 
ilustruje rys. 3. Przedstawione na nim warto ci wspó czynnika PDOP (opis wspó -
czynników DOP w pkt. 3) na zdecydowanej wi kszo ci powierzchni Ziemi nie 
przekraczaj  warto ci 3.

Jednak nadal podstawowym systemem nawigacji satelitarnej na wiecie jest 
ameryka ski system NAVSTAR GPS. Dla tematyki pracy jest to istotne stwier-
dzenie, gdy  pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym wymagaj  zinicjalizo-
wania odbiornika ruchomego przed rozpocz ciem pomiarów. Aktualnie wi kszo
odbiorników wymaga, aby proces inicjalizacji by  przeprowadzony w oparciu o sy-
gna y min. 5 satelitów systemu NAVSTAR GPS. Z tego faktu wynika, e roz-
pocz cie pomiarów wymaga takiej liczby satelitów, która umo liwia wyznaczenie 
pozycji bez korzystania z systemu GLONASS. System GLONASS praktycznie nie 
jest systemem, którego satelity warunkuj  zinicjalizowanie odbiornika satelitar-
nego.

Rys. 3. Warto  wspó czynnika PDOP systemu GLONASS na powierzchni Ziemi

3. Wspó czynniki DOP

Podstawowymi parametrami obliczanymi na bie co przez odbiornik sateli-
tarny, które s  wy wietlane na ekranie kontrolera w trakcie pomiarów kinema-
tycznych w czasie rzeczywistym s : wspó czynnik DOP (Dilution of Precision) 
charakteryzuj cy precyzj  absolutnej pozycji anteny satelitarnej oraz parametr 
charakteryzuj cy dok adno  wzgl dnej pozycji anteny satelitarnej, ró ny u po-
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szczególnych producentów (odchylenie standardowe, b d redni kwadratowy, 
wspó czynnik Coordinate Quality).

W aspekcie tematyki opracowania interesuj ce s  wspó czynniki DOP, gdy
ich warto ci wyliczane s  wy cznie na podstawie liczby i po o enia satelitów, 
których sygna  jest wykorzystywany przez odbiornik satelitarny do wyznaczania 
pozycji w danym momencie czasu. Z drugiej strony wspó czynniki DOP nie s
zbyt miarodajne dla pomiarów wzgl dnych, gdy  s  obliczane wy cznie na pod-
stawie pseudoodleg o ci, podczas gdy podstaw  pomiarów wzgl dnych s  precy-
zyjne obserwacje fazy. Jest to jednak e podstawowy parametr ujmowany w ró -
nych dokumentach okre laj cych warunki wykonywania wzgl dnych pomiarów 
satelitarnych.

Wsparcie systemu GLONASS w wyznaczaniu pozycji powinno uwidoczni  si
w lepszej konstelacji satelitów w momencie pomiaru, czego wyrazem mierzalnym 
powinny by  ni sze warto ci wspó czynników DOP.

Przedstawiaj c wzór na pseudoodleg o :w funkcji wspó rz dnych anteny sa-
telitarnej u ytkownika (x, y, z) i wspó rz dnych satelitów (xk, yk, zk) otrzymamy 
równania w postaci:

(1)

Po linearyzacji otrzymamy macierz równa  obserwacyjnych w postaci:

(2)

Po transformacji z uk adu geocentrycznego do uk adu horyzontalnego warto-
ci wspó czynników DOP s  funkcjami elementów przek tnej macierzy obliczanej 

z zale no ci:

(3)

Warto ci wspó czynników DOP wyra aj  zale no ci:

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Rysunek 4 przedstawia niekorzystne i korzystne rozmieszczanie satelitów 
w sensie niskiej warto ci wspó czynników DOP. Oznaczono na nim b d pomiaru 
poszczególnych pseudoodleg o ci

r
.
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W najprostszym i optymalnym przypadku 4 satelity s  rozmieszczone w ten 
sposób, e jeden znajduje si  w zenicie miejsca pomiaru, a 3 pozosta e znajduj
si  co 1200 w p aszczy nie horyzontu W takim przypadku warto ci wspó czynni-
ków DOP s  najni sze i wynosz  odpowiednio: GDOP = 1.73, PDOP = 1.63,
HDOP = VDOP = 1.15, TDOP = 0.58 [6].

Zalecenia techniczne opracowane przez GUGiK wymieniaj  dopuszczaln
warto  wspó czynnika PDOP dla ró nego typu pomiarów satelitarnych. Dla po-
miarów statycznych okre lono warto  wspó czynnika PDOP 6 przy minimal-
nie 4 satelitach. W pomiarach kinematycznych w czasie rzeczywistym warto
wspó czynnika PDOP uzale niono od rodzaju mierzonych punktów. Dla punktów 
m.in. osnowy pomiarowej sytuacyjnej i wysoko ciowej warto  PDOP powinna 
by  mniejsza od 3, a dla szczegó ów I grupy dok adno ciowej PDOP powinien 
by 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 dwu-
kilometrowym odcinku linii kolejowej w rejonie S omnik. Na prawie ca ej d ugo-
ci odcinka testowego od strony zachodniej i po udniowo-zachodniej wyst powa

szpaler wysokich drzew. W rejonie punktów osnowy nr 113, 114 drzewa ros y
w bezpo rednim s siedztwie linii kolejowej z obydwu stron. Ko cówka mierzo-
nego odcinka przebiega a w g bokim wykopie, który ko czy  si  w okolicach 
punktu 117.

Wspó rz dne punktów osnowy odcinka testowego wyznaczono w ramach se-
sji statycznych GPS/GNSS w nawi zaniu do stacji referencyjnych systemu ASG-
-EUPOS zlokalizowanych w Krakowie (stacja KRAW) i w Proszowicach (stacja 
PROS). Sesje pomiarowe na punktach trwa y 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 wspó rz dne punktów testowych, oznaczonych na szynie 
w interwale 10 m i numerowanych zgodnie z kilometra em (289850 - 291860). 
Równocze nie z pomiarami tachymetrycznymi prowadzono pomiary kinematycz-
ne w czasie rzeczywistym.
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Rys. 5. Odcinek testowy w S omnikach z oznaczonymi punktami osnowy geodezyjnej

W S omnikach wykonano dwa pomiary kinematyczne w czasie rzeczywistym. 
W pierwszym pomiarze pomiary RTK GPS i RTN wykonywano z wykorzysta-
niem anten choke ring AT503 o specjalnej konstrukcji ograniczaj cej wp yw sy-
gna ów odbitych na wyznaczan  pozycj  punktu. Pomiary wykonywano wg na-
st puj cej sekwencji:

- min. dwukrotne wyznaczenie wspó rz dnych punktu z pomiaru RTN 
w nawi zaniu do systemu ASG-EUPOS z wykorzystaniem systemu NA-
VSTAR GPS,

- min. dwukrotne wyznaczenie wspó rz dnych punktu z pomiaru RTK GPS 
w nawi zaniu do w asnej 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 re-
ferencyjnej, jak i dla odbiornika ruchomego, dzi ki czemu mo liwa by a sekwencja 
pomiarowa:

- min. dwukrotne wyznaczenie wspó rz dnych punktu z pomiaru RTN 
w nawi zaniu do systemu ASG-EUPOS z wykorzystaniem systemu NA-
VSTAR GPS,

- min. dwukrotne wyznaczenie wspó rz dnych punktu z pomiaru RTK GPS 
w nawi zaniu do w asnej stacji referencyjnej z wykorzystaniem systemu 
NAVSTAR GPS,

- min. dwukrotne wyznaczenie wspó rz dnych punktu z pomiaru RTK GNSS 
w nawi zaniu do w asnej stacji referencyjnej z wykorzystaniem systemu 
NAVSTAR GPS oraz systemu GLONASS,

- równoczesny pomiar precyzyjnym tachymetrem TCA2003.
Stacja referencyjna zlokalizowana by a w okolicy rodka odcinka testowego, 

w tym samym punkcie dla obydwu kampanii pomiarowych. W przypadku po-
miarów RTN korzystano z rozwi zania opartego na wirtualnej stacji referencyjnej 
VRS, dla której obserwacje generowa o oprogramowanie systemu ASG-EUPOS.

W obydwu pomiarach do wyznaczania pozycji wykorzystywano sygna y radio-
we z satelitów znajduj cych si  powy ej 150 nad horyzontem anten. Pomiar nad 
ka dym punktem trwa  7 jednosekundowych epok.

5. Analiza dok adno ci wyników pomiarów

Podstaw  analizy by y wspó rz dne referencyjne punktów odcinka testowego 
w S omnikach wyznaczone z obserwacji wykonanych precyzyjnym pó sekundo-
wym tachymetrem TCA2003 oraz niwelatorem DNA03. Analizowane by y ró -
nice wspó rz dnych 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 S omnikach, z racji 
u ycia anteny choke ring AT503, przeanalizowanie istotno ci wsparcia pozycjono-
wania sygna ami systemu GLONASS by o niemo liwe. Wyniki te by y jednak po-
mocne w przeprowadzonych analizach, gdy  mo liwa by a lepsza ocena wyników 
pomiarów wykonanych w odniesieniu tylko do systemu NAVSTAR GPS (dwie 
niezale ne próbki).

Czynnikiem istotnym dla wyników analizy mo e by  wykorzystany w pomia-
rach sprz t, gdy  pomiary przeprowadzane by y w s siedztwie szpaleru drzew 
oraz w wykopie. Pomiary realizowane by y odbiornikami firmy Leica GX1230GG 
z wykorzystaniem anten: w pierwszym pomiarze choke ring AT503, w drugim po-
miarze AX1202GG. Firma Leica stosuje w swoich odbiornikach technologi  Clear 
Track do ograniczania wp ywu sygna ów odbitych na wyznaczane pozycje punk-
tów oraz do wyznaczanie pozycji w przypadku sygna ów zak ócanych i s abszych.
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Inni producenci równie  maj  i stosuj  swoje rozwi zania sprz towo-programowe
w celu poprawiania jako ci wyników otrzymywanych przez odbiornik satelitarny.

W tabeli 1 zestawiono wybrane, podstawowe statystyki [5] prób pomiarowych 
dla poszczególnych wspó rz dnych z uwzgl dnieniem sposobu wyznaczenia pozy-
cji. Przedstawiaj  one m.in. zakres rozrzutu ró nic wspó rz dnych oraz miar  tego 
rozrzutu okre lon  przez odchylenie standardowe, które dla wszystkich pomiarów 
zawiera si  w przedziale 0,8 – 1,5 cm dla wspó rz dnych sytuacyjnych oraz w prze-
dziale 1,2 – 1,8 dla wysoko ci. Oznacza to, e rozrzut warto ci ró nic wysoko ci
jest przeci tnie wi kszy ni  w przypadku wspó rz dnych sytuacyjnych.

Tabela 1. Zestawienie wybranych statystyk pomiarów w [mm], V - wspó czynnik zmienno ci

Pomiar 1 2

Metoda RTN RTK GPS RTN RTK GPS RTK GNSS

statystyka Y X H Y X H Y X H Y X H Y X H

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

Rozst p 53 113 99 48 46 124 83 80 116 95 67 98 95 64 93

rednia -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

Sko no 0.49 -1.73 0.56 0.16 -0.53 1.34 -0.24 -0.00 -0.21 1.20 -0.80 -1.87 0.99 -0.78 -1.48

Kurtoza 0.17 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

Warto redniej arytmetycznej ró nic wspó rz dnych w ka dym analizowa-
nym przypadku praktycznie pokrywa si  z median , czyli rednia dobrze opisuje 
analizowane dane. Jako miar  asymetrii rozk adu ró nic danej wspó rz dnej ze-
stawiono w tabeli sko no . Najbli szy symetrii jest rozk ad ró nic wspó rz dnych
w pomiarze drugim w przypadku danych z ASG-EUPOS. W przypadku pomiaru 
drugiego wida  korelacje asymetrii rozk adów ró nic odpowiednich wspó rz dnych
dla pomiarów RTK GPS i RTK GNSS. Natomiast pierwszy pomiar RTK GPS nie 
jest w tym aspekcie skorelowany z pomiarami przeprowadzonymi w drugim ter-
minie. wiadczy to o pewnej zale no ci wyników od warunków atmosferycznych 
zwi zanych z dniem pomiaru oraz braku istotnych ró nic w asymetrii rozk adów
mi dzy pomiarami RTK GPS i RTK GNSS. Miar  koncentracji wyników jest 
kurtoza. Tylko w jednym z analizowanych przypadków warto  kurtozy nie jest 
dodatnia, a dla wi kszo ci z nich jej warto wiadczy o du ej koncentracji ró nic
wspó rz dnych wokó  warto ci redniej dla danej wspó rz dnej, czyli wyst puj  re-
latywnie niezbyt liczne, ale w zestawieniu z warto ciami ekstremalnymi, wyra nie
odstaj ce obserwacje. Na podstawie warto ci wspó czynnika zmienno ci mo na
stwierdzi , e dla osi ganych wyników istotna by a technika pomiarowa. Przyjmu-
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je si , e w zakresie 10% warto ci wspó czynnika zmienno ci nie ma istotnych ró -
nic w zró nicowaniu cechy dwóch populacji. W analizowanych danych wyst puje
istotne zró nicowanie wyników mi dzy pomiarami RTN i RTK. Widoczniejsze 
jest to w drugim dniu pomiarów, w którym pomiary RTK GPS i RTK GNSS maja 
prawie identyczne zró nicowanie wyników, które jest wyra nie odmienne ni  dla 
pomiarów RTN w tym dniu. Identyczne wnioski p yn  z analizy porównawczej 
histogramów.

Wyniki wskazuj , e w zastosowaniach geodezyjnych istotniejsza jest metoda 
wyznaczania pozycji (RTK czy RTN), ni  w czenie do rozwi zania satelitów z sys-
temu GLONASS.

6. Analiza dost pno ci sygna u i warto ci wspó czynników DOP

Na rysunku 6 przedstawiono trajektorie satelitów z drugiego dnia pomiarów 
w S omnikach. Wynika z niego, e satelity systemu GLONASS mog  dobrze uzu-
pe nia  konstelacj  satelitów systemu NAVSTAR GPS jak równie , e sygna y
satelitów systemu ameryka skiego by y wystarczaj ce do realizacji pomiarów. Ry-
sunek przedstawia jednak e sytuacj  bez uwzgl dnienia przes oni  horyzontu.

W trakcie analizy okre lono liczb  satelitów, z których sygna  by  odbierany 
przez anten  GNSS ruchomego odbiornika satelitarnego w trakcie poszczególnych 
pomiarów z liczb  satelitów znajduj cych si  powy ej minimalnej wysoko ci hory-
zontalnej w tych samych momentach czasu. Wyniki zestawiono w tabeli 2. Liczba 
wszystkich wyznaczonych pozycji dotyczy pozycji ju  u rednionych z minimum 2 
lub 3 kolejno po sobie wykonanych pomiarów danego punktu. Analizie poddano 
wszystkie pomiary, tak e te, w których wózek pomiarowy by  ustawiany ponownie 
nad punktem po przeje dzie poci gu. W pomiarze 2 wi ksza liczba wyznaczonych 
pozycji wynika z w czenia do testów systemu GLONASS. Warto ci procentowe 
wskazuj  natomiast, e problemy z dost pno ci  sygna u wyst powa y generalnie 
proporcjonalnie do liczby wyznaczonych pozycji.

Rys. 6. Trajektorie satelitów w trakcie pomiaru odcinka w S omnikach: linia ci g a - system NA-

VSTAR GPS, linia przerywana - system GLONASS
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Tabela 2. Zestawienie dost pno ci sygna ów satelitarnych w trakcie pomiarów

Oznaczenie
Pomiar 1 Pomiar 2

Liczba % Liczba %

Liczba pozycji 420 100.0 646 100,0

Sygna  wszystkich satelitów 304 72,4 489 75,7

Brak sygna u 1 satelity 95 22,6 139 21,5

Brak sygna u >1 satelity 21 5,0 18 2,8

Oprócz momentów, w których odbiornik satelitarny nie móg  odbiera  sygna-
ów z satelitów z powodu przes oni  horyzontu przez drzewa lub ciany wykopu, 

wyst powa y te  okresy, w których odbiornik nie móg  wyznaczy  pozycji z po-
wodu zbyt ma ej liczby odbieranych sygna ów z satelitów lub z powodu zak óce
sygna ów satelitarnych. Zestawienie przerw w pomiarach przedstawia tabela 3.

Procentowo udzia  czasu przerw w ca kowitym czasie pomiarów uj to w ta-
beli 4. W pierwszym pomiarze nie odbierano sygna ów z satelitów systemu 
GLONASS. Istotny jest moment pomiaru i aktualna konstelacja satelitów 
w miejscu pomiarów. Wp yw braku satelitów na mo liwo  przeprowadzenia 
pomiarów wi kszy by  w pierwszym pomiarze i wyniós rednio 26%. Natomiast 
w drugim przy odbiorze sygna ów z satelitów systemu GLONASS wyniós rednio
19%. Mo na wi c oszacowa  orientacyjnie istotno  skorzystania z systemu 
GLONASS na 7%. Nale y jednak e podkre li , e wniosek nie jest uniwersalny 
i dotyczy tylko wykonanego pomiaru ze wzgl du na zbyt ma  reprezentatywno
próbki zwi zan  z jednym obiektem pomiarów. Analizowano cztery dni pomiaro-
we, a rozbie no ci podane w tabeli 4 s  wi ksze, ni  oszacowany wp yw skorzysta-
nia z systemu GLONASS. 

Tabela 3. Zestawienie przerw w pomiarach

Punkt
Pomiar i godzina 

przerwy

Czas trwania 

przerwy
Przyczyna

289990
1: 12:25:38 01:08:32 Brak danych z ASG-EUPOS

2: 13:13:57 01:13:06 Za ma o satelitów Brak danych z ASG-EUPOS

290320
1: 15:15:32 00:52:50 Za ma o satelitów

2: 17:07:30 00:48:22 Za ma o satelitów

290520 1: 17:07:49 00:49:02 Za ma o satelitów

290720 1: 18:39:36 00:21:16 Brak danych z ASG-EUPOS

290820 2: 11:55:00 00:26:12 Brak danych z ASG-EUPOS

291090 1: 10:28:14 01:11:56 Za ma o satelitów

291080 2: 13:59:15 00:29:04 Brak danych z ASG-EUPOS

291300 2: 15:56:20 00:55:01 Za ma o satelitów, zak ócenia sygna u GPS

291310 1: 12:50:53 01:01:59 Za ma o satelitów, zak ócenia sygna u GPS

291340 2: 17:31:42 00:16:09 Za ma o satelitów, zak ócenia sygna u GPS

291560 1: 15:14:59 00:52:33 Za ma o satelitów
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Tabela 4. Udzia  przerw w pomiarach do czasu pomiarów: A - brak danych z ASG-EUPOS, S - za ma o

ledzonych satelitów

Pomiar 1 Pomiar 2

dzie  1 dzie  2 dzie  1 dzie  2

A+S S A+S S A+S S A+S S

36% 19% 33% 33% 26% 26% 22% 12%

Okre lenie wp ywu zak óce  ci g o ci i poprawno ci odbioru sygna ów sate-
litarnych i modemowych na dok adno  wyznaczenia pozycji punktów w warun-
kach terenowych jest bardzo trudne. W przypadku odcinka testowego S omniki
wyst powa y szpalery drzew, który to rodzaj przeszkody dla sygna ów satelitar-
nych jest bardzo charakterystyczny dla obszarów kolejowych, ale i bardzo trudny 
do analiz ze wzgl du na brak regularno ci i w pewnym nieprzewidywalnym zakre-
sie zmienno  po o enia w czasie ze wzgl du na wiatr.

Nale y podkre li , e szpaler drzew wyst powa  od po udniowego zachodu 
w bezpo rednim s siedztwie toru lub w pewnej odleg o ci na niemal ca ej d ugo ci
odcinka testowego S omniki. Z punktu widzenia pomiarów satelitarnych i wyst -
powania przeszkód terenowych, najtrudniejszy odcinek znajdowa  si  w kilometra-
u 291200-291450 ze wzgl du na obustronne bezpo rednie s siedztwo wysokich 

drzew. Z tego powodu w okolicy mostu na Szreniawie nast powa y w obydwu 
kampaniach pomiarowych przerwy oko o godzinne ze wzgl du na zbyt ma  liczb
satelitów. Dodatkowo ich sygna  by  zak ócany przez s siednie drzewa powodu-
j c utraty ci g o ci ledzenia sygna u GPS na cz stotliwo ci L2, a momentami na 
obydwu cz stotliwo ciach – by o to dla 5. czy 6. satelity, które to satelity by y
nieodzowne do wyznaczenia pozycji. Charakterystyczne jest wyst pienie proble-
mów z wyznaczaniem pozycji tych samych lub s siednich punktów w obydwu 
kampaniach pomiarowych.

Z kolei w tabeli 5 zestawiono odcinki, na których punkty mia y wi ksze war-
to ci ró nic wspó rz dnych z pomiarów naziemnych i satelitarnych w czasie rze-
czywistym. Najwi ksze problemy wyst pi y w trakcie pomiarów punktu 291370. 
Pomiar powtarzany by  czterokrotnie, a ró nice w stosunku do pomiaru precyzyj-
nym tachymetrem dla wspó rz dnej X waha y si  na poziomie 6 – 9 cm, przy po-
zycjonowaniu w odniesieniu do 8 satelitów. W trakcie drugiego pomiaru nie osi -
gn y nawet 2 cm przy pozycjonowaniu w odniesieniu do 7 satelitów. Teoretyczne 
wzmocnienie rozwi zania poprzez w czenie a  6 satelitów systemu GLONASS 
w tym przypadku nie przynios o wyra nej poprawy wspó rz dnych sytuacyjnych, 
natomiast ró nica wysoko ci by a najwi ksza i si gn a 45 mm, przy 33 mm dla 
systemu NAVSTAR GPS i 18 mm przy korzystaniu z danych ASG-EUPOS w po-
miarze RTN. W trakcie pomiarów tego punktu wspó czynnik GDOP wynosi
2,5 przy korzystaniu z sygna ów systemu NAVSTAR. W czenie do rozwi zania
satelitów systemu GLONASS spowodowa o spadek wspó czynnika GDOP do 1,7.
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Tabela 5. Zestawienie odcinków z wi kszymi ró nicami wspó rz dnych punktów

Lp. Pocz tek Koniec Wspó rz dna

1 290220 290310 X, Y

2 290390 290550 X, Y

3 290320 290560 H

4 290590 291130 X, Y

5 290610 290910 H

6 290140 291170 H

7 291230 291560 X, Y

8 291340 291650 H

9 291840 291860 X, Y

10 191610 291640 H

W analizie korelacji mi dzy warto ci  wspó czynników DOP i liczb  satelitów 
widoczna jest zale no  ujemnie wysoka, przy czym nieznacznie, ale zawsze wy sza
w przypadku pomiarów z wykorzystaniem systemu GLONASS. W zwi zku z tym 
mo na stwierdzi , e w aspekcie poprawy geometrii przestrzennego wci cia wstecz 
wykorzystanie satelitów systemu GLONASS nie przyniesie istotnych korzy ci.
Badanie korelacji mi dzy dok adno ci  pomiaru satelitarnego a wspó czynnikami
DOP oraz liczb  satelitów wykaza o korelacj  nik , sporadycznie s ab , o warto ci
wspó czynnika r < 0.2.

Zak adaj c, e korelacja nie ma charakteru liniowego, mo na przeanalizowa
zakres i cz sto  zmian warto ci wspó czynników DOP przy pomiarach RTK GPS
i RTK GNSS wykonywanych bezpo rednio po sobie, a wi c w warunkach atmos-
ferycznych i zak óce  sygna ów mo liwie najbardziej zbli onych. Z analizy 201ró -
nic par pomiarów wynika, e dla prawie 90% wyników zmiana wspó czynnika
DOP wynikaj ca z wi kszej liczby satelitów nie przekroczy a 0,2 (tabela 6). Liczba 
satelitów systemu GLONASS powoduj ca tak nieznaczne zmiany warto ci wspó -
czynników DOP wynosi a 4 - 8, przy 5 - 8 satelitach systemu NAVSTAR GPS.
Wspó czynnik GDOP przyjmowa  warto ci od 1,4 do 5,1. Istotne zwi kszenie
liczby satelitów, nawet o 50%, skutkowa o nieznaczn  popraw  geometrii zadania 
w sensie wspó czynników DOP.

Tabela 6. Zakres zmiany warto ci wspó czynnika DOP i odpowiadaj cy mu udzia  procentowy wszyst-

kich pomiarów

Przedzia DOPRTK GPS-RTK GNSS

Liczebno

[%]

[-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 S omnikach nie stwierdzono istotnego wsparcia przez 
system GLONASS satelitarnych pomiarów kinematycznych w czasie rzeczywi-
stym realizowanych w oparciu o sygna y satelitów systemu NAVSTAR GPS.

Analiza wyników pomiarów zosta a przeprowadzona tak, aby uzyska  odpo-
wied  na pytania, czy w bardziej wymagaj cych warunkach pomiaru (przes oni cia
horyzontu wraz z powodowanymi przez nie zak óceniami sygna ów satelitarnych):

– korzystanie z systemu GLONASS umo liwia uzyskanie wy szych dok ad-
no ci wyznaczanych pozycji punktów?

– odbieranie sygna u z satelitów systemu GLONASS poprawia istotnie geo-
metri  przestrzennego wci cia wstecz w sensie mierzalnym, czyli wspó -
czynników DOP?

Nie mo na stwierdzi  poprawy dok adno ci wyznaczania wspó rz dnych punk-
tów przy korzystaniu z sygna ów satelitów systemu GLONASS. Niejednokrotnie 
wyniki by y mniej dok adne, ni  w przypadku korzystania tylko z systemu NA-
VSTAR GPS.

O ile generalnie równoleg e prace nad systemami NAVSTAR GPS i GLONASS 
wynika y z rywalizacji militarnej dwóch pa stw, o tyle europejski system Galileo 
jest w za o eniach systemem cywilnym. Jedn  z podstawowych idei twórców sys-
temu Galileo jest zwielokrotnienie liczby radio róde  dla nawigacji satelitarnej. 
W aspekcie zastosowa  geodezyjnych po ytek z tego tytu u mo e si  okaza  nie-
wielki. Wnioskowanie, e system GLONASS nie jest wsparciem dla pomiarów 
satelitarnych nie jest uzasadnione, ale mo na stwierdzi , e zdarz  si  nierzadko 
sytuacje, w których u ytkownik tego wsparcia nie odczuje. Projekt GNSS przy-
niesie znacz ce po ytki dla nawigacji lotniczej. W geodezji nale y je oceni  jako 
raczej umiarkowane. Wp yw przes oni  horyzontu mo e przejawia  si  poprzez:

– ograniczenie liczby satelitów, z których sygna  jest odbierany przez anten
GPS odbiornika satelitarnego,

– zak ócanie sygna ów satelitarnych,
– zak ócanie sygna ów GSM (g ównie ród a fal elektromagnetycznych, ale 

równie  brak zasi gu sieci GSM),
– zak ócanie sygna ów modemów radiowych w sposób analogiczny jak dla 

sygna ów GSM.
Z wypunktowa  wynika, e dodatkowy system nawigacji satelitarnej nie jest 

w stanie skompensowa  problemów w trudniejszym dla pomiarów satelitarnych 
terenie. W przypadku wi kszych przes oni  horyzontu wokó  mierzonego punk-
tu nast powa a przerwa w pomiarze. Wynika a ona ze zbyt ma ej lub minimalnej 
liczby satelitów przy istotnie zak óconym ich sygnale. Ograniczenie dost pno ci
sygna ów z satelitów b dzie zazwyczaj powodowa o pogorszenie geometrii prze-
strzennego wci cia wstecz. Natomiast ten wp yw przeszkód terenowych na do-
k adno  pozycjonowania satelitarnego nie jest a  tak istotny, jak wp yw zak óce
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sygna ów satelitarnych oraz przerwy w ci g o ci odbioru sygna u satelitarnego 
przez anten  odbiornika satelitarnego.
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CHARAKTERYSTYKA WAD W SZYNACH KOLEJOWYCH 
WYKRYTYCH NA LINII KOLEJOWEJ NR 131 

CHORZÓW BATORY-TCZEW 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGL DNIENIEM

WAD 227 SQUAT1

Streszczenie. Diagnostyka szyn kolejowych ma istotne znaczenie przy ocenie stanu tech-

nicznego nawierzchni kolejowej. Rosn ca liczba wykrywanych wad kontaktowo – zm czeniowych

stawia przed diagnostami nowe wyzwania. W artykule scharakteryzowano wady 227 squat ob-

serwowane na odcinku do wiadczalnym zlokalizowanym na linii kolejowej nr 131 Chorzów Ba-

tory – Tczew. Wskazano czynniki wp ywaj ce na ich powstawanie i rozwój. Porównano wyniki 

prowadzonych obserwacji (bada  wizualnych) z wynikami bada  defektoskopowych.

S owa kluczowe: nawierzchnia kolejowa, diagnostyka szyn kolejowych, trwa o  eksplo-

atacyjna szyn kolejowych, wady kontaktowo – zm czeniowe w szynach kolejowych

1. Wst p

Wada 227 squat (p kni cie i miejscowe zag bienie powierzchni tocznej) jest 
obecnie najcz ciej wykrywan  wad  kontaktowo – zm czeniow  na polskiej sieci 
kolejowej. Zajmuje trzecie miejsce w ród wad, których rozwój prowadzi do p ka-
nia szyn kolejowych, ust puj c pierwsze stwa jedynie wadzie 421 p kni cie po-
przeczne spoiny termitowej i wadzie 1321 p kni cie poziome na przej ciu szyjki 
w g ówk . Wykazuje natomiast najwi ksz  dynamik  wzrostu liczby wywo anych
p kni  szyn [2]. Dotyczy to g ównie szyn wbudowanych po 1991 roku, czyli po 
zmianie i ulepszeniu technologii spawania termitowego, co spowodowa o spadek 
liczby wykrywanych wad 421 [7]. Potwierdzaj  to prowadzone przez autorów od 
pa dziernika 2010 roku obserwacje (badania wizualne) odcinka do wiadczalnego
[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 d ugo ci). Jego po-

1 Wk ad procentowy poszczególnych autorów: Zariczny J. 50%, Grulkowski S. 50%
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cz tek stanowi granica mi dzy Zak adem Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Byd-
goszczy i Gdyni, a koniec znajduje si  na stacji kolejowej Subkowy. Charaktery-
styk  ograniczono do wad 227 squat wykrytych w torze nr 2 na szlaku Sm towo
– Morzeszczyn (km 458,773 – 465,948). W km 463,404 po o ony jest przystanek 
osobowy Majewo. Na omawianym szlaku obowi zuje klasa nacisku D3, a poci gi
pasa erskie (równie  autobusy szynowe) oraz towarowe mog  rozwija  pr dko
maksymaln  odpowiednio 120 km/h i 100 km/h. Tabela 1 zawiera paszportyzacj
toru nr 2. Jest to tor bezstykowy, szyny s  surowe, zosta y wyprodukowane przez 
Hut  Katowice (K). S  przymocowane do podk adów kolejowych za pomoc  przy-
twierdze  typu K.

Tabela 1. Paszportyzacja toru nr 2

Km

pocz tku

Km

ko ca

Szyny Podk ady

Typ
Rok

produkcji

Rok

wbudowania
Typ

Rok

produkcji

Rok

wbudowania

458,773 458,850 S60
1998

reprofi lowane
1998

reprofi lowane
D bowe 1998 1998

458,850 462,300 S60 1981 1981 INBK – 7 1981 1981

462,300 465,948 S60 1981 1981 D bowe 1981 1981

2. Wyniki bada  defektoskopowych odcinka do wiadczalnego [4]

Ostatnie badania defektoskopowe odcinka do wiadczalnego wykonane w sierp-
niu 2012 roku wykaza y wyst powanie w torze nr 2 na szlaku Sm towo – Mo-
rzeszczyn 87 wad w szynach (rys. 1), co daje rednio 12,4 wad/km, czyli 6,2 wad/
tok szynowy/km. Dziel  si  one na sze  typów:

a) 2221 shelling powierzchni tocznej,
b) 224 miejscowe wgniecenie powierzchni tocznej,
c) 2251 pojedyncze wybuksowanie,
d) 227 squat,
e) 411 p kni cie poprzeczne zgrzeiny,
f) 421 p kniecie poprzeczne spoiny termitowej.
Najwi cej zarejestrowano wad 227 squat – 56 sztuk (64,4% wszystkich 

wad). Szczególn  uwag  nale y zwróci  równie  na wady 224 (9 sztuk; 10,3% 
wszystkich wad), które w pó niejszej fazie rozwoju mog  si  przekszta ci  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 d ugo ci omawianego szlaku (rys. 2), jak i w obydwu tokach szyno-
wych (rys. 3). Najwi cej z nich wyst puje w km 458,773 – 460,000; 461,001 – 
462,000; 463,001 – 464,000 oraz 465,001 – 465,948. 

Dziesi  z 18 wad (55,6%) zarejestrowanych w km 458,773 – 460,000, znaj-
duje si  w odleg o ci do 500 m przed semaforem wjazdowym na stacj  Sm towo,
a wi c w strefie cz stych rozruchów i hamowa  taboru kolejowego, st d te  obec-
no  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 si  w odleg o ci do 400 m przed se-
maforem wjazdowym na stacj  Morzeszczyn (patrz c w kierunku niew a ciwym),
a wi c w strefie cz stych rozruchów taboru. W tym przypadku dominuje wada 
227 squat (20 sztuk, 74,1% wad w tej lokalizacji). Natomiast na krzywej przej-
ciowej w km 461,228 – 461,408 wyst puje 6 wad 2251. Bezpo rednio przed ni

(patrz c w kierunku w a ciwym), na fragmencie uku o d ugo ci 25 m wyst puj
kolejne 2 wady 2251. cznie stanowi  one 50,0% wad (8 z 16) zarejestrowanych 
w km 461,001 – 462,000. 

Koniec uku i nast puj ca po nim krzywa przej ciowa to strefa cz stego zwi k-
szania i zmniejszania pr dko ci taboru. W ostatnim przypadku na uku wyrów-
nawczym w odleg o ci 100 – 150 m przed przystankiem osobowym Majewo (stre-
fa cz stych hamowa  taboru) znajduje si  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 podzia em na prawy i lewy tok szynowy, odpo-
wiednio zestawienie ilo ciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach oraz 
ich rozmieszczenie na d ugo ci omawianego szlaku. W prawym toku szynowym 
jest ich 1,72 razy wi cej 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.

Rys. 1. Zestawienie ilo ciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach

Rys. 2. Rozmieszczenie wad w szynach na d ugo ci omawianego szlaku
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Rys. 3. Rozmieszczenie wad w szynach w obydwu tokach szynowych

Rys. 4. Zestawienie ilo ciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach – prawy tok szynowy

Rys. 5. Zestawienie ilo ciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach – lewy tok szynowy

Rys. 6. Rozmieszczenie wad w szynach na d ugo ci omawianego szlaku – prawy tok szynowy

32; 36,8%

55; 63,2%

Lewy tok szynowy Prawy tok szynowy

2; 3,6%

8; 14,5%
4; 7,3%

38; 69,1%

2; 3,6% 1; 1,8%

2221

224

2251

227

411

421

4; 12,5%
1; 3,1%

6; 18,8%

18; 56,3%

1; 3,1% 2; 6,3%

2221

224

2251

227

411

421

0

5

10

15

20

458,773 -
460,000

460,001 -
461,000

461,001 -
462,000

462,001 -
463,000

463,001 -
464,000

464,001 -
465,000

465,001 -
465,948

1 1
0 0 0 0 00 0 0 0

2
0

6

0 0

4

0 0 0 0

5
4

1
0

6

2

20

2
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

1
0

L
ic

z
b

a
 w

a
d

 w
 s

z
y
n

a
c
h

Kilometra

2221

224

2251

227

411

421



353CHARAKTERYSTYKA WAD W SZYNACH KOLEJOWYCH WYKRYTYCH NA LINII...

Rys. 7. Rozmieszczenie wad w szynach na d ugo ci omawianego szlaku – lewy tok szynowy

3. Wyniki obserwacji (bada  wizualnych) odcinka do wiadczalnego [3, 5]

W trakcie ostatniej serii obserwacji (bada  wizualnych) odcinka do wiadczal-
nego wykonanej w lipcu 2012 roku, w torze nr 2 na szlaku Sm towo – Morzesz-
czyn zarejestrowano 126 wad w szynach (rys. 8), co daje rednio 18 wad/km, czyli 
9 wad/tok szynowy/km. Dziel  si  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 p kni cie poprzeczne zgrzeiny,
g) 421 p kniecie poprzeczne spoiny termitowej.
Najliczniej wyst puj  wady 227 squat – 61 sztuk (48,4% wszystkich wad). 

Szczególn  uwag  nale y zwróci  równie  na wady 224 (18 sztuk, 14,3% wszyst-
kich wad), które w pó niejszej fazie rozwoju mog  si  przekszta ci  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 d ugo ci omawianego szlaku (rys. 9), jak i w obydwu tokach szyno-
wych (rys. 10).

 Najwi cej z nich wyst puje 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 si  w odleg o ci do 500 m przed semaforem wjazdowym na 
stacj  Sm towo, a wi c w strefie cz stych rozruchów i hamowa  taboru. St d te
obecno  w tej lokalizacji 10 wad 2251 (43,5% wad w tej lokalizacji). Analogicz-
nie 30 z 31 wad (96,8%) zarejestrowanych w km 465,001 – 465,948, znajduje 
si  w odleg o ci do 400 m przed semaforem wjazdowym na stacj  Morzeszczyn 
(patrz c w kierunku niew a ciwym), a wi c w strefie cz stych rozruchów taboru. 
W tym przypadku dominuje wada 227 squat (21 sztuk, 70,0% wad w tej loka-
lizacji). Natomiast na krzywej przej ciowej w km 461,228 – 461,408 wyst puje
6 wad 2251 i 2 wady 2221. Bezpo rednio przed ni  (patrz c w kierunku w a ci-
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wym), na fragmencie uku o d ugo ci 35 m wyst puje kolejnych 7 wad 2251. 
cznie stanowi  one 57,7% wad (15 z 26) zarejestrowanych w km 461,001 – 

462,000. Koniec uku i nast puj ca po nim krzywa przej ciowa to strefa cz stego
zwi kszania i zmniejszania pr dko ci taboru. Na r ys.11, 12, 13 i 14. zaprezento-
wano, z podzia em na prawy i lewy tok szynowy, odpowiednio zestawienie ilo cio-
we i procentowe zarejestrowanych wad w szynach oraz ich rozmieszczenie na d u-
go ci omawianego szlaku. W prawym toku szynowym jest ich 1,74 razy wi cej ni
w lewym. W lewym toku szynowym w km 464,001 – 465,000 nie ma ani jednej.

Rys. 8. Zestawienie ilo ciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach

Rys. 9. Rozmieszczenie wad w szynach na d ugo ci omawianego szlaku

Rys. 10. Rozmieszczenie wad w szynach w obydwu tokach szynowych
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Rys. 11. Zestawienie ilo ciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach – prawy tok szynowy

Rys. 12. Zestawienie ilo ciowe i procentowe zarejestrowanych wad w szynach – lewy tok szynowy

Rys. 13. Rozmieszczenie wad w szynach na d ugo ci omawianego szlaku – prawy tok szynowy

Rys. 14. Rozmieszczenie wad w szynach na d ugo ci omawianego szlaku – lewy tok szynowy
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4. Porównanie wyników bada  defektoskopowych i wizualnych odcinka 
do wiadczalnego

Ostatnie badania defektoskopowe odcinka do wiadczalnego wykonane w sierp-
niu 2012 roku wykaza y wyst powanie w torze nr 2 na szlaku Sm towo – Mo-
rzeszczyn zaledwie 69,0% wad (87 z 126) zarejestrowanych w trakcie ostatniej 
serii jego obserwacji (bada  wizualnych), przeprowadzonej miesi c wcze niej. Nie 
wykryto w nich mi dzy innymi 5 wad 227 squat, 9 wad 224 miejscowe wgniece-
nie powierzchni tocznej, które w pó niejszej fazie rozwoju mog  si  przekszta ci
w wady 227 squat i 7 wad 2221 shelling powierzchni tocznej. Nie wykryto rów-
nie adnej z 6 wad 2223 head checking.

5. Charakterystyka wad 227 squat [1]

5.1. G boko  i d ugo

W torze nr 2 na szlaku Sm towo – Morzeszczyn w ramach trzech dotych-
czasowych serii obserwacji (bada  wizualnych) odcinka do wiadczalnego wykryto 
61 wad 227 squat, podzielono je pod wzgl dem g boko ci (rys. 15) i d ugo ci
(rys. 16). Najg bsza ma 6 mm, a najd u sza ma 180 mm. Zgodnie z Za cznikiem
nr 1 do [9], na fragmentach linii o pr dko ci drogowej 80 – 120 km/h nale y
wymienia  szyny z wadami 227 squat o g boko ci wi kszej ni  3 mm i d ugo ci
wi kszej ni  50 mm. Wyj tkowo przy g boko ci 2 – 3 mm dopuszcza si  ich re-
profilacj  regeneracyjn . Na podstawie tego kryterium co najmniej 7 szyn (11,5%) 
z wadami 227 squat kwalifikuje si  do wymiany (rys. 17), co daje rednio 1 szyn /
km. Przyk adowe trzy przedstawiono na fot. 1, 2 i 3.

Rys. 15. Zestawienie ilo ciowe i procentowe wad 227 squat pod wzgl dem g boko ci
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Rys. 16. Zestawienie ilo ciowe i procentowe wad 227 squat pod wzgl dem d ugo ci

Rys. 17. Zestawienie ilo ciowe i procentowe wad 227 squat pod wzgl dem g boko ci i d ugo ci

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

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

5.2. Po o enie linii w planie

W planie zlokalizowanych jest pi uków, z których trzy to uki wyrównawcze, 
a jeden to uk koszowy sk adaj cy si  z czterech uków pojedynczych. Ich suma-
ryczna d ugo  nie przekracza 1454 m, co stanowi 20,3% d ugo ci omawianego 
szlaku. Przylegaj ce do nich krzywe przej ciowe maj czn  d ugo  660 m, czyli 
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9,2% d ugo ci omawianego szlaku, a wi c tor nr 2 jest w 70,5% po o ony na pro-
stych - 49 wad 227 squat (80,3%) wykryto w a nie na prostych (rys. 18).

Rys. 18. Zestawienie ilo ciowe i procentowe wad 227 squat pod wzgl dem po o enia w planie

5.3. Po o enie linii w profilu

W profilu na ca ej d ugo ci omawianego szlaku wyst puje wzniesienie o zmien-
nym pochyleniu. W km 463,675 – 463,975 zlokalizowane jest wzniesienie o mak-
symalnym pochyleniu 5,6‰. S siaduje z nim (km 463,301 – 463,675) wzniesie-
nie o minimalnym pochyleniu 2,1‰. W torze nr 2 dominuj  wzniesienia o pochy-
leniu wi kszym ni  4,0‰ ( cznie 5568 m; 77,6% d ugo ci omawianego szlaku). 
Natomiast wykryto na nich zaledwie 31 wad 227 squat (50,8%), (rys. 19).

Rys. 19. Zestawienie ilo ciowe i procentowe wad 227 squat pod wzgl dem po o enia w profilu

5.4. Strefy cz stych rozruchów i hamowa  taboru

W torze nr 2 na szlaku Sm towo – Morzeszczyn zidentyfikowano cztery pod-
stawowe strefy cz stych rozruchów i hamowa  taboru:

a) strefa cz stych rozruchów taboru przed semaforem wjazdowym na sta-
cj  Morzeszczyn (patrz c w kierunku niew a ciwym), po o ona na dwóch 
wzniesieniach o pochyleniu 4,43‰ i 3,6‰ – strefa nr 1,

b) strefa cz stych hamowa  taboru przed przystankiem osobowym Majewo, 
po o ona na dwóch wzniesieniach o pochyleniu 5,6‰ i 2,1‰ – strefa nr 2,
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c) strefa cz stych rozruchów taboru za przystankiem osobowym Majewo, po-
o ona na dwóch wzniesieniach o pochyleniu 2,1‰ i 2,9‰ – strefa nr 3,

d) strefa cz stych rozruchów i hamowa  taboru przed semaforem wjazdowym 
na stacj  Sm towo, po o ona na dwóch wzniesieniach o pochyleniu 5,2‰ 
i 4,4‰ – strefa nr 4.

Dodatkowo tabor mo e si  zatrzymywa  i rusza  spod semaforów samoczynnej 
blokady liniowej oraz zmniejsza  i zwi ksza  pr dko  na d ugo ci uków i przy-
legaj cych do nich krzywych przej ciowych. Na podstawie analizy wyników ba-
da  defektoskopowych i obserwacji (bada  wizualnych) odcinka do wiadczalnego
przyj to strefy o d ugo ci 500 m ( cznie 2000 m; 27,9% d ugo ci omawianego 
szlaku), wykryto w nich a  39 wad 227 squat (63,9%), (rys. 20).

Rys. 20. Zestawienie ilo ciowe i procentowe wad 227 squat pod wzgl dem po o enia w strefach cz stych

rozruchów i hamowa  taboru

5.5. Typ podk adów

W torze nr 2 w km 458,850 – 462,300 (48,1% d ugo ci omawianego szla-
ku) szyny zosta y u o one na podk adach INBK – 7. Na jego pozosta ej d ugo-
ci wbudowano podk ady d bowe. 27 wad 227 squat (44,3%) wykryto w a nie

w km 458,850 – 462,300 (rys. 21).

Rys. 21. Zestawienie ilo ciowe i procentowe wad 227 squat pod wzgl dem typu podk adów
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5.6. Prawy tok szynowy w km 465,580 – 465,605

W km 465,580 – 465,605 (odcinek o d ugo ci 25 m) w prawym toku szy-
nowym wykryto a  19 wad 227 squat i 5 wad 224, co daje rednio 0,96 wad/m. 
Wady 224 w pó niejszej fazie rozwoju mog  si  przekszta ci  w wady 227 squat. 
W pocz tkowej fazie rozwoju 18 wad 227 squat ma g boko  do 1 mm i d u-
go  do 60 mm (wyj tek stanowi jedna z nich o d ugo ci 80 mm). Natomiast 
w km 465,590 dosz o do z amania szyny. Doprowadzi a do tego wada 227 squat 
o g boko ci 6 mm i d ugo ci 50 mm (fot. 4). W planie jest prosta, a w profilu jest 
wzniesienie o pochyleniu 3,6‰. Odcinek jest po o ony w strefie nr 1. Szyny s
przytwierdzone do podk adów d bowych.

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

5.7. Propozycja dalszej analizy

Aby zidentyfikowa  oraz skwantyfikowa  czynniki wp ywaj ce na powstawa-
nie i rozwój wad kontaktowo – zm czeniowych, nale y analizowa  ich rozmiesz-
czenie w poszczególnych kilometrach linii i tokach szynowych. U redniona liczba 
p kni  szyn na 1 km toru jest w tym przypadku niewystarczaj ca. Zaproponowa-
n  charakterystyk  nale a oby uzupe ni  o dodatkowe czynniki, które pomini to
z uwagi na brak dost pu do rzetelnych danych, a nast pnie przeanalizowa  roz-
mieszczenie wad 227 squat na d ugo ci omawianego szlaku oraz w obydwu tokach 
szynowych pod k tem wszystkich warunków techniczno – eksploatacyjnych.
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6. Wnioski

W badaniach defektoskopowych wykorzystywana jest metoda ultrad wi kowa,
któr  charakteryzuje ograniczona skuteczno  na g boko ci do kilku milimetrów 
poni ej powierzchni g ówki szyny, a wi c w obszarze w którym powstaj , a na-
st pnie rozwijaj  si  wady kontaktowo – zm czeniowe [6]. W zwi zku z malej c
liczb  wykrywanych wad 421 p kni cie poprzeczne spoiny termitowej i szybko 
rosn c  liczb  wykrywanych wad kontaktowo – zm czeniowych, ich efektywno
spada. Zanim (o ile) zostan  wprowadzone metody elektromagnetyczne bada
defektoskopowych, nale a oby je uzupe ni  o obserwacje (badania wizualne). Spo-
sobem na ich usprawnienie móg by by  monta  szybkich kamer, na przyk ad na 
wózkach motorowych WM 15 A b d cych na wyposa eniu poszczególnych ISE.

Kryteria oceny trwa o ci (przydatno ci) eksploatacyjnej szyn zawarte w Za cz-
niku nr 14 do [10] nie umo liwiaj  oceny fazy rozwoju wad kontaktowo – zm -
czeniowych. Nie mog  by  wi c podstaw  do kwalifikacji szyn z wadami kon-
taktowo – zm czeniowymi do wymiany. Wyj tek stanowi z amanie takiej szyny. 
Zanim do niego dojdzie, po uszkodzonych szynach porusza si  tabor, co stwarza 
przede wszystkim zagro enie dla bezpiecze stwa przewo onych osób i towarów 
oraz obni a spokojno  i komfort jazdy. Dodatkowo w zwi zku z malej c  licz-
b  wykrywanych wad 421 p kni cie poprzeczne spoiny termitowej, najwa niej-
sze dotychczas kryterium dopuszczalnej liczby p kni  szyn na 1 km toru, ule-
ga stopniowo dezaktualizacji. Nale a oby wi c opracowa  nowe kryteria oceny 
trwa o ci (przydatno ci) eksploatacyjnej szyn, uwzgl dniaj ce szybki wzrost liczby 
wykrywanych wad kontaktowo – zm czeniowych. Zanim (o ile) to nast pi, mo na
(i nale y) korzysta  z kryteriów zawartych w [5, 9] oraz w Za czniku nr  1 do [9].

Wada 227 squat wyst puje pojedynczo lub wielokrotnie. Wy cznie do celów 
zaproponowanej analizy zaleca si  wprowadzenie podzia u na wad  pojedynczy 
squat i wielokrotny squat, analogicznie do wady 225 wybuksowanie. Pozwoli to 
unikn  zafa szowania jej wyników.
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Streszczenie. Kolejowe przewozy aglomeracyjne i regionalne (nazywane cznie lokalnymi) 

stanowi  bardzo wa ny element systemu transportu publicznego. Realizowana w Polsce polityka 

transportowa na szczeblu centralnym i samorz dowym wpisuje si  w strategi  Wspólnoty Europej-

skiej. W referacie przedstawiono podstawowe elementy systemu kolejowych przewozów pasa erskich

oraz roli odgrywanej przez przewozy lokalne. Opisano podstawowe wymagania organizacyjne. 

Dokonano przegl du preferencji w celu wskazania najwa niejszych, które decyduj  o wyborze 

przez podró nego kolei jako rodka transportu.

S owa kluczowe: kolejowe przewozy pasa erskie, transport publiczny, przewozy aglomera-

cyjne, przewozy regionalne

1. Nowoczesny system transportowy

We wspó czesnym wiecie transport stanowi wa ny element globalnej i regio-
nalnej ekonomii, a jego sprawno  przes dza w znacznej mierze o pomy lno ci
gospodarczej poszczególnych krajów i kontynentów. W przewozach pasa erskich
w ci gu ostatnich dziesi cioleci dominuj c  pozycj  rynkow  zaj a motoryzacja 
indywidualna, a liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce w ci -
gu ostatnich kilkunastu lat wzros a dwukrotnie. Obecnie samochód osobowy po-
zostaje najbardziej konkurencyjnym rodkiem transportu w stosunku do kolei oraz 
do transportu publicznego, jako ca ego systemu.

Konkurencyjno  ta wynika z wyj tkowej dost pno ci w asnego samochodu, 
zarówno geograficznej jak i czasowej, poniewa  jego u ycie mo liwe jest niemal e
w ka dym miejscu i o ka dym czasie. Jednocze nie osi gane pr dko ci przejazdu 
w stosunku do innych rodków transportu pozwalaj  na pokonywanie typowych 
odleg o ci (od kilku do kilkuset kilometrów) w konkurencyjnych czasach, nieza-
le nie od coraz wi kszej kongestii na drogach ko owych.

Oczywiste wady motoryzacji indywidualnej, postrzegane zw aszcza z perspek-
tywy spo ecznej i gospodarczej wymagaj , aby transport publiczny w mo liwie
najwi kszym stopniu by  dla niej atrakcyjn  alternatyw . Osi gni cie takiego sta-
nu jest relatywnie trudne i wymaga wieloletniej, racjonalnej polityki transporto-
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wej, znacznych nak adów inwestycyjnych oraz sprawno ci przewo ników w zakre-
sie organizacyjnym i eksploatacyjnym.

Przygotowanie atrakcyjnej oferty przewozowej jest szczególnie trudne w kole-
jowych przewozach aglomeracyjnych i regionalnych, gdy  dost pno  geograficz-
na i czasowa kolei jest ograniczona i nie atwa do zwi kszenia.

Nowoczesny system transportowy, w ramach, którego funkcjonuj  wszystkie 
wspó czesne rodki transportu l dowego, powietrznego i wodnego, powinien by
w coraz wi kszej mierze spójny i komplementarny. Oznacza to z jednej strony 
mo liwie maksymalne wykorzystanie poszczególnych rodków transportu w ta-
kim zakresie, do jakiego s  one najpe niej predestynowane, z drugiej za  pozosta-
wienie pola konkurencji – tak e wewn trzga ziowej – w tych obszarach, gdzie 
jest ona po yteczna i prowadzi np. do zmniejszenia szeroko rozumianych kosztów 
dzia alno ci transportu.

Przyk adowo codzienne masowe przejazdy pomi dzy miejscami zamieszkania 
oraz pracy, nauki, zakupów lub rozrywki powinny by  wykonywane rodkami
transportu publicznego z ewentualnym wykorzystaniem samochodów osobowych 
pozostawianych na parkingach w pobli u stacji kolejowych, je eli z uwagi na roz-
proszony charakter uk adu osadniczego najlepiej mog  one spe ni  funkcje do-
wozowe. Oprócz kolei dotyczy to tak e innych rodków transportu publicznego 
w miastach i regionach, generuj cego istotnie mniejsze koszty zewn trzne, bar-
dziej przyjaznemu rodowisku naturalnemu cz owieka i w efekcie lepiej spe niaj -
cemu wymagania rozwoju spo eczno – gospodarczego.

W ten sposób w nowoczesnym systemie transportowym szczególnie wa n  rol
pe ni  w z y przesiadkowe. W centrach miast maj  one szereg nowych cech, które 
wykszta ci y si  w miar  rozwoju technicznego tak w zakresie rodków transportu, 
jak te  telekomunikacji i informatyki. Historyczn  baz  ich powstania s  dworce 
kolejowe, których funkcje w zakresie odprawy podró nych (informacja, zakup bi-
letów) z uwagi na post p rozwi za  teleinformatycznych (tzw. e-dystrybucja) s
coraz mniejsze, co prowadzi do zagospodarowania dost pnych przestrzeni dwor-
cowych na potrzeby handlowe i us ugowe. Jednocze nie szczególnie wa ne jest, 
aby w takich w z ach komunikacyjnych mo liwa by a sprawna wymiana potoków 
podró nych pomi dzy ró nymi rodkami transportu.

Je li zatem uznamy, e system transportowy sk ada si  z czterech podstawo-
wych elementów [4]: infrastruktury, rodków transportu, zasobów ludzkich oraz 
systemów organizacyjnych, to wspó cze nie za szczególnie istotne trzeba uzna
te procesy i dzia ania, które prowadz  do takiego uporz dkowania tego systemu, 
aby by  on spójny, wydajny i bezpieczny, wspomagaj c efektywnie rozwój miast 
i regionów.

Kolej pozostaje najstarszym historycznie elementem systemu transportowego. 
Na przestrzeni wielu lat przechodzi a ona znaczne przemiany wynikaj ce zarówno 
ze zmieniaj cych si  potrzeb spo ecznych, jak i post pu technicznego i technolo-
gicznego. Prognozowane jeszcze niedawno zmniejszanie si  roli kolei nie znalaz o
potwierdzenia. Radykalne zwi kszanie pr dko ci poci gów oraz ogromne zdol-
no ci przewozowe nowoczesnego transportu szynowego oznaczaj  renesans kolei 
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oraz mo liwo  jej zastosowania w coraz szerszym zakresie. Potwierdzeniem tych 
prawid owo ci jest tak e rola kolei w przewozach aglomeracyjnych i regionalnych, 
stanowi cych wa ny element systemowej organizacji przewozów kolejowych.

2. Systematyka kolejowych przewozów pasa erskich

Opracowana w latach 1970–1985 i stale aktualna tzw. systemowa organizacja 
przewozów pasa erskich [3, 4] dzieli je na cztery podsystemy1:

– mi dzyaglomeracyjne (tzw. kwalifikowane),
– mi dzyregionalne,
– aglomeracyjne,
– regionalne.
Przewozy mi dzyaglomeracyjne i mi dzyregionalne nazywane s cznie dale-

kobie nymi, natomiast aglomeracyjne i regionalne – lokalnymi, co podkre la cha-
rakter przejazdów podró nych i nie musi odzwierciedla  d ugo ci relacji poci gów.

Podstawowym kryterium powy szej klasyfikacji jest geograficzna dost pno
poci gów, a zatem okre lenie wielko ci i rodzajów o rodków sieci osadniczej, ob-
s ugiwanych poszczególnymi kategoriami poci gów. Dost pno  po cze  mi -
dzyaglomeracyjnych ograniczona jest zatem do aglomeracji i najwi kszych miast, 
natomiast poci gi mi dzyregionalne zatrzymuj  si  tak e w mniejszych o rodkach.
Po czenia aglomeracyjne i regionalne obs uguj  wszystkie stacje i przystanki, 
a zatem dost pno  poci gów jest pe na.

Istniej  zasadniczo dwa wyj tki (dotycz ce regu y dost pno ci) w ramach po-
wy szej klasyfikacji. Poci gi mi dzaglomeracyjne obs uguj  tak e przewozy sezo-
nowe do szeregu miejscowo ci wypoczynkowych w górach czy nad morzem, które 
– z formalnego punktu widzenia – licz  relatywnie niewielu sta ych mieszka ców. 
Z kolei w przewozach aglomeracyjnych stosowana jest niekiedy tzw. obs uga stre-
fowa, co oznacza, e cz  poci gów nie zatrzymuje si  na wybranych stacjach 
i przystankach, dzi ki czemu skraca si  czas przejazdu poci gów i przyspiesza do-
jazd do centrum miasta z dalej po o onych miejscowo ci.

Funkcje realizowane w ramach poszczególnych podsystemów wzajemnie uzu-
pe niaj  si , co dzi ki skomunikowaniom i przesiadkom na stacjach w z owych
umo liwia realizacj  przejazdów pomi dzy wszystkimi stacjami i przystankami na 
sieci kolejowej oraz w po czeniach mi dzynarodowych.

Nale y przy tym zwróci  uwag , e z punktu widzenia powy szej klasyfikacji 
nie ma znaczenia, czy poci g jest prowadzony w ruchu krajowym, czy mi dzyna-
rodowym. Oba rodzaje po cze  mog  bowiem pojawi  si  w ka dym z podsys-
temów, nawet w przewozach aglomeracyjnych. Podobnie zaliczenie poci gu do 
danego podsystemu nie ma zwi zku z d ugo ci  jego relacji.

1 Defi nicje „regionalne przewozy pasa erskie”, „pasa erskie przewozy kwalifi kowane” itp. zawiera Ustawa

o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 86 poz. 789); zapisy te nie s  dostatecznie pre-
cyzyjne, tworzone by y na potrzeby prawno-ekonomiczne i nie mog  stanowi  podstawy do zadowalaj cego
opisu systemu przewozów pasa erskich.
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Z ka dym z wymienionych podsystemów zwi zane s  okre lone produkty, czyli 
rodzaje us ug oferowanych nabywcom us ug (podró nym). Szczegó owe zestawienie 
zawarto w tabeli 1. Nale y podkre li , e o ile sama struktura systemowej organizacji 
przewozów pozostaje niezmienna od szeregu lat, to rodzaje, nazwy i charakter poszcze-
gólnych ofert ulegaj  zmianom. Dzieje si  tak zw aszcza obecnie, czyli w dobie libera-
lizacji na rynku us ug transportowych i konkurowania ze sob  ró nych przewo ników.

Tabela 1. Systematyka kolejowych przewozów pasa erskich [3]

Prze-
wozy

Podsystem Dost pno  geografi czna Przewo nik Produkty

da
le

ko
bi

e
ne

mi dzyaglomeracyjne
tzw. kwalifi kowane

* aglomeracje i najwi ksze miasta,

* miejscowo ci wypoczynkowe, 

* wybrane stacje w z owe.

PKP Intercity S.A.

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

mi dzyregionalne

* aglomeracje,

* miasta du e i rednie,

* miejscowo ci wypoczynkowe,

* stacje w z owe.

PKP Intercity S.A.
TLK – Twoje Linie 
Kolejowe
poci gi pospieszne

Przewozy Regionalne 
poci gi pospieszne
IR – InterRegio
Re – REGIOekspres

Koleje Mazowieckie poci g przyspieszony

lo
ka

ln
e

aglomeracyjne
pe na
– wszystkie stacje i przystanki
(oprócz obs ugi strefowej)

Przewozy Regionalne 

poci gi osobowe

Koleje Mazowieckie 

PKP SKM w Trójmie cie

WKD

SKM Warszawa

regionalne
pe na
– wszystkie stacje i przystanki

Przewozy Regionalne 

Koleje Mazowieckie 

PKP SKM w Trójmie cie

Arriva PCC

Koleje Dolno l skie

Opisana struktura oferty kolei (strona poda y) wynika z typowej dla przewozów 
pasa erskich zale no ci, jaka istnieje pomi dzy wielko ci  o rodka uk adu osadniczego 
a generowanymi potokami (strona popytu). Narz dzi pozwalaj cych na obja nianie 
tych zwi zków, a tak e na prognozowanie wielko ci i struktury przewozów w przy-
sz o ci dostarcza dyscyplina nazywana w Polsce modelowaniem podró y i progno-
zowaniem ruchu, b d ca zastosowaniem ekonometrii do zagadnie  transportowych. 
W j zyku angielskim okre la si  j  ogólnie mianem modelowania transportu.

3. Podstawy prawne funkcjonowanie przewozów lokalnych

W rozdziale pierwszym przedstawione zosta y zasadnicze wymagania stawia-
ne wspó czesnym systemom transportowym. Kontynuuj c te rozwa ania nale y
obecnie odnie  si  do procesów, które nast pi y – zw aszcza w Europie – w odnie-
sieniu do podsystemu transportu kolejowego2.

2 urkowski A., Europejska perspektywa transportowa, w [4], s. 6-12.



369PRZEWOZY AGLOMERACYJNE I REGIONALNE JAKO ELEMENT SYSTEMOWEJ...

System ten od pocz tku swojego powstania charakteryzowa  si  zasadnicz ,
istotn  cech  odró niaj c  go od innych rodków transportu: zarówno infrastruk-
tura, jak i suprastruktura by y w asno ci  (lub w zarz dzie) jednego podmiotu 
gospodarczego. W praktyce zatem w ca ym systemie transportu tylko kolej od-
powiada a w pe ni za budow , utrzymanie, eksploatacj  i modernizacj  zarówno 
wykorzystywanej przez siebie infrastruktury, jak i taboru. Konsekwencje takiego 
rozwi zania by y bardzo istotne, zw aszcza w zakresie:

– bezpiecze stwa, gdy  kolej ponosi a pe n  i wy czn  odpowiedzialno  za 
konstrukcje toru i taboru, prac  personelu, prowadzenie ruchu poci gów, 
itp.,

– kosztów dzia alno ci, gdy  – w odró nieniu zw aszcza od transportu dro-
gowego i eglugi – koszty utrzymania (a cz sto tak e budowy) infrastruk-
tury pokrywane by y bezpo rednio z jej rodków.

Ten ostatni rygor agodzi  zazwyczaj fakt, e w a cicielem wi kszo ci wielkich 
przedsi biorstw kolejowych w XX wieku by y pa stwa, a zatem mo na by o liczy
na ró ne formy pomocy z ich strony: udzia  bud etu w nak adach inwestycyjnych, 
zamówienia na przewozy adunków masowych, dop aty za ulgi socjalne do biletów 
pasa erskich, itp.

Obecnie funkcjonowanie kolei w Unii Europejskiej, a w konsekwencji tak e
w Polsce, odbywa si  na zasadach w sposób istotnie zmienionych w stosunku do 
opisanych powy ej. Ju  w postanowieniach Traktatu Rzymskiego z 1957 roku, 
powo uj cego Europejsk  Wspólnot  Gospodarcz  w stosunku do transportu (po-
dobnie jak dla rolnictwa) przyj to tzw. wspóln  polityk  ugrupowania. Jej za o e-
nia programowe skoncentrowane zosta y w trzech nast puj cych obszarach: inwe-
stycji infrastrukturalnych, deregulacji rynku oraz jako ci us ug.

Europejska polityka transportowa stanowi ci gle jeden z pi ciu priorytetowych 
we Wspólnocie obszarów gospodarczo-spo ecznych. Transport uznawany jest za 
podstawowy czynnik rozwoju integracji europejskiej oraz warunek konieczny do 
osi gania zamierzonych celów Wspólnoty, takich jak tworzenie wspólnej prze-
strzeni gospodarczej oraz swobody przep ywu kapita u, dóbr, us ug i osób.

Sposób i kolejno  rozwi zywania problemów w poszczególnych obszarach de-
finiuj  tzw. bia e ksi gi i inne oficjalne dokumenty, stanowi ce wyk adni  dzia ania
Wspólnoty i b d ce podstaw  do przygotowywania i przyjmowania rozporz dze ,
dyrektyw i decyzji. Najnowszym dokumentem w systemie prawnym UE (tzw. 
acquis communautaire3) dotycz cym transportu jest Bia a Ksi ga pod wymownym 
tytu em „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d enie
do osi gni cia konkurencyjnego i zasobooszcz dnego systemu transportu”4.

Przewozy aglomeracyjne i regionalne ze wzgl du na swój socjalny charakter 
traktowane s  w europejskim systemie prawnym w specjalny sposób. Osi ganie
przez przewo ników rentowno ci prowadzanej w tym obszarze dzia alno ci go-
spodarczej jest bardzo trudne, a nawet niemo liwe. Podejmowanie kroków w tym 

3  dorobek wspólnotowy (franc.)
4  COM(2011)144, Bruksela 28.03.2011.
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kierunku, na przyk ad poprzez podnoszenie cen biletów, koncentrowanie oferty 
przewozowej tylko w okresach szczytowych itp. k óci oby si  zreszt  z celami sta-
wianymi transportowi publicznemu.

W celu rozwi zania tej sprzeczno ci przygotowano Rozporz dzenie dotycz ce
us ug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa erskiego5.
Zdefiniowano w niej podstawowe poj cia z przedmiotowego obszaru. Najwa niej-
sze z nich, to:

– pasa erski transport publiczny, oznaczaj cy us ugi o ogólnym znaczeniu 
gospodarczym wiadczone publicznie w sposób niedyskryminacyjny i ci g y,

– publiczne us ugi w zakresie zintegrowanego transportu pasa er-
skiego oznaczaj  po czone us ugi transportowe na okre lonym obszarze 
geograficznym, zawieraj ce wspólny system informacyjny i biletowy oraz 
wspólny rozk ad jazdy,

– rekompensata z tytu u wiadczenia us ug publicznych oznacza ka d
korzy , zw aszcza finansow , przyznawan  przewo nikom wy onionym
w trybie przetargowym lub na zasadzie bezpo redniego udzielenia zamó-
wienia.

W rozporz dzeniu, które dotyczy zarówno transportu kolejowego jak i drogo-
wego, stwierdza si , e liczne us ugi w zakresie l dowego transportu pasa erskie-
go, które s  konieczne z punktu widzenia ogólnego interesu gospodarczego, nie 
mog  by wiadczone na zasadach komercyjnych (z uwagi na ich nierentowno ).
W celu ich zapewnienia w a ciwym organom pa stw cz onkowskich przyznaje si
prawo stosowania okre lonych mechanizmów: przyznawania przewo nikom wy-

cznych praw, wyp acania rekompensat oraz ustanawiania ogólnych zasad regulu-
j cych transport publiczny, które obowi zuj  wszystkie podmioty.

Szczegó owe zapisy rozporz dzenia dotycz  sposobu zawierania i obowi zko-
wej tre ci umów na wiadczenie us ug publicznych. Umowa zawierana pomi dzy
w a ciwymi organami (np. rz d, samorz d terytorialny) a wybranym podmiotem 
wiadcz cym us ugi publiczne, powinna okre la  charakter zobowi za  z tytu u
wiadczenia us ug publicznych oraz uzgodnion  rekompensat . W umowie nale-
y okre li  tak e zasady podzia u przychodów ze sprzeda y biletów. Z uwagi na 

niezb dne inwestycje – szczególnie w zakresie taboru, jakie musi podj  zainte-
resowany przewo nik, wprowadzono mo liwo  zawierania umów d ugotermino-
wych przy za o eniu, e b d  one ograniczone w czasie. W przypadku us ug au-
tobusowych jest to okres 10 lat, a w transporcie szynowym 15 lat. Przewiduje si
mo liwo  przed u ania umowy, jednak maksymalnie o po ow  i pod okre lonymi
warunkami zwi zanymi z amortyzacj rodków trwa ych.

Powy sze Rozporz dzenie sta o si  jednym z dokumentów ród owych dla 
uchwalonej niedawno w Polsce ustawy o publicznym transporcie zbiorowym6.
W ten sposób fundamentalne za o enia dotycz ce zastosowania zasad rynkowych 
w systemie transportu kolejowego w krajach Wspólnoty Europejskiej realizowane 

5  Rozporz dzenie (WE) nr 1370/2007.
6  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 ró nica w stosunku do przewozów 
mi dzyaglomeracyjnych oraz – po cz ci – tak e mi dzyregionalnych, które sfi-
nansowane by  musz  z wp ywów za bilety.

Jednocze nie realizowana jest zasada regionalizacji transportu pasa erskiego,
polegaj ca na skupieniu odpowiedzialno ci organizacyjnej i finansowej w zakresie 
transportu lokalnego na poziomie regionu. Towarzysz ce tym zmianom proce-
sy liberalizacyjne i deregulacyjne, które poprzez otwarcie rynku na konkurencj
mia yby na celu popraw  jego zdolno ci do kreowania wysokiej warto ci us ug dla 
pasa erów oraz racjonalizacj  wydatków publicznych na wiadczenie us ug zacho-
dz  jedna w Polsce powoli, pocz wszy od 2008 roku. Zaanga owanie kapita owe
samorz dów w tworzenie nowych, samodzielnych podmiotów wiadcz cych us ugi
przewozowe oznacza przej cie od monopolu pa stwowego do samorz dowego [1]. 
Nale y jednak podkre li , e jest to zgodne z zasadami okre lonymi w Rozporz -
dzeniu WE 1370/207.

4. Elementy organizacji przewozów aglomeracyjnych i regionalnych

Opisane powy ej zasady funkcjonowania kolei w zakresie przewozów aglo-
meracyjnych i regionalnych ustalaj  dla przewo ników wygodn  przestrze  do 
kszta towania oferty przewozowej wed ug kryteriów jako ciowych, a zatem najle-
piej odpowiadaj cych potrzebom mieszka ców. Kwestia kosztów zwi zanych z jej 
realizacj  pozostaje w sferze negocjacji z jednostkami samorz du terytorialnego 
i nie jest bezpo rednio ograniczana potencjalnymi wp ywami za bilety.

Powstaje zatem pytanie, jak wygl daj  nowoczesne zasady organizacji przewo-
zów lokalnych, czyli w jaki sposób powinien by  przygotowywany rozk ad jazdy, 
który stanowi podstawowy plan pracy transportu kolejowego.

W zakresie przewozów aglomeracyjnych w nowoczesnych systemach sto-
sowany jest zunifikowany tabor kolejowy. Unifikacj  t  nale y rozumie  jako za-
trudnianie na okre lonych liniach kolejowych sk adów o charakterystykach tech-
nicznych (przyspieszenia rozruchu i hamowanie) oraz eksploatacyjnych (wymiana 
potoków podró nych na stacjach i przystankach) umo liwiaj cych zastosowanie 
równoleg ego wykresu ruchu poci gów. Powstaje w ten sposób tzw. cykliczny roz-
k ad jazdy poci gów, który dzi ki sta ym ko cówkom minutowym u atwia po-
dró nym zaplanowanie przejazdu7.

Zasadniczym elementem takich przewozów jest wpisanie si  ich w system pu-
blicznego transportu w aglomeracji poprzez:

– realizacj  przewozów na sta ych trasach stanowi cych element ogó u tras 
komunikacyjnych (metro, autobusy, tramwaje i trolejbusy),

7 Zaawansowan  form  takiego rozk adu jazdy jest rozk ad symetryczny, maj cy jednak zastosowanie g ów-
nie na rozbudowanych sieciach po cze  pomi dzy miastami w przewozach dalekobie nych.
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– powi zanie systemu transportowego aglomeracji z miastami zlokalizowany-
mi w odleg o ci do oko o100 km, a zatem stanowi cych wspólnie z aglome-
racj  podstawowy miejski uk ad osadniczy w regionie,

– obs ug  portu lotniczego zlokalizowanego w pobli u aglomeracji,
– integracj  taryfow  z pozosta ymi rodkami publicznego transportu zbioro-

wego,
– przed u enie oferty kolei w przewozach dalekobie nych, co pozwala na 

zwi kszenie ich dost pno ci geograficznej.
W celu skrócenia czasu przejazdu z bardziej odleg ych miejscowo ci za celowe 

nale y uzna  zastosowanie tzw. obs ugi strefowej, a zatem likwidacj  postojów na 
niektórych stacjach i przystankach. Z uwagi na krótszy czas przejazdu takiego 
poci gu powinien by  on uruchamiany tuz przed sk adem, który zatrzymuje si  na 
wszystkich przystankach.

Z uwagi na zmniejszanie si  potoków pasa erskich w godzinach pozaszczyto-
wych oraz w dniach wolnych od pracy istnieje mo liwo  zmniejszania cz stotli-
wo ci po cze  oraz skracania sk adów poci gów. Oczywiste jest, e to drugie roz-
wi zanie nale y uzna  za zdecydowanie lepsze dla podró nych, chocia  w praktyce 
stosowane s  oba jednocze nie.

Przewozy regionalne ró ni  si  od aglomeracyjnych, chocia  w wielu przy-
padkach trudno jest wskaza  dok adne granice. Mog  one bowiem zapewnia  rów-
nie  dojazd do centrów aglomeracji, ale te  maj  du e znaczenie dla obs ugi s abiej
zaludnionych regionów. Wymóg unifikacji taboru do takich przewozów nie jest tak 
silny, jak w poprzednim przypadku, tym niemniej pojemno  sk adów – zazwyczaj 
elektrycznych lub spalinowych zespo ów trakcyjnych lub autobusów szynowych 
– powinna uwzgl dnia  dobow  i tygodniow  zmienno  potoków odcinkowych.

Rozk ady jazdy w po czeniach regionalnych powinny równie  uwzgl dnia
zasad  cykliczno ci, chocia  w przypadku wielu linii nawet utrzymanie cz sto ci
po cze  co jedn  godzin  jest nieracjonalne. Ogólnie przyjmuje si , e 7 par po-
ci gów na dob  stanowi minimaln  mo liw  do zaakceptowania przez pasa erów
ofert  przewozow  kolei w ruchu regionalnym.

W ka dym przypadku rozk ad jazdy, nawet ze strat  dla zasady cykliczno ci,
powinien by  podporz dkowany rozk adom jazdy poci gów dalekobie nych na 
stacjach w z owych, a nawet poci gom aglomeracyjnym, je eli po czenia regio-
nalne realizuj  funkcje dowozu do stacji ko cowych uk adu aglomeracyjnego.

W zakresie dystrybucji us ug celowe jest w czenie przewozów regionalnych 
we wspólny system taryfowy aglomeracji lub regionu. Za naj atwiejszy system 
sprzeda y biletów nale y uzna  ich dystrybucj  w automatach instalowanych na 
stacjach, przystankach i w pojazdach, a na odcinkach o niewielkich potokach pa-
sa erskich, tak e przez kieruj cego pojazdem.

Podsumowuj c zagadnienia organizacyjne – przewozy lokalne powinny sta-
nowi  spójny element aglomeracyjnego i regionalnego systemu transportowego, 
zarówno pod wzgl dem organizacji ruchu poci gów, jak i dystrybucji us ug. Sta-
nowi  one w a ciwy rodek transportu do przewozu du ych potoków podró nych
zwi kszaj c obszar oddzia ywania spo eczno –gospodarczego aglomeracji, popra-
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wiaj  spójno  regionu oraz dost pno  kolejowych przewozów dalekobie nych
oraz lotnisk, itp.

5. Czynniki wyboru kolei jako rodka transportu

Niezale nie od wysi ków w adz pa stwowych i samorz dowych prowadz cych
polityk  transportow  ukierunkowan  na preferowanie transportu publicznego, 
przyk adowo poprzez pokrywanie cz ci kosztów jego funkcjonowania ze rodków
publicznych, potencjalni pasa erowie dokonuj  indywidualnych wyborów najcz -
ciej pomi dzy ofert  tego transportu a motoryzacj  indywidualn .

Istotne jest zatem dokonanie odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki decyduj
o tych wyborach i jakie dzia ania nale a oby podj  kszta tuj c ofert  przewozow ,
aby zach ci  podró nych do przejazdu np. kolej  aglomeracyjna lub regionaln .

Podstaw  wyborów dokonywanych przez podró nych wyborów s  tzw. cechy 
potrzeb transportowych, nosz ce nazw preferencji. S  to zatem przes anki, które 
okre laj  wybór pomi dzy alternatywnymi ofertami – w tym przypadku pomi dzy
samochodem osobowym a rodkiem transportu publicznego. Wybór jest potwier-
dzeniem, e dany produkt ma dla klienta wy sz  u yteczno  ni  inne, czyli wi k-
sz  zdolno  do zaspokojenia istniej cej potrzebny przewozowej [2].

W powy szym uj ciu preferencje stanowi  odzwierciedlenie strony popytowej 
i warto zauwa y , e maj  charakter dynamiczny, to znaczy ulegaj  zmianom, 
zw aszcza w d u szej perspektywie czasu.

Po stronie poda y preferencje s  elementami oceny oferty przewozowej i w du-
ej mierze mog  by  kszta towane zarówno przez przewo nika. Ich przyk adowe

zestawienie zawarto w tabeli 2.

Tabela 2. Przegl d preferencji podró nych [3, 4]

Lp.
Nazwa preferencji
(czynnika wyboru)

Znaczenie (opis)

1. cena koszt podró y odczuwany przez pasa era

2. czas przejazdu czas podró y odczuwany przez pasa era

3. bezpo rednio mo liwo  odbycia podró y bez przesiadania si

4. dost pno  geografi czna odleg o  do najbli szego terminala (dworzec, przystanek, lotnisko)

5. dost pno  czasowa zgodno  godzin kursowania z oczekiwaniem podró nych

6. bezpiecze stwo komunikacyjne prawdopodobie stwo szcz liwego zrealizowania podró y

7. bezpiecze stwo osobiste ocena zagro e  typu przest pczego

8. komfort wygoda podró owania

9. planowo zgodno  podró y z rozk adem jazdy lub przewidywaniem (samochód)

10. zawodno prawdopodobie stwo unieruchomienia rodka transportowego

11. elastyczno mo liwo  modyfi kowania trasy podró y

Poj cie preferencji wykorzystywane jest do budowania modeli matematycznych, 
które pozwalaj  na badanie odpowiednich zwi zków. Oczywi cie trudno jest zak ada ,
e w swoim post powaniu przeci tny podró ny stosuje tak rozbudowan  analityk .
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W przewozach lokalnych za najwa niejsze uzna  nale y:
– cen  (w tabeli 2 poz. 1), która ma zazwyczaj charakter socjalny, a zatem 

tylko w cz ci odzwierciedla rzeczywiste koszty wytworzenia us ugi przez 
transport kolejowy,

– czas przejazdu (2), który w wielu relacjach jest konkurencyjny w stosunku 
do podró y samochodem tkwi cym w korkach,

– dost pno  geograficzn  (4), która ma szczególne znaczenie w centrach 
miast i os abia efekt zastosowania prywatnego samochodu z uwagi na defi-
cyt miejsc parkingowych,

– planowo  (9), a zatem niezale no  od warunków pogodowych oraz wyda-
rze  komunikacyjnych na drogach.

Oferta kolei musi zatem uwzgl dnia  powy sze postulaty, a wszelkie uwarun-
kowania szczegó owe powinny by  uwzgl dniane w oparciu o badania marketin-
gowe, które mog  wskaza  na znaczenie poszczególnych preferencji w konkret-
nych warunkach lokalnych.

6. Podsumowanie

Przewozy lokalne, czyli aglomeracyjne i regionalne, stanowi  bardzo wa ny
element systemu transportu publicznego w aglomeracjach i regionach. Realizo-
wana w Polsce polityka transportowa na szczeblu centralnym i samorz dowym
wpisuje si  w strategi  Wspólnoty Europejskiej, chocia  nale y mie  na uwadze, e
z uwagi na rozleg o  i liczne powi zania systemu transportowego wszelkie zmiany 
maj  charakter ewolucyjny i zachodz  w d u szym czasie.

Dotychczasowa praktyka deregulacji krajowego rynku kolejowych przewozów 
pasa erskich wskazuje, e w podj tych dzia aniach zabrak o jednego istotnego ele-
mentu. Jest nim sposób porozumienia i wspó dzia ania poszczególnych operato-
rów – przewo ników pasa erskich. Niezale nie od oczywistej potrzeby ich konku-
rowania pomi dzy sob  istnieje szereg wa nych obszarów, w których powinni oni 
pomi dzy sob  wspó pracowa .

Dotyczy to w szczególno ci uzgadniania (korelowania) rozk adów jazdy poci -
gów przed z o eniem zamówie  do zarz dcy infrastruktury, wzajemnej wymiany 
informacji taryfowych, a wreszcie próby budowy takich rozwi za  w systemie dys-
trybucji, aby by  on jak najbardziej przyjazny dla podró nych.

Konkurencja jest wtedy zasadna i po yteczna, kiedy opiera si  na rzeczywistej 
mo liwo ci wyboru ceny us ugi przewozowej, czasu przejazdu, oferowanego kom-
fortu i innych elementów. Brak pe nej informacji, a tak e wspó dzia ania przewo -
ników – zw aszcza w sytuacjach awaryjnych – zniech ca podró nych do korzysta-
nia z us ug kolei, zatem transport publiczny ponosi szkod  jako ca y system.

Wypada mie  nadziej , e zbierane obecnie do wiadczenia i dojrza o  rynkowa 
operatorów przewozów doprowadz  mo liwie szybko do wypracowania i wdro e-
nia odpowiednich rozwi za  organizacyjnych.
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STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKU ÓW

Henryk Ba uch, Maria Ba uch

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 con-
ditions 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 seve-
ral, 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, W odzimierz Czyczu a, 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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Przemys aw 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 ter-
minals located in transportation corridors basin have been described, and their 
location and some technical parameters have been assessed. The direction of in-
termodal 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 re-
cording 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 auto-
matic 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 con-
trol 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 dispat-
cher documentation, computer aided documentation.



379STRESZCZENIA ANGIELSKIE ARTYKU ÓW

Rados aw Burak-Romanowski, Andrzej Kazimierski

MODERN SYSTEMS OF RAILWAY ELECTRICITY 
DEVICES MANAGEMENT

Summary. Practiced since the beginning of PKP Polish Railway Lines Compa-
ny 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, electrici-
ty 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 par-
ticular 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 asses-
sment 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, re-
asoning 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 Pucha a, Sabina Pu awska

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 ada-
ptation 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 co-
upler 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 ana-
lysis

Adam D browski

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 Ma-
nagement 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 
WROC AW – WIDNICA REFURISHMENT 

FOR TRAM-TRAIN OPERATION

Summary. This paper deals with a proposal of reactivation of barely and par-
tially used railway line 285, connecting Wroc aw G ówny and widnica Przedmie-
cie stations. As a continuation of this line, the usage of a short line 771 between 
widnica Przedmie cie and widnica Miasto has been proposed. A model of rail-

way and tramway coexistence, their technical compatibility and transportation 
potential analysis have been described.

Keywords: tram-train, railway line 285, Wroc aw, widnica

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 Konopi ski, Wies aw Zab ocki

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 environ-
mentally 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 redu-
cing 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 pro-
cess 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 tachy-
meter
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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, mecha-
nism 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, reinforce-
ment

Kazimierz K osek

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 direc-
tions 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

W adys aw Koc, Piotr Chrostowski

THE COMPUTER PROGRAM TO DESIGN 
THE INTERSECTION AREA

Summary. A method for designing of the railway sections located in the ho-
rizontal 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 plat-
form. 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, 



385

without any restrictions, have been also presented. The program also includes a 
tool to help in assessment of the practical suitability of particular geometric va-
riants.

Keywords: railway track, geometric layout, designing, computer aided design

W adys aw 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 in-
side the other has been presented in the article. Bezier curves [2,4] are compa-
red 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 di-
scussed 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 traf-
fic supervisory and control, simulation of the railway traffic
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Marek Kru y ski, Ewelina Kwiatkowska

SOME RESEARCH ON RAILWAY SUBSTRUCTURE

Summary. Research on a new method of dynamic measurements of railway li-
nes 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

El bieta Pilecka, Miros awa 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 moni-
toring 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 Siewczy ski, Micha  Paw owski

RAILROAD SUBGRADE REINFORCEMENT 
BY PROTECTIVE LAYER WITH FIXED THICKNESS

Summary. An analysis of the requirements for modernization of railway sub-
grade 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 So kowski, 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 constructio-
nal 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 geometri-
cal 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 geo-
metrical railway layouts due to modernization has been shown.

Keywords: genetic algorithms, modernization, geometrical railway layout
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Andrzej Uzna ski

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 glo-
bal range are now under construction. There are in operation or creation various 
systems of regional satellite navigation and an earth aided systems. The signifi-
cance 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) measu-
rements’ 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, sa-
tellite measurement, real time climatic measurement, real time grid climatic me-
asurement

Jerzy Zariczny, S awomir 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 fac-
tors leading to rail fatigue development process were described. Visual observa-
tions 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 lo-
cal) 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 im-
portant 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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Informacje dla Autorów

Procedura recenzowania publikacji
1. Ka da publikacja przes ana do Redakcji drog  elektroniczn  lub pocztow  podlega 

procedurze recenzowania (dwóch niezale nych recenzentów spoza jednostki zatrudnia-
j cej Autora) i ocenie j zykowej (redaktor j zykowy). Recenzentów wyznacza Redaktor 
Naczelny po zasi gni ciu opinii redaktorów tematycznych.

2. W przypadku wykorzystywania w publikacji zaawansowanych metod statystycznych 
publikacj  ocenia równie  redaktor statystyczny. 

3. W przypadku tekstów powsta ych w j zyku obcym, co najmniej jeden z recenzentów 
b dzie afiliowany w instytucji zagranicznej innej ni  narodowo  autora pracy.

4. W doborze recenzentów stosuje si  model, w którym autor i recenzenci nie znaj  swo-
ich to samo ci (tzw. „double-blind review proces”).

5. W szczególnych przypadkach niemo no ci dostosowania si  do powy szej zasady (w -
ska problematyka artyku u, brak du ej liczby potencjalnych recenzentów) recenzent 
pochodz cy z tej samej jednostki b dzie podpisa  deklaracj  o niewyst powaniu kon-
fliktu interesów. Za konflikt interesów b dzie si  uznawa  zachodz ce mi dzy recen-
zentem a autorem:
• bezpo rednie relacje osobiste (pokrewie stwo, zwi zki prawne, konflikt),
• relacje podleg o ci zawodowej,
• bezpo rednia wspó praca naukowa w ci gu ostatnich dwóch lat poprzedzaj cych

przygotowanie recenzji.
6. Recenzja ma form  pisemn  i ko czy si  jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia 

artyku u do publikacji bez zmian, dopuszczenia artyku u do publikacji po uwzgl dnieniu 
uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.

7. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalno  publikacji w zaproponowanej metodzie rozwi zania problemu, w zastoso-

waniu nowych uj  teoretycznych problemu lub w przedstawieniu interesuj cego syn-
tetycznego spojrzenia na pewn  dziedzin  bada ,

• poprawno  terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawno  stylistyczna i j zykowa publikacji,
• trafny i wystarczaj cy dobór literatury,
• w a ciwy dobór materia u ilustracyjnego.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie b d  ujawniane w kolejnych nu-
merach czasopisma; lista recenzentów b dzie podana do publicznej wiadomo ci raz 
w roku.

Informacja o zabezpieczeniu przed zjawiskiem ghostwriting
Zjawisko ghostwriting wyst puje wówczas, gdy kto  wniós  istotny wk ad w powstanie 

publikacji, bez ujawnienia swojego udzia u jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli 
w podzi kowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Zjawisko guest authorship (honorary authorship) wyst puje wówczas, gdy udzia  autora jest 
znikomy lub w ogóle nie mia  miejsca, a pomimo to jest autorem lub wspó autorem publikacji.
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Aby przeciwdzia a  przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja Zeszytów Nauko-
wo-Technicznych Stowarzyszenia In ynierów i Techników Komunikacji Oddzia  w Krakowie 
wdra a poni sze rozwi zania:

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wk adu poszczególnych autorów 
w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest 
autorem koncepcji, za o e , metod, protoko u, itp. wykorzystywanych przy przygoto-
waniu publikacji), przy czym g ówn  odpowiedzialno  b dzie ponosi  autor zg aszaj -
cy opracowanie.

2. Redakcja, pocz wszy od numeru 1/2012, wyja nia w Informacji dla Autorów, e gho-

stwriting i guest authorship s  przejawem nierzetelno ci naukowej, a wszelkie wykryte 
przypadki b d  demaskowane, w cznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów 
(instytucje zatrudniaj ce autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów na-
ukowych itp.).

3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o ród ach finansowania publikacji, wk adzie in-
stytucji naukowo-badawczych, stowarzysze  i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelno ci naukowej, zw aszcza amania i 
naruszania zasad etyki obowi zuj cych w nauce.

Przygotowanie tekstów do druku
Tekst powinien by  napisany w edytorze WORD czcionk  Times New Roman o roz-
miarze 12 pt, odst p mi dzy wierszami pojedynczy, do rozpocz cia akapitu stosowa
pojedynczy „Tab”, a nie spacje.
Nie nale y stosowa  wi cej ni  jednej spacji mi dzy wyrazami i r cznego dzielenia wy-
razów.
Ilustracje nale y przesy a  jako oddzielne pliki: *.tif, *.pdf lub *.jpg (rozdzielczo
300dpi), w odpowiednich miejscach w tek cie nale y zamie ci  podpisy.

• Wzory matematyczne proszimy wykonywa  w miar  mo liwo ci w programie „math-
type”.
Zamieszczenie materia u ilustracyjnego powinno spe nia  wymogi prawa autorskiego 
(do artyku u nale y do czy  o wiadczenie).
Wszystkie rysunki, fotografie i tabele powinny mie  numer i podpis.
Rysunki, wykresy i tabele powinny by  przygotowane w technice czarno-bia ej.
Prosimy Autorów artyku ów o podanie stopni i tytu ów naukowych, afiliacji (miejsce 
pracy), adresu pocztowego, telefonu, adresów mailowych.
W przypadku, gdy jest wi cej ni  jeden Autor, w przypisie do polskiego tytu u nale y
okre li  procentowy wk ad Autorów w publikacj .
Pe ny tekst nie powinien przekroczy  16 stron wraz z tabelami, zdj ciami i rysunkami.
Na ko cu artyku u prosimy o zamieszczenie streszczenia artyku u i kilku s ów kluczo-
wych (minimum trzy) oraz t umacze  tytu u artyku u, streszczenia i s ów kluczowych 
na j zyk angielski.
Artyku y nie mog  zawiera  cech i elementów komercyjnych.
Pliki mog  by  spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
Tekst prosz  dostarcza  w postaci pliku na CD lub mailem.


